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The purpose of this quasi-experimental research was to develop a brain
exercise program to promote motor fitness and creativity of elementary school
students. Samples in this study were 128 volunteer fourth grade students, allocated
by the result of motor fitness and creativity tests into 2 experimental groups and
2 control groups with 31 subjects in each group. The experimental periods were
8 weeks with 2 days per week and 50 minutes per day. The inferential statistics was
employed for hypotheses testing by using “t – test” at the level of the statistical
significance at .05. It was found that:
1.A brain exercise program was validated with the index of congruence at 1.0
2.After 8 weeks, motor fitness and creative thinking of both experimental
groups were better than before training at the significant level of .05.
3.After 8 weeks, motor fitness and creative thinking of both experimental
groups were developed better than both control groups in all variables at the
significant level of .05
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพนับวา
เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่อระบบการศึกษา
ตระหนักถึงความแตกตางและสามารถตอบสนองเด็กแตละคนไดอยางเหมาะสม กีฬาและการ
ออกกําลังกายทําใหเด็กๆ ไดใชแขนขาซึ่ง จะไปชวยการทํางานของสมองสองซีก ทําใหสมองสอง
ซีก ทํางานประสานกันอยางสมดุล ชวยพัฒนากลามเนื้อ ใหแข็งแรง ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม
การเคารพกฎเกณฑ เรียนรู และเขาใจการรูแพ - ชนะ การเลนเปนทีมสามารถนําไปสู การรูจัก
ทํางานเปนทีม“สมอง”เปนอวัยวะสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษย สมองควบคุมเกี่ยวกับ
สติปญญาความคิด การเรียนรูความฉลาด พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการทํางานของอวัยวะตางๆ
ของรางกาย เพราะสมองของคนเราสามารถพัฒนาไดตลอดชีวิต การเรียนรูของมนุษยจึงดําเนินไป
ไดตลอดชีวิต จากการศึกษาของทอรแรนซ (Torrance,1969) พบวาความคิดสรางสรรคของเด็กจะ
คอยๆ สูงขึ้นตามอายุ แตปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับเด็กซึ่งเรียนอยูประมาณระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 พบวาพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคจะมีการลดลงอยางเห็นไดชัดหรือหยุดชะงักหายไป
เลย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมทางโรงเรียนกฎระเบียบที่เขมงวด และการปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่น การปฏิบัติตามแบบสังคมการรูจักประนีประนอม ซึ่งจะ ทําใหเกิดความวิตกกังวล กลัวการ
ถู ก ลงโทษทํ า ให เ ด็ ก ขาดความเป น อิ ส ระทั้ ง ทางด า นความคิ ด และการกระทํ า ขาดความ
กระตือรือรน ความกังวลใจ อันเปนผลทําใหความคิดสรางสรรคลดลง
การที่มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาท (ราตรี สุด
ทรวง และวีระชัย สิงหนิยม,2545) มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทไดใหขอมูลในเรื่อง
ของสมองซึ่งเปนศูนยกลางทางการรับรู การเรียนรู ความจํา ความนึกคิด และการทํางานของสมอง
ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย อวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยมีเซลลสมองควบคุมการ
ทํางานอยูอยางเปนระบบ ดังนั้น การที่ใหเด็กหรือแมแตผูใหญก็ตามลงมือกระทํากิจกรรมใดๆ เชน
การชวยเหลือตนเอง การเลน หรือมีโปรแกรมที่ชวยกระตุนพัฒนาการดานตางๆ ก็เทากับไดกระตุน
สมองในบริเวณพื้นที่สวนใหญของสมองใหตื่นตัวและทํางานไดดวย ความไวในการตอบสนองของ
สมองขึ้นอยูกับคุณภาพของเซลลสมอง มีผลงานวิจัยพบวา สมองของเด็กจะเจริญเต็มที่ตองมีสิ่ง
เรา เชนการไดยินเสียง การมองเห็น และการรับรูอื่นๆ เปนตน (ภรณี ภูรีสิทธิ์,2553: ออนไลน)

2
สเป ย ร แ มน (Spearman,1971) กล า วว า ความสามารถทางสมองของคนเรามี
องคประกอบอยู 2 ประการคือ องคประกอบทั่วไป (General Factor) เปนความสามารถพื้นฐาน
ของสมองและเปนความสามารถทั่วไปที่มีสอดแทรกอยูในทุกอิริยาบถของความคิดและการกระทํา
ของมนุษย องคประกอบเฉพาะ (Specific Factor) เปนความสามารถเฉพาะเจาะจงลงไปใน
กิจกรรมอยางเดียวและเปนความสามารถพิเศษที่มีอยูในแตละบุคคล
สมพร อินทรแกว และอมรากุล อินโอชานนท (2549) วงการแพทยสมัยใหม พบวาสมอง
ของมนุษยมี 2 แบบ คือ สมองกาวหนากับสมองลาหลัง และสมองที่มีประสบการณกบั สมองทีอ่ อ น
หัด สมองประเภทแรก คือ สมองกาวหนาและสมองที่มีประสบการณจะทํางานมีคุณภาพ คือ
สามารถใช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด มี ก ารรั บ ส ง ข า วสารที่ มี ก ารจั ด ระเบี ย บดี เ ยี่ ย ม และการมี
ประสบการณคือ การเลน (Play way) ที่ไดมาจากการรับรู (Perception) และโอกาสของการไดมี
ประสบการณแบบ (Multimodality) คือ การสัมผัส การเคลื่อนไหวกลามเนื้อ การประสานกันของ
ตา และมื อ และภาษาสมองแบ ง ออกเป น 2 ซี ก คื อ ซี ก ซ า ยและซี ก ขวา ซี ก ซ า ยจะทํ า หน า ที่
เกี่ยวของกับภาษา การคํานวณ การใชเหตุผล และการรับรูในสวนยอย สมองซีกขวาทําหนาที่
เกี่ยวกับการรับรู อารมณ มิติสัมพันธ และความคิดสรางสรรค และโดยภาพรวมสมองแตละซีกจะ
ไมทํางานแทนกันแตสามารถสงเสริมหรือกระตุนใหสมองอีกฝายทํางานของตนใหดีขึ้นได สมองทั้ง
สองสวนจะมีเสนใยที่เปนเนื้อเยื่อประสาทเชื่อมตรงกลางเรียกวา Corpus Callosum ซึ่งทําหนาที่
เหมือนกับเสนทางจราจรทําใหความถนัดหรือ ความเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่ง ซึ่งเปนแผนที่ใน
สมองซีกใดซีกหนึ่งขามไปสูการรับรูของสมองซีกตรงขามได เพื่อใหเกิดการประสานงานกันอยู
อยางสอดคลอง จากงานวิจัยพบวา การบริหารสมองคือการบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุม
อยู โดยเฉพาะในสวนของ Corpus Callosum ใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับสมองทั้ง
2 ซีก ใหสามารถทํางานอยางสมดุลกัน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู และชวยผอนคลาย
ความตึงเครียด
บลูม (Bloom, 1967) ไดแบงพฤติกรรมทางสมองออกเปน 6 ระดับ ไดแก
1. ความรู (Knowledge) ไดแก ความสามารถในการจดจําและการระลึกถึงเรื่องราวหรือ
เหตุการณที่เคยผานมาแลว
2. ความเขาใจ (Comprehension) ไดแก ความสามารถในการจับความหมายของเรื่องราว
และเหตุการณ
3. การนําไปใช (Application) ไดแก ความสามารถในการนําสิ่งที่รูและเขาใจแลวไปใช
4. การวิเคราะห (Analysis) ไดแก ความสามารถในการจําแนกสวนประกอบตางๆ ของ
สิ่งของ หรือเหตุการณตางๆ ได
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5. ความสามารถในการนําเรื่องราวประสบการณหรือสิ่งตางๆ ที่เรียนรูมาแลวมาประกอบ
เขาดวยกันเพื่อใชใหเปนประโยชนหรือสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา
6. การประเมิน ค า (Evaluation)
ได แก ความสามารถในการประเมิ น คุ ณค า หรือ
ประเมินผลบางสิ่งบางอยางไดอยางมีหลักเกณฑ
การบริห ารและออกกํา ลั ง สมอง ซึ่ ง คิดคน พัฒ นาขึ้ น ในช ว ง 20 ปม านี้โดย เดนนิ สสั น
(Dennison,1994 อางถึงใน พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร,2544)แหง Educational Kinesiology
Foundation ในรัฐแคลิฟอรเนียเพื่อชวยใหสมองทั้งซีกซายและสมองซีกขวาทํางานประสานกันไดดี
ในชวงแรกเดนนิสสัน คิดคนวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อชวยเหลือคนตาบอดและผูที่มีปญหาดานการเรียนรู
แตแลวก็พบวาไมแตคนตาบอดเทานั้นที่จะไดประโยชน ในการรวบรวมพลังสมองใหทํางานเปน
หนวยเดียวกัน จะชวยพัฒนาการทํางานตลอดจนกระทั่งความสัมพันธระหวางบุคคล อีกทั้งยังชวย
สรางเสริมสุขภาพรางกาย ดวยการลดความกดดันและความเครียด
สมองของคนเราแบงไดเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา โดยมีกลุมเนื้อเยื่อเชื่อมสมองทั้ง
2 ซีกเขาดวยกัน ในคนสวนมาก
1. สมองซีกซาย ควบคุมการทํางานของดวงตาขางขวา แขน หู และขาขางขวา อันเปน
ขางที่สามารถ ขบคิด ถึงเหตุและผล ไดดีที่สุด สมองซีกซายนี้เอง มีความสามารถทางดานการ
คํานวณ ความชํานาญดานภาษา การฟงและความเขาใจ
2. สวนสมองซีกขวา จะเปนแหลงของจินตนาการ อารมณ ความรูสึก สัญชาตญาณและ
ลางสั ง หรณ ความสามารถทางด า นศิ ล ปะ และเป น บ อ เกิ ด ของความคิ ด สร า งสรรค ใ หม ๆ
ยกตัวอยางเชน ขณะที่คุณอานรายงาน สมองซีกซายของคุณก็จะทําหนาที่ ถอดความหมายคําพูด
ในระหวางที่สมองซีกขวา จะรวบรวมความคิดเขาไวดวยกัน
การบริหารสมอง(Dennison,1994 อางถึงใน พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร, 2544)คือ การ
บริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อม
สมอง 2 ซีกเขาดวยกันถาการสงถายขอมูลมีประสิทธิภาพจะทําใหการถายโยงการเรียนรูและ
ขอมูลของทั้ง 2 ซีก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารสมองจึงเปนการชวยใหสมองแข็งแรง
และทํางานอยางสมดุลทั้ง 2 ซีก รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหมากขึ้นและยังชวยทํา
ใหเกิดการผอนคลายความตึงเครียด การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใชสมองแบบ Whole
Brain นั่นคือ การบริหารสมองจะทําใหสมองทั้ง 2 ซีก ทํางานไปพรอม ๆ กัน และเพิ่มความแข็งแรง
ในการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก ใหสามารถทํางานประสานกัน ในขณะเดียวกัน คลืน่ สมอง (Brain
Wave) จะลดความเร็วลงจากคลื่น Beta เปน Alpha ทําใหเกิดความผอนคลาย(Relaxation)
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เพิ่มขึ้น สมองอยูในสภาวะที่เรียกวา Relaxed Alertness เปนสภาวะที่สมองทํางานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร, 2544)
สรุปไดวา การบริหารสมองจะทําใหสมองทั้งสองขางทํางานไปพรอม ๆ กัน และเพิ่มความ
แข็งแรงในการทํางานของสมองทั้ง 2 ขางใหประสานกัน (Dennison, 1994) มีหลักการการบริหาร
สมองมี 4 ทาหลักดังนี้
1. การเคลื่อนไหวขามเสนกลางของรางกาย
2. การยืดสวนตางๆ ของรางกาย
3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน
4. ทาบริหารรางกายงาย ๆ
ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคนสามารถสงเสริมคุณลักษณะให
พัฒนาได โ ดยการสอน การฝกฝนและการฝกปฏิบัติที่ถูก วิธี หลัก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดดานความคิดสรางสรรคไวในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไวหลายประการ ซึ่งความคิดสรางสรรค ควรจะประกอบไป
ดวย 3 ประการ คือ
1. สิ่งใหม (New, Original) เปนการคิดที่แหวกวงลอมความคิดที่มีอยูเดิม ที่ไมเคยมีใคร
คิดไดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร แมกระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง
2. ใชการได (Workable) เปนความคิดที่เกิดจากการสรางสรรคที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกวาการ
ใช เ พี ย ง“จิ น ตนาการเพ อ ฝ น ”คื อ สามารถนํ า มาพั ฒ นาให เ ป น จริ ง และใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค ของการคิดไดเปนอยางดี
3. มีความเหมาะสมเปนความคิดที่สะทอนความมีเหตุมีผลที่เหมาะสมและมีคุณคา
ภายใตมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ความคิ ด สร า งสรรค เ ป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี อ ยู ใ นตั ว ของคนทุ ก คน สามารถส ง เสริ ม
คุ ณ ลั ก ษณะ ให พั ฒ นาได โ ดยการสอน การฝ ก ฝนและการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก วิ ธี (Guilford,1967)
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยไปสูการคิดคนพบทาง
สมองที่แปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสานเปนสิ่งใหม การพัฒนา
ความคิดสรางสรรคเปนความตองการสูงสุดและมีคุณคามาก การเรียนการสอนแบบความคิด
สรางสรรคจึงเปนรากฐานของกระบวนการคิดทั้งหมด ความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่ควรมีอยูใน
บุคคลทุกคนและสามารถที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นได โดยอาศัยการเรียนรูและการจัดบรรยากาศที่
เอื้ออํานวย ถาไดฝกบอยๆ ความคิดจะดีขึ้น ความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพที่สามารถสงเสริม
ใหพัฒนาขึ้นได ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน การฝกฝน และการฝกปฏิบัติที่
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ถูกวิธี หากเด็กไดรับการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหแกเด็กตั้งแตเยาววัยไดมากเทาใด ก็ยิ่งจะ
เปนผลดีเทานั้น สิ่งแวดลอมในระยะตนของชีวิตนับวามีความหมายอยางยิ่งตอพัฒนาการทาง
สติ ป ญ ญา ซึ่ ง กระบวนการพั ฒ นาในตอนนี้ จ ะเป น ส ว นที่ มี ค วามถาวร และจะมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พัฒนาการทางดานสติปญญาในเวลาตอมา แตถาไมไดรับการเอาใจใสตั้งแตเยาววัย ไมมีโอกาส
ฝก ฝน ขาดโอกาสที่จะแสดงออก ความสามารถดานนี้ก็จะหดหายไปทีละนอยไมพั ฒนาหรือ
อาจจะหยุดชะงักลงไดเชนกัน การเรียนการสอนในปจจุบันตางมุงเนนแตเนื้อหาวิชาการสอนให
เด็กจํามากกวาที่จะฝกใหเด็กรูจักคิดรูจักแกปญหา การใหความสนใจกับขอมูลทางวิชาการที่ไม
คอยมีความสัมพันธกับชีวิตจริง ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย อึดอัด ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ถดถอย ซึ่งทําใหสมองของเด็กไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนั้นอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัว
เด็กเองตามธรรมชาติก็ยังถูกทําลายลงไปดวย
ทอร แ รนซ (Torrance,1967) ได ศึ ก ษาพั ฒ นาการความคิ ด สร า งสรรค ข องเด็ ก ในวั ย
ประถมศึกษาไวดังนี้
อายุ 6 ป - 8 ป ความคิดสรางสรรคของเด็กจะลดลงในระยะของการเรียนชั้นประถมศึกษา
แตเด็กวัยนี้จะรักการเรียน อยากรูอยากเห็นมากขึ้น เอาแตใจตนเอง ใชตนเองเปนศูนยกลาง ระยะ
นี้เปนชวงเวลาที่จะใชความคิดสรางสรรคผานบทเรียน นิทาน หรือการอภิปราย ผูใหญควรชวยให
เด็กไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และคอยตอบคําถามตางๆ ของเด็ก
อายุ 8 ป -10 ป เด็กวัยนี้มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นและสามารถนําความคิดไปใชไดจริง
เด็กมักจะเลียนแบบวีรบุรุษ สามารถกระตุนใหใชความคิดสรางสรรคหรือทักษะอื่นๆเพื่อชวยเพื่อน
ฝูง เด็กสามารถทํางานที่ยากขึ้นได รูจักถามคําถาม ปญหาที่ซับซอนขึ้น รูจักคิดมากขึ้น มีความ
กังวลใจในสิ่งที่ตนเองไมไดทํา และจะรูสึกเสียใจถาไมไดรับความยุติธรรม เด็กวัยนี้ตองการโอกาส
ที่จะไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค ผูใหญควรใหโอกาสนี้แกเด็ก พรอมทั้งแสดงใหเด็กเห็นวา
ความคิดของเขามีประโยชน แตเด็กก็ตองการคําแนะนําสนับสนุนและปลอบโยนดวย เมื่อตอง
ทํางานที่ยากมากๆ วัยนี้เปนวัยที่เด็กควรเรียนรูวาตนเองไมสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางได
อายุ 10 ป -12 ป เด็กชอบอานหนังสือและสามารถอานหนังสือหรือใชความคิดไดเปน
เวลานาน ๆ เปนวัยที่มีพัฒนาการดานศิลปะ และดนตรีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้มักจะชอบ
ลองทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตนเอง มีความคิดละเอียดลึกซึ้งถึงขอปลีกยอยตางๆ ได ถาเปนงานที่ทา
ทาย เด็กสามารถแปลงหลักเกณฑตางๆ ได การลงความคิดเห็นในการประดิษฐสิ่งตางๆ โดย
กระตุนใหเด็กหัดทํางานยากๆ และหัดตัดสินใจจะชวยกระตุนใหสมองซีกขวาสามารถพัฒนาได
มาก โดยเฉพาะในชวง 4-7 ป สมองซีกซายชวง 9-12ป สมองทั้งสองซีกจะเจริญเต็มที่ที่อายุ 11-13
ป (Hannaford,1995: online) เพราะฉะนั้น ควรกระตุนสมองเด็กขณะที่เด็กมีอายุ 4-7 ปดวยการ
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ฝกฝนการเพิ่มจินตนาการ (สมองซีกขวา) ไดแก การละเลนตางๆ การเลนแสดงเปนตัวละคร การ
สร า งบ า น การแต ง ตั ว ตุ ก ตาการต อ ตั ว รถยนต เครื่ อ งบิ น การทํ า ของเล น เอง เช น ก า นกล ว ย
กะลามะพราว วาดภาพ ระบายสีตามจินตนาการมากกวาเรียนรูในบทเรียน ซึ่งควรจะเริม่ เพิม่ สาระ
การเรียนรู (สมองซีกซาย) ที่อายุ 9-12 ป แตไมควรมากเกินไปและ ตองมีกระบวนการกระตุน สมอง
ใหครบทั้ง 2 ซีกอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหสมองขาดการกระตุนความคิดดานตางๆ เพื่อปองกัน
Neural Pruning
ดังนั้น เมื่อนําแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถของสมอง แนวคิดหลักการบริหารสมองของ
เดนนิส (Dennison,1994 อางถึงใน พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร, 2544) มาเปนแนวทางในการศึกษา
และการนําเอากิจกรรมการเลนพื้นเมืองไทย มาเปนกิจกรรมที่สงเสริมผูเลนทั้งทางดานรางกาย
และการทํางาน โดยการสั่งการของระบบตางๆ การเคลื่อนไหวในการละเลนพื้นเมืองไทยมีการ
เคลื่อนไหวที่เปนการเคลื่อนไหวในลักษณะเชนเดียวกันกับการเคลื่อนไหวแบบการบริหารสมอง
จากงานวิ จั ย เรื่ อง “กี ฬ าพื้ น เมือ งไทย ศึก ษาและวิเ คราะหคุณคา ทางดา นพลศึ ก ษา”
ผลการวิจัยพบวา จากจํานวนการเลนพื้นเมืองไทย ที่ทําการศึกษาวิเคราะหทั้งสิ้น 196 ชนิดกีฬา
แตละชนิดกีฬาตางมีคุณคาทางดานพลศึกษาอันไดแก คุณคาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา (ชัชชัย โกมารทัต, 2549) การเลนพื้นเมืองไทย สงเสริมใหผูเลนไดพัฒนา
รางกายไดครบ ทั้งทางดานรางกาย หรือการคิด การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรคในการเลน การ
เลนอยางสรางสรรคนําไปสูการพัฒนา ความสัมพันธ ในการเคลื่อนไหวจะไดผลดีที่สุดในชวงอายุ
6-12 ป (เจริญ กระบวนรัตน, 2551) นอกจากการศึกษาคุณคาของการเลนพื้นเมืองไทยเมื่อศึกษา
รูปแบบวิธีการเลนในหลายๆชนิด จะเห็นไดวามีรูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวที่ใชหลักการเดียวกันกับ
การบริ หารสมอง ทั้ง นี้เพื่อใหเ กิดประโยชนอันสูง สุด ในการอนุรัก ษการเลน พื้น เมืองไทย การ
เผยแพรวิธีการเลนใหกับเยาวชนรุนใหมไดเรียนรูและรูจักการเลนพื้นเมืองไทย ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะนํ า ความรูดา นการบริหารสมองและการละเล นพื้น เมืองไทยมาศึ กษาและประยุก ต
ผสมผสานเพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
คําถามงานวิจัย
1. รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาควรมีรูปแบบอยางไร
2. โปรแกรมการบริหารสมองที่ผวู ิจยั พัฒนาขึน้ สามารถชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรคไดมากนอยเพียงใด
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วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ภายหลังการใชรูปแบบโปรแกรมการ
บริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา ของกลุมทดลองดีกวากอนการทดลอง
2. สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ภายหลังการใชรูปแบบโปรแกรมการ
บริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา ของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิจั ย แบบกึ่ง ทดลอง (Quasi-Experimental
Design)
(Campbell and Stanley,1969 อางถึงใน ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) ซึ่งเปนการศึกษาแบบ
Pretest Posttest Nonequivalent Group Design
จํ า นวนตั ว อย า งที่ ทํา การศึ ก ษาครั้ง นี้ ได ม าโดยทํา การกํ า หนดคา สถิติ ที่สํา คัญ ได แ ก
อํานาจการทดสอบทางสถิติ (Power of Statistical Test) ซึ่งเปนความนาจะเปนของการปฏิเสธ
สมมุติฐานศูนยเทากับ .80 ขนาดของผลที่หวังจะเกิดขึ้น (Effect Size) เทากับ .30 และกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 ผลจากการเปดตารางโคเฮน(Cohen,1988) ผลปรากฏวา
จํานวนตัวอยางนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ที่อยูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวนกลุม
ละ 31 คน จํานวนตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 124 คน ซึ่งเปนจํานวนตัวอยางที่
เพียงพอ สําหรับการทดสอบสมมุติฐานที่วา คาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนกลุม
ทดลองทั้ง 1 และ 2 สูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนกลุมควบคุม
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
กลุ ม ที่ 2 เป น กลุ ม ทดลองที่ 2 ทํ า การฝ ก โปรแกรมการบริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า ง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 14.30 น. – 15.30 น.
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กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ 1 ในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ไมไดทําการฝกเพิ่มเติม
เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ 2 ในชวงเวลาเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริม
สรางสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ทีใ่ ชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวย

กิโลกรัม

2.1 สมรรภาพทางกลไก ประกอบดวยผลการทดสอบ ในรายการทดสอบ 6 รายการคือ
1) วิ่งเร็ว 50 เมตร เพื่อวัดความเร็ว โดยมีหนวยการวัดเปนวินาที
2) ยืนกระโดดไกล เพื่อวัดพลังของกลามเนื้อขา โดยมีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร
3) แรงบีบมือ เพื่อวัดความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อแขนและมือ มีหนวยเปน

