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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์ เพื่อ1)พฒันาชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ

ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย 2)ศึกษา
ความสามารถในการร ามวยโบราณของเด็กปฐมวยั 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณของ
เด็กปฐมวยั กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลม ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 16 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ 2) แบบประเมินความสามารถในการร ามวย
โบราณ 3) แบบบนัทึกพฤติกรรม  สถิติท่ีใช ้คือ ร้อยละและค่าเฉล่ีย 

ผลการวจิยัพบวา่   
1)  นักเรียนมีความสามารถในการร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็ก

ปฐมวยั นกัเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2)  นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดบัดีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.78-3.00) 
 

ค าส าคญั : ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ, ความสามารถทางร่างกาย, เด็กปฐมวยั 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัเพื่ออบรมเล้ียงดูและเตรียมความ

พร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฏีจิตวิทยาพฒันาการ
ท่ีเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลางและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็กไดเ้รียนรู้โดยใชป้ระสาท
สัมผสัทั้ง 5 ไดมี้โอกาสริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสม
กับวยัและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจดัให้เป็นประสบการณ์ตรงท่ี
หลากหลาย เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง (กรมวิชาการ, 2546, น.10-16) สอดคลอ้งกบั กรองทอง จุลิรัชนีกร  
( 2554) กล่าวว่า  เด็กปฐมวยั เป็นช่วงชีวิตท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีสุด เป็นช่วงวยันาทีทอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง เก่ียวกบัพฒันาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ ซ่ึงมีพฒันาการท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วในทุก
ดา้น ผูป้กครอง หรือผูใ้ห้การอบรมเล้ียงดูเด็กจ าเป็นตอ้งพิถีพิถนั เอาใจใส่เพื่อให้เด็กไดรั้บการอบรม
เล้ียงดู อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัวยั รวมทั้งการจดัประสบการณ์และท่ีเอ้ืออ านวยให้เด็กไดพ้ฒันาตาม
ศกัยภาพแห่งตน เพือ่ใหเ้ด็ก มีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพในสังคม 

เด็กปฐมวยั 3- 5 ปี มีการพฒันาการด้านร่างกายเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กตอ้งการ 
ความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลอย่างใกลชิ้ด การเล้ียงดูในช่วงวยัน้ีจึงมีผลต่อการเจริญเติบโต ความ
แข็งแรงของร่างกาย การเคล่ือนไหวและการทรงตวั ดงันั้นการจดัการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวยัจะตอ้ง
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหเ้หมาะสมตามวยั  

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งให้เด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั ความสามารถ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา เม่ือเด็กจบ
การศึกษาระดบัปฐมวยั เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ในขณะเดียวกนัผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะตามวยัของเด็กดว้ย จะ
ครอบคลุมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

จากความส าคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวยัท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอ่ืน  ๆ  ทาง
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2538 , น. 7) จึงมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการให้
มีอยู่ในตารางกิจกรรมประจ าวนัของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวและจงัหวะ การเล่นกลางแจง้ 
นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูส้อนระดบัปฐมวยัไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถในการปรับตารางกิจกรรม
ประจ าวนัใหเ้หมาะสมกบัเวลาเหตุการณ์ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี สภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน 

มวย เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัของชนชาติไทยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เป็นการต่อสู้
ท่ีใช้ส่วนต่างๆของร่างกายแทนอาวุธอ่ืน ไดแ้ก่ มือ 2 เทา้ 2 เข่า 2 ศอก 2 และศีรษะ 1 ซ่ึงรวมเรียกว่า  
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“นวอาวุธ” โดยคิดหากลวิธีในการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้ผสมกลมกลืนกนัจนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการต่อสู้ป้องกนัตวั 

ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2559) กล่าววา่ จงัหวดัสกลนคร เป็น
แหล่งเดียวท่ียงัมีมวยโบราณในงานเทศกาลบุญประเพณี เช่น เทศกาลแห่เทียนเขา้พรรษา ในเทศกาล
ออกพรรษา ในเทศกาลงานบุญเหล่าน้ีชาวบา้นจะจดัขบวนแห่ของคุม้วดัเขา้ร่วมขบวนอยา่งสนุก สนาน 
โดยเฉพาะชาวสกลนครในเขตรอบ  ๆ เมืองถือกันมาแต่โบราณว่า เม่ือถึงเทศกาลบุญพระเวสเทศน์
มหาชาติเดือนส่ีแลว้ ชาวคุม้จะจดัขบวนแห่ฟ้อนร าไปตามถนนผ่านหน้าบา้นผูค้นเพื่อบอกบุญ ท าบุญ
ร่วมกนัถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ขบวนแห่ของชาวคุม้ นอกจากจะประกอบด้วยผูค้นทั้งหนุ่มสาว 
เฒ่าชรา แต่งกายสวยงามตามแบบพื้นเมือง ฟ้อนร าไปตามถนนหนทางแลว้ ยงัมีนกัมวยของแต่ละคุม้
น าหน้าขบวนเป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น นักมวยแต่ละคนจะนุ่งโจงกระเบนแบบหยกัร้ังปล่อยชาย
กระเบนหอ้ยลงมาพองาม ดว้ยเหตุน้ีเองชาวบา้นจึงมกัเรียกนกัมวยวา่ “พวกเสือลากหาง”  

การเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bandura (1963) มีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้
โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ   และเน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ 
ๆ ตวัอยูเ่สมอ Bandura  อธิบายวา่การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มในสังคม 
ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้
โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่
จ  าเป็นตอ้ง เป็นตวัแบบท่ีมีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตวัสัญลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ หรือ
ภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนงัสือก็ได ้

จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจท่าร ามวยโบราณและคิดว่าการน าเอาท่าร ามวย
โบราณดั้งเดิมท่ีมีอยู่แล้ว มาพฒันาให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวยัน่าจะเป็นทางหน่ึงในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัทั้ง 4 ดา้นคือ ทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ส าหรับการจดัการเรียนรู้ให้กบั
เด็กปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการออกก าลงักาย 
การเคล่ือนไหวร่างกายและเป็นการด ารงรักษาวฒันธรรมประเพณีของไทยสืบต่อไปอีกดว้ย  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวยั 
2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการร ามวยโบราณของเด็กปฐมวยั 
3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณของเด็กปฐมวยั 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1.  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการร ามวยโบราณมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
2.  พฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณอยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเปล่ง

ประสิทธ์ิสายลม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 16 คน เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

2.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ 
 ตวัแปรตาม คือ 1) พฒันาการทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

ของเด็กปฐมวยั 
2) ความสามารถในการร ามวยโบราณของเด็กปฐมวยั 
3) พฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณ 

3.  เน้ือหาทีใ่ช้ในงานวจัิย 
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ จ านวน 9 ท่า ชุดกิจกรรมการจดัการ

เรียนรู้ การใชชุ้ดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยัซ่ึงผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน โดยน าเอาท่าร ามวยโบราณดั้งเดิมท่ีมีอยู่แลว้ มาปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั จ  านวน 9 
ชุดกิจกรรม จ านวน 15 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที ไดแ้ก่ 

ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 1 ท่ากาเตน้กอ้นไถ 
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ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 2 ท่าหวะพราย 
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 3 ท่ายา้ยสามเส้า 
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 4 ท่านา้วเฮียวไผ ่
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 5 ท่าไล่ลูกแตก  
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 6 ท่าชา้งมว้นงวง  
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 7 ท่าทวงฮกั กวกัชู ้ 
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 8 ท่าแหลวถลา กาตากปีก  
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณท่ี 9 ท่าเลาะเลียบตูบ 