4) ลุกนั่ง 30 วินาที เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทองและ
ลําตัว โดยมีหนวยการวัดเปนจํานวนครั้ง
5) วิ่งเก็บของ 2 จุด เพื่อวัดความคลองแคลววองไว โดยมีหนวยการวัดเปนวินาที
6) นั่งงอตัวไปขางหนา เพื่อวัดความออนตัว โดยมีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร
2.2 ความคิดสรางสรรค วัดโดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for
Creative Thinking - Drawing Production: TCT - DP) การประเมิน กําหนดเกณฑการประเมิน
ออกเปน 11 เกณฑดังนี้
2.2.1) การตอเติม
2.2.2) ความสมบูรณ
2.2.3) ภาพที่สรางขึ้นใหม
2.2.4) การตอเนื่องดวยเสน
2.2.5) การตอเนื่องที่ทําใหเกิดเรื่องราว
2.2.6) การขามเสนกั้นเขตโดยใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ
2.2.7) การขามเสนกั้นเขตอยางอิสระโดยไมใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอก
กรอบใหญ
2.2.8) การแสดงความลึกใกล – ไกล หรือมิติของภาพ
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2.2.9) อารมณขัน
2.2.10) การคิดแปลกใหม
2.2.11) ความเร็ว
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การพัฒนา หมายถึง การสรางขึ้น มาใหม หรือการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมที่
ดําเนินอยูแลวใหมีความเหมาะสมและมีคุณประโยชนมากขึ้นกวาเดิม การสรางรูปแบบโปรแกรม
การบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
รูปแบบ หมายถึง แบบแผนหรือแบบจําลองที่เปนตัวแทนของรูปแบบที่สรางขึ้นมาใหม
หรือพัฒนาขึ้นมา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาอยางเปน
ระบบ
การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งสวนของเนื้อเยื่อ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเขาดวยกันใหในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหการถายโยงการเรียนรูและขอมูลของทั้ง 2 ซีก เปนไปอยางมี
ประสิท ธิภาพ การบริก ารสมองเป นการชว ยใหสมองแข็งแรงและทํา งานอยางสมดุลทั้ง 2 ซีก
รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหมากขึ้นและยังชวยทําใหเกิดการผอนคลายความตึง
เครียด การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใชสมองแบบ Whole Brain การบริหารสมองจะทํา
ใหสมองทั้ง 2 ซีก ทํางานไปพรอมๆ กัน และเพิ่มความแข็งแรงในการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก ให
ประสานกัน ในขณะเดียวกัน คลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลงจากคลื่น Beta เปน
Alpha ทําใหเกิดความผอนคลาย(Relaxation) เพิ่มขึ้น สมองอยูในสภาวะ Relaxed Alertness
เปนสภาวะที่สมองทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการการบริหารสมองมี 4 ทาหลักดังนี้ (อางถึง
ใน พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร.2544)
1. การเคลื่อนไหวขามเสนกลางของรางกาย
2. การยืดสวนตางๆ ของรางกาย
3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน
4. ทาบริหารรางกายงายๆ
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมอง หมายถึง การออกกําลังกายที่ใชการเคลือ่ นไหวและ
การเลนพื้นเมืองไทย ที่ยึดหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว ที่มีหลักการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับ
การบริหารสมอง การเคลื่อนไหวขามขางของรางกาย การเคลื่อนไหวขางซายขางขวาพรอม ๆ กัน
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ในการวิจัยนี้ไดทําการสังเคราะหการออกกําลังกายใน 3 ทา และการเลนพื้นเมืองไทย ที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง เปนขีดจํากัดของความสามารถทางกลไกโดยเนนถึง
ความสามารถสําหรับการทํางานที่หนัก สวนตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก ความอดทน กําลัง ความ
แข็งแรง ความคลองแคลววองไว ความออนตัว และการทรงตัว หรือกลาวใหเฉพาะเจาะจงไดวา
สมรรถภาพทางกลไกหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติทักษะเบื้องตนอันไดแก การเดิน การวิ่ง
ปนปาย การกลับตัว การแบกน้ําหนัก เปนตน (วิริยา บุญชัย, 2529) โดยใชแบบทดสอบ 6 รายการ
ดังนี้ 1)วิ่งเร็ว 50 เมตร 2)ยืนกระโดดไกล 3)แรงบีบมือขางที่ถนัด 4)ลุกนั่ง 30 วินาที 5)วิ่งเก็บของ
และ 6)นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถทางสติปญญา วิธีที่ใชในการแกปญหา
และการคิ ด ที่ ก อ ให เ กิ ด สิ่ ง ใหม ๆ การคิ ด อย า งหลากหลายที่ เ รี ย กว า การคิ ด แบบอเนกนั ย
(Divergent Thinking) ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการคือ ความคลองในการคิด (Fluency)
การยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความสามารถในการแตงเติมหรือความคิดละเอียดลออ
(Elaboration) (Guilford,1967) โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for Creative
Thinking - Drawing Production: TCT - DP) โดยคะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DT คือ 72
คะแนน โดยแบงเปนชวงคะแนนดังนี้ คะแนนรวมของแบบทดสอบต่ํากวา 24 คะแนน มีความคิด
สรางสรรคอยูในระดับต่ํา คะแนนรวมของแบบทดสอบอยูระหวาง 24 – 47 คะแนน มีความคิด
สรางสรรคอยูในระดับปานกลาง และคะแนนรวมของแบบทดสอบตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป มี
ความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดรูปแบบการบริหารสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมรรถภาพทางกลไกและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. โรงเรียนหรือหนวยงานสามารถนํารูปแบบการบริหารสมองไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคของนักเรียนได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเด็น ดังตอไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม่
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหว
3. แนวคิดทฤษฎีการทํางานและความสามารถของสมอง
4. แนวคิดทฤษฎีการบริหารสมอง
5. แนวคิดทฤษฎีสมรรถภาพทางกลไก
6. แนวคิดทฤษฎีความคิดสรางสรรค
7. แนวคิดการเลนพืน้ เมืองไทย
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
9. กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎี
1. ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
พารเพิรท (Papert, 1980: online) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่(Constructionism)
หรือทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง เปนทฤษฎีการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
ดวยตนเอง ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม่ มีสาระสําคัญทีว่ า ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือ
ผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึน้ และสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็
ตอเมื่อผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by Doing)
นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนรูซึ่งจะมีมากกวาการได
ลงมื อ ปฏิ บั ติ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งความรู ใ นตั ว ของผู เ รี ย นเอง
ประสบการณ แ ละสิ่ ง แวดล อ มภายนอก หมายความว า ผู เ รี ย นจะสามารถเก็ บ ข อ มู ล จาก
สิ่ ง แวดล อ มภายนอกและเก็ บ เข า ไปเป น โครงสร า งของความรู ภ ายในสมองของตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูภายในที่ตนเองมีอยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอม
ภายนอกได ซึ่ ง จะเกิ ด เป น วงจรต อ ไปเรื่ อ ยๆได คื อ ผู เ รี ย นจะเรี ย นรู เ องจากประสบการณ
สิ่งแวดลอมภายนอก แลวนําขอมูลเหลานี้กลับเขาไปบันทึกในสมองผสมผสานกับความรูภายในที่
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มี อ ยู แล ว แสดงความรู อ อกมาสู สิ่ ง แวดล อ มภายนอก ดั ง นั้ น ในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง
(Learning by Doing) จะไดผลดีถาหากวาผูเรียนเขาใจในตนเอง มองเห็นความสําคัญในสิ่งที่
เรี ย นรู แ ละสามารถเชื่ อ มโยงความรู ร ะหว า งความรู ใ หม กั บ ความรู เ ก า (รู ว า ตนเองได เ รี ย นรู
อะไรบ า ง) และสร า งเป น องค ค วามรู ใ หม ขึ้ น มา ซึ่ ง ทั้ ง หมดจะอยู ภ ายใต ป ระสบการณ แ ละ
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูนั่นเอง
พารเพิรท (Papert,1980 :online) ไดใหความเห็นวา ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู ที่มี
พื้นฐานอยูบนกระบวนการการสราง 2 กระบวนการ คือ
1) ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ไมใชรับแตขอมูลที่หลั่งไหลเขามา
ในสมองของผูเรียนเทานั้น โดยความรูจะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณที่ไดรับ
2) กระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมาย
กับผูเรียนคนนั้น
สรุปไดวา การเรียนรูสิ่งใดๆ ก็ตามผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเมื่อไดลงมือปฎิบัติดวยตนเอง
อย า งถู ก ต อ ง การเรี ย นรู จ ากการฝ ก จะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามเข า ใจ และเชื่ อ มโยงความรู แ ละ
ประสบการณตางๆ ไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดทฤษฎีการควบคุมการเคลือ่ นไหว
การเคลื่อนไหวเปนองคประกอบสําคัญของการมีชีวิต ความสามารถในการเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกายคือสิ่งที่จําเปนในการดําเนินชีวิต การเคลื่อนไหวของรางกายถูกควบคุมโดย
ระบบประสาทที่สั่งการผานมายังระบบกลามเนื้อ เพื่อใหกลามเนื้อหดตัวทําใหเกิดการเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งรัมภา บุญสินสุข และประโยชน บุญสินสุข,2547 (อางถึงใน สมปอง
สวางศรี,2548) แบงระบบการเคลื่อนไหวออกเปน 4 ระบบยอยคือ
1. ระบบตอบสนองฉับพลัน (Reflex) ซึ่งเกี่ยวของทัง้ ระบบการรับรูความรูส ึก ระบบเคลื่อนไหว
และระบบการตอบสนองแบบฉับพลันสามารถพบตัง้ แตสมองสวนกลาง (Mid Brain) ลงมาถึงไขสัน
หลัง แตไมรวมสมองใหญ
2. ระบบควบคุมทาทางและการทรงตัวของรางกาย (Posture and Balance) เกี่ยวของกับ
การมองเห็น การรับรูการทรงตัว ความรูสึกจากกลามเนื้อและขอตอ และความรูสึกสัมผัส หรือแรง
กดของฝาเทาที่ยืนอยูบนพื้น และการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อขาและลําตัว
3. ระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวของขา (Control of Lower Extremity) จะเกี่ยวของกับ
สมองใหญ สมองนอย การทรงตัว เสนทางเนื้อสมองใหญสูไขสันหลังและเสนทางอื่นๆ
4. ระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ (Control of Upper Extremity) เกี่ยวของกับสมอง
ใหญสมองนอย การทรงตัว เสนทางกระแสสมองใหญสูเสนประสาท เสนทางจากสมองใหญสูไข
สันหลัง และเสนทางอื่นๆ อีกมากมาย
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สมิทและสมิท (Smith and Smith, 1962 อางถึงใน สมปอง สวางศรี,2548) ไดจัดประเภท
การเคลื่อนไหวออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1. การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมทาทาง (Postural Movement) เปนการเคลื่อนไหวเพื่อ
ควบคุมตําแหนงของรางกาย
2. การเคลื่อนไหวเพื่อทําใหรางกายเคลื่อนที่ (Travel or Loco Motor Movement)
3. การเคลื่อนไหวเพื่อใชอวัยวะสวนตางๆ จับวัตถุ (Manipulative Movement)
มีนักวิชาการบางคนไดขยายแนวคิดมากกวาการจัดหมวดหมูหรือประเภทการเคลื่อนไหว
โดยการพัฒนาโมเดลที่อธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหว อธิบายปจจัยที่ชวยปรับเปลี่ย นการ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหว และอธิบายองคประกอบที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่มี
ประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวของรางกายมนุษยเปนผลมาจากการควบคุมที่สลับซับซอนของระบบ
ประสาท ในภาพรวมแลว การควบคุมการเคลื่อนไหวรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนที่ของอวัยวะ
ในสิ่งแวดลอมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ และการควบคุมทาทางและการทรงตัวเพื่อใหกิจกรรมนั้น
สําเร็จลุลวงดวยดี แตอยางไรก็ตามกลไกควบคุมการเคลื่อนไหวยังไมเปนที่ทราบอยางแนชัด
นักวิทยาศาสตรหลายกลุมตางตั้งสมมุติฐานการเคลื่อนไหวที่อาจคลายคลึงหรือแตกตางกันตาม
ทฤษฏีดังตอไปนี้
2.1 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบเชื่อวาปจจัยภายในเชน ทาทางเริ่มตน หรือโครงสรางของรางกาย และปจจัย
ภายนอกรางกาย เชนแรงโนมถวงของโลกจะมีผลตอการเคลื่อนไหว โดยอาจทําใหรูปแบบการ
เคลื่อ นไหวแตกต า งกั น ถึ ง แม วา คํ า สั่ง ใหเ คลื่ อ นไหวจะเหมื อ นกัน ตามทฤษฎีร ะบบแลว การ
เคลื่อนไหวเปนสิ่งที่ซับซอน ระบบประสาทสามารถเลือกใชกลามเนื้อที่ตางกัน ซึ่งสงผลใหขอตอ
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ตางกัน แตเกิดผลการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันได หรือเมื่อสวนหนึ่งของ
รางกายบาดเจ็บ รางกายสามารถใชสวนอื่นชวยในการเคลื่อนไหวได อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
รางกายมีการเคลื่อนไหวของขอตอใหควบคุมอยางมากมาย (Degree of Freedom) ดังนั้น ทฤษฎี
ระบบจึงกลาววา การเคลื่อนไหวเกิดจากกระบวนการเลือกการเคลื่อนไหวของขอตอ (ที่มีอยูอยาง
มากมาย) โดยการทํางานของระบบประสาท รวมกับการพิจารณาสภาพโครงสรางอื่นๆ ภายใน
เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ตองการและเหมาะกับสภาพรางกายในขณะนั้น
2.2 ทฤษฎีเปาหมายของงาน (Task-Oriented Theories)
ทฤษฎีเปาหมายของงานที่กลาววา การเคลื่อนไหวขึ้นอยูกับเปาหมายของงานที่ตองทํา
ทฤษฎีนี้เชื่อวา การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพื่อทํางาน หรือแกปญหาใดปญหาหนึ่งที่พบใน
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ชีวิตประจําวัน ไมใชเปนการเคลื่อนไหวอยางไมมีจุดมุงหมาย เพื่อใหอวัยวะไดเคลื่อนที่เทานั้น
ดังนั้น การควบคุมการเคลื่อนไหวจึงสอดคลองกับเปาหมายของการเคลื่อนไหว ทําใหบางครั้ง
รูปแบบการเคลื่อนไหวตางไปจากเดิม ถึงแมวาจะมีคําสั่งจากระบบประสาทสวนกลางที่เหมือนกัน
หรือมีตัวกระตุนเดียวกัน เนื่องจากจุดประสงคการเคลื่อนไหวอาจเปลี่ยนไป ตามทฤษฏีนี้ การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวไมจําเปนตองควบคุมทุกกลามเนื้อหรือขอตอ แตควบคุมเฉพาะสวนที่
สําคัญในการเคลื่อนไหวเทานั้น
2.3 ทฤษฎีระบบนิเวศน (Ecological Theory)
สภาพแวดลอมมีผลตอการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเปนตัวกําหนดวิธีการดําเนิน
ชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในดานการหาอาหาร การสรางที่อยูอาศัย หรือการวิ่งหนีจากการไลลาของผู
ลา ทฤษฎีระบบนิเวศนนําสิ่งที่สังเกตไดนี้มาอธิบายการเคลื่อนไหววา สิ่งแวดลอมมีสวนเกี่ยวของ
กับการเคลื่อนไหว เนื่องจากระบบรับความรูสึกของรางกายตองประเมินสภาพแวดลอมที่ทําการ
เคลื่อนไหว เปนสวนประกอบในการเคลื่อนไหวดวย เปาหมายการเคลื่อนไหวหรือเปาหมายของ
งานอาจเปลี่ยนไปเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การรับรูสภาพของสิ่งแวดลอมจึงเปน
ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว เพื่อใหบรรลุจุดประสงคในการเคลื่อนไหว
เบิรส (Bers, 2005) ไดระบุวาองคประกอบสําคัญของการเคลื่อนไหวอยางมีคุณภาพจะ
ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวรางกายใหไปสูเปาหมาย (Postural Transport Orientation) การรับรูและ
เชาวปญญา (Preceptor Cognitive) และระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
องคประกอบในการเคลื่อนไหวรางกายสูเปาหมาย จะมีองคประกอบยอย คือ
1) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength)
2) การทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนที่ (Dynamic Balance)
3) การตระหนักรูของรางกาย (Body Awareness)
4) การตระหนักรูทางมิติสัมพันธ (Spatial Awareness)
5) การตระหนักรูทางปญญา (Temporal Awareness)
ทั้ ง 5 องค ป ระกอบย อ ย จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาพื้ น ฐานการเคลื่ อ นไหวในภาวะ
แวดลอมรอบตัว และแตละองคประกอบเปนตัวแทนหนวยพื้นฐานที่ชวยทําใหเกิดการเคลื่อนไหว
ขึ้น ทั้ง 5 องคประกอบถูกพิจารณาวาเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับคุณภาพในการเคลื่อนไหว
ของแตละคน และโดยขอเท็จจริงแลว เมื่อคนเราสามารถเคลื่อนไหวไดอยางมีคุณภาพ นั่นเปนบอ
เกิดของการประสบผลสําเร็จในเปาหมายที่ตองการ และองคประกอบที่เรียกวาการรับรูและเชาว
ปญญาจะเกี่ยวของกับองคประกอบยอย 6 องคประกอบ คือ
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1) การรับรูเกีย่ วกับรส (Gustatory Senses)
2) การรับรูเกีย่ วกับกลิ่น (Olfactory Senses)
3) การรับรูเกีย่ วกับสัมผัส (Tactile Senses)
4) การรับรูภาวะการเคลื่อนไหวของแขนขาและลําตัว (Kinesthetic Senses)
5) การรับรูการไดยิน (Auditory Senses)
6) การรับรูทางสายตา (Visual Senses)
โดยผานกระบวนการรับความรูสึกจากระบบประสาทรับรูเหลานี้ ผูปฏิบัติจะตองมีขาวสาร
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อจัดการเคลื่อนไหว(Organize) และควบคุม(Control) พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของตนเอง องคประกอบยอยทั้ง 6 จะถูกออกแบบเพื่อเปนกระบวนการสําคัญ ชวยให
เกิดการเคลื่อนไหวเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งเมื่อรวมกันแลวเบิรส(Bers,2005)จะเรียกวา “การ
เคลื่อนไหว” (Movement)
แคร็ตตี้ (Cratty, 1964 อางถึงใน สมบูรณ อินทรถมยา, 2547) ไดเสนอทฤษฏี 3 ปจจัย
ของพฤติกรรมการรับรู (Three Factory Theory of Perceptual Behavior) พื้นฐานของทฤษฎี
นี้คือ ในระดับที่หนึ่งการสนับสนุนพฤติกรรมทั่วไปไดแก
1) ระดับความพึงพอใจ (Level of Aspiration)
2) ระดับของความคงอยู (Level of Persistence)
3) ระดับการกระตุนและแรงจูงใจ (Level of Arousal and Motivation)
4) ความสามารถในการวิเคราะหกลไกการทํางานเชิงกล (Ability to Analyze the
Mechanics of a Task)
5) ความสามารถในการรับรูตาง ๆ (Various Perceptual Abilities)
คุณภาพเหลานี้แมวาจะสัมพันธกันอยางแนนแฟน แตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได หรือมี
อิทธิพลมาจากประสบการณตางๆ ได แคร็ตตี้สรุปวาลักษณะดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของมนุษยได
ในระดับที่สองแคร็ตตี้ไดกลาวถึงลักษณะความสามารถ(Ability Traits) ซึ่งไดแกสมรรถนะ
ทางกายในดานตางๆ คือ ความแข็งแรง(Strength) ความอดทน (Endurance) ความออนตัว
(Flexibility) ความเร็ว(Speed)การทรงตัว (Balance)และการประสานงาน(Coordination)
ลักษณะเหลานี้แตละคนสามารถจะพัฒนาตามศักยภาพของตัวเองได และคุณลักษณะเหลานี้ยัง
สงผลตอศักยภาพในการเคลื่อนไหวไดอีกดวย
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สวนองคประกอบสุดทายคือ ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว (Movement Efficiency)
ถูกเรียกวาระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom) องคประกอบดานนี้มีองคประกอบยอย
4 องคประกอบ ไดแก
1) ความสามารถในการตระหนักรูการเคลื่อนไหวของรยางคของรางกายทั้ง 2 ขาง
(Bilaterality)
2) การรับรูจังหวะ (Rhythm)
3) ความสามารถในการยืดหยุน ตัว (Flexibility)
4) การวางแผนของระบบมอเตอร (Motor Planning)
องค ป ระกอบดั ง กล า วจะช ว ยเพิ่ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเคลื่ อ นไหวที่ นํ า ไปสู ค วาม
สัมฤทธิ์ผลในเปาหมายที่ตองการ
สรุปแลว จะเห็นไดวาไมมีทฤษฎีควบคุมการเคลื่อนไหวใดที่ดีที่สุด เนื่องจากไมมีทฤษฏีใด
สามารถอธิบายครอบคลุมการเคลื่อนไหวไดทุกประเภท จึงมีการนําเอาทฤษฎีตางๆ ผสมผสานกัน
เพื่อใหสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวไดสมบูรณที่สุด
3. แนวคิดทฤษฎีการทํางานและความสามารถของสมอง
ความสามารถของสมอง คือ ความสามารถโดยทั่วไปที่จะเรียนไดหรือ ความสามารถทาง
สมอง คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ หรือความสามารถทางสมอง
คือ ความสามารถในการคิดหาเหตุผล และเขาใจสิ่งตางๆ หรือความสามารถที่จะคิดสิ่งที่เปน
นามธรรม หรื อ ความสามารถทางสมอง คื อ ความสามารถที่ จ ะใช ป ระมวลสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ๆ ใน
ความคิดที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ เพื่อนํามาชวยในการแกปญหาไดดีกวาและมีประสิทธิภาพกวา
บุคคลที่มีความสามารถทางสมองต่ํา (ชุมพร ยงกิตติกุล และพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2524)
องคประกอบทางดานสมอง มีดังนี้
1. ระดับสติปญญา คนเราจะมีสติปญญาหรือที่เรียกวาไอคิว (Intelligence Quotient)
แตกตางกันในแงพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม รอยยักของเนื้อสมองที่แตกตางกันยังมีแนวโนมทําให
มนุษยมีความสามารถแตกตางกันในดานสติปญญา
2. ประสาทรับรูความรูสึกทางกลไกการเคลื่อนไหว ก็คือ ความสามารถของสมองในการ
ประเมิน คาประสบการณความรูสึ กเกี่ยวกับตํ าแหนง ของการเคลื่อนไหวในอดีตใหออกมาจัด
ตําแหนงและรูปแบบของการเคลื่อนไหวปจจุบัน
3. อารมณ เปนอีกสวนที่เกี่ยวของกับสมองโดยตรง กลาวคือ อารมณจะมีอิทธิพลตอการ
เคลื่อ นไหวอย า งเห็ น ได ชั ด ผูที่ มี ระดับสติป ญญาสูง หรือผูที่มี ระดับวุฒิภ าวะสูง สามารถที่ จะ
ควบคุมอารมณไดดีกวาผูที่มีระดับสติปญญาต่ํา หรือวุฒิภาวะต่ํา การตัดสินใจกระทําอะไรไปใน
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ขณะที่ภาวะทางอารมณมีการผันแปรอยางรุนแรงนั้นจะไปเบียดบังความคิด การใชสมองสั่งการก็
จะมีนอยการเคลื่อนไหวก็จะเปนไปอยางไมราบเรียบ
การที่มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาท ในทศวรรษ
แหง การเรียนรูเกี่ยวกับสมอง มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่ไดใหขอมูลในเรื่องของ
สมองซึ่งเปนศูนยกลางทางการรับรูและการเรียนรู ความจํา ความนึกคิด และการทํางานของสมอง
ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย การทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยจะมีเซลลสมอง
ควบคุมการทํางานอยูอยางเปนระบบ ดังนั้น การที่ใหเด็กหรือแมแตผูใหญก็ตามลงมือกระทํา
กิจกรรมใดๆ เชนการชวยเหลือตนเอง การเลน หรือโปรแกรมกระตุนพัฒนาการตางๆ ก็เทากับได
กระตุนสมองบริเวณกวางใหญที่เดียวใหตื่นตัวและทํางานไดดวย ความไวของสมองขึ้นอยูกับ
คุณภาพของเซลลสมอง มีผลงานวิจัยพบวา สมองของเด็กจะเจริญเต็มที่ตองมีสิ่งเราจากภายนอก
มากระตุน เชนการสัมผัสเสียง และการมองเห็น เปนตน
ในวงการแพทยสมัยใหมพบวาสมองของมนุษยมี 2 แบบ คือ สมองกาวหนากับสมองลา
หลัง และสมองที่มีประสบการณกับสมองที่ออนหัด สมองประเภทแรก คือ สมองกาวหนาและ
สมองที่มีประสบการณจะทํางานมีคุณภาพ คือใชพลังงานอยางประหยัด และการรับสงขาวสารมี
การจัดระเบียบดีเยี่ยม และการมีประสบการณคือ การเลน (Play Way) ที่ไดมาจากการรับรู
(Perception) และโอกาสของการไดมีประสบการณแบบ Multimodality คือ การสัมผัส การ
เคลื่อนไหวกลามเนื้อ การประสานการทํางานของตา มือ และภาษา สมองแบงออกเปน 2 ซีก คือ
ซีกซายและซีกขวา ซีกซายจะทําหนาที่เกี่ยวของกับภาษา การคํานวณ การใชเหตุผล และการรับรู
เปนสวนยอย สมองซีกขวาทําหนาที่ทางการรับรูอารมณ มิติสัมพันธ และความคิดสรางสรรค และ
โดยภาพรวมสมองแตละซีกจะไมทํางานแทนกันแตสามารถสงเสริมหรือกระตุนใหสมองอีกฝาย
ทํางานของตนใหดีขึ้นได สมองทั้งสองสวนจะมีเนื้อเยื่อเสนใยประสาทเชื่อมตรงกลางเรียกวา
Corpus Callosum ซึ่งเปนเหมือนทางจราจรทําใหความถนัดหรือ ความเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่ง
ซึ่ง เปน แผนที่ใ นสมองซี กใดซี ก หนึ่ง ขา มไปสูก ารรับรูข องสมองซีก ตรงขา มได เพื่อ ให เ กิดการ
ประสานงานกันอยางสอดคลอง จากงานวิจัยพบวา การบริหารสมองคือการบริหารรางกายในสวน
ที่สมองควบคุมอยู โดยเฉพาะในสวนของCorpus Callosum ใหเกิดประสิทธิภาพของสมองทั้ง 2
ซีก จะตองมีคุณภาพและสามารถทํางานอยางสมดุลกัน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู และ
ชวยผอนคลายความตึงเครียด
สมองใหญ เ ป น ส ว นของสมองที่เ จริญ มากที่สุ ดแบง เปน 2 ซีก ซา ยและขวา(Cerebral
Hemispheres) โดยฟอลซ เซเรไบร(Falx Cerebri) ชั้นผิวของสมองใหญเรียกวา Cerebral Cortex
มีสีเทา (Gray Matter) สวนเนื้อเยื่อสมองชั้นในเรียกวา เมดัลลา (medullary center) มีสีคอนขาง
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ขาว (White Matter) ประกอบดวยใยประสาทและมีกลุมของเซลลประสาทฝงตัวอยูมากมาย ผิว
ของสมองมีลักษณะเปนลอนเปนคลื่น สมองใหญแตละซีกแบงเปนกลีบคือ กลีบหนา (Frontal
Lobe) กลีบบน (Parietal Lobe) กลีบขาง (Temporal Lobe) กลีบหลัง (Occipital Lobe) และ
insular lobe สมองใหญยังแบงออกเปนอีก 4 สวน ไดแก
1. สมองสวนที่ทาํ หนาที่เกีย่ วกับอารมณ ความรูสกึ นึกคิด
2. สมองสวนที่ทาํ หนาที่เกีย่ วกับระบบประสาทสัมผัส
3. สมองสวนที่ทาํ หนาที่เกีย่ วกับความจํา การไดยิน พฤติกรรม และภาษา
4. สมองสวนที่ทาํ หนาที่เกีย่ วกับการมองเห็น
Cerebral Cortex หรือสวนเนื้อเยื่อสีเทาของสมองใหญมีความหนา 6 มิลลิเมตรประกอบ
ไปดวย Cell Body มากกวา 5 หมืน่ ลานเซลล ซึ่งทําหนาที่สําคัญตางๆ ตามบริเวณทีจ่ ําแนกดังนี้
1. Motor Area เปนบริเวณที่อยูสวนหนาของ Central Sulcus และครึ่งหลังของ Frontal
Lobe แบงเปนสวนของ Motor Cortex, Premotor Cortex และ Broca’s Area ซึง่ จะควบคุมการ
ทํางานของกลามเนื้อที่ละเอียดออน ไดแก การทํางานของนิว้ มือ การพูด การรับประทาน เปนตน
2. Somesthetic Sensory Area คือบริเวณของ Parietal Lobe ทั้งหมด แบงเปน Primary
Area และ Secondary Area โดยที่สวน Primary Area จะรับสัญญาณเกี่ยวกับความรูสึกโดยตรง
จาก Sensory Receptor ทั่วรางกาย เชน สัมผัส แรงกด อุณหภูมิ และความเจ็บปวด สวน
Secondary area จะแปลสัญญาณความรูสึกนั้นวา มือกําลังสัมผัสกับโตะ เกาอี้หรือลูกบอล
3. Visual Area คือบริเวณของ Occipital Lobe ทั้งหมด แบงเปน Primary Vision Area
และ Secondary Vision Area โดยที่สว น Primary Vision Area จะรับแสงสวางรับภาพที่เห็น เขาสู
ลานสายตาและ Secondary Vision Area จะแปลความหมายของภาพที่รับนั้น
4. Audiotory Area คือบริเวณครึ่งบนซีกหนาของ Temporal Lobe แบงเปน Primary
Area และ Secondary Area โดยที่สว น Primary Area จะรับความดัง และความถี่และคุณภาพ
ของเสียงและ Secondary Area จะแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน
5. Short-term Memory Area of the Temporal Lobe จะอยูบริเวณครึ่งลางของ
Temporal Lobe มีความสําคัญในการจําในระยะสัน้ เชน เปนนาทีหรือเปนสัปดาห
6. Wernicke Area คือบริเวณสวนหลังซีกบนของ Temporal Lobe ขางซายโดยจะอยูติด
กับ Occipital Lobe และ Parietal Lobe จึงไดรับสัญญาณเกี่ยวกับความรูสึกจากสมองทั้งสาม
กลีบที่อยูลอมรอบ สวนนี้มีความสําคัญในการแปลความจากการอาน การไดยิน การรูสึก ไปเปน
การรั บ รู ในคนที่ มี ส มองส ว นนี้ ไม เ จริ ญ จะไม ส ามารถคิ ด หรื อ พิจ ารณาด ว ยเหตุ ผ ล (Thinking
Ability) ได
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7. Prefrontal Area อยูบริเวณครึ่งหนาของ Frontal Lobe การอธิบายหนาที่ของสวนนี้ยัง
ไมคอยชัดเจน แตมีความสําคัญตอการพัฒนาความนึกคิด สําหรับในคนที่ไมมีสมองสวนนี้พบวา
จะไมมีสมาธิตอการทํางานที่ใชเวลานานและไมสามารถวางแผนอนาคตหรือแกปญหาที่ยาก
3.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางความสามารถทางสมอง
ผูนําทางการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางสมองในกลุมนี้ที่สําคัญคือ เปยเจต(Piaget)
นักจิตวิทยาชาวสวิส และบรูเนอร(Bruner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จุดสนใจของกลุมนี้คือ
ตองการทราบวาความสามารถทางสมองเจริญเติบโตเปนลําดับขึ้นไดอยางไร ทฤษฎีความสามารถ
ทางสมองที่เปยเจต(Piaget) เสนอไวโดยไดทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางหลายกลุมหลายเชื้อ
ชาติและหลายวัฒนธรรม ไดขอสรุปวา สมองมนุษยทุกคนจะตองผานกระบวนการตามรูปแบบ
และตามลําดับขั้นอยางเดียวกัน แตจะพัฒนาไปตามอัตราการเจริญเติบโตและตามวิถีทางเฉพาะ
ของตน (ชุมพร ยงติกุล และพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2524)
นักจิตวิทยาอีกกลุมหนึ่งที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางสมองไดเสนอทฤษฎีไว
เปนโครงสรางความสามารถทางสมอง ในกลุมนี้ไดรวบรวมขอมูลดวยการทดสอบคนสองกลุม
ใหญดว ยแบบทดสอบหลายฉบั บ และใชวิธีการทางสถิติในการวิ เคราะหขอมูล เพื่อจัดระบบ
ความสามารถ ทางสมองของมนุษย วิธีการนี้คือการวิเคราะหองคประกอบ(Factor Analysis)
การศึกษาของกลุมนี้มุงที่จะจําแนกความสมารถทางสมองของมนุษยวามีสวนประกอบที่สําคัญ
อะไรบางลักษณะขององคประกอบแตละตัวเปนอยางไร งานของกลุมนี้เปนสิ่งกระตุนใหมีการสราง
เครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถดานนี้ตามแนวทฤษฎีตางๆ ทฤษฎีที่กลุมนี้เสนอ
ไวมีหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่รูจักกันแพรหลายเชน ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multifactor Theory)
ของเทอรสโตน(Turstone) ทฤษฎีสององคประกอบ(Two – Factor Theory) ของสเปยรแมน
(Spearman) ทฤษฎีลําดับขั้น (Heirachical Theory) ของเวอรนอน(Vernon) ทฤษฎีองคประกอบ
กลุม(Group – Factor Theory) ของทอนดไดค(Thorndike) ทฤษฎีสององคประกอบทั่วไป (Two
General Factors Theory) ของแคทเทล (Cattell) และทฤษฎีโครงสรางเชาวปญญา (Standard
Progressive Matrices) ของกิลฟอรด (Guilford) เปนตน
สรุปไดวา ความสามารถของสมองเปนความสามารถของบุคคลที่จะเรียนรู ปฎิบัติ หรือ
การปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ อยางไรก็ตามการพัฒนาของสมองจะขึ้นอยูก ับการได
เรียนรู การฝกปฎิบัติที่ถูกตอง การไดรับคําแนะนํา ประสบการณเฉพาะบุคคล
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4. แนวคิดทฤษฎีการบริหารสมอง
การบริหารและออกกําลังสมอง หรือ Brain Gym ซึ่งคิดคนพัฒนาขึ้นในชวง 20 ปมานี้โดย
ดร. พอล เดนนิสสัน แหง Educational Kinesiology Foundation ในรัฐแคลิฟอรเนีย (Dennison,
1994) เพื่อชวยใหสมองทั้งซีกซายและสมองซีกขวาทํางานประสานกันไดดี ในชวงแรก ดร. พอล
เดนนิสสัน คิดคนวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อชวยคนตาบอดและผูที่มีปญหาดานการเรียนรู แตแลวก็พบวา
ไมเฉพาะแตคนตาบอดเทานั้นที่จะไดประโยชน การรวบรวมพลังสมองใหทํางานเปนหนวยเดียวกัน
จะชวยพัฒนาการทํางานตลอดจนกระทั่งความสัมพันธระหวางบุคคล อีกทั้งยังชวยเสริมสราง
สุขภาพรางกาย ดวยการลดความกดดันและความเครียดอีกดวย
สมองของคนเราแบงไดเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา โดยมีกลุมเนื้อเยื่อเชื่อมสมองทั้ง
2 ซีกเขาดวยกัน ในคนสวนมากพบวา
1. สมองซีกซาย ควบคุมการทํางานของดวงตาขางขวา แขน หู และขาขางขวา อันเปนขาง
ที่สามารถ ขบคิด ถึงเหตุและผล ไดดีที่สุด สมองซีกซายนี้เอง มีความสามารถทางดานการคํานวณ
ความชํานาญดานภาษา การฟงและความเขาใจ
2. สวนสมองซีกขวา จะเปนแหลงของจินตนาการ อารมณ ความรูสึก สัญชาติญาณและลาง
สั ง หรณ ความสามารถทางด า นศิ ล ปะ และ บ อ เกิ ด ของความคิ ด สร า งสรรค ใ หม ๆ ดั ง นั้ น
ยกตัวอยางเชน ขณะที่อานรายงาน สมองซีกซายของคุณก็จะทําหนาที่ ถอดความหมายคําพูด ใน
ระหวางที่สมองซีกขวา จะรวบรวมความคิดเขาไวดวยกัน การบริหารสมองนั้นแบงออกไดเปน 4
กลุมทา คือ
2.1 การเคลื่อนไหวขามขาง (Crossover Movement) เปนทาที่ชวยใหการทํางานของ
สมองสองซีกถายโยงขอมูลกันได เชน สมองซีกซายสามารถนําจินตนาการ และความคิดริเริ่ม
สรางสรรคจาก สมองซีกขวามาใชชวยในการอาน เขียน และชวยใหกลามเนื้อ ทํางานประสานกัน
ไดดี การใหเด็กทําทาเหลานี้ จะทําใหทราบวาเด็กมีปญหาในเรื่องการทํางาน ประสานกันของตา
มือ และเทาหรือไม หากพบปญหาจะไดชวยเหลือเด็กไดทันทวงที โดยมีวิธีการเคลื่อนไหวงายๆ
ดังนี้
1) ยกขาขวางอใหตั้งฉากกับพื้นพรอมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปดานหนา คว่าํ มือลง
ขนานกับพื้น แกวงแขนทั้งสองไปดานขางลําตัว ตรงขามกับขาที่ยกขึ้น แกวงแขนทั้งสองกลับมาอยู
ที่ดานหนา พรอมกับวางเทาขวาไวที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขา ทําเชนเดียวกัน
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2) กาวเทาขวาวางหนาเทาซาย พรอมกับยื่นแขนทั้งสองขางออกไปดานหนา มือ
คว่ําลงขนานกับพื้น แกวงแขนทั้งสองไปดานขางลําตัว ตรงขามกับขาที่กาวออกไป แกวงแขนทั้ง
สองขางกลับมาอยูดานหนา พรอมกับชักเทาขวาวางที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนเทา ทําเชนเดียวกัน
3) ยกขาขวางอไปดานหลัง พรอมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปดานหนา มือคว่ําลง
แกวงแขนทั้งสองไปดานขางลําตัวตรงขามกับขาที่ยกขึ้น ใหมือซายแตะสนเทาขวา แกวงแขนทั้ง
สองกลับมาอยูดานหนา พรอมกับวางเทาขวาไวที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขา ทําซ้ํา เชนเดียวกัน
4) วิ่งเหยาะๆ อยูกับที่ชาๆ
5) นั่งชันเขา มือสองขางประสานกันที่ทายทอย เอียงขอศอกซายแตะที่หัวเขาขวา
ยกขอศอกซายกลับไปที่เดิม เปลี่ยนเปนเอียงขอศอกขวา ทําเชนเดียวกัน
6) กํามือซายขวาไขวกันระดับหนาอก กางแขนทั้งสองขางออกหางกันเปนวงกลม
แลวเอามือกลับมาไขวกันเหมือนเดิม
7) กํ า มื อ สองข า ง ยื่ น แขนตรงไปข า งหนา ให แ ขนคู กั น เคลื่ อ นแขนทั้ง สองข า ง
พรอมๆกัน หมุนเปนวงกลมสองวงตอกันคลายเลข 8 ในแนวนอน
8) ยื่นแขนขวาออกไปขางหนา กํามือชูนิ้วโปงขึ้น ตามองที่นิ้วโปง ศีรษะตรงและนิ่ง
หมุนแขนเปนวงกลม 2 วงตอกันคลายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโปงตลอดเวลา
เปลี่ยนแขน ทําเชนเดียวกัน
2.2 การยืดสวนตางๆของรางกาย (Lengthening Movement) เปนทาที่ชวยผอนคลาย
ความตึ ง เครี ย ดของสมองส ว นหน า และส ว นหลั ง ทํ า ให มี ส มาธิ ใ นการเรี ย นรู แ ละการทํ า งาน
สามารถปฎิบัติไดดังนี้
1) ยืนหันหนาเขาผนัง เวนระยะหางเล็กนอย ยกมือสองขางดันฝาผนัง งอขาขวา
ขาซายยืดตรง ยกสนเทาขึ้น เอนตัวไปขางหนาเล็กนอย พรอมกับหายใจเขาชาๆ ลึกๆ วางสนเทา
ลง ตัวตรงหายใจออกชา ๆ งอขาซาย ทําเหมือนขาขวา
2) ยืนไขวขาทั้งสองขาง ยื่นทรงตัวใหดี หายใจเขาชาๆ ลึกๆ กมตัวลงไขวแขน
หายใจออกชาๆ ยืดตัวขึ้น เปลี่ยนขาทําเชนเดียวกัน
3) นั่งไขวหาง กระดกปลายเทาขึ้น-ลง พรอมกับนวดขาชวงหัวเขาถึงขอเทา เปลี่ยน
ขาทําเชนเดียวกัน
4) มือขวาจับไหลซาย พรอมกับหายใจเขาชาๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหลเขาหาตัว
พรอมกับหันหนาไปทางขวา ทําเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทําเชนเดียวกัน
5) ใชมือทั้งสองขางทําทารูดซิปขึ้น (สุดแขนดานลาง แลวยกขึ้นเหนือศีรษะ) หายใจ
เขาชาๆ ทําทารูดซิปลง หายใจออกชาๆ
2.3 การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน (Energizing Movement) เปนทาที่ชวยกระตุนการ
ทํางานของกระแสประสาท ทําใหเกิดการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรงจูงใจเพื่อชวยให
เรียนรูไดดีขึ้น สามารถปฎิบัติไดดังนี้
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1) ใชนิ้วชี้นวดขมับเบาๆ ทั้งสองขางวนเปนวงกลม
2) จุดตําแหนงตางๆ ในรางกายที่จะกระตุนการทํางานของสมอง
3) ใชนิ้วโปงกับนิ้วชี้วางบริเวณกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ตําแหนงสะดือ
กวาดตามองจากซายไปขวา และจากพื้นขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือทําเชนเดียวกัน
4) ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางแตะเหนือริมฝปาก อีกมือวางที่ตําแหนงกระดูกกนกบ กวาด
ตามองจากพื้นขึ้นเพดาน หายใจเขา-ออก ชาๆ ลึกๆ เปลี่ยนมือทําเชนเดียวกัน
5) ใชมือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตําแหนงสะดือ ตามองตรงไป
ขางหนาไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลม ดวยจมูก เปลี่ยนมือ ทําเชนเดียวกัน
6) ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใตคาง อีกมืออยูที่ตําแหนงสะดือ หายใจเขา-ออก ชาๆ
ลึกๆ สายตามองจากไกลเขามาใกลเปลี่ยนมือทําเชนเดียวกัน
7) นวดใบหูดานนอกเบาๆ ทั้งสองขาง แลวใชมือปดหูเบาๆ ทําชาๆ หลายๆ ครั้ง
ควรทําทานี้กอนอานหนังสือ
8) ใชมือทั้งสองเคาะที่ตําแหนงกระดูกหนาอก โดยสลับมือกันเคาะเบาๆ
2.4 ทาบริหารรางกายงายๆ (Useful) สามารถปฎิบัติไดดงั นี้
1) นั่งบนเกาอี้ ยกเทาขวาขึ้นพาดบนขาซาย มือกุมฝาเทาขวา หายใจเขา ออกชาๆ
ลึกๆ 1 นาที แลววางเทาลงบนพื้นเหมือนเดิม ใหเทาทั้งสองขางแตะพื้น กํามือเขาดวยกัน แลวใช
ปลายลิ้นกดที่ฐานฟนลางประมาณ 1 นาที จะเปนทาทีมีประสิทธิภาพสูงมาก ชวยลดความเครียด
ความอึดอัด และความคับของใจ เปลี่ยนขา ทําซ้ําเชนเดียวกัน
2) กํามือทั้งสองขาง ยกขึ้นไขวกันระดับตา ตามองมือที่อยูดานนอก เปลี่ยนมือทํา
เชนเดียวกัน
3) วางมือซอนกันที่ดานหนา หายใจเขาชาๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ํามือลง
หายใจออกชาๆ แลววาดมือออกเปนวงกลม วางมือไวที่เดิม
4) ใชมือทั้งสองปดตาที่ลืมอยูเบาๆ ใหสนิท จนมองเห็นเปนสีดํามืดสนิทสักพัก
แลวคอย ๆ เอามือออก เริ่มปดตาใหม ควรจะทํากอนอานหนังสือ
5. แนวคิดทฤษฎีสมรรถภาพทางกลไก
สมรรถภาพทางกลไก (Motor Fitness)
วิริยา บุญชัย (2529) ไดใหความหมายของคําวา “สมรรถภาพทางกลไก” หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติเบื้องตน อันไดแก การเดิน การวิ่ง การกระโดด การลม หลบหลีก
การปนปาย การปรับตัวและการแบกของ เปนตน
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โฮเกอร (Hoeger,1986 อางถึง กรรวี บุญชัย,2554) ไดแบงองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย เปน 2 ประเภท คือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายเพื่อทักษะ
1. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) ประกอบดวย
1.1 ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular Strength and
Endurance)
1.2 ความออนตัว (Flexibility)
1.3 ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardio-respiratory
Endurance)
1.4 สวนประกอบของรางกาย (Body Composition)
2. สมรรถภาพทางกายเพื่อทักษะ สมรรถภาพทางกลไก (Skill-Related Physical Fitness
หรือ Related to Performance Components) ประกอบดวย
2.1 ความคลองแคลววองไว (Agility)
2.2 ความสมดุล (Balance)
2.3 ความเร็ว (Speed)
2.4 การรูตําแหนงของรางกายขณะเคลื่อนไหว (Kinesthetic Sense)
2.5 พลังกลามเนื้อ (Power)
2.6 ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time)
วิริยา บุญชัย (2529) ไดกลาวถึง สมรรถภาพกลไก หมายถึง ความสามารถของ กลามเนื้อ
มัดใหญๆ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมไดเปนเวลานาน เปนความสามารถของบุคคลที่เคลื่อนไหวได อยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบของสมรรถภาพกลไกประกอบดวย
1. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) คือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ใช
ใน การดัน โดยมีน้ําหนักตัวเปนแรงตานทาน
2. ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular Endurance) คือความสามารถของกลามเนื้อที่
จะ หดตัวอยางตอเนื่องกันไดเป นระยะเวลานานๆ
3.พลังกลามเนื้อ (Muscular Power) คือความสามารถในการใหพลังงานสูงสุดของ
กลามเนื้อในชวงระยะเวลาสั้นๆ
4. ความเร็ว (Speed) คือความเร็วในการปฏิบัติกิจกรรมในการเคลื่อนไหว
5. ความคลองแคลววองไว (Agility) คือความเร็วในการเปลี่ยนตําแหนงหรือทิศทางในการ
เคลื่อนที่ของรางกาย
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6. ความออนตัว (Flexibility) คือชวงกวางของการเคลื่อนไหวในขอตอตางๆ ของรางกาย
สามารถบิดหรือโคงไปได
7 .ความอดทนของระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และการหายใจ (Cardio-Respiratory
Endurance) สามารถปรับตัวตอการหดตัวของกลุมกลามเนื อที่ปฏิบัติกิจกรรมในระยะเวลา
ยาวนาน
มนัส ยอดคํา (2548) กลาววา สมรรถภาพทางกลไกจะมีองคประกอบที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวที่เปนหลักอยู 6 ประการคือ
1. ความแข็งแรง เปนความสามารถของกลามเนื้อที่จะออกแรงยกน้ําหนักหรือการออกแรง
ตานวัตถุใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี ซึ่งจะอาศัยองคประกอบภายใน 3 ประการคือ
1.1 ความสามารถในการใชแรงหรือผลิตพลังงานของกลามเนื้อที่เปนตัว
เคลื่อนไหว
1.2 ประสิทธิภาพสัมพันธของกลุมกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวนั้น
1.3 สัดสวนทางกลไกของระบบจักรกลในรางกาย เชน ระบบคานของกระดูก เปน
ตน
2. ความอดทน หมายถึงความสามารถของกลามเนื้อที่จะทํางานติดตอกันไดนานโดยไม
เกิดความเมื่อยลา
3. ความเร็ว หมายถึง ความสามารถของรางกายหรืออวัยวะที่จะเคลื่อนไหวไปอยางใด
อยางหนึ่งไดรวดเร็วและใชเวลานอย
4. พลัง เปนประสิทธิภาพในการทํางานของกลามเนื้อที่แสดงออกมาในรูปความแข็งแรง
และความรวดเร็ว ไมวาจะอยูในรูปการเคลื่อนไหวหรือการรับน้ําหนัก เชน การกระโดดสูง การงัด
ขอ เปนตน
5. ความยืดหยุนตัวหรือความออนตัว เปนขีดความสามารถดานชวงการเคลื่อนไหวของขอ
ตอ และการยืดหนุนตัวของกลามเนื้อ
6. ความคลองแคลววองไว เปนผลแหงการแสดงความสามารถรวมกันของความเร็วและ
ความยืดหยุนตัว อีกทั้งยังเกี่ยวของกับความแมนยําในการเคลื่อนไหว
6. แนวคิดทฤษฎีความคิดสรางสรรค
6.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา หลายทานใหคํานิยามเรื่อง “ความคิดสรางสรรค” ไวดังนี้
Guilford (1967) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนผลของความสามารถทางสติปญญา
Thinking)ทั้ ง นี้
จากการคิ ด อย า งหลากหลายที่ เ รี ย กว า การคิ ด แบบอเนกนั ย (Divergent
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ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการของผูคิดคือ ความคลองในการคิด (Fluency) การยืดหยุน
ในการคิด (Flexibility) และความสามารถในการแตงเติมหรือความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
และใหคําอธิบายใหมที่ เปนกาคิดตามหลักเหตุแลผล เพื่อหาความคิดที่ดีและเหมาะสมเพีย ง
คําตอบเดียว โดยพิจารณาความสัมพันธขององคประกอบ 3 ดานคือ เนื้อหา วิธีการคิดและผลการ
คิด ในรูปแบบของทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา ซึ่งวิธีการคิดที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคตาม
ทฤษฎีนี้คือการคิดแบอเนกนัย ซึ่งเปนการคิดที่เนนความสามารถในการคิดไดหลายๆ ทางจากสิ่ง
เราที่กําหนดใหเพื่อคนหาสิ่งที่ดีที่สุด และเชื่อวาความคิดสรางสรรคไมใชพรสวรรคพิเศษที่บุคคลมี
แตเปนคุณสมบัติที่มีอยูในบุคคลมากหรือนอย และแสดงออกทางความคิดสรางสรรคในระดับตาง
กัน โดยพิจารณาลักษณะความสามารถที่จําเปนตอความคิดสรางสรรค คือ
1. ความสามารถในการยอมรับปญหา
2. ความสามารถในการสรางความคิด
3. ความสามารถในการจัดระบบความคิด
4. ความสามารถในการประเมินความคิด
Lowenfeld และMednick, 1964 (อางถึงใน ณัฏฐพงษ เจริญทิพย, 2541) กลาววา
ความคิ ด สร า งสรรค เ ป น กระบวนการที่ เ กิ ด จากพลั ง ความสามารถภายในสั ม พั น ธ กั บ ความ
เจริญเติบโตของรางกาย อารมณ การคิดตัดสินใจ การยืดหยุนของความคิดหรือเปนความสามารถ
ในการทําสิ่งใหมๆ จากความคิดที่แปลกใหม ซึ่งสามารถพัฒนาดวยการเรียนรูระดับความคิดของ
ตนเองเปนเบื้องตน ในลักษณะที่เด็กเปนศูนยกลางของการเรียน
Wallach(1975) กลาวไวในทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ (Associative Theory) วา
ความคิดสรางสรรคประกอบดวยการรวมสิ่งใหม ๆ ที่เกิดจากการโยงความสัมพันธระหวางสิ่งเรา
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในลักษณะบังเอิญ หรือเกิดจากความคลายคลึงกันของสิ่งเราหรือเกิดจากการ
เชื่อมโยงของสิ่งเรา ที่สงผลตอการตอบสนอง โดยจินตนาการใหประสานกับความจําโยงความคิด
หนึ่งไปสูอีกความคิดหนึ่งได ทําใหเกิดการระลึกได ซึ่งถาสิ่งเราและการตอบสนองแสดงปฏิกิริยา
ตอเนื่องกันไปไดมาก ก็ยอมระลึกไดมาก หลายแงหลายมุม และหลายทิศทาง และมีโอกาสระลึก
ในสิ่งที่ผูอื่นระลึกไมได ซึ่งอาจจะไปสัมพันธเขาเปนสิ่งใหม โดยความบังเอิญหรือจงใจก็ได ถือ
เปนการสรางประสบการณและการเรียนรู อันมีผลตอความคิดสรางสรรคของมนุษย
Torrance (1969) กลาววาความคิดสรางสรรค เปนความสามารถของแตละบุคคลในการ
แกปญหาที่อาจจะเปนคําถามหรือสถานการณที่ชวนใหสงสัย ซับซอน ยากดวยการคิดพิจารณา
หรือตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบและนําไปสูเปาหมาย กระบวนการแกปญหานี้ทํางานทั้งในระดับ
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จิตสํานึก (Conscious) และระดับจิตไรสํานึก (Unconscious) ซึ่งเปนลักษณะภายในของบุคคลที่
สามารถคิดหลายแงมุมผสมผสานจนไดผลผลิตใหม
ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการ 5 ขั้น คือ
1. ขั้นการพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา (Fact Finding)
2. ขั้นการคนพบปญหา (Problem Finding)
3. ขั้นการคาดคะเนหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปญหา (Idea Finding)
4. ขั้นการคนพบวิธีการแกปญหา (Solution Finding)
5. ขั้นการยอมรับวิธีการแกปญหา (Acceptance Finding)
ขณะเดี ย วกั น ทอร แ รนซ ไ ด เ สนอกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละการแก ป ญ หาเชิ ง
สรางสรรค 3 ลักษณะคือ ลักษณะของความไมสมบูรณและเปดรับสถานการณคือใชความไม
สมบูรณเปนแรงจูงใจในการเรียน อีกลักษณะหนึ่งคือการสรางผลผลิตและใชผลผลิตนั้นใหเกิด
ประโยชน สุดทายคือลักษณะการถามของผูเรียน แนวคิดของ Torrance(1969) พิจารณาวาการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือผลลิตใหม ๆ จะใชกรอบความคิดไดทั้งที่เปนเชิงประจักษหรือเปนความ
นัย ซึ่ง Thurstone,1952 (อางถึงใน ณัฏฐพงษ เจริญทิพย,2541) โตแยงแนวคิดนี้วาแนวคิดทั้ง 2
นี้ไมแตกตางจากกัน และเสนอวาความคิดใหม ๆ เกิดขึ้นไดเนื่องจากบริบททางสังคมเกื้อหนุนให
ผูคิดเขาถึงปญหาไดอยางใกลชิด เปดโอกาสใหแสดงออกเพื่อการแกปญหาและการคิดนั้น ๆ
เกี่ยวกับขอโตแยงนี้ Stein (1953) โตแยงวา ความคิดสรางสรรคตองหมายถึง “ความแปลกใหม
(Novelty)” หรือ “ความใหม (Newness)” เทานั้น
สรุ ป ได ว า ความคิ ด สร า งสรรค เป น กระบวนการทางสติ ป ญ ญาที่ สั ม พั น ธ กั บ ความ
เจริญเติบโตของรางกาย ซึ่งสงผลถึงวิธีการคิด และการเชื่อมโยงความคิดเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม
หรื อ แก ป ญ หาเพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของงาน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ เวลา ประสบการณ สิ่ ง แวดล อ มเป น
เครื่องชวย และสามารถพัฒนาใหมีมากขึ้นไดไมจํากัดขึ้นอยูกับการฝกปฏิบัติ
6.2 ความคิดสรางสรรคกับพัฒนาการตามวัย
6.2.1 พัฒนาการความคิดสรางสรรค (Torrance, 1969) ในเด็กทารกและวัยกอนเรียน
(อายุ 0-6 ป)
อายุ 0-2 ป มี พั ฒ นาการด า นจิ น ตนาการ อายุ 2 ป มี ค วามพร อ มที่ จ ะสํ า รวจ
สิ่งแวดลอมรอบตัว
อายุ 2-4 ป ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม ใชจินตนาการกับการเลน มีความเปนตัวของ
ตัวเองสูง แตชวงความสนใจสั้น
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อายุ 4-6 ป สนุกกับการวางแผน สนุกกับการเลน การทํางาน ชอบเลนสมมติและ
ทดลองเลนบทบาทตาง ๆ โดยใชจินตนาการ มีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตางๆ แมจะเขาใจ
ในความสัมพันธระหวางเหตุและผลไดไมดีนัก
6.2.2 พัฒนาการความคิดสรางสรรคในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ป)
อายุ 6-8 ป จิ น ตนาการสร า งสรรค เ ปลี่ ย นไปสู ค วามจริ ง มากขึ้ น ชอบบรรยาย
ถายทอดความคิดออกมาเปนคําพูด รักการเรียนรูและตองการประสบการณที่ทาทายและสราง
ความสนุกสนาน
อายุ 8-10 ป สามารถสร า งสรรค สิ่ ง ต า งๆ โดยใช ค วามสามารถเฉพาะตั ว มี
ความสามารถในการเรียบเรียงคําถาม ความอยากรูอยากเห็นเพิ่มพูนมากขึ้น และพรอมที่จะ
เลียนแบบคนที่นายกยองที่สามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ ได
อายุ 10-12 ป ชอบการสํารวจคนควา ชอบการทดลอง มีสมาธิหรือชวงความสนใจ
นานขึ้ น เด็ ก ผู ห ญิ ง ชอบเรี ย นรู จ ากหนั ง สื อ และการเล น สมมติ เด็ ก ผู ช ายชอบเรี ย นรู จ าก
ประสบการณตรง (เชน การผจญภัย) ชวงวัยนี้จะมีพัฒนาการดานศิลปะและดนตรี (เรียนรูศิลปะ
และดนตรีไดเร็ว) จุดออนคือเปนชวงวัยที่ขาดความมั่นใจในผลงานของตนเอง ความคิดสรางสรรค
ลดลงบางชวง เพราะเปนชวงที่พยายามปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน เลียนแบบเพื่อน ลดความคิด
อิสระ และความเปนตัวของตัวเองลงเพื่อใหไดรับการยอมรับ และไมดูแปลกแยกหรือแตกตางจาก
กลุม
6.3 แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค
สมพร อินทรแกว และอมรากุล อินโอชานนท (2549) ในชวงวัย 3-11 ป ปฏิบัติการกระตุน
ตอมคิดสรางสรรคหรือเครื่องมือที่ใชพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับเด็กไดดีคือ การใชการเลน
การใชศิลปะ การใชดนตรีและการเคลื่อนไหว การพูดคุยซักถามหรือการใชทักษะทางภาษานั่นเอง
เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ก ารหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก วั ย นี้ ทั้ ง ด า นความสนใจและช ว ยเสริ ม
พัฒนาการดานตางๆ และการจะพัฒนาใหคนมีความเปนนักวิชาการ มีเหตุมีผลและเปนศิลปนชาง
คิดชางจินตนาการไปพรอมๆ กัน ก็ตองอาศัยอาหารสมองในรูปของการเลน การทํากิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/การเคลื่อนไหว และการพูดคุยซักถาม เพื่อพัฒนาสมองทุกสวนอยางเต็มศักยภาพ
การเลนเปนวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรคที่สอดคลองและเหมาะสมกับธรรมชาติ ความ
สนใจ และกลไกการทํ า งานของสมองของเด็ ก การที่ เ ซลล ป ระสาทในสมองจะทํ า งานเชื่ อ ม
ประสานกันไดดี ตองสรางบรรยากาศการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปนประตูสูการเรียนรู
ภายนอก งานวิจัยในตางประเทศพบวาเด็กมีโอกาสเลนมากเทาไร เด็กก็จะไดรับการพัฒนามาก
ขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะในวัย 0-6 ป ทุกครั้งที่เด็กเลนไมวาจะเปนการวิ่ง กระโดด คืบคลาน เลนดิน
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เลนทราย หยิบจับสิ่งของ เลนตุกตา เลนตั้งเต กระโดดหนังยาง เลนตอบล็อก ตอตัวตอ ฯลฯ เซลล
สมองหนึ่งแสนลานเซลจะเกิดการตอเชื่อมกันเปนรางแห และหากเด็กมีโอกาสเลนหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นเทาใด การเชื่อมโยงของเซลสมองก็จะมากขึ้น แข็งแรงขึ้น ทําใหเด็กมีความสามารถในการ
คิด เกิดการเรียนรูที่ดี และการเลนที่เด็กมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทําใหการเชื่อมโยงนี้
เพิ่มขึ้น 20-25 เปอรเซ็นต การเลนของเด็กไมใชสงเสริมความฉลาดทางสติปญญาเทานั้น แตยัง
หลอมรวมใหเกิดความฉลาดทางอารมณ ทางสังคม และความแข็งแรงทางรางกายอีกดวย
6.4 การจัดกระบวนการเลนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
สมพร อินทรแกว และอมรากุล อินโอชานนท (2549) การจัดมุมสําหรับเลนใหลูก หรือ
อุปกรณที่ไมใชแลว เพื่อใหลูกนํามาดัดแปลงเปนของเลนดวยตนเอง เลนกับลูกเมื่อลูกชวน เลน
ตามเรื่องที่เขาสรางขึ้นในโลกสมมติ ปลอยใหลูกนําการเลน จัดหาของเลนปลายเปด เชน บล็อก
ตั ว ต อ เลโก ป น ดิ น น้ํ า มั น ของเล น ที่ เ ป น ธรรมชาติ ( ทราย ดิ น น้ํ า แท ง ไม ) เพื่ อ ให เ ด็ ก ได ใ ช
จินตนาการไดเต็มที่ ใหเด็กคิดคนวิธีการเลนดวยตัวเองแทนที่จะเลนตามคําแนะนําหรือแบบที่
กําหนดไวให ของเลนแตละอยางสามารถเลนไดหลายแบบ พาเด็กไปสัมผัสธรรมชาติ เชน เที่ยว
สวนสาธารณะ ทะเล น้ําตก ปา สวนสัตว เปนตน
ศิลปะหรือการขีดเขี่ย ขีดเขียน วาดภาพจะชวยใหเกิดการประสานงานกันระหวางมือและ
สายตา ไดใชความคิด ไดระบายอารมณและความรูสึกที่มีตอสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ตามพัฒนาการ
เด็ก วั ย 2-4 ป จะเป น วั ย ของการขีดเขี่ย วาดเส น คดเคี้ย ว ไม ส ามารถควบคุ ม ทิศ ทางของเส น
เหลานั้นได แตละขีดอาจหมายถึงภาพพอแม พี่ นอง ลุง ปา ไดทั้งนั้น การขีดเขี่ยเปนการเริ่มตน
ของการแสดงออกดานการสรางสรรคของเด็ก เด็กสวนใหญจะเริ่มสนใจและเลนเครื่องเขียนเมื่อ
อายุปลาย 2 ขวบหรือ 3 ขวบ แตถาอยูในสิ่งแวดลอมที่ไดรับการกระตุน เด็กอาจเริ่มสนใจเร็วกวา
นั้นคือประมาณ 2 ขวบ หลังจากที่ “ขีดเขี่ย” จนกลามเนื้อมือทํางานไดดี เด็กก็จะเริ่มวาดรูปวงกลม
ได เพราะเด็กใชการวนของนิ้วมือซึ่งเขียนไดงายกวารูปรางอื่นๆ แตก็มีเด็กสวนหนึ่งที่สามารถวาด
รูปสามเหลี่ยมไดกอนรูปวงกลม
6.5 การจัดกระบวนการเพื่อใชศิลปะสําหรับสงเสริมความคิดสรางสรรค
สมพร อินทรแกว และอมรากุล
อินโอชานนท (2549) ใชศิลปะเป นเครื่องมือเสริม
สติปญญา เปนกระบวนการทางความคิดและจินตนาการมากกวาจะเนนใหเด็กตองวาดเกงหรือ
วาดใหสวยงาม จูงใจใหเด็กทําดวยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ควรเริ่มตนดวยการใหเด็กเขียนรูป
ที่เขาสนใจอยากจะเขียนและถนัด จะชวยใหเด็กกาวไปสูการเขียนอื่นๆ อยางมั่นคง ไมสรางกรอบ
วาเขาตองวาดภาพแบบนั้นแบบนี้ จัดหาสีที่หลากหลายมาใหลูก เพื่อเปนเครื่องมือใหเด็กคิด
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เลือกใชสีอยางอิสระ ไมใชเพื่อใหเด็กรูจักชื่อสี เพราะการเปลี่ยนสีระหวางการวาดภาพแตละครั้ง
หมายถึงจํานวนการคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นที่สามารถเห็นไดอยางเปนรูปธรรม ยิ่งเด็กเลือกใชสีมาก
เทาใด ก็หมายความวา เด็กมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคมากขึ้นเทานั้น มีการเปลี่ยนวัสดุ
ที่ใชเขียนภาพเพื่อใหเด็กคิดแกปญหา เปนการนําไปสูกระบวนการแกปญหาการทํางานของเด็ก
และการที่เด็กคิดเปลี่ยนที่วาดภาพจากกระดาษเปนวัสดุอื่น เชน วาดลงบนลูกโปงที่แตกแลว เศษ
ผา ผนังหอง ถือวาเกิดเปนพัฒนาการทางสติปญญาขึ้น พอแมอาจหากระดาษขนาดใหญมาปด
ตามฝาผนัง ประตูเพื่อใหเด็กวาด แทนที่จะปลอยใหเขาวาดตามผนังกําแพงตามใจชอบ เพราะ
ตองสอนใหเด็กรูวาอะไรควรทําไมควรทํา และมีวินัยในการกระทําดวย ใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง เชน ใหคําชมเชย นําผลงานของลูกใสไวในอัลบั้ม หรือใสกรอบติดไวที่ผนัง เวลา
มีแขกก็ชี้ชวนใหดู ปลูกฝงวินัยของการวาดภาพ เด็กควรเรียนรูที่จะเก็บรักษาเครื่องมือ สีและ
กระดาษหลังจากวาดเสร็จแลว และรับผิดชอบในเรื่องการทําความสะอาดดวย
ดนตรีและการเคลื่อนไหว เสียงดนตรีจะทําปฏิกิริยากับสมองผานประสาทสัมผัสทางหู
ระดั บคลื่ น เสีย งสูง ต่ํา มีผลตออารมณ ความรูสึก การรับรูท างสมอง และคลื่น เสียงที่มี การจัด
ระเบียบแลวจะชวยพัฒนาสมองใหกับเด็กๆ ดวย ชวยปรับคลื่นสมองใหกวางขึ้น สงผลใหเด็กรูสึก
สงบและมีสมาธิ การฟงดนตรีจะชวยสรางจินตนาการและพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางไร
ขอบเขต สวนการเคลื่อนไหวรางกาย จะชวยพัฒนาสมองทั้งสองซีกใหสัมพันธกัน ทํางานถายโยง
ขอมูลกันไดอยางสมดุล กระตุนใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อ Fine Motor และ Gross Motor
การจัดกระบวนการเพื่อใชดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับสงเสริมความคิดสรางสรรค สราง
เสียงเพลงในบาน พอแมจัดสิ่งแวดลอมใหลูกรูสึกสนุกสนานหรือรูสึกผอนคลายไปกับเสียงเพลง
ใชสิ่งรอบตัวมาทําใหเกิดเสียงไดโดยไมจําเปนตองซื้อหาเครื่องดนตรีราคาแพง เชน นําขวดแกวที่
บรรจุน้ําไวไมเทากันมาเรียงแลวลองใชชอนเคาะจะไดเสียงตางกัน หรือชวยกันแตงเพลงใหมๆ
ขึ้นมารองกันภายในครอบครัว จัดหาเพลงใหสอดคลองกับความชอบของคนในครอบครัว เชน
ทารกจะชอบเสียงระดับสูงเพราะใหความรูสึกที่ดีตออารมณ เสียงเพลงในระดับต่ําและชาจะชวย
ใหสมองตื่นตัว ทํานองเร็วๆ จะกอใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน ซึ่งอาจนํามาใชเปดในตอนเชาๆ
เพื่อใหเด็ก ๆ รูสึกตื่นตัว ไมงวงเหงาหาวนอน เปนตน ใชดนตรีและการเคลื่อนไหวมาประกอบการ
เลน เลานิทาน หรือทองบทกลอน จัดกิจกรรมทางดนตรีโดยใหคนในครอบครัวแสดงกันเองเมื่อมี
การรวมญาติ หรือการจัดงานเลี้ยงในเทศกาลตางๆ พาเด็กไปดูรายการดนตรีดีๆ บาง หรือถามี
รายการดีๆ ทางโทรทัศนควรเปดใหเด็กดู และอธิบายถึงลักษณะดนตรีที่ฟง พาเด็กไปเขาคายที่มี
การแสดงออกและมีการเลนกิจกรรมที่หลากหลาย หรือพาไปดูเวลามีการประกวดรองเพลง
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ประกวดการแสดงของเด็กๆ แตไมเคี่ยวเข็ญ เปรียบเทียบหรือชักจูงใหเด็กตองทําตาม สงเสริมและ
ชมเชยตอการแสดงออกทางดนตรีและการออกทาทางเคลื่อนไหวของเด็ก
การพูดคุยซักถาม การพูดคุยจะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ชวยขยายการเรียนรู
ให กั บ เด็ ก เป น เครื่ อ งมื อ ในการถ า ยทอดความคิ ด จิ น ตนาการ อารมณ ค วามรู สึ ก และสร า ง
สัมพันธภาพกับคนอื่นๆ เด็กที่ไดพัฒนาทักษะทางภาษาอยางเหมาะสมจะรูสึกสนุกกับการเรียนรู
และสามารถหาคําตอบเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นการจัดกระบวนการพูดคุยซักถามเพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรค สรางเสริมบรรยากาศสนุกพูด พูดคุยกับเด็กเสมอ ๆ ใหเด็กเปนสวน
หนึ่งของการสนทนากันภายในครอบครัว ถามความคิดเห็นของเด็กๆ ไมลอเลียนเมื่อเด็กพูดไมชัด
ทํ า เสีย งแปลกๆ หรื อ พู ดผิ ด อย า นํ า การพูด ของเด็ ก มาเปรี ย บเทีย บกั น เพราะเด็ ก แต ล ะคนมี
พัฒนาการทางการพูดแตกตางกัน หาวิธีที่จะทําใหเด็กสนุกกับการพูดคุยและการฟง เชน ใชนิทาน
การเลนเกมทายบัตรคํา แตงเรื่องจากภาพ ชวนเด็กทองโคลงกลอนสั้น ๆ ที่มีจังหวะคลองจอง ใช
คําถามใหเด็กคิด อานหนังสือเลมโปรดใหฟงบอยๆ ลองสลับประโยคขึ้นตนหรือบางรายละเอียด
เพื่อสังเกตพฤติกรรมการฟงของเด็ก พอแมควรฟงเด็กพูดใหมาก สบตาเมื่อพูดคุยกับเขา เปนการ
แสดงความสนใจและใสใจ บางครั้งไมจําเปนตองตอบแตอาจใชการถามกลับใหเด็กคิดก็ได
สรางบรรยากาศที่ทําใหเด็กรูสึกเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น และรูสึกวาความคิด
ของเขาไดรับการยอมรับ และชื่นชมกับความคิดเห็นที่ดีๆ ควรเลือกดูรายการทีวีที่ดี และดูรวมกับ
เด็ก ในขณะดูควรชวนพูดคุยใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่ดู ใหเด็กไดมีโอกาส
สื่อสารกับคนอื่น ๆ นอกบาน พาเด็กเขาหองสมุดหรือรานหนังสือ ฝกใหเด็กรูจักสังเกต การสังเกต
จะทําใหเกิดคําถาม มีการศึกษาวิจัยพบวา เด็กที่ไดรับการสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคจะทําให
1. เด็กสามารถแกปญหาไดดีขึ้น และรับมือกับความยุงยากทางอารมณและความเครียด
ไดดี มีการวิจัยในเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ที่มีจินตนาการสูง พบวาเด็กกลุมนี้มีผลการเรียนดี
สามารถเผชิญเหตุการณความเครียดได หรือสามารถใชจินตนาการในการเยียวยาภาวะอารมณที่
ถาโถมได
2. เด็กมีผลการเรียนดีและมีความสุขในชีวิต
3. เด็กมีความคิดสรางสรรคและมีความฉลาดเมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
4. เด็กที่มีเพื่อนในการเลนบทบาทสมมติดวยกัน มีแนวโนมที่จะมีความคิดสรางสรรค และ
ฉลาดกวาเพื่อนในระดับเดียวกัน
6.6 วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
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ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องของรางกาย อารมณ และจิตใจ ที่สงผลตอการกระทําและ
ทัศนคติดวย คุณลักษณะของความคิดสรางสรรคทั่วไปนี้มีลักษณะเหมือนกันกับแนวความคิด
สรางสรรคทางศิลปะ พิจารณากระบวนการความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นคือการรับรู การคิดและ
ความความรูสึกโดยองคประกอบสําคัญที่ครูควรคํานึงถึงและทําเพื่อกระตุนใหเกิดการแสดงตน
(Self Expression) ในตัวผูเรียนคือความสัมพันธของบุคลิกภาพ ความคิดสรางสรรคที่มีอยู ระดับ
ของความรู สึ ก และความคิ ดยื ด หยุ น นอกจากนั้ น ยั ง ต องคํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ ม และความ
ตองการของผูเรียนเอง โดยเนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
(Guilford,1967) คือคุณลักษณะของความคิดสรางสรรคในแตละบุคคล มีคุณลักษณะเดียวกัน
กั บ ความคิ ด สร า งสรรค ท างศิ ล ปะและกล า วว า ศิ ล ปศึ ก ษาเป น วิ ช าจํ า เป น ต อ สภาพสั ง คม
ประชาธิปไตย ถือเปนการเรียนที่ไมสิ้นสุด และการพัฒนาความคิดสรางสรรคในแตละบุคคลเปน
สิ่งที่พึงกระทําอยางยิ่ง ไดมีนักวิจัยหลายทานศึกษาและเห็นความสําคัญถึงอิทธิพลของสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม สั ม พั น ธ กั บ แรงจู ง ใจจากกิ จ กรรมที่ ทํ า ซึ่ ง เป น มุ ม มองทางพุ ท ธิ ป ญ ญาเน น
แนวความคิดและวิธีการสูการจัดการ นั่นคือถาบุคคลไดรับแรงจูงใจใหสนใจ ทํากิจกรรมใดแลว
บุ ค คลเหล า นั้ น ก็ จ ะได รั บ แรงจู ง ใจภายนอกกระตุ น เสริ ม ด ว ยจึ ง ทํ า กิ จ กรรมนั้ น อย า งประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย Hennessey และ Amabile 1988 (อางถึงใน อารีย ชูมณี,2546) ใชคําวา
โครงงานภายใน คือปฏิบัติงานดวยความสนใจ ความเพลิดเพลินอยางมีเปาหมาย และโครงงาน
ภายนอก หมายถึ งการกระทํ า ที่เป น ลักษณะเฉพาะบุคคลตอชิ้น งานนั้น ๆ สิ่ ง ที่เขามาพัว พัน
เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค มี 4 ชนิด (Taylor, 1989 อางถึงใน อารีย ชูมณี,2546) คือ
1. สิ่งแวดลอม หมายถึงธรรมชาติหรือรูปแบบที่จัดขึ้นได
2. ผลผลิตทางความคิดสรางสรรค เชน พฤติกรรม การปฏิบัติงาน ความคิด
3. ชนิดของผลลัพธ
4. ชองทางการสื่อสารหรือรูปแบบการแสดงออก
กระบวนการของความคิดสรางสรรค เนนการกระตุนกระบวนการภายในสมองของเด็ก
จากครู ความสํ า เร็ จ จะค อ ยๆ เกิ ด ขึ้ น ที ล ะน อ ยจนกระทั่ ง เต็ ม ไปด ว ยคุ ณ ภาพทางความคิ ด
สรา งสรรค ทั้ ง ยั ง สง เสริ มให ระดั บ พลัง สมองสู ง มากขึ้น ด ว ย และลัก ษณะบุคคลที่ มีค วามคิ ด
สรางสรรค คือมีสติปญญา (ใชเหตุผลมากกวาอารมณ) มีบุคลิก มีแรงดลใจเปนตนในประเด็น
ของ “ความคิดสรางสรรคที่มีอยู” หมายถึงวาในความเปนจริงแลวทุกคนมีความคิดสรางสรรค
ภายในแตมากหรือนอยแตกตางกันไป ถาคนนั้นมีความอยากรูอยากเห็น มีความคิดยืดหยุน มี
ความอดทน และมี (Osborn,1964 อางถึงใน อัญชลี ไสยวรรณ,2548) ดังที่กลาวมาแลววา
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะ ซึ่งถือเปนสิ่งที่สรางขึ้นจากกระบวนการทางจิตและความรูสึก
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ภายใน เกิดขึ้นโดยเริ่มจากการกําหนดมโนทัศน แปลงความคิดสูการปฏิบัติดวยพลังความสามารถ
ทางความคิดสรางสรรค แรงจูงใจ สภาพสิ่งแวดลอม และผลงาน ทําใหเกิดความทาทายทาง
ความคิดสรางสรรคเกิดขึ้น ในแตละคนจะมีระดับความคิดสรางสรรคภายในตนเองบางระดับใด
ระดับหนึ่งซึ่งศิลปะเชื่อวาการฝกปฏิบัติ ใชความพยายามและความกลา และพิจารณาที่ผลลัพธ
ของงานสามารถเพิ่มพลังความคิดสรางสรรคได นั่นคือทักษะความคิดสรางสรรคสามารถสอนกัน
ได สอนหรือแนะนําใหผูเรียนขยายความคิดและบูรณาการความสามารถของเขาดวยทักษะการ
คิดอยางมีลําดับขั้นสูง (Higher-Level Thinking) ซึ่งการถายทอดความคิด ความแปลกใหมเปน
สิ่งตรงกับลักษณะสําคัญของงานศิลปะที่มุงเนนความสวยงาม หรือเพื่อประโยชนใชสอยบางใน
งานประเภทประยุ ก ต ศิ ล ป ฉะนั้ น การแสดงออกทางความคิ ด สร า งสรรค แ ละระดั บ ความคิ ด
สรางสรรคในชวงของการเริ่มตนยอมอยูที่ระดับหนึ่ง และเมื่อไดรับการเรียนรูก็สามารถพัฒนาไปสู
ระดับที่สูงขึ้นได เบื้องตนของการเรียนรูเพื่อสรางหรือสงเสริมความคิดสรางสรรคทางศิลปะควรเปด
ใจใหกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นนั่น และแบงปนหรือมีสวนรวมทางความคิด รับรูสิ่งตาง
เพื่อแหลงทรัพยากรสําหรับตนเอง หาประสบการณการดูมากๆ ทําหรือฝกปฏิบัติมากๆ อยางมี
ความสุข และปฏิบั ติเกี่ยวกับสิ่งที่พัฒนาความคิดสร างสรรคจนเปน กิจวัตรประจํา วัน เพื่อนํา
ประสบการณมากกระตุนสมอง และจินตนาการคือการสรางภาพไวในใจ ซึ่งในเชิงศิลปะถือวาเปน
ขั้นสําคัญขั้นหนึ่ง โดยเนนความเปนอิสระทางความคิด ไมบีบคั้นหรือบังคับการเอาใจใสตนเอง
จนเกินไป กระทําดวยความพึงพอใจและดําเนินงานตอไปอยางเปนระบบ
การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในระบบการเรียนการสอน สามารถทําไดหลาย
วิธีการจากการจัดสภาพแวดลอมที่สนุกสนาน มีความทาทายความคิด ความสามารถ(Moran,
1996;Cunliffe, 1999 อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช,2547) โดยที่ผูสอนตองเปดโอกาสใหเด็ก
แสดงความคิดออกมามากๆ ดวยกิจกรรมการระดมสมอง การคิดเชิงวิพากษ การคิดนอกกรอบ
เปนตน จากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดมากๆ
หลากหลายและแปลกใหม คิดวิเคราะหและเชื่อมโยงความคิดและกลาแสดงความคิดออกมาสู
ชุมชน (Sapp, 1995;Siau, 1995; Meador, 1997 อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช,2547) หรือ
แนวคิดการสอนเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค 5 ขั้นของชเลซิงเจอร คือขั้นระบุปญหา ขั้นสราง
พื้นฐาน ขั้น เก็บรวบรวมขอมูล ขั้ นการใชจินตนาการและขั้นการหาขอจํากัด ซึ่งสอดคลองกับ
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรค 5 ขั้นของเทอแรนซและ 4 ขั้นตอนของกิลฟอรด
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7. การเลนพืน้ เมืองไทย
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาววา การเลนพืน้ เมือง (Traditional Play) คือการเลนดั้งเดิม
ของทองถิ่นนัน้ เลนกันเฉพาะทองถิน่ มีรปู แบบวิธีการเลนที่เรียบงาย ตามแบบวิถชี ีวิตของคนใน
สังคมนัน้ ๆ เปนสวนหนึ่งของวิถชี ีวิตของคนในชุมชน เปนวัฒนธรรมทองถิ่นทีท่ รงคุณคา ตัวอยาง
การเลนพืน้ เมืองไทย เชน เตย ตี่จับ แยลงรู งูกนิ หาง ขวางลิง ขี่มาตาบอด และอื่นๆ เปนตน
จากการศึกษาเอกสาร ตําราการเลนไทยในภาคตางๆ ทีช่ ัชชัย โกมาทัต ไดศึกษา
วิเคราะหความเปนมา วิธีการเลนและคุณคาของกีฬาพื้นเมืองไทยภาคตางๆ นัน้ ลวนแสดงใหเห็น
ถึงคุณคาของการเลนพืน้ เมืองไทยดังนี้
1. ทางดานรางกาย คือ การประสานงานกันของรงกาย การทรงตัว ความแมนยํา ความ
ออนตัว ความอดทนของระบบหายใจ ความคลองตัว ความเร็ว พลัง และความแข็งแรง