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในงานวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใชท้ดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560    
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ 
2.  แบบประเมินความสามารถในการร ามวยโบราณ  
3.  แบบบนัทึกพฤติกรรม 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองจดักิจกรรมกบันกัเรียนประชากรเป้าหมายระดบัชั้นอนุบาล 2/2

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลม จ านวน 16 คน โดยไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 
 1.  แนะน ากิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั จ  านวน 
9 ชุดกิจกรรม ให้นกัเรียนไดรู้้จกัโดยใชภ้าพ และส่ือวดีีทศัน์ เพื่อเป็นการกระตุน้ และดึงดูดความสนใจ
ของนกัเรียน 
 2.  ท าการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณ จ านวน 9 ชุดกิจกรรมใชเ้วลาใน
การจดักิจกรรมละ 45 นาที (ทั้งน้ีผูส้อนใช้สอนและทดสอบทั้งในและนอกเวลาเรียน) เม่ือส้ินสุดการ
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เรียนรู้แต่ละคร้ัง ผูส้อนประเมินความสามารถในการร ามวยโบราณ  และบนัทึกพฤติกรรมของการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยัในระหวา่งการจดักิจกรรม 
 3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อน าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการบนัทึกผลการประเมินหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรม

ท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั วิเคราะห์แบบบนัทึกพฤติกรรมการใช้
ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณของนักเรียนประชากรเป้าหมายโดยใช้สถิติพื้ นฐาน ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

 

ผลการวจิัย 
จากการพฒันาชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณเพื่อส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็ก

ปฐมวยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1.  ผลการพฒันาความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวยั โดยการใชชุ้ดกิจกรรมท่าร ามวย

โบราณจ านวน 9 กิจกรรม นกัเรียนจ านวน 16 คน พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการร ามวยโบราณ
ส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั นกัเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป  
   2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของ
เด็กปฐมวยั จ านวน 16 คน พบวา่ ภาพรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 2.90) มีนกัเรียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เฉล่ียตั้งแต่ 2.78-3.00) 
ซ่ึงเป็นความสามารถและพฤติกรรมของนกัเรียนประชากรเป้าหมาย 
 

อภิปรายผล 
1.  ผลการพฒันาความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวยั โดยการใชชุ้ดกิจกรรมท่าร ามวย