2. ทางดานจิตใจ คือ กําลังใจ มุมานะ อดทน กลา เชื่อมั่น แจมใส ราเริง
3. ทางดานอารมณ คือ มัน่ คงทางอารมณ เก็บความรูส ึก อดกลัน้ ยัง้ คิด ผอนคลายความ
ตรึงเครียด และพึงพอใจ
4. ทางดานสติปญา คือ คิดสรางสรรค รูจักแกปญหา รูจ ักตัดสินใจ มีเหตุผล แยกแยะ
ความแตกตาง รูจักสังเกต และรูจักคิด
5. ทางดานสังคม คือ เคารพกติกา ผูน ําผูต ามที่ดี ปรับตัวเขากับสวนรวม ยอมรับความ
คิดเห็นผูอนื่ เคารพในสิทธิผอู ื่น เปนมิตรสรางสัมพันธ รวมมือรวมใจ ทํางานรวมกัน ซื่อสัตย
ยุติธรรม รับผิดชอบตอสวนรวม และเสียสละตอสวนรวม
การเลนพืน้ เมืองไทยโดยสวนใหญใหคุณคาดานรางกายกับผูเลน อันเนื่องมาจากการเลน
พื้นเมืองสวนใหญ มีการเคลือ่ นไหวของรางกายและอวัยวะตางๆ มีผลทําใหกลามเนือ้ ทํางานหนัก
ขึ้น เกิดการพัฒนาทางดานสมรรถภาพดานตางๆ
การเลนพืน้ เมืองไทยที่นาํ มาเปนแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้ ไดทาํ การศึกษาคุณคาดาน
ตางๆ มีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ (ชัชชัย โกมารทัต, 2549)
การเลนตีขอบกระดง
1. คุณคาทางรางกาย การเลนตีขอบกระดงผูเลนไดออกกําลังกายในลักษณะของการวิ่ง
การใชมือถือไมตีขอบกระดงใหกลิ้งไป บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปตามแนวทางที่ขอบ
กระดงกลิ้งไป ชวยสงเสริมใหผูเลนไดความแข็งแรง กําลัง ความสัมพันธของประสาท กลามเนื้อ
และสายตา ฝกความเร็ว ความแคลวคลองวองไว และความออนตัวในการกมตัวตีขอบกระดงดวย
2. คุณคาทางจิตใจ การตีขอบกระดงใหกลิ้งไปไดเร็วและเปนแนวตรง ผูเลนจะตองอาศัย
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จิตใจที่มั่นคง แนวแน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกลาในการแสดงออก มีจิตใจเขมแข็งใน
การเขาแขงขัน
3. คุณคาทางอารมณ ลักษณะของการเลนตีขอบกระดงเปนการเลนแขงขันในลักษณะที่
แปลกไปกวาชีวิตประจําวัน เพราะปกติกระดงใชสําหรับฝดขาว แตเมื่อมาใชตีใหกลิ้งไปจึงเปน
ลักษณะที่แปลกออกไป ทําใหผูเลนไดรับความสนุกสนานจากการเลน จึงชวยสงเสริมใหผูเลนได
คลายความตึงเครียดทางอารมณ
4. คุณคาทางสติปญญา การใชไมตีขอบกระดงผูเลนจะตองคิดหาวิธีการตีใหถูกตอง
เกี่ยวกับความแรง และตําแหนงในการตีวาจะตีที่ใด เพื่อใหขอบกระดงกลิ้งไปตามแนวทางและ
สามารถวิ่งตามไดทัน จึงชวยสงเสริมใหผูเลนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการบังคับขอบกระดงใหวิ่งตรง
ทางและการใชแรงในการตี
5. คุณคาทางสังคม แมจะเปนการเลนแขงขันเฉพาะตัวบุคคล แตผูเลนก็มีโอกาสไดรูจัก
พูดคุยกัน ชวยใหเกิดความสนิทสนมกันได รูจักการปฏิบัติตามกติกา และยอมรับในความสามารถ
ของผูอื่น
การโยนรับพลอง
1. คุณคาทางรางกาย การโยนรับพลองเปนการออกกําลังกายสวนแขน ฝกความสัมพันธ
ของตาและมือในการรับ ความแมนยําในการโยนพลองไปใหพอดีกับผูรับ บางครั้งอาจจะมีการยอ
เขาลง ทําใหไดบริหารกลามเนื้อขาพรอมกันไปดวย
2. คุณคาทางจิตใจ การโยนรับพลองเปนการฝกความสุขุมรอบคอบ ความกลาในการ
แสดงออก และความเชื่อมั่นในตัวเอง สงเสริมจิตใจใหมีความมั่นคง
3. คุณคาทางอารมณ การเลนทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และจดจออยูกับ
การเลน ทําใหลืมปญหาตางๆ ชวยใหผอนคลายความตึงเครียดได
4. คุณคาทางสติปญญา การโยนรับพลองทําใหผูเลนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสัดสวนของ
พลองและวิ ธี ก ารโยน การรั บ แม น ยํ า รู จั ก การปรั บ ประสาทและความรู สึ ก ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณในการเลน
5. คุณคาทางสังคม การโยนรับพลองตอ ๆ กันไป เปนการสัมพันธกันระหวางคนโยนและ
คนรับ รูจักการผอนหนักผอนเบาในการโยน และมีความระมัดระวังในการเลน เพื่อใหผรู บั รับไดงา ย
สงเสริมความรับผิดชอบและการทํางานรวมกัน ปลูกฝงความสามัคคี ความมีวินัย และเคารพตอ
กฎระเบียบและกติกา
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การกระโดดกระตายขาเดียว
1. คุณคาทางรางกาย การกระโดดกระตายขาเดียวของผูเลนฝายกระตายเพื่อวิ่งไล การ
วิ่งหนีภายในบริเวณที่จํากัดของฝายหนี ยอมสงเสริมใหผูเลนทั้งสองฝายไดรับประโยชนทางดาน
ความแข็งแรงของกําลังขา แขน ลําตัว สงเสริมความเร็ว ความแคลวคลองวองไว ความออนตัว
ความแมนยํา และพลังกลามเนื้อจากการวิ่งไลและวิ่งหนี การเอื้อมแตะ นอกจากนี้หลายครั้งที่ตอง
มี ก ารวิ่ ง ไล วิ่ ง หนี ตอ เนื่อ งกั น เป น เวลานาน ๆ ยอ มส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความเหน็ด เหนื่ อย เป น การ
พัฒนาการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจใหมีความทนทานมากขึ้น
2. คุณคาทางจิตใจ การเลนจําลองสถานการณใหฝายหนึ่งเปนกระตายวิ่งไล อีกฝายหนึ่ง
เปนฝายหนีภายในบริเวณที่จํากัด ซึ่งมีความบีบคั้นในการเลนระดับหนึ่ง ยอมสงเสริมใหผูเลนทั้ง
สองฝายมีความกลาหาญในการวิ่งไล วิ่งหนี มีความเชื่อมั่น และความพยายามในการไลและหนี
เมื่อจวนตัวจะไลทัน จะหนีไมทัน ก็มีจิตใจเขมแข็ง มุมานะ ฝาฟนอุปสรรคไปใหได เมื่อสามารถ
แตะตัวไดหรือหนีเอาตัวรอดไดก็จะเกิดความสุขใจ สดชื่น แจมใสในความสามารถของตัวเอง
3. คุณคาทางอารมณ การเลนภายในพื้นที่จํากัด ซึ่งตองวิ่งไลวิ่งหนีกันอยูตลอดเวลา อีก
ทั้งตองแสดงบทบาทในฐานะตัวแทนของทีมดวยนั้น ยอมมีอารมณตางๆ ทั้งที่พึงประสงคและไม
พึงประสงคเกิดขึ้นได อารมณไมพึงประสงค เชน ไมพอใจ โกรธ เจ็บแคน และอื่นๆ จะถูกปดไวและ
ระบายออกอยางเหมาะสม โดยผานกระบวนการเลนที่สนุกสนาน ตื่นเตน เปนการฝกฝนใหผูเลน
รูจักควบคุมอารมณของตนเอง มีความมั่นคงในอารมณ และชวยใหรูจักผอนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณดวย
4. คุณคาทางสติปญญา ในการวิ่งกระโดดขาเดียวของกระตายเพื่อไลแตะ และการวิ่งหนี
ของผูเลนฝายหนีในพื้นที่จํากัดนั้น ผูเลนจะตองรูจักคิดหาวีการที่เหมาะสม รูจักวางแผนหลอกลอ
คํานึงถึงหลักแหงเหตุและผล สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค หาวิธีการไลและหนีที่เหมาะสม
รูจักริเริ่มวิธีการไลและหนีที่เปนประโยชนตอตนเองและตอทีม ฝกใหผูเลนมีปฏิภาณไหวพริบ รูจัก
ตัดสินใจอยางรวดเร็ว และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม
5. คุณคาทางสังคม การเลนลักษณะเปนทีม เชน กระตายขาเดียว ซึ่งมีการสงผูแทนทีม
ออกมาทําหนาที่สลับกันนี้ ชวยสงเสริมใหผูเลนไดฝกความเปนผูนําและผูตาม ฝกใหรูจัก
รับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอหมูคณะ เพราะผลการกระทําของแตละคนยอมสงผลกระทบตอ
ภาพรวมของทีมดวย รูจักการแบงหนาที่ เห็นอกเห็นใจกัน ใหอภัยซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนรวมทีม
เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันในหมูเพื่อนที่เลนทั้งฝาย
หนีฝายไล สงเสริมใหเกิดความสามัคคี ยอมรับความสามารถของผูอื่น และไดฝกฝนในเรื่องความ
มีน้ําใจนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ และรูจักใหอภัยดวย
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การเลนขีห้ นอน
1.
คุณคาทางรางกาย การวิ่งไลแตะและการวิ่งหนี เปนการฝกเกิดความเร็วในการ
เคลื่อนที่ การเปลี่ยนทิศทางในการวิ่ง สงเสริมใหเกิดความแคลวคลองวองไว การเอี้ยวตัวหลบหลีก
เปนการสงเสริมใหเกิดความออนตัว ในลักษณะตางๆ นอกจากนี้ยังสงเสริมความสามารถในการ
ทรงตัวดวย เพราะการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ถาไมอยูในลักษณะสมดุลที่ดีจะหกลมไดงาย การ
ใชมือแตะของผูเลนก็เปนการฝกเกิดความแมนยําและความสัมพันธของมือและตาไดเปนอยางดี
2. คุณคาทางจิตใจ การเลนขี้หนอนทําใหเกิดความสนุกสนานราเริงตามธรรมชาติของ
การเลนทั่วๆ ไป สงเสริมความเชื่อมั่นใหแกตนเองได โดยเกิดจากความสําเร็จในการรวมเลนเกมนี้
เชน สามารถวิ่งหนีวิ่งไลเหมือนกับคนอื่นๆ ได แสดงวาตัวเองก็มีความสามารถดวยผูหนึ่ง ทําให
เกิดความเชื่อมั่นในการรวมเลนเกมกับเพื่อน หรือมีความเชื่อมั่นในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดดีขึ้น
สงเสริมความกลาในการแสดงออก เพราะไดประสบการณจากการวิ่งไลแตะ ถาไมกลาแสดงออก
ในการวิ่ง การไล ตนเองก็ไลแตะคนอื่นไมได ตองตกเปนขี้หนอนอยูตลอดไป เปนการฝกความ
อดทนดานจิตใจ สงเสริมใหเกิดความมานะพยายาม ไมทอถอยตอความเหนื่อยยากในการวิ่งหนี
วิ่งไล เสริมสรางกําลังใจใหเกิดขึ้นแกผูเลนทุกคน ใหเปนผูมีกําลังใจที่เขมแข็ง
3. คุณคาทางอารมณ จากการเลนยอมสนองใหผูเลนเกิดความพอใจ เพราะกอนเลนผู
เลนสมัครใจและตองการเลน โดยไมไดหวังการแพชนะเปนสําคัญ และรูอยูแลววาตนเองจะตอง
เปนทั้งผูหนีและผูไลไดเสมอ ความสนุกสนานและจิตใจที่มุงอยูกับการเลน จะชวยสงเสริมใหผอน
คลายความตึงเครียดจากภาวะที่กังวลหรืออารมณเครียดตางๆ ได รูจักเก็บความรูสึกที่อาจจะ
เกิดขึ้น เชน เมื่อตนเองถูกไลแตะ เปนตน ก็ไมแสดงความไมพอใจ เพราะถือวาเปนเรื่องของการ
เลนไมใชการกลั่นแกลง สงเสริมใหเปนผูที่มีอารมณมั่นคงไมหวั่นไหวไดงาย
4. คุณคาทางสติปญญา การเลนในลักษณะนี้ยอมมีสถานการณหลายอยางที่ผูเลนตอง
ใชความคิด ตัดสินใจ รูจักสังเกต เชน ทิศทางในการวิ่งหนี วิ่งไล การหลบหลีก เอี้ยวตัว จะทํา
อยางไรจึงจะพนจากการแตะของคนไล คนไลก็ตองตัดสินใจอยางฉับพลันวาจะวิ่งไลใคร หรือจะ
แตะเมื่อไร เกิดการเรียนรูถึงเทคนิคการวิ่ง หลบหลีกภายในขอบเขตจํากัด
5. คุณคาทางสังคม การเลนรวมกันเปนจํานวนมากชวยขยายขอบเขตทางสังคมของแต
ละคนใหกวางขวางขึ้น นอกจากนั้นความสัมพันธใกลชิดที่เกิดขึ้นจากการเลนรวมกัน ชวยใหเกิด
ความเห็นอกเห็นใจกัน ถาเปนการเลนขี้หนอนคู ผูเลนยังมีความสัมพันธระหวางคูของตนอยาง
แนนแฟน ตองประสานงานกันเปนอยางดี ในการวิ่งหนี วิ่งไล การหลบหลีก มีโอกาสเปนผูนําและผู
ตามไดอยางรวดเร็ว ฝกใหเปนผูที่ยอมรับ เชน เมื่อถูกแตะก็แสดงการยอมรับวาถูกแตะและ
เปลี่ยนเปนผูไลทันที เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะถือวาทุก
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คนเหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน ไมตองการเปนขี้หนอนเหมือนกัน การเลนตองยึดเอาความยุติธรรม
ความซื่อสัตยตอเพื่อนรวมเลนเปนสําคัญ โดยมีกรรมการเปนผูควบคุมใหเปนไปตามกติกา อันเปน
คุณคาทางสังคมดานหนึ่งดวย
การเลนลิงชิงหาง
1. คุณคาทางรางกาย การเคลื่อนไหวหลบหลีกกันภายในวงกลมที่กําหนดให ซึ่งเปน
ลักษณะตางคนตางแยงหางซึ่งกันและกันทําใหตองคอยเคลื่อนไหวรางกาย ระมัดระวังตัว ไดออก
กําลังกายในลักษณะตางๆ ซึ่งจะสงเสริมในดานความเร็ว ความแคลวคลองวองไว ความแข็งแรง
ความทนทานและความสัมพันธของประสาทตาและมือไดดี
2. คุณคาทางจิตใจ ในการชิงหางกันผูเลนจะรูสึกตื่นเตน และเกิดความหวาดหวั่น เพราะ
กลัวผูอื่นจะมาชิงหางของตัวเองไป แตผูเลนก็จะตองพยายามขมความรูสึกไมใหเกิดความกลัว
จนเกินไป คือจําเปนจะตองกลาที่จะแสดงออกในการหนีและรุกไลตามแตโอกาส เปนการฝก ให
กลาในการเผชิญกับสิ่งที่ตองเสี่ยงซึ่งชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ถาหากถูกดึงหางไปก็มีใจ
กวางยอมรับผลของการเลนและความสามารถของผูอื่น ลักษณะของการแยงหางซึ่งอยูดานหลัง
และการระมัดระวังไมใหคนอื่นมาแยงหางของตนเอง เปนการเลียนแบบลิงนั้น กอใหเกิดความ
สนุกสนาน ราเริง เบิกบาน และขบขันทั้งผูเลนและผูชม
3. คุณคาทางอารมณ ความพอใจและความไมพอใจยอมเกิดขึ้นในการเลน ความพอใจ
อาจเกิดขึ้นเมื่อสามารถดึงหางของผูเลนอื่นได และอาจไมพอใจที่ตนถูกดึงหางไป ซึ่งเปนลักษณะ
ของการเลนโดยทั่วไป ผูเลนยอมจะเขาใจถึงสิ่งเหลานี้ได เปนการฝกรักษาสภาพทางอารมณได
โดยไมออนไหวไปตามเหตุการณมากนัก นอกจากนี้ยังอาจมีเหตุอื่นๆ อีกที่ทําใหอารมณของผูเลน
ขุนมัว หรือฉุนเฉียวได เชน ในการวิ่งวน หลบหลีกไปมาในวงกลม ซึ่งอาจจะปะทะชนกันบาง ซึ่งผู
เลนจะตองควบคุมอารมณของตนเองใหได จึงเปนการสงเสริมคุณคาทางอารมณไดทางหนึ่ง
4. คุณคาทางสติปญญา การหลบหลีก วิ่งไลชิงหางตองใชไหวพริบ ปฏิภาณ ตองรูจัก
สังเกต คิดหาวิธีการที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา และการตัดสินใจอยางรวดเร็ว ทําใหตองใชสมอง
ตลอดเวลา ฝกการแกปญหาที่เกิดขึ้นใหถูกตองเหมาะสม บางครั้งอาจมีการหลอกลอใหคนอื่น
เผลอเพื่อจะชิงหาง จึงเปนการสงเสริมเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคดวย
5. คุณคาทางสังคม การเลนลิงชิงหางเปนการเลนรวมกันของผูเลนทุกคน ทําใหทุกคนที่
เลนไดมีความคิดสัมพันธกัน ไดมีโอกาสพูดคุยและสนุกสนานรวมกัน มีโอกาสขอโทษและใหอภัย
แก กั น และกั น มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจกั น และสามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาพของการเล น ได
นอกจากนี้ ยัง ช ว ยสง เสริม ให ผูเ ล น เปน ผู เ คารพกฎกติก า มี ร ะเบี ย บวินั ย และเป น ผู ย อมรั บ ใน
ความสามารถของผูอื่น
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การเลนชิงธง
1. คุณคาทางรางกาย การเขาไปควาธงของฝายตรงกันขาม ผูเลนตองวิ่งอยางรวดเร็ว
และหลบหลีกเปนทิศทางไดดี จึงเปนการสงเสริมในดานกําลัง ความแข็งแรง ความเร็ว และความ
แคลวคลองวองไวไดเปนอยางดี ถาฝายปองกันจับไดผูเลนฝายรุกก็ตองออกแรงดึงหรือปดปองทํา
ใหตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้อ ทั้งชวยใหเกิดความออนตัวของรางกายดวย ผูเลนฝาย
ปองกันก็ไดออกกําลังกายในการออกแรงดึงผูเลนฝายรุกที่เขามาดวยการเลนนาน ๆ อาจทําใหเกิด
ความเหน็ดเหนื่อย เปนการเพิ่มปริมาณการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
สงเสริมใหมีความทนทานมากขึ้น
2. คุณคาทางจิตใจ เปนการฝกใหเกิดความกลาหาญในการผจญภัยในการวิ่งเขาไปชิงธง
และสรางความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะพยายามเอาตัวรอดใหได ทั้งจะตองใชความพยายามดิ้นรนให
หลุดพนจากการถูกจับดวย ฝายปองกันก็ตองมีความกลาที่จะเขาจับผูที่จะมาชิงธงใหได ชวยใหผู
เลน ทุ ก คนมี จิ ตใจเข มแข็ ง ไม ยอท อต ออุปสรรคปญหาตา งๆ ระบบหายใจ ส งเสริมใหมี ค วาม
ทนทานม
3. คุณคาทางอารมณ การเลนในลักษณะนี้ยอมจะมีการปะทะ กอดปล้ํากัน ซึ่งอาจจะ
เกิ ด อารมณ ส นุ ก สนานควบคู ไ ปกั บ ความพอใจ ไม พ อใจได แต ผู เ ล น จํ า เป น จะต อ งควบคุ ม
ความรูสึกและอารมณตางๆ ไว เปนการฝกใหรูจักเอาชนะความรูสึกที่ไมดีทั้งหลายได
4. คุณคาทางสติปญญา การวิ่งเขาไปชิงธงตองใชความคิด ตัดสินใจ และใชเหตุผลตางๆ
ประกอบหลายอยาง ทั้งเปนการวางแผนลวงหนาและการแกปญหาเฉพาะหนาทีเ่ กิดขึน้ จึงเปนการ
สงเสริมใหผูเลนเปนคนมีเหตุผล รูจักใชความคิด และเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวของได
5. คุณคาทางสังคม เนื่องจากเปนการเลนเปนทีมจึงสงเสริมความรวมมือรวมใจและ
ความสามัคคีในหมูคณะไดเปนอยางดี ฝกความรับผิดชอบตอตนเองและหมูคณะ มุงมั่นใหเกิดผล
ดีตอสวนรวม เสียสละเพื่อสวนรวมไมวาจะเปนฝายรุกหรือฝายปองกัน ยอมรับความสามารถของ
ผูอื่น ยอมรับผลการแขงขัน เคารพตอกฎ กติกา และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
การวิ่งเปยว
1. คุณคาทางรางกาย การวิ่งเปยวเปนการวิ่งแขงขันที่ใชการวิ่งเร็วเปนพื้นฐาน ประกอบ
กับการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางเพื่อออมหลัก และการรับสงธงหรือผาเช็ดหนา ทําใหขาและแขนได
เคลื่อนไหว ชวยฝกทางดานกําลัง ความแข็งแรง และความเร็ว ฝกการทรงตัวเมื่อเปลี่ยนทิศทาง ทํา
ใหระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตทํางานมากขึ้น
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2. คุณคาทางจิตใจ จากสภาพการเลนที่มีลักษณะเปนทีม โดยผลัดเปลี่ยนกันแสดง
ความสามารถจะชวยสงเสริมใหผูเลนทุกคนมีจิตใจเขมแข็ง มีความกลาในการเขารวมแขงขัน กลา
แสดงความสามารถ เมื่อเปนฝายแพก็ไมเสียใจจนเกินไป เมื่อชนะก็ไมเยยยันฝายแพ
3. คุณคาทางอารมณ การแขงขันทําเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ทําใหมีโอกาส
แสดงออกทางอารมณที่เหมาะสมและยับยั้งอารมณที่ไมเหมาะสม ไดแก ความไมพอใจ ความ
เสียใจที่เกิดขึ้น เชน เมื่อถูกไลทันหรือเกิดการผิดพลาดในการรับธง จะเปนตัวเองหรือเพื่อนรวมทีม
ก็ตาม ผูเลนก็จะตองรูจักควบคุมอารมณและความรูสึกที่ไมดี
4. คุณคาทางสติปญญา ผูเลนแตละคนจะตองหาวิธีการในการรับและสงธงใหไดจังหวะ
ไมกีดขวางอีกฝายหนึ่ง การวิ่งออมหลักก็จะตองคิดวาจะทําอยางไรจึงจะไปไดเร็ว และไมเสียการ
ทรงตัว การจัดลําดับผูวิ่งก็ตองจัดอยางมีเหตุผล เปนการฝกใหผูเลนรูจักคิดวางแผนการเลน รูจัก
วินิจฉัยปญหาตาง ๆ มีเหตุมีผล และเกิดความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ
5. คุณคาทางสังคม ผูเลนฝายเดียวกันตองชวยกันวิ่งอยางเต็มที่เพื่อใหฝายตนชนะ เปน
การฝ ก ความร ว มมื อรว มใจทํา งานเพื่ อส ว นรวม และการเสีย สละเพื่ อสว นรวมด ว ย ทํา ใหเ กิด
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ใหอภัยตอกันระหวางผูเลนทั้งสองฝาย นอกจากนี้ยังชวยฝกใหผู
เลนรูจักทํางานรวมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม เคารพตอกฎ กติกา ฝกการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี และฝกใหเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา
การเลนไอเขไอโขง
1. คุณคาทางรางกาย การวิ่งไลของจระเข การวิ่งหนีของคนอื่นๆ เปนบริเวณกวางขวาง
ชวยสงเสริมทางดานสมรรถภาพทางกายของผูเลน เชน ความแข็งแรงของแขน ขา ลําตัว ความเร็ว
พลังกลามเนื้อ ความแคลวคลองวองไว ความออนตัว ความแมนยํา การทรงตัวที่ดี ความทนทาน
ของกลามเนื้อ หากวิ่งไลกันนานๆ ยอมสงเสริมใหเกิดความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจดวย นอกจากนี้การวิ่งไล วิ่งหนีดังกลาวยังชวยสงเสริมใหการทํางานของอวัยวะตาง ๆ
ของร า งกายมี ก ารประสานงานดี ขึ้ น ส ง เสริ ม ระบบประสาทการทํ า งานของอวั ย วะต า งๆ ให
สอดคลองกัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. คุณคาทางจิตใจ จากการเลนผูเลนจะรูสึกสนุกสนานกับการเลนเลียนแบบจระเข
เลียนแบบคนหนีจระเข ซึ่งตองวิ่งไล วิ่งหนีกันเต็มกําลังความสามารถ คนเปนจระเขตองมีความ
อดทน มุมานะ พยายามเต็มที่เพื่อจับคนมาเปนจระเขแทนตน ขณะวิ่งไลไดฝกความมั่นใจ กําลังใจ
เชนเดียวกับคนหนี ซึ่งตองพยายามสุดความสามารถที่จะหนีใหได ผลจากการเลนยังชวยสงเสริม
ใหเกิดความสดใส ราเริง จิตใจแจมใสดวย
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3. คุณคาทางอารมณ ลักษณะการวิ่งไล วิ่งหนี และการไลในฐานะเปนจระเข การหนีใน
ฐานะเปนคนหนีจระเข สถานการณของการเลนที่ผูเลนตองสวมบทบาทของจระเขและคนหนี ทํา
ใหผูเลนคํานึงถึงสถานการณจริงๆ เกรงจะถูกจระเขจับตัว ถูกกัด เกรงจะไลไมไดตัวคน หลายๆ
ครั้งจะพบสถานการณคับขันจวนเจียนจะจับได จะหนีไมทัน เหลานี้เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริม
ใหผูเลนไดฝกการควบคุมอารมณ ไมออนไหว ไมหวาดหวั่นงาย อดกลั้นตอความกลัวจะถูกจับได
อดกลั้นตอความเหน็ดเหนื่อย ไมพอใจก็ตองรูจักยับยั้งอารมณไมใหเพื่อนรวมเลนเห็นจุดออน จาก
ลักษณะการเลนที่สนุกสนานยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูเลน ชวยผอนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณได
4. คุณคาทางสติปญญา การวิ่งไลของจระเข การวิ่งหนีของคน โดยมีบกใหขึ้น และมีน้ํา
ขึ้นใหจระเขไลขึ้นบนบกได เปนเงื่อนไขที่ฝกใหผูเลนทั้งสองฝายจะตองรูจักคิด รูจักวางแผน รูจัก
สังเกต รูจักแกปญหาเฉพาะหนา จึงจะสามารถประสบความสําเร็จจากการเลนได นอกจากนี้การมี
โอกาสผลัดเปลี่ยนกันเปนจระเขและคนหนี ยอมเสริมสรางประสบการณที่หลากหลาย ทําใหไดฝก
คิดแกไข ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งตางๆ ใหทันเหตุการณดวย
5. คุณคาทางสังคม แมจะเปนการเลนที่มุงเนนความสามารถในการไลและหนีสวนบุคคล
ก็ตาม แตลักษณะของการเลนก็ยังเอื้อตอการเสริมสรางความรวมมือรวมใจกัน ชวยกันหลอกลอ
จระเขเมื่อจระเขวิ่งไลจับใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว หรือเบี่ยงเบนความสนใจของจระเขเพื่อ
ไมใหไลจับเพื่อนได ไดฝกความมีน้ําใจชวยเหลือเพื่อน เห็นอกเห็นใจเพื่อน ยอมรับความสามารถ
ของคนอื่นเมื่อวิ่งไลจับเราได ไดฝกการเปนผูนําผูตาม เพราะในการเลนดวยความเปนหวงเพื่อนก็
จะมีคนคอยบอกคอยนําเพื่อน และก็มีคนเชื่อฟงปฏิบัติตาม ไดฝกการปฏิบัติตามกฎ กติกา คือ
จระเขขึ้นบกไมได การหนีเมื่อจระเขบอกวา “น้ําขึ้น” การตกเปนจระเขแทนเพื่อนเมื่อถูกจับตัวได
เปนตน นอกจากนี้ยังไดฝกในเรื่องความมีน้ําใจเปนนักกีฬาดวย
จากการศึกษาคุณคาของการเลนพื้นเมืองไทย จากเอกสารและตําราพบวา การเลนไทยทัง้
8 ชนิด ไดแก ตีขอบกระดง โยนรับพลอง กระตายขาเดียว ขี้หนอน ลิงชิงหาง ชิงธง วิ่งเปยว และ
ไอเขไอโขง ไดมีการวิเคราะหในเบื้องตนจากเจาของตําราวาการเลนพื้นเมืองไทยทั้ง 8 ชนิดนี้
สงเสริมความคิดสรางสรรค และจากการศึกษารูปแบบการเลนก็ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กลไก ใหกับผูที่ไดฝกและเลนการเลนพื้นเมืองนี้ และคุณคาตางๆ ก็สอดคลองกับหลักการสอน
พลศึกษา ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้ง 5 ดาน
8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
จิรพรรณ จิตประสาท (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชผังความคิด และการบริหารสมอง
ในการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลการวิจัย
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ดังนี้ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2543 กลุ ม โรงเรี ย นบ า นกาศ สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาอํ า เภอแม ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด
แมฮองสอน จํานวน 103 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนดอนชัยวิทยา กลุม
โรงเรียนบานกาศ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน
22 คน ซึ่ง เหตุ ผลที่ เ ลื อ กชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 5 โรงเรี ย นดอนชัย วิ ท ยาเป น กลุม ตั ว อย า ง แทน
โรงเรียนบานแพะ เพราะเปนโรงเรียนที่มีความพรอมในเรื่องสถานที่อีกโรงเรียนหนึ่งในกลุมโรงเรียน
บานกาศเชนเดียวกับโรงเรียนบานแพะ นอกจากนี้จํานวนกลุมตัวอยางก็เพียงพอที่จะเปนตัวแทน
ของประชากรและยังสามารถเปนตัวแทนของกลุมโรงเรียนบานกาศได เพราะโรงเรียนในกลุมบาน
กาศมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนในกลุ ม วิ ชาสร างเสริ มประสบการณ โดยเฉลี่ ยที่ ไม
แตกตางกัน การพัฒนาแผนการสอนที่เนนผังความคิดและการบริหารสมอง เรื่องแสง ไดแผนการ
สอนทั้งหมด 12 แผน จํ านวน 60 คาบ ผลการวิจัยพบวา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยน
หลังจากไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนที่เนนผังความคิดและการบริหารสมอง สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการ
สอนที่ เ น น ผั ง ความคิ ด และการบริ ห ารสมอง พบว า ผู เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรรมที่ แ สดงออกในด า น
ปฏิสัมพันธในการทํางานดี มีความเขาใจและรูจักแกปญหาในการเรียน มีความกระตือรือรน สนใจ
มั่นใจในการเรียน และมีการพัฒนาการในการเขียนผังความคิดดีขึ้น
อาภรณ โพธิ์ภา (2546) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาเกมการเลนเตยของเด็กไทยไปสู
การเปนกีฬา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเลนเตย ใหเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหว
รางกายที่มีคุณคาทางดานพลศึกษาและดานสมรรถภาพทางกาย และเพื่อพัฒนากติกา การเลน
เตยใหเปนกีฬาที่สามารถจัดการแขงขันได ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะการเลนชนิดนี้ในภาค
ต า งๆ ของไทย นํ า ข อ มู ล มาร า งเป น รู ป แบบการแข ง ขั น เป น การป บ ปรุ ง จากเอกสารและ
ประสบการณแขงขันเดิม ซึ่งถือวาเปนการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
กลุมทดลองเลนเตย ซึ่งเปนนักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 คน และกลุม
ตัวอยางผูตัดสิน เปนนักศึกษา วิชาเอกพลศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 7 คน ทําการทดลองโดทยนํา
ลักษณะการเลนเตย รูปแบบวิธีการเลนที่รางขึ้นใหมมาทดลองเลนเชิงแขงขันและจัดแขงขันชิง
รางวัล เพื่อหาขอบกพรองโดยผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน จากการชมการทดลองจริง
และหลังจากการจัดแขงขันชิงรางวัล ใหผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสิน และผูเชี่ยวชาญตอบแบบ
สั ม ภาษณ แบบสอบถาม ส ว นแบบวิ เ คราะห คุ ณ ค า เฉพาะผู เ ชี่ ย วชาญ กลุ ม ประเมิ น การ
พัฒนาการเลนเตยเปนผูตอบ ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสิน และผูเชี่ยวชาญ มี
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ความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบวิธีการเลนเตย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบ แบบสอบถามทั้ง 4 กลุม เกี่ยวกับ
รูปแบบการเลนเตยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเชี่ยวชาญ มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบวิธีการเลนเตยรูปแบบใหมเปนกิจกรรมทางกายที่มีคุณคา
ทางพลศึกษา ทางดานรางกายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.92 ทางดานจิตใจ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 ทางดานอารมณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.33 ทางดานสติปญญาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.36 ทางดานสังคม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48 ทางดานการใชองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.98 สวนผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสินและผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา กติกา การเลนเตยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ4.27
เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุม เกี่ยวกับกติกาการเลนเตย
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การ
ดําเนินการ แขงขันกีฬาเตย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.23 ระหวาง
กอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ระหวาง
หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
หทัยกาญจน สงเคราะห (2549) (อางถึงใน ศิริพรรณ หนอไชย,2549) ทําการศึกษา
เรื่องผลการฝกความคลองแคลววองไวที่มีตอความสามารถในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อศึกษาผลการฝกความคลองแคลววองไวในการเลนกีฬาเท
เบิลเทนนิส กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
จังหวัดรองเอ็ด ปการศึกษา 2548 ที่ผานการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสมาแลวจํานวน 30 คน โดยการ
แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ15 คน กลุมควบคุมทําการฝกความสามารถในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส
และกลุมทดลอง ทําการฝกความสามารถในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ควบคูกับการฝกความ
คลองแคลววองไว เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร พุธ และศุกร วันละ 1 ชั่วโมง
30 นาที แลวทดสอบความสามารถในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสของ อํานวยโชค รื่นเริง (2523)
ซึ่งวิเคราะหผลโดยการใชคา The Mann – Whitney U Test ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4, 6 และ 8 ของกลุมควบคุม มี
คาเฉลี่ย 184.94, 194.2, 195.34 และ 49.80 ตามลําดับ ผลการทดสอบความสามารถในการเลน
กีฬาเทเบิลเทนนิส กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4, 6 และ 8 ของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
186.67,196.20,194.97 และ 202.47 ตามลําดับและความสามารถในการเลนกีฬาเทนนิส
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ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4, 6 และ 8 ปรากฏวาไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ศิริพรรณ หนอไชย (2549) ทําการศึกษา เรื่องผลของการฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวบนพื้น
และบนลูกบอลออกกําลังกาย ตอความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง และความคลองแคลววองไวใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาคาความแตกตางของการฝกความ
แข็งแรงกลางเนื้อลําตัวบนพื้น และบนลูกบอลออกกําลังกายที่มีตอความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ทอง และความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 45 คน ไดมาจากการสุมอยางงายแลวนําไปทดสอบ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อทองดวยการ ลุก-นั่ง ภายในเวลา 60 วินาที และทดสอบความ
คลองแคลววองไวดวยการวิ่งออมหลัก แลวนํามาแบงเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน ดวยวิธีสุมแบบจัด
เขากลุม โดยใหกลุมควบคุมปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ กลุมทดลองที่ 1 ฝกความแข็งแรงกลามเนื้อ
ลําตัวบนพื้น กลุมทดลองที่ 2 ฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวบนลูกบอลออกกําลังกาย เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ตั้งแตเวลา 15.30 – 16.30 น.
และทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง และความคลองแคลววองไวของกลุมทดลองทั้ง 3
กลุมกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยบเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate
Analysis of Variance : MANOVA) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบซ้ํา(One-Way
Analysis of Variance with Repeated Measure) เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธี
ของ Tukey ทดสอบความีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการฝกสัปดาห
ที่ 8 คาเฉลี่ยของความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและความคลองแคลววองไวของกลุมทดลองที่ 1
และกลุมทดลองที่ 2 แตกตางจากกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนคาเฉลี่ย
ของความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและความคลองแคลววองไวระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05แสดงวาการฝกความแข็งแรง
กลามเนื้อลําตัวบนพื้นและบนลูกบอลออกกําลังกาย สงผลใหความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและ
ความคลองแคลววองไวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเสริมสรางความแข็งแรง
กลามเนื้อลําตัว เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป
อัมพร บําเพ็ญ (2550) ไดทําการศึกษา เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเลนเกม และกีฬาพื้น
เมื อ งไทยที่ มี ต อ สมรรถภาพทางกายที่ สั ม พั น ธ กั บ สุ ข ภาพ และความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธกับสุขภาพ หลังการทดลองระหวางกลุมที่เลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยและกลุมที่เลน
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กิจกรรมตามปกติ 2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังจากเขารวมกิจกรรมระหวางกลุมที่เลน
เกมและกีฬาพื้นเมืองไทยและกลุมที่เลนกิจกรรมตามปกติ กลุมตัวอยางคือนักเรียนประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 2 กลุมโรงเรียนขุนอินทที่มีอายุ10 – 12 ป จํานวน 40 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน กลุมทดลองเขารวมกิจกรรมการเลนเกมและ
กีฬาพื้นเมืองไทย กลุมควบคุมเขารวมกิจกรรมการเลนตามปกติ เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ
ละ 60 นาที แลวทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพและวัดความพึงพอใจที่
มีตอกิจกรรมการเลนหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใสชในการทดลองประกอบดวย1)แผนการจัด
กิจ กรรมการเล น เกมและกี ฬ าพื้น เมือ งไทย 2)แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สัม พั น ธกั บ
สุขภาพ 7 รายการ คือ ดัชนีมวลกาย วัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง ลุก – นั่ง 60 วินาที ดัน
พื้น 30 วินาที นั่งงอตัวไปขางหนา วิ่งออมหลัก วิ่งระยะไกล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า มาวิ เ คราะห ห าค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบค า ที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา ผลการจัดกิจกรรมการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธกับสุขภาพและความถึงพอใจ ของนักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 พบวา ในรายการ
ลุกนั่ง 60 วินาที นั่งงอตัวไปขางหนา วิ่งออมหลักและวิ่งระยะไกล ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในรายการ ดัชนีมวลกาย ความ
หนาของไขมันใตผิวหนังและดันพื้น 30 วินาที ไมแตกตางกัน นักเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมการเลนมากกวากลุมควบคุม โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
สุขสวัสดิ์ ชนะพาล (2550) ทําการศึกษา เรื่องผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝก
ความคลองแคลววองไว ที่มีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลอายุ 1214 ป กลุมตัวอยางเปนนักฟุตบอลของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อายุระหวาง 12-14 ป จํานวน
30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แลวทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมๆ ละ15
คน กําหนดใหกลุมทดลองฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว กลุมควบคุมฝก
ตามปกติ โดยทําการฝก 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร มีการทดสอบ
ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอล กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาหและหลังการ
ทดลอง 8 สัปดาห นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยบเบน
มาตรฐาน ทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยการวัดซ้ํา (One-Way Analysis
of Variance with Repeated Measures) ถาพบความแตกตางจึงเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคู โดยวิธีการของแอล เอส ดี (LSD) ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั
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พบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมการทดลองมีความสามารถ
ในการเลี้ยงลูกฟุตบอลมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง 8
สัปดาห กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลมากกวาหลังการทดลอง 4 สัปดาห
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมศักดิ์ ศิริวงษ (2551) ไดทําการศึกษา เรื่องผลการใชชุดกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองไทยเพื่อ
สงเสริมความรูดานกีฬาพื้นเมืองไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและศึกษาผลการใชชุด
กิจกรรมกีฬ าพื้น เมือ งไทย เพื่อ สง เสริม ความรูดา นกีฬ าพื้น เมื อ งไทย ศึ ก ษาความคิ ดเห็น ของ
นักเรียน ที่มี ตอกีฬาพื้นเมืองไทย กลุมประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้คือนักเรียนชุมนุมกีฬาพื้น
เมืองไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือชุดกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองไทย 1 ชุด ประกอบดวยกิจกรรมกีฬา10 ชนิดกีฬา แผนการจัดกิจกรรม
จํานวน 10 แผน ใบความรูแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนระหวางกิจกรรม แบบทดสอบ
ความรูเรื่องกีฬาพื้นเมืองไทยใชทดสอบความรูเรื่องกีฬาพื้นเมืองไทยของนักเรียนกอน และหลังการ
ปฏิบัติกิจกรรมและแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที่ (t-test) ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมที่สรางมี
ประสิทธิภาพ 80/80
ผลการใชชุดกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองไทย พบวาคะแนนหลังการเขารวม
กิจกรรม สูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมและนักเรียนมีความคิดเห็นตอกีฬาพื้นเมืองไทย ใน
ระดับเห็นดวย
ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกโปรแกรมการละเลน
พื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนระหวางกลุม
ทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยสถานีฝก 6 สถานี และ
กลุมควบคุมที่เรียนกิจกรรมพลศึกษาในชั่วโมงเรียนปกติ ใชเวลาในการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน
คือวันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.30 – 15.30 น. โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ซึ่งประกอบดวย 4 รายการ คือ รายการวิ่งระยะทาง 1 ไมล รายการองคประกอบของรางกาย
โดยหาดรรชนีมวลกาย รายการลุก – นั่ง 1นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชายและหญิงจํานวน 60 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุม
ทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีของตูกี (Tukey) ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ในรายการวิ่ง 1 ไมล รายการ
ลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมทดลอง กอนการฝก และหลังการฝก สัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ใน
รายการิวง 1 ไมล รายการลุก – นั่ง 1นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุม กอนการฝก
และหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยในตางประเทศ
เพนนี (Penny, 1970 อางอิงใน สมปอง สวางศรี, 2548) ไดทําการศึกษา เรื่องผลของ
การฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง (resistance running) ที่มีตอความเร็ว ความแข็งแรง ความอดทน
ของกลามเนื้อง และความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 120 คน แบงเปน
4 กลุมๆละ 30 คน ใชเวลาในการฝก 6 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 50 นาที กลุมแรกฝกวิ่งแบบมี
แรงตานทาง และออกกําลังขาแบบไอโซโทนิค กลุมที่ 2 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาน และออกกําลัง
แบบไอโซเมตริก กลุมที่ 3 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทานและฝกวิ่งเร็ว กลุมที่ 4 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง
อย า งเดี ย ว ทํ า การทดสอบความแข็ ง แรง ความเร็ ว ความอดทนของกล า มเนื้ อ และความ
คลองแคลววองไว ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 ผลปรากฏวา ความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทนของ
กลามเนื้อ และความคลองแคลววองไว ของกลุมที่ 1,2 และ 3 ซึ่งเปนกลุมทดลองเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว มีการพัฒนาความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลว
วองไวตลอดระยะเวลาการฝก
เกตเชลล (Getchell, 1979) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบโปรแกรมการฝกแอโร
บิกแดนซกับการเตนรําพื้นเมืองในระยะเวลา 6 สัปดาห และโปรแกรมการวิ่งเหยาะในเวลา 6
สัปดาห ที่มีผลตอระบบไหลเวียนและเปอรเซ็นตไขมันของรางกายในเด็กหญิงวัยรุน โดยใชผูเขา
รับการทดสอบ 75 คน รับการทดสอบโดยการเดินบนลูกลดวยวิธีของบอลกี (Balke) เพื่อทดสอบ
ระบบไหลเวียน และใชเครื่องวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังเปนตัววัดเปอรเซ็นตไขมันของ
รางกาย แลวแบงกลุมเปน 3 กลุม คือ ลุมเตนรํา กลุมวิ่งเหยาะ และกลุมควบคุม โดยฝก 5 วันตอ
สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝกเตนแอโร
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บิค ผลการวิจัยพบวา ทั้งสองโปรแกรมสามารถเพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียน และลด
เปอรเซ็นต ซึ่งผูฝกสอนสามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงนักกีฬาได ผลการศึกษา
สรุปวา แบบทดสอบซีมินิคมีคาความเที่ยงตรง และคาความเชื่อมั่นในการวัดความเร็วของขาแต
ไมสามารถวัดพลังหรือความคลองแคลววองไวของขาได
วากาโชว (Waghachoure, 2003) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาและคุณคาเกม
พื้นเมืองอินเดีย โค – โค (KHO - KHO) โดยการศึกษาจากเอกสารและบันทึกของทองถิ่น จาก
การวิจัยพบวา เกมพื้นเมืองอยาง โค – โค (KHO – KHO) เลนในประเทศอินเดีย และกลับ
กลายเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมในการแขงขันในบางประเทศแถบเอเชียใต เกม โค – โค (KHO –
KHO) ที่มีพื้นฐานจากการเลนที่ใชหลักการทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถพัฒนารางกาย และชวย
สงเสริมสุขภาพที่ดีตอเยาวชน ซึ่งไมไดเปนเพียงการวิ่งหรือไลจับเทานั้น หากหมายถึงการเอาชนะ
ที่ตองใชสมรรถภาพทางกาย คําสั่งชั้นสูง ความออนตัว ความเร็ว ความอดทน และความแข็งแรง
ของผูเลน การวิ่งไลจับ และการหมุนตัวทําใหเกมมีความตื่นเตน และนาสนใจมากขึ้น เกมนี้มี
คุณคาทางดานสังคม จิตวิทยา คุณธรรมและประวัติศาสตร
ไซ จูง เชง (Tsai Jung – Chien, 2003) ไดทําการศึกษา เรื่องประวัติความเปนมาของ
กิจกรรมการเลนของไตหวัน : การเลน คัง – ลู จุดประสงคการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการ
ใจการพัฒนาการเลน คัง – ลู โดยการรวบรวม และวิเคราะหหลักฐานทางเอกสารโดย พบวาจาก
เอกสารอางอิงทางประวัติศาสตร ประเทศไตหวันไดมีการเลน คัง – ลู มาเปนเวลานาน เมื่อเริ่มตน
คัง – ลู เปนของเลนที่ทําจากไมนํามาจัดแตงรูปทรง ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่งไป ในป 1969 เริม่ มีการ
ผลิต คัง – ลู ในเชิงพาณิชยมากขึ้น ทําใหการละเลนชนิดนี้ขยายตัวไดอยางรวดเร็วโดยไดมีการตั้ง
สโมสร ดาไซเซน คัง – ลู (Da-Xi Zhen Kan-Lou Club) ขึ้นเปนครั้งแรกในป 1969 และเริ่มมี
รูปแบบเปนการกีฬาเพิ่มมากขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพของการเลน คัง – ลู มีการสอน การแสดง
และการแขงขัน โดยสมาคมศิลปะการละเลนพื้นบานของจีน และผูสอนกีฬาพื้นบานนานาชาติ
(Chinese Folk Art Association and Overseas Folk Sport Teachers) ซึ่งเริ่มมีการจัดการ
แขงขัน และกําหนดกติการที่ใชในการแขง เปนสาเหตุใหมีการสัมมนาของครูพลศึกษาทั้งหลายใน
ป 1994 เพื่อผลักดันกีฬาชนิดนี้ใหเปนหนึ่งในการสอนของโรงเรียนทั้งประถมและมัธยม ดวยเหตุ
นี้ในป 1998 กีฬาประเภทนี้จึงเปนที่นิยมอยางยิ่งและประสบความสําเร็จ เมื่อมีการแขงขันกีฬา
คัง – ลู นานาชาติ ที่เมืองไทหนาน (Tainan) ในป 2002 ทําใหกีฬานี้ไดรับบรรจุเขาเปนกีฬา
ประจําชาติชนิดหนึ่ง จากการเลนพื้นบานการเลน คัง – ลู สามารถพัฒนากาวไปสูกีฬาระดับชาติ
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และแสดงใหเห็นถึงความพยายาม ในการผลักดันกีฬาชนิดนี้ใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพล
ศึกษาที่ไดรับความนิยม
คาทรา (Katra, 2004) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเลนเกมพื้นเมืองที่มีตอสมรรถภาพ
ทางกลไกการเคลื่อนไหวของเพศหญิง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิง 40 คน ที่มีอายุระหวาง 17 –
21 ป แบงเปนกลุมทดลอง 20 คน กลุมตัวอยาง 20 คน โดยกลุมทดลองเลนเกมพื้นเมือง ทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวกอนการทดลอง ไดแก วิ่งเก็บของ, ลุกนั่ง, ยืนกระโดดไกล
กลุ ม ทดลองเล น เกมพื้ น เมื อ ง 6 สั ป ดาห หลั ง สั ป ดาห ที่ 6 ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกการ
เคลื่อนไหวทั้งสองกลุม เปรียบเทียบผลโดยใช t – test ผลการทดลองพบวา กลุมควบคุมไมมี
พัฒนาการทางสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหว กลุมทดลองมีพัฒนาการทางสมรรถภาพทาง
กลไกการเคลื่อนไหวแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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9. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
2. แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเด็ก
3. แนวคิดทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหว
4. แนวคิดทฤษฎีการทํางานและความสามารถของสมอง
5. แนวคิดทฤษฎีการบริหารสมอง
6. การเลนพื้นเมืองไทย
7. สมรรถภาพกลไก
8. แนวคิดทฤษฎีความคิดสรางสรรค