โบราณจ านวน 9 กิจกรรม นกัเรียนจ านวน 16 คน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการร ามวยโบราณ
ส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั นกัเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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จากคะแนน/ร้อยละแบบประเมินพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั โดยการใช้ชุด
กิจกรรมท่าร ามวยโบราณนกัเรียนมีความสามารถในการร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย
ของเด็กปฐมวยั นกัเรียนทุกคนมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป นกัเรียนส่วนใหญ่มีการทรงตวัในขณะท่ีร า
ได้ดี นกัเรียนบางส่วนยืนยกขาคา้งไวไ้ม่ได ้หรือไม่สามารถยกขาและปฏิบติัมือพร้อมกนัไดใ้นท่าร า
นั้นๆ จึงท าให้คะแนนรวมของนกัเรียนบางคนไดค้ะแนนรวมต ่าสุด 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.84 
นกัเรียนท่ีเรียนร ามวยโบราณไม่มีพื้นฐานของการร ามวยโบราณมาก่อน จึงท าให้การปฏิบติัท่าร าโดย
การใชส่้วนต่างๆของร่างกาย ไดแ้ก่ ศีรษะ มือ แขน เทา้ ขา และล าตวั ยงัไม่สัมพนัธ์กนัทั้งหมด ร่างกาย
ไดส้ัมพนัธ์กนั สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แสดงถึงพฒันาการทางร่างกายเพิ่มข้ึน  
ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) กล่าววา่การเคล่ือนไหว
และจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะ โดยใช้
เสียงเพลง ค า คลอ้งจอง ซ่ึงจงัหวะและดนตรีท่ีใช้ประกอบไดแ้ก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม ้
เคาะเหล็ก ร ามะนา กลอง ฯลฯ มาประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค ์เด็กวยัน้ีร่างกายก าลงัอยูใ่นระหวา่งพฒันาการใชส่้วนต่างๆของร่างกายยงัไม่ผสมผสานหรือ
ประสานสัมพนัธ์กนัอย่างสมบูรณ์การเคล่ือนไหวของเด็กมีลกัษณะต่าง ๆสอดคลอ้งกบั อจัฉราภรณ์    
สุดจิตต์ (2540 : 14) กล่าววา่ การเคล่ือนไหวและจงัหวะมีความส าคญัคือ ส่งเสริมทกัษะทางกลไกของ
ร่างกาย ซ่ึงทกัษะทางกลไกน้ีเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนรู้การเคล่ือนไหวและจงัหวะจะช่วยสร้าง
ประสบการณ์ในการพฒันาศักยภาพทางกลไกแก่เด็กได้อย่างมากมาย เพราะการเคล่ือนไหวเร่ิมข้ึน
ตั้งแต่แรกเกิดเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อการคน้พบส่ิงแวดลอ้มใหม่ การเคล่ือนไหวของเด็กแต่ละคร้ังเป็น
การสะสมขั้นพื้นฐานให้ได้มาซ่ึงความรู้อนัจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ขั้นต่อ ๆ ไป อจัฉราภรณ์       
สุดจิตต ์(2540 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมดนตรี 
- นาฏศิลป์กบักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั 
ชั้ นอนุบาลปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2538 ในกลุ่มโรงเรียนบานวงัตะคร้อ  ส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุโขทัย  จ านวน 40 คน ระยะเวลาในการทดลอง  8 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า 
พัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์  กับกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจงัหวะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเด็กท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม
ดนตรี- นาฏศิลป์มีพฒันาการทางร่างกายสูงกว่าเด็กท่ีไดก้ารกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ และ
เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์มีพฒันาการทางร่างกายก่อนการทดลองและหลงั
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การทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของ
เด็กปฐมวยั จ  านวน 16 คน พบวา่ ภาพรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 2.90)  มีนกัเรียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เฉล่ียตั้งแต่ 2.78-3.00) 
ซ่ึงเป็นความสามารถและพฤติกรรมของนกัเรียนประชากรเป้าหมาย  

ผลแสดงคะแนนและคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านร่างกาย  ภาพรวม
พฤติกรรมอยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 2.85 )คน คิดเป็นร้อยละ 100 (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.56-3.00) 
นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัดี ในขณะเดียวกนันกัเรียนยงัตอ้งพฒันาตนเองทางดา้น
ร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากนกัเรียนบางคนสามารถเคล่ือนไหวร่างกายตามกระบวนท่าร าต่างๆได ้
แต่ยงัเคล่ือนไหวร่างกายยงัไม่คล่องแคล่วหรือยงัเคล่ือนไหวร่างกายไม่ตรงตามจงัหวะ ทางดา้นอารมณ์
นกัเรียนมีอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส สนุกกบัการไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน ในขณะเดียวกนัมีนกัเรียนบาง
คนยงัไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดใ้นบางคร้ัง เน่ืองจากนกัเรียนสนุกกบัการท ากิจกรรมจน
ท าใหน้กัเรียนเกิดความคึกคะนองเล่นกนัในขณะท่ีเพื่อนๆก าลงัฝึกฝนท่าร าอยู ่ทางดา้นสังคม นกัเรียนมี
วนิยั มีความรับผดิชอบ สามารถปฏิบติัตามกฎกติกาไดอ้ยา่งดี นกัเรียนสามารถเป็นไดท้ั้งผูน้  าและผูต้าม
ได ้รู้จกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในขณะเดียวกนัมีนกัเรียนบางคนอยากท ากิจกรรมอยูด่า้นหนา้เพื่อน
ทุกคร้ัง อยากเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม ทางด้านสติปัญญา  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถฟัง และปฏิบัติ
ตามล าดบัขั้นตอนไดถู้กตอ้ง ในขณะเดียวกนันกัเรียนบางส่วนยงัไม่สามารถจ าล าดบักระบวนท่าร าของ
ท่านั้นๆไดค้รบถว้น  

ประการสุดท้ายแบบบันทึกหลังจากการท ากิจกรรม นักเรียนแสดงความสามารถทาง
ร่างกายโดยใช้ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณทั้ ง 9 ชุดกิจกรรม ท าให้เห็นพฒันาการทั้ ง 4 ด้าน ของ
นกัเรียนระดบัปฐมวยัดีข้ึนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ข้อค้นพบจากการวจิัย 
1.  การใช้ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั ชุด

กิจกรรมท่าร ามวยโบราณแต่ละชุดช่วยพฒันาการทางร่างกายของนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน แต่ละชุดกิจกรรม
มีกระบวนท่าร าท่ีแตกต่างกนั ท่าร ามวยโบราณน้ีเป็นกิจกรรมใหม่ในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นอนุบาล 
2 ซ่ึงไม่เคยมีในโรงเรียนมาก่อน จึงท าให้นกัเรียนสนใจในท่าร ามวยโบราณ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ท่าใหม่ๆ
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ท่ีไม่ซ ้ ากนั เม่ือถึงชัว่โมงเรียนนกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียน มีความสนุกสนานในการเรียน และหมดชัว่โมง
เรียนแลว้นกัเรียนก็ยงัให้ความสนใจในการเรียนต่อ  Bandura (1963) มีความเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ   และเน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (Interact) 
กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัอยูเ่สมอ Bandura  อธิบายวา่การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
และส่ิงแวดลอ้มในสังคม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั พฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ 
(Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ  าเป็นตอ้ง เป็นตวัแบบท่ีมีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตวัสัญลกัษณ์ เช่น 
ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนงัสือก็ได ้

2.  การใช้ชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ซ่ึง
กล่าวไปแลว้ในตอนตน้ ดา้นอารมณ์-จิตใจ นกัเรียนมีความพร้อมในการท ากิจกรรม ในขณะท ากิจกรรม
นกัเรียนอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความมัน่ใจในการกลา้แสดงออก นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบและมีอารมณ์
ร่วมกบัการไดเ้รียนรู้ท่าร ามวยโบราณ ดา้นสังคม นกัเรียนทุกคนมีวินยั มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการท ากิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆได้เป็นอย่างดี และด้านสติปัญญา 
นกัเรียนมีทกัษะการฟัง และการสังเกต การใชชุ้ดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น
ของนกัเรียนระดบัอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลมไดดี้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้การ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน รู้จกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

 

ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูตอ้งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และสร้างจุดสนใจให้

นกัเรียนก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่บทเรียน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการอยากเรียนรู้มากข้ึน กิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามกลา้แสดงออก ดงันั้นครูควรท่ีสร้างก าลงัใจ แรงบนัดาลใจให้กบั
นกัเรียนอยูเ่สมอ 

2.  ครูจดัท าส่ือการสอนให้ดูน่าสนใจมากข้ึน เช่น รูปท่ีจะใหน้กัเรียนดูอาจจะท าให้มีขนาด
ใหญ่ข้ึน ดูโดดเด่นน่าสนใจ  

3.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูควรศึกษารายละเอียดของบทเรียนอยา่งรอบคอบทั้ง
ดา้นขอ้มูลเน้ือหา และการปฏิบติัท่าร าต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจง่าย และปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง 
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ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุดกิจกรรมท่าร ามวยโบราณส่งเสริม

พฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยัท่ีหลากหลายในท่าร าอ่ืนและระดบัชั้นอ่ืนๆ 
2. ควรศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัท่าร ามวยโบราณในท่าอ่ืนๆ อย่างหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบั

การประเมินพฒันาการทางร่างกาย 
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