การเคลื่อนไหว
ขามขางรางกาย

การเลนพืน้ เมืองไทย

การเคลื่อนไหว
รางกายซาย ขวา

การเคลื่อนไหวขามขางรางกายผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทย

รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
นําไปใช

สมรรถภาพกลไก
1) วิ่งเร็ว 50 เมตร
2) ยืนกระโดดไกล
3) แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
4) ลุกนั่ง 30 วินาที
5) วิ่งเก็บของ
6) นั่งงอตัวไปขางหนา

ความคิดสรางสรรค
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking)
1) ความคลองในการคิด (Fluency)
2) การยืดหยุนในการคิด (Flexibility)
3) ความสามารถในการแตงเติมหรือ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษาเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi
Experimental Design) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือในงานวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. แบบแผนการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 540 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนอาสาสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลัง
ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดสาละวัลและโรงเรียน
วัดปุรณาวาส จํานวน 124 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม ทําการฝก 8 สัปดาหๆ ละ 2 วัน
โดยทําการฝกวันละ 50 นาที
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
กลุ ม ที่ 2 เป น กลุ ม ทดลองที่ 2 ทํ า การฝ ก โปรแกรมการบริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า ง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 14.30 น. – 15.30 น.
กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ 1 ในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ไมไดทําการฝกเพิ่มเติม
เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
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กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ 2 ในชวงเวลาเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน

วิจัย

เกณฑการคัดเลือกเขาเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย
1) เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสนใจ สมัครเขารวมโครงการ
2) เปนนักเรียนที่ผูปกครองหรือผูดูแลลงนามในหนังสือแสดงความยิมยอมเขารวมการ

3) เปนนักเรียนที่สามารถเขารวมโครงการวิจัยไดตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห
4) เปนนักเรียนที่มีคะแนนรวมของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก กอนการทดลอง
ระหวาง 11 – 15 คะแนน โดยคะแนนรวมของผลการทดสอบทั้ง 6 รายการ มีคะแนนเต็มเทากับ
30 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบ อยูในระดับดีมาก
มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับดี
มีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับต่ํา
มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับต่ํามาก
มีคาคะแนนเทากับ 1 คะแนน
5) เปนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการทดลอง อยูระหวาง
24 – 47 คะแนน คืออยูในระดับปานกลาง
เกณฑการคัดเลือกออกจากการเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย
1) นักเรียนคนใดที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 2 ครั้งติดตอกัน
2) นักเรียนคนใดที่ไมมาเขารวมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
3) เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ และแพทยไดตรวจวินิจฉัยแลวเห็นควรยุติ
4) นักเรียนที่ขอยุติการเขารวมการวิจยั
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองที่ใชในครั้งนี้ คือ Equivalent Control Group Pretest Posttest
Design (Campbell and Stanley, 1969 อางถึงใน ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) โดยจัดกลุม
ทดลองเปน 2 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุม และมีการวัดตัวแปรตาม 2 ครั้ง คือ วัดกอนการทดลอง
และวัดภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห รวมเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห
การวิจยั นี้เปนการวิจยั เชิงทดลองซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
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1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวยรูปแบบโปรแกรม
การบริหารสมองทําการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 วันๆ ละ 50 นาที
2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
แบบแผนการทดลอง
กลุมตัวอยาง วัดกอนการทดลอง
E1
E2
C1
C2

O1
O3
O5
O7
E1
E2
C1

C2

X
O1O3O5O7
O2O4O6O8

รูปแบบ
กิจกรรม
X
X

วัดภายหลังการ
ทดลอง 8 สัปดาห
O2
O4
O6
O8

= กลุมทดลองเปนนักเรียนที่ฝกตั้งแตเวลา 09.30 น. – 10.30 น.
= กลุมทดลองเปนนักเรียนที่ฝกตั้งแตเวลา 14.30 น. – 15.30 น.
= กลุมควบคุมที่เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติ
ของโรงเรียนในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. และไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม
= กลุมควบคุมที่เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติ
ของโรงเรียนในชวงเวลา 14.30 น. – 15.30 น. และไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม
= รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองทีพ่ ัฒนาขึ้น 8 กิจกรรม
ดําเนินการตั้งแตสัปดาหที่ 1-8(รวม 8 สัปดาห)
= คาความสามารถทางกลไกและคะแนนความคิดสรางสรรคที่วัดได
กอนการทดลอง
= คาความสามารถทางกลไกและคะแนนความคิดสรางสรรคที่วัดได
ภายหลังการทดลอง
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
รู ป แบบโปรแกรมการบริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบบันทึกขอมูลพื้นฐาน
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการ คือ
1) วิ่งเร็ว 50 เมตร
2) ยืนกระโดดไกล
3) แรงบีบมือขางที่ถนัด
4) ลุกนั่ง 30 วินาที
5) วิ่งเก็บของ
6) นั่งงอตัวไปขางหนาใชเครื่องมือแบบออนตัว Sit and Reach
3. แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for Creative Thinking - Drawing
Production: TCT - DP)
3. การสรางเครื่องมือในการวิจยั
การสรางเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การพัฒนารูปแบบปรแกรมการบริหารสมอง
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภ าพของความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค ผูวิจั ยไดว างแผน
ขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและ โครงสรางรูปแบบโปรแกรม
การบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา การดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและการวิเคราะหเนื้อหา จากแนวคิดหลักการ แนวคิด และสาระที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนารูปแบบ รูปแบบ การบริหารสมอง การเคลื่อนไหว การเลนพื้นเมืองไทย และขอมูล
พื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบโปรแกรมฯ
1.2 ศึกษารายละเอียดการเลนพื้นเมืองที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวตามหลักการบริหาร
สมอง ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อคัดเลือกการเลนพื้นเมืองไทย
ตารางที่ 1 รายชื่อการเลนพื้นเมืองไทย
ชิงธง
วิ่งเปย ว
โยนพลอง
ขี้หนอนคู
กระตายขาเดียว
ลิงชิงหาง
ไอเขไอโขง
ตีขอบกระดง
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1.3 นําชนิดของการเลนพื้นเมืองไทย ที่ผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกแลว ไปศึกษารูปแบบการ
เคลื่อนไหวของการเลนพื้นเมืองแตละชนิด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางกลศาสตรการเคลื่อนไหว
วิเคราะหการเคลื่อนไหว โดยการจําลองทาทางการเคลื่อนไหวของการเลนพื้นเมืองไทยแตละชนิด
ตารางที่ 2 การศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของการเลนพืน้ เมืองไทย
ชนิด
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
ชิงธง
ไอเขไอโขง
กระตายขาเดียว
ขี้หนอนคู
ลิงชิงหาง
วิ่งเปยว

ลักษณะการเคลื่อนไหวบนระนาบตางๆ ของรางกาย
ในระหวางการปฎิบัติกิจกรรม
ซาย/ขวา
ขางหนา/ขางหลัง
บน/ลาง

























1.4 ศึกษารายละเอียดรูปแบบการเคลื่อนไหวตามการบริหารสมอง ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกคัดเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่มีหลักการ การเคลื่อนไหวขามขาง
ร า งกาย การเคลื่ อ นไหวร า งกายซ า ยขวา กํ า หนดชื่ อ ท า ทางรู ป แบบการเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง มี ชื่ อ
รายละเอียดรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไดคือ
1.4.1 ยึกยักโยกยาย
1.4.2 วาดเขียนลวดลาย
1.4.3 ลูกบอลหรรษา
1.5 นํารูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกแลว ไปศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหว
ของแตละทา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางกลศาสตรการเคลื่อนไหว วิเคราะหการเคลื่อนไหว
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ตารางที่ 3 การศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของการบริหารสมอง
ชื่อทา
รูปแบบการเคลื่อนไหว
ยึกยักโยกยาย
1

2

3

4

5

6

วาดเขียนลวดลาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ลูกบอลหรรษา

ทาการเคลื่อนไหวยึกยักโยกยาย มีหลักการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับการเคลื่อนไหว
บริหารสมองการยืดสวนตางๆ ของรางกาย
ทาการเคลื่อนไหววาดเขียนลวดลาย มีหลักการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับการเคลื่อนไหว
บริหารสมองการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน
ทาการเคลื่อนไหวลูกบอลหรรษา มีหลักการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับการเคลื่อนไหว
บริหารสมองการเคลื่อนไหวขามขางรางกาย
ขั้ นตอนที่ 2
ขั้ น ตอนการกํ า หนดรายละเอียดตา งๆ ของรูปแบบโปรแกรมฯ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 การกําหนดชวงเวลาของการปฎิบัติกิจกรรมในรูปแบบโปรแกรมฯ ซึ่งประกอบดวย ชวง
ตางๆ ในรูปแบบโปรแกรมดังนี้
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2.1.1 การอบอุนรางกาย กําหนดเวลาในการปฎิบัติ 5 นาที
2.1.2 การฝกชวงที่ 1 กําหนดเวลาในการปฎิบัติ 20 นาที
2.1.3 การพักระหวางการฝก กําหนดเวลาในการพัก 5 นาที
2.1.4 การฝกชวงที่ 2 กําหนดเวลาในการปฎิบัติ 15 นาที
2.1.5 การคลายกลามเนื้อ กําหนดเวลาในการปฎิบัติ 5 นาที
2.2 การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง กําหนดไว 8 สัปดาหๆ ละ 2 วัน และ
การกําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
กลุมที่ 2 เปนกลุมทดลองที่ 2 ทําการฝกระหวาง เวลา 14.30 น. – 15.30 น.
กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ 1 ในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ไมไดทําการฝกเพิ่มเติม
เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ 2 ในชวงเวลาเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
2.3 การกําหนดความหนักของการฝกที่ 70-80% อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
2.4 การเลือกอุปกรณลูกบอลที่ใชในการทดลอง
2.4.1 มีน้ําหนักพอประมาณ
2.4.2 มีขนาดพอเหมาะกับมือของนักเรียนที่ทําการทดลอง
2.4.3 มีสีสันสดใส หลากหลาย สวยงาม
2.4.4 ไมกอทําใหเกิดอันตรายกับผูทดลอง
2.4.5 หาซื้อไดงาย และราคาไมแพง
2.4.6 การเก็บรักษาและการดูแล สามารถทําไดงายและสะดวก
2.5 การกําหนดและการเลือก แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไก
2.5.1 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for Creative Thinking Drawing Production: TCT - DP)
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ตารางที่ 4 ระดับคะแนนความคิดสรางสรรครวมของแบบทดสอบ TCT-DT
(คะแนนเต็ม 72 คะแนน)
ระดับคะแนน
ต่ํากวา 24 คะแนน
ระหวาง 24 – 47 คะแนน
ตั้งแต 48 คะแนนขึน้ ไป

แปลผล
ความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา
ความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง
ความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง

(แหลงทีม่ า https://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=54139)
2.5.1 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ประกอบดวยแบบวัด 6 รายการ ดังนี้ วิ่งเร็ว 50
เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือขางที่ถนัด ลุกนัง่ 30 วินาที วิ่งเก็บของ และนั่งงอตัวไปขางหนา
ตารางที่ 5 เกณฑสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนชาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางที่ถนัด
ลุกนั่ง 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา

8.07 ลงมา
173.00 ขึ้นไป
21.30 ขึ้นไป
23.00 ขึ้นไป
10.75 ลงมา
8.50 ขึ้นไป

8.08 -8.76
159.00-172.00
18.00-21.20
20.00-22.00
10.76-11.71
6.50-8.00

8.77-10.15
130.00-158.00
11.20-17.90
13.00-19.00
11.72-13.64
1.00-6.00

10.16-10.84
116.00-129.00
7.90-11.10
10.00-12.00
13.65-14.60
(-1.00)-0.50

10.85 ขึ้นไป
115.00 ลงมา
7.80 ลงมา
9 .00 ลงมา
14.61 ขึ้นไป
(-1.50) ลงมา

ตารางที่ 6 เกณฑสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนหญิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

ดีมาก

ดี

วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางที่ถนัด
ลุกนั่ง 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา

8.12 ลงมา
164 .00 ขึ้นไป
20.20 ขึ้นไป
19.00 ขึ้นไป
12.08 ลงมา
9.5. ขึ้นไป

8.13-9.14
149.00-163.00
17.00-20.10
16.00-18.00
12.09-12.80
6.50-9.00

ปานกลาง
9.15-11.21
116.00-148.00
10.50-16.90
10.00-15.00
12.81-14.25
1.00-6.00

ต่ํา
11.22-12.23
101.00-115.00
7.30-10.40
7.00-9.00
14.26-14.97
(-1.00)-0.50

ต่ํามาก
12.24 ขึ้นไป
100 .00 ลงมา
7.20 ลงมา
6.00 ลงมา
14.98 ขึ้นไป
(-1.50) ลงมา

กรมพลศึกษา 2529 (แหลงที่มา http://sportscience.sat.or.th/utility.aspx)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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3.1 ดําเนินการสรางรางรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
3.2 นํารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความครอบคลุมและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ (Content Validity)
และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence Index: IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย IOC ไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แสดงวารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และสามารถนําไปใชดําเนินการทดลองได
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค และประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
ใหกับนักเรียนผูเขารวมงานวิจัย
3. ผูวิจัยทําการทดสอบวัดความคิดสรางสรรคและทดสอบสมรรถภาพทางกลไกกอนการ
ทดลอง นําผลการทดสอบกอนการทดลองมาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทาง
กลไก โดยการทดสอบคาที (t-test) เพื่อทดสอบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความคิด
สรางสรรคและทดสอบสมรรถภาพทางกลไกกอนการทดลองไมแตกตางกัน
4. ผูวิจัยดําเนินการอบรม นัดหมายชี้แจงหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยวิจัย ผูชวย
วิจัยทําหนาทีร่ ับลงทะเบียน บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก บันทึกภาพระหวางการทํา
วิจัย และจัดเตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณ
5. ผูวิจัยนําเครื่องมือรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทาง
กลไกและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษาไปฝกดวยตนเองเปนเวลา 8 สัปดาห
6. ผูวิจัยทําการทดสอบวัดความคิดสรางสรรคและทดสอบสมรรถภาพทางกลไกหลังการ
ทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูลโนโปแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อหาคาสถิติดังนี้
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1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรา งสรรค ภายในกลุม กลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุมกอนการฝกและหลังการฝก โดยใชคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 1 และกลุมควบคุมที่ 1
กอนการฝกและหลังการฝก โดยใชคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
3. คาเฉลี่ยและสวนบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2
กอนการฝกและหลังการฝก โดยใชคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
6. แบบแผนการวิจัย
แผนการ
ดําเนินวิจัย
1. กําหนด
ปญหา
2. การศึกษา
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3. การกําหนด
กรอบแนวคิด
ในการวิจัย
4. การพัฒนา
สรางเครื่องมือ
5. ดําเนินการ
ทดลองและ
เก็บขอมูล
6. จัดทํา
รายงานและ
เสนอ
ผลการวิจัย

เดือน/ปที่ดําเนินการ
2552 2553
2554
มี.ค.- ม.ค.- ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ธ.ค. ธ.ค.

60
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบโปรแกรม
1.1 ศึกษา วิเคราะหแนวคิด แนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเด็ก การ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การทํางานและ
ความสามารถของสมอง การบริหารสมอง
การเลนพื้นเมืองไทย สมรรถภาพทางกาย
และความสามารถทางกลไก ความคิด
สรางสรรค และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและ
ทดสอบความคิดสรางสรรคนักเรียนกลุม
ตัวอยาง

1.2 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกการเลน
พื้นเมืองไทยและสรางรูปแบบการบริหาร
สมอง

2.3 เก็บขอมูลสมรรถภาพทางกลไกและ
ทดสอบความคิดสรางสรรคนักเรียนกลุม
ตัวอยาง บันทึกผลหลังการทดลอง

1.3 ทํารางเครื่องมือ รูปแบบโปรแกรมการ
บริหารสมอง

ขั้นที่ 3 วิเคราะหผลและนําเสนอผลการวิจัย

1.4 ใหผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ทําการ
ประเมินคุณภาพดวยวิธีการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective
Congruence Index: IOC) และทดลองใช
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ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล

1.5 รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา

2.2 ดําเนินการทดลองตามรูปแบบโปรแกรม
การบริหารสมองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.1 วิเคราะหผล การทดลอง

3.2 สรุปผลการทดลอง

3.3 อภิปรายผลการทดลอง

3.4 จัดทํารูปเลม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อ
เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ตารางที่ 7 ขอมูลเบื้องตนของนักเรียนกลุมตัวอยาง
เพศ
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1
กลุมควบคุมที่ 1
กลุมทดลองที่ 2
กลุมควบคุมที่ 2

(คน)
31
31
31
31

ชาย
(คน)
16
16
16
16

รอยละ
51.62
51.62
51.62
51.62

หญิง
อายุ
(คน)
รอยละ
ป
15
48.38
10.5
15
48.38
10.4
15
48.38
10.6
15
48.38
10.6

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยาง เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 31
คน เปนนักเรียนชายกลุมละ 16 คน นักเรียนหญิงกลุมละ 15 คน กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ยอายุ
10.5 ป กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยอายุ 10.4 ป กลุมคบวคุมที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย
อายุ 10.6 ป
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ตารางที่ 8 คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาของรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ดัชนีความ
รายละเอียด
สอดคลอง
(IOC)
1. รูปแบบโปรแกรมการฝกสามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนในการฝก
1.00
สมรรถภาพทางกลไกได
2. รูปแบบโปรแกรมการฝกสามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนในการฝก
1.00
บริหารสมองได
3. รูปแบบโปรแกรมการฝก ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย สามารถปฎิบตั ิได
1.00
4. รูปแบบโปรแกรมมีระยะเวลาในการฝกเหมาะสม
1.00
5. ความหนักของโปรแกรมการฝกมีความเหมาะสม
1.00
6. รูปแบบโปรแกรมการฝกมีความหลากหลาย
1.00
7. ระยะเวลาการพักระหวางการฝกมีความเหมาะสม
1.00
8. รูปแบบโปรแกรมการฝกความถี่ของโปรแกรมตอสัปดาหมีความเหมาะสม
1.00
9. รูปแบบโปรแกรมการฝกมีระยะเวลาในการพักระหวางการฝกเหมาะสม
1.00
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4
10. รูปแบบโปรแกรมการฝกมีการอบอุนรางกายมีความเหมาะสม
1.00
11. รูปแบบโปรแกรมการคลายกลามเนื้อมีความเหมาะสม
1.00
12. รูปแบบโปรแกรมการฝกสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกได
1.00
13. รูปแบบโปรแกรมการฝกสามารถเสริมสรางความคิดสรางสรรคได
1.00
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อ
เสริ ม สร า งความสามารถทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
มีรายละเอียด
ตารางที่ 9

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 1 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)

การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
10.97 1.14
131.06 12.56
12.59 2.99
12.06 2.99
14.88 1.75
.31
4.26
44.43 7.07

หลังการทดลอง
SD
X
9.81
146.00
17.51
17.31
12.41
4.93
49.43

.83
11.74
3.01
3.04
.92
3.19
1.36

t

p

8.554
-13.384
-12.280
-10.247
7.930
-6.718
-2.988

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.009*

* p < .05
จากตารางที่ 9 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 1 กอนและหลังการทดลอง ทุกตัวแปร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 1 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
10.91 1.39
133.33 12.61
11.18 2.18
7.80
1.89
14.98 1.80
-1.06 2.76
44.53 6.70

หลังการทดลอง
SD
X
9.37
147.93
15.32
12.20
12.38
3.93
49.13

.96
11.71
3.03
2.21
.66
2.89
1.88

t

p

7.165
-10.859
-10.384
-18.721
4.640
-14.790
-3.326

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.005*

* p < .05
จากตารางที่ 10 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 1 กอนและหลังการทดลอง ทุกตัวแปร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 11

คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสราง
สรรคของนักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 2 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)

การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
11.15 1.15
135.12 33.28
15.81 3.29
15.06 2.20
13.18 1.34
-1.81 3.12
42.43 5.45

หลังการทดลอง
SD
X
9.03
159.50
19.24
19.12
11.90
2.43
48.68

.68
4.39
1.75
1.85
1.06
1.89
.94

t

p

9.662
-2.933
-6.801
-9.836
5.417
-5.709
-4.379

.000*
.010*
.000*
.000*
.000*
.000*
.001*

* p < .05
จากตารางที่ 11 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 2 กอนและหลังการทดลอง ทุกตัวแปร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสราง
สรรคของนักเรียนหญิงกลุมทดลองที่ 2 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
12.52 1.48
141.53 18.43
13.01 3.47
13.93 3.01
14.76 1.14
2.13
4.96
39.93 5.36

หลังการทดลอง
SD
X
10.19
155.00
15.84
17.40
12.97
4.26
50.40

.79
10.34
3.66
1.68
.58
4.09
2.29

t

p

7.306
-3.198
-4.938
-5.426
7.123
-3.378
-7.217

.000*
.006*
.000*
.000*
.000*
.005*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 12 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 2 กอนและหลังการทดลอง ทุกตัวแปร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสราง
สรรคของนักเรียนชาย กลุมควบคุมที่ 1 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
15.33 2.11
123.87 15.13
13.85 3.09
12.00 4.17
15.08 2.70
-5.25 6.31
39.18 6.66

หลังการทดลอง
SD
X
9.81
140.00
17.51
17.31
12.41
4.93
40.62

.83
11.74
3.01
3.04
.92
3.19
1.36

t

p

11.161
-4.007
-5.226
-5.232
3.874
-4.917
-1.495

.000*
.001*
.000*
.000*
.001*
.000*
.080

* p < .05
จากตารางที่ 13 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคของกลุมควบคุมที่ 1 กอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ความคิดสรางสรรค
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ตารางที่ 14 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรค ของนักเรียนหญิ กลุมควบคุมที่ 1 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
15.89 1.91
128.33 19.25
12.59 2.52
14.33 2.71
12.48 1.06
-.53
3.70
42.13 5.01

หลังการทดลอง
SD
X
14.37
131.93
13.08
15.33
11.97
1.06
42.86

1.88
17.55
2.37
2.69
.97
2.91
4.88

t

p

8.856
-4.030
-3.956
-5.916
3.786
-4.773
-1.852

.000*
.001*
.001*
.000*
.002*
.000*
.085

* p < .05
จากตารางที่ 14 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคของ กลุมควบคุมที่ 1 กอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ความคิดสรางสรรค
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ตารางที่ 15 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนชาย กลุมควบคุมที่ 2 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)


การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
11.16
.80
131.00 15.53
13.71 2.96
12.56 2.75
15.80 2.54
-.06
2.83
40.12 5.87

หลังการทดลอง
SD
X
10.84
140.56
14.56
14.62
13.81
.25
41.56

.70
15.25
2.78
2.33
.74
2.54
5.34

t

p

3.217
-7.206
-5.788
-3.061
3.789
-1.431
-3.552

.006*
.000*
.009*
.008*
.002*
.173
.060

* p < .05
จากตารางที่ 15 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ของกลุมควบคุมที่ 2 กอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนนั่งงอตัวไปขางหนาและความคิดสรางสรรค
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนหญิง กลุมควบคุมที่ 2 กอนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบความ
แตกต า งค า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กอนการทดลอง
X
SD
10.63
.93
124.60 16.41
13.15 2.91
15.66 2.66
14.16 1.36
4.00
3.58
42.26 5.83

หลังการทดลอง
SD
X
11.41
133.26
13.44
14.46
13.74
2.73
42.66

.81
16.60
2.27
1.84
.53
2.34
5.60

t

p

-3.109
-5.689
-4.600
2.882
1.413
2.572
-2.941

.008*
.000*
.000*
.012*
.019*
.022*
.051

* p < .05
จากตารางที่ 16 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ของกลุมควบคุมที่ 2 กอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ความคิดสรางสรรค
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ตารางที่ 17 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนชาย ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 1 ภายหลัง
การทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 1
X
SD
9.81
.83
146.00 11.74
17.51 3.01
17.31 3.04
12.41
.92
4.93
3.19
49.43 1.36

กลุมควบคุมที่ 1
SD
X
14.06
140.00
14.13
12.93
14.07
-2.18
39.43

1.87
15.13
3.09
4.23
2.36
4.99
6.53

t

p

-8.272
4.619
3.126
3.354
-2.613
4.807
5.283

.000*
.000*
.004*
.002*
.014*
.000*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 17 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรค ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 1 เพศชาย ภายหลังการทดลองทุก
ตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชาย ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2 ภายหลังการทดลอง
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 1
X
SD
9.81
.83
146.00 11.74
17.51 3.01
17.31 3.04
12.41
.92
3.19
4.93
49.43 1.36

กลุมควบคุมที่ 2
SD
X
10.84
140.56
14.56
14.62
13.81
-.50
41.56

.70
15.25
2.78
2.33
.74
3.57
5.34

t

p

-3.757
.714
.926
2.799
-4.736
4.536
5.714

.001*
.040*
.006*
.009*
.000*
.000*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 18 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน ดานสมรรถภาพ
ทางกลไกและความคิดสรางสรรค ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2 ภายหลังการ
ทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 19 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนหญิง ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 1 ภายหลัง
การทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)


การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 1
X
SD
9.37
.96
147.93 11.71
15.32 3.03
12.20 2.21
13.38
.66
3.93
2.89
49.13 1.88

กลุมควบคุมที่ 1
SD
X
14.37
131.93
13.08
15.33
11.97
1.06
42.86

1.88
17.55
2.37
2.69
.97
2.91
4.88

t

p

-9.164
2.937
2.248
-3.485
4.673
2.705
4.637

.000*
.007*
.033*
.002*
.000*
.011*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 19 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค ระหวา งกลุ ม ทดลองที่ 1และกลุม ควบคุ ม ที่ 1
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนหญิง ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2 ภายหลังการ
ทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)


การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 1
X
SD
9.37
.96
147.93 11.71
15.32 3.03
12.20 2.21
12.38
.66
3.93
2.89
49.13 1.88

กลุมควบคุมที่ 2
SD
X
11.41
133.26
13.44
14.46
13.74
2.73
43.66

.81
16.60
2.27
1.84
.53
2.34
5.60

t

p

-6.249
2.795
-1.222
-3.048
-1.003
1.249
3.582

.000*
.009*
.009*
.005*
.009*
.022*
.001*

* p < .05
จากตารางที่ 20 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค ระหวา งกลุ ม ทดลองที่ 1และกลุม ควบคุ ม ที่ 2
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 21 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนชาย ระหวางกลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 1 ภายหลัง
การทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 2
X
SD
9.03
159.50
19.24
19.12
11.90
2.43
48.68

.68
4.39
1.75
1.85
1.06
1.89
.94

กลุมควบคุมที่ 1
SD
X
14.06
123.87
14.13
12.93
14.07
-2.18
39.43

1.87
15.13
3.09
4.23
2.36
4.99
6.53

t

p

-10.062
9.039
5.745
5.353
-3.336
3.462
4.887

.000*
.000*
.000*
.000*
.002*
.002*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 21 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค ระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 2และกลุ ม ควบคุ ม ที่ 1
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชาย ระหวางกลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2 ภายหลังการทดลอง
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 2
X
SD
9.03
159.50
19.24
19.12
11.90
2.43
48.68

.68
4.39
1.75
1.85
1.06
1.89
.94

กลุมควบคุมที่ 2
SD
X
10.84
142.56
16.56
14.62
13.81
-.50
41.56

.70
15.25
2.78
2.33
.74
3.57
5.34

t

p

-7.347
4.267
3.259
6.034
-5.863
2.902
5.254

.000*
.000*
.003*
.000*
.000*
.007*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 22 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชาย ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ระหวางกลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 23 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด
สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 2 และกลุ ม ควบคุ ม ที่ 1
ภายหลังการทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที”(Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

หญิงทดลอง 2
X
SD
10.19
.79
155.00 10.34
15.84 3.66
17.40 1.68
12.97
.58
4.26
4.09
50.40 2.29

หญิงควบคุม 1
SD
X
14.37
131.93
13.08
15.33
11.97
1.06
42.86

1.88
17.55
2.37
2.69
.97
2.91
4.88

t

p

-7.932
4.385
2.449
2.523
3.438
2.465
5.409

.000*
.000*
.021*
.018*
.002*
.020*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 23 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิง ดาน
สมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค ระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 2และกลุ ม ควบคุ ม ที่ 1
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนหญิง ระหวางกลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2 ภายหลังการ
ทดลองเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคโดยคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก
วิ่งเร็ว 50 เมตร
ยืนกระโดดไกล
แรงบีบมือขางทีถ่ นัด
ลุกนัง่ 30 วินาที
วิ่งเก็บของ
นั่งงอตัวไปขางหนา
ความคิดสรางสรรค

กลุมทดลองที่ 2
X
SD
10.19
.79
155.00 10.34
15.84 3.66
17.40 1.68
12.97
.58
4.26
4.09
50.40 2.29

กลุมควบคุมที่ 2
SD
X
11.41
133.26
13.44
14.46
13.74
1.73
43.66

.81
16.60
2.27
1.84
.53
2.34
5.60

t

p

-4.139
4.302
.359
4.549
-3.729
1.258
4.308

.000*
.000*
.022*
.000*
.001*
.029*
.000*

* p < .05
จากตารางที่ 24 พบว า ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของนั ก เรี ย นหญิ ง ด า น
สมรรถภาพทางกลไกและความคิ ด สร า งสรรค ระหวา งกลุ ม ทดลองที่ 2และกลุ ม ควบคุ ม ที่ 2
ภายหลังการทดลองทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชรูปแบบ
โปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค ภายหลังการใช
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ทั้ง 2 กลุมการทดลองดีกวากอนการทดลอง
2. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค ภายหลังการใช
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ดีกวากลุมควบคุม
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi Experimental Design)
(Campbell and Stanley, 1969 อางถึงใน ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) ซึ่งเปนการศึกษาแบบ
Pretest Posttest Nonequivalent Group Design
จํ า นวนตั ว อย า งที่ ทํา การศึ ก ษาครั้ง นี้ได ม า โดยทํา การกํ า หนดคา สถิติ ที่สํา คัญ ได แ ก
อํานาจการทดสอบทางสถิติ (Power of Statistical Test) ซึ่งเปนความนาจะเปนของการปฏิเสธ
สมมติฐานศูนยเทากับ .80 ขนาดของผลที่หวังจะเกิดขึ้น (Effect size) เทากับ .30 และกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 ผลจากการเปดตารางโคเฮน(Cohen,1988 และองอาจ
นัยพัฒน,2544) ผลปรากฏวาจํานวนตัวอยางนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ที่อยูในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 31 คน จํานวนตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เทากับ 124 คน ซึ่งเปนจํานวนตัวอยางที่เพียงพอ สําหรับการทดสอบสมติฐานที่วา คาเฉลี่ยของ
สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนกลุมทดลองทั้ง 1 และ 2 สูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ซึ่งเปนกลุมควบคุม
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจยั
สรางขึ้น
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ทีใ่ ชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวย
2.1 ความสามารถทางกลไก ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการคือ
1) วิ่งเร็ว 50 เมตร เพื่อวัดความเร็ว โดยมีหนวยการวัดเปนวินาที
2) ยืนกระโดดไกล เพื่อวัดพลังของกลามเนื้อขา โดยมีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร
3) แรงบีบมือ วัดความแข็งแรงและพลังงานกลามเนื้อแขนและมือ มีหนวยเปน
กิโลกรัม
4) ลุกนัง่ 30 วินาที เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้ โดยมี
หนวยการวัดเปนจํานวนครัง้
5) วิ่งเก็บของ 2 จุด เพื่อวัดความคลองแคลววองไว โดยมีหนวยการวัดเปนวินาที
6) นั่งงอตัวไปขางหนา เพื่อวัดความออนตัว โดยมีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร
2.2 ความคิดสรางสรรค โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for
Creative Thinking - Drawing Production: TCT - DP) โดยคะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DT
คือ 72 คะแนน โดยแบงเปนชวงคะแนนดังนี้
1) คะแนนรวมของแบบทดสอบต่ํากวา 24 คะแนน มีความคิด สรางสรรคอยูใน
ระดับต่ํา
2) คะแนนรวมของแบบทดสอบอยูระหวาง 24 – 47 คะแนน มีความคิด
สรางสรรคอยูในระดับปานกลาง
3) คะแนนรวมของแบบทดสอบตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป มีความคิดสรางสรรคอยู
ในระดับสูง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 4
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตัว อย า งที่ ใช ในการวิจั ยครั้ง นี้ เป น อาสาสมัครนัก เรีย นชายและนัก เรีย นหญิง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดสาละวัล และโรงเรียนวัดปุรณา
วาส จํานวน 124 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม
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กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
กลุมที่ 2 เปนกลุมทดลองที่ 2 ทําการฝกดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรค ระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ 1 ในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ไมไดทําการฝกเพิ่มเติม
เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ 2 ในชวงเวลาเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ไมไดทําการฝก
เพิ่มเติมเปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
ใชวิธีการจัดเขากลุม (Random Assignment) นักเรียนที่มีคะแนนรวมของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไกอยูระหวาง 11 – 15 คะแนน
การแบงกลุมตัวอยาง ทําโดยการนําคะแนนจากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั้ง 6
รายการ โดยคะแนนรวมของผลการทดสอบทั้ง 6 รายการ มีคะแนนเต็มเทากับ 30 คะแนน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบ อยูในระดับดีมาก
มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับดี
มีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับต่ํา
มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน
ผลการทดสอบ อยูในระดับต่ํามาก
มีคาคะแนนเทากับ 1 คะแนน
ผลการทดสอบความคิดสรางสรรค อยูระหวาง 24 – 47 คะแนน คืออยูในระดับปานกลาง
เกณฑการคัดเลือกเขาเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย
1) เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสนใจ สมัครเขารวมโครงการ
2) เปนนักเรียนที่สามารถเขารวมโครงการวิจัยไดตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห
3) เปนนักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ของรายการทดสอบอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง
4) เปนนักเรียนทีมีระดับคะแนนความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบบันทึกขอมูลพื้นฐาน
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการ คือ
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1) วิ่งเร็ว 50 เมตร
2) ยืนกระโดดไกล ใชแผนทดสอบยืนกระโดดไกล
3) แรงบีบมือขางที่ถนัด
4) ลุกนั่ง 30 วินาที
5) วิ่งเก็บของ
6) นั่งงอตัวไปขางหนาใชเครื่องวัดความออนตัวแบบ Sit and Reach
3) แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (The Test for Creative Thinking Drawing Production: TCT - DP)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เปนลําดับขั้น
ดังนี้วิเคราะหขอมูลโนโปแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อหาคาสถิติดังนี้
1. คาเฉลี่ยและสวนเบียนเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค ภายในกลุม กอนการฝกและหลังการฝก
โดยใชคาสถิติ “ที” (Dependent t-test)
2. คาเฉลี่ยและสวนเบียนเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 1 และกลุมควบคุมที่ 1
กอนการฝกและหลังการฝก โดยใชคาสถิติ “ที” (Independent t-test)
3. คาเฉลี่ยและสวนเบียนเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2
กอนการฝกและหลังการฝก โดยใชคาสถิติ “ที” (Independent t-test) กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0
2. หลังการทดลอง 8 สัปดาห สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคของกลุม
ทดลองทั้งสองกลุม ดีกวากอนการทดลองในทุกตัวแปร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. หลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีสมรรถภาพทาง
กลไกและความคิดสรางสรรคสูงกวา กลุมควบคุมทุกตัวแปร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาของการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมอง
เพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษามีคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0 จะเห็นไดวา การดําเนินการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหาร
สมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
มีการดําเนินการและจัดทําอยางเปนระบบ โดยอางอิงแนวคิดจากทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของรูปแบบ
โปรแกรมการบริหารสมอง สอดคลองกับ Joyce และ Weil (2003)ไดเสนอหลักการพัฒนารูปแบบ
วา รูปแบบตองมีทฤษฎีรองรับ เมื่อพัฒนารูปแบบแลวกอนนําไปใชอยางแพรหลาย จะตองมีการ
วิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบเชิงคุณภาพในเชิงการนําไปใชในสถานการจริงและนําขอ
คนพบมาปรับปรุงแกไขรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ความเหมาะสมของรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมอง
เพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น ผูวิจัยไดนําหลักการสําคัญและองคประกอบของหลักการการบริหารและออก
กําลังสมอง หรือ Brain Gym ของเดนนิสสัน (Dennison,1994) ทฤษฎีการเคลื่อนไหวของแคร็ตตี้
(Cratty, 1964 อางถึงใน สมบูรณ อินทรถมยา.2547) มาใชในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการ
บริหารสมอง ผูวิจัยไดใหกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ไดทดลองฝกจากการสรางความสนใจ จาก
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่งายไปหาการเคลื่อนไหวที่ยากมากขึ้น กระตุนใหกลุมทดลองอยากฝก
และเรียนรูทาทางการเคลื่อนไหวตางๆ ผานประสบการณตรง ไดฝกปฏิบัติ อาภรณ โพธิ์ภา
(2546) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาเกมการเลนเตยของเด็กไทยไปสูการเปนกีฬา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเลนเตย ใหเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่มีคุณคา
ทางดานพลศึกษาและดานสมรรถภาพทางกาย และเพื่อพัฒนากติกา การเลนเตยใหเปนกีฬาที่
สามารถจัดการแขงขันได ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะการเลนชนิดนี้ในภาคตาง ๆ ของไทย นํา
ขอมูลมารางเปนรูปแบบการแขงขัน เปนการปบปรุงจากเอกสารและประสบการณแขงขันเดิม ซึ่ง
ถือวาเปนการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง กลุมทดลองเลนเตย ซึ่งเปน
นักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 คน และกลุมตัวอยางผูตัดสิน เปน
นักศึกษา วิชาเอกพลศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 7 คน ทําการทดลองโดทยนําลักษณะการเลนเตย
รู ป แบบวิ ธี ก ารเล น ที่ ร า งขึ้ น ใหม ม าทดลองเล น เชิ ง แข ง ขั น และจั ด แข ง ขั น ชิ ง รางวั ล เพื่ อ หา
ขอบกพรองโดยผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน จากการชมการทดลองจริงและหลังจากการ
จัดแขงขันชิงรางวัล ใหผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสิน และผูเชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม สวนแบบวิเคราะหคุณคา เฉพาะผูเชี่ยวชาญ กลุมประเมินการพัฒนาการเลนเตย
เปนผูตอบ ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสิน และผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา รูปแบบวิธีการเลนเตย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
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4.25 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบ แบบสอบถามทั้ง 4 กลุม เกี่ยวกับรูปแบบ
การเลนเตยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบวิธีการเลนเตยรูปแบบใหมเปนกิจกรรมทางกายที่มีคุณคาทางพล
ศึกษา ทางดานรางกายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.92 ทางดานจิตใจ อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 ทางดานอารมณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.33
ทางดานสติปญญาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.36 ทางดานสังคม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48 ทางดานการใชองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.98 สวนผูเขารวมแขงขัน ผูชม ผูตัดสินและผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา กติกา การเลนเตยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.27 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุม เกี่ยวกับกติกาการ
เลนเตย พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา การดําเนินการ แขงขันกีฬาเตย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.23 ระหวางกอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 ระหวางกอนการฝก และหลังการฝก
สัปดาหที่ 8 ระหวางหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับวรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ที่กลาววา ใหนักเรียนไดปฏิบัติดวย
การลงเล น กี ฬ าจริ ง ๆ ฝ ก ทั ก ษะจากง า ยไปหายาก การใช ก ารเล น พื้ น เมื อ งไทยมาใช นั้ น ก็
สอดคล องกั บ ชัชชั ย โกมารทั ต (2549) กลาววา การเลน พื้นเมืองไทยมีคุณคาในการพัฒ นา
สมรรถภาพไมไดยิ่งหยอนไปกวาการฝกซอมแบบสากลในปจจุบันแตอยางไร
2. คาเฉลี่ยและสวนเบียนเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไก และความคิดสรางสรรค กอนและหลังทดลอง ภายในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2
2.1 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 1
2.1.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =10.97 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 9.81 วินาที)
2.1.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
( X =146.00
การทดลอง มีคาเฉลี่ ย ( X =131.06 เซนติเมตร) หลั ง การทดลอง มีคา เฉลี่ย
เซนติเมตร)
2.1.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.59 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =17.51กิโลกรัม)
2.1.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.06 ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =17.31ครั้ง)
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2.1.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.88 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.41 วินาที)
2.1.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =.31 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =4.93
เซนติเมตร)
2.1.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =44.43 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =49.43
คะแนน)
2.2 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 1
2.2.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =10.91 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =9.37 วินาที)
2.2.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =133.33 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =147.93
เซนติเมตร)
2.2.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.18 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.32กิโลกรัม)
2.2.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =7.80 ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.20 ครั้ง)
2.2.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.98 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.38 วินาที)
2.2.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = -1.06 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 3.93
เซนติเมตร)
2.2.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 44.53 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =49.13
คะแนน)
2.3 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 2
2.3.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.15 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 9.03 วินาที)
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2.3.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
( X =159.50
การทดลอง มีคาเฉลี่ ย ( X =135.12 เซนติเมตร) หลั ง การทดลอง มีคา เฉลี่ย
เซนติเมตร)
2.3.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.81 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =19.24กิโลกรัม)
2.3.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.06ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =19.12 ครั้ง)
2.3.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.18 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.90 วินาที)
2.3.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = -1.81 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 2.43
เซนติเมตร)
2.3.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 42.43 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 48.68
คะแนน)
2.4 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 2
2.4.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.52 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =10.19 วินาที)
2.4.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =141.53 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =155.00 เซตติ
เมตร)
2.4.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.01 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.84กิโลกรัม)
2.4.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.93 ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =17.40 ครั้ง)
2.4.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.76 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.97 วินาที)
2.4.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =2.13 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =4.26
เซนติเมตร)
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2.4.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = 39.93 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =50.40
คะแนน)
จากรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที่ 2 มีผลการทดสอบสูงขึ้นกวากอนการทดลองทุกรายการ แสดงใหเห็นวาการเรียนรู
จากการฝกโปรแกรมสามารถพัฒนาผูที่ใชโปรแกรมได ดังที่ พารเพิรท (Papert, 1960) ไดให
ความเห็นวา ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู ที่มีพื้นฐานอยูบนกระบวนการการสราง 2 กระบวนการ
คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ไมใชรับแตขอมูลที่หลั่งไหลเขามาใน
สมองของผูเรียนเทานั้น โดยความรูจะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณที่ไดรับ
กระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผูเรียนคน
นั้น สอดคลองกับ เพนนี (Penny, 1970 อางอิงใน สมปอง สวางศรี, 2548) ไดทําการศึกษา
เรื่องผลของการฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง (Resistance Running) ที่มีตอความเร็ว ความแข็งแรง
ความอดทนของกลามเนื้อง และความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 120
คน แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 30 คน ใชเวลาในการฝก 6 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 50
นาที กลุมแรกฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง และออกกําลังขาแบบไอโซโทนิค กลุมที่ 2 ฝกวิ่งแบบมี
แรงตานทาน และออกกําลังแบบไอโซเมตริก กลุมที่ 3 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทานและฝกวิ่งเร็ว
กลุมที่ 4 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทางอยางเดียว ทําการทดสอบความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไว ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 ผลปรากฏวา
ความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไว ของกลุมที่ 1,2
และ 3 ซึ่งเปนกลุมทดลองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไวตลอดระยะเวลาการฝก
3. คาเฉลี่ยและสวนเบียนเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถทางกลไก และความคิดสรางสรรค กอนและหลังทดลอง ภายในกลุม ควบคุม
ที่ 1 และกลุมควบคุมที่ 2
3.1 นักเรียนชาย กลุมควบคุมที่ 1
3.1.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.33 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =9.81 วินาที)
3.1.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =123.87เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =140.00เซนติเมตร)
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3.1.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.85 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =17.51กิโลกรัม)
3.1.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.00 ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =17.31 ครั้ง)
3.1.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.08 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.41 วินาที)
3.1.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = -5.25 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =4.93
เซนติเมตร)
3.1.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =39.18 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =39.43
คะแนน)
3.2 นักเรียนหญิง กลุมควบคุมที่ 1
3.2.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.89 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.37 วินาที)
3.2.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =128.33 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =131.93
เซนติเมตร)
3.2.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.59 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.08กิโลกรัม)
3.2.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.33 ครั้ง) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.33 ครั้ง)
3.2.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.48 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.97 วินาที)
3.2.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = -.53 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =1.06
เซนติเมตร)
3.2.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =42.13 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =42.86
คะแนน)
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3.3 นักเรียนชาย กลุมควบคุมที่ 2
3.3.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.16 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =10.84 วินาที)
3.3.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =131.00 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =140.56
เซนติเมตร)
3.3.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.71 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.56 กิโลกรัม)
3.3.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =12.56 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.62 วินาที)
3.3.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.80 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.81 วินาที)
3.3.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = -.06 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X = .25
เซนติเมตร)
3.3.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =40.12 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =41.56
คะแนน)
3.4 นักเรียนหญิง กลุมควบคุมที่ 2
3.4.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =10.63 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =11.41 วินาที)
3.4.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กอน
การทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =124.60 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =133.26
เซนติเมตร)
3.4.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.15 กิโลกรัม) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.44 กิโลกรัม)
3.4.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม
กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =15.66 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.46 วินาที)
3.4.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ กลุม ทดลอง
ที่ กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =14.16 วินาที) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =13.74 วินาที)
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3.4.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =4.00 เซนติเมตร) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =2.73
เซนติเมตร)
3.4.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยของความสามารถในรายการนี้คือ
กลุมกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =42.26 คะแนน) หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( X =42.66
คะแนน)
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมควบคุมที่ 1 และ
กลุมควบคุมที่ 2 มีผลการทดสอบสูงขึ้นกวากอนการทดลองทุกรายการ ยกเวนความคิดสรางสรรค
นั้นอาจจะเปนผลมาจากกิจกรรมพลศึกษาที่นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียนที่เปนรายวิชาของกลุม
สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยในภาคเรียนนี้กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมี
เนื้อหา สาระ กิจกรรมการสอนพลศึกษาที่คลายคลึงกับ รูปแบบโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เชน
เนื้อหาของการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ ทําใหนักเรียน
ไดทดลองทดสอบตัวเอง และในบางครั้งที่ผูวิจัยไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอก
เวลาฝก จะพบนักเรียนที่ใชกิจกรรมการยืนกระโดดไกลดัดแปลงมาเลนเปนเกมในชวงเวลาที่วาง
และนอกจากนี้ เนื้อหากิจกรรมพลศึกษาที่นักเรียนไดเรียนมีเรื่องของเกม เกมที่จะนําไปสูกีฬาชนิด
ตางๆ เชนเสือกินวัว มอญซอนผา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวก็เปนกิจกรรมที่เปนการเลนพื้นเมืองไทย เนน
ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย การวิ่ง การเปลี่ยนทิศทาง การตัดสินใจและการแกปญหาเฉพาะ
หน า ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วรศั ก ดิ์ เพี ย รชอบ (2548) กล า วว า “วิ ช าพลศึ ก ษาเป น วิ ช าหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญ ในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ” อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกันแลว
กลุมทดลองที่ใชโปรแกรมในการฝกมีผลการทดสอบที่สูงกวากลุมควบคุม
4. ผลการวิเคราะหความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมหลังการใชรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไก
และความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา โดยการวิ เ คราะห ห าค า เฉลี่ ย ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา “ที” (Independent t-test) ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวา
4.1 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 1
4.1.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =9.81 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =14.06
วินาที)
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4.1.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1มีคาเฉลี่ย ( X =146.00 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
140.00 เซนติเมตร)
4.1.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =17.51 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
14.13 กิโลกรัม)
4.1.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =17.31 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.93
ครั้ง)
4.1.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.41 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =14.07วินาที)
4.1.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =4.93 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X
=2.18 เซนติเมตร)
4.1.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =49.43 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
40.62 คะแนน)
4.2 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2
4.2.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =9.81 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =10.84
วินาที)
4.2.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1มีคาเฉลี่ย ( X =146.00 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
140.56 เซนติเมตร)
4.2.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =17.51 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
14.56 กิโลกรัม)
4.2.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =17.31 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =14.62
ครั้ง)
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4.2.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.41 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =13.81วินาที)
4.2.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =4.93เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X
= -.50 เซนติเมตร)
4.2.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =49.43 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
41.56 คะแนน)
4.3 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 1
4.3.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =9.37 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =14.37
วินาที)
4.3.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1มีคาเฉลี่ย ( X =147.93 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
131.93 เซนติเมตร)
4.3.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =15.32 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
13.08 กิโลกรัม)
4.3.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.20 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =15.33
ครั้ง)
4.3.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =13.38 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =11.97วินาที)
4.3.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =3.93 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X
= 1.06 เซนติเมตร)
4.3.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =49.13 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
42.86 คะแนน)
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4.4 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 1และกลุมควบคุมที่ 2
4.4.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =9.37 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X = 11.41
วินาที)
4.4.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1มีคาเฉลี่ย ( X =147.93 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
133.26 เซนติเมตร)
4.4.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =15.32 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
15.44 กิโลกรัม)
4.4.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.20 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =14.46
ครั้ง)
4.4.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.38 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =13.74 วินาที)
4.4.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =3.93 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X
= 2.73 เซนติเมตร)
4.4.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =49.13 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
42.66 คะแนน)
4.5 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 1
4.5.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =9.03 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X = 14.06
วินาที)
4.5.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2มีคาเฉลี่ย ( X =159.50 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
123.87 เซนติเมตร)
4.5.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =19.24 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
14.13 กิโลกรัม)
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4.5.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =19.12 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =12.93
ครั้ง)
4.5.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =11.90 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =14.07วินาที)
4.5.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =2.43 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X
= -2.18 เซนติเมตร)
4.5.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =48.68 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
40.62 คะแนน)
4.6 นักเรียนชาย กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2
4.6.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =9.03 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X = 10.84
วินาที)
4.6.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2มีคาเฉลี่ย ( X =159.50 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
142.56 เซนติเมตร)
4.6.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =19.24 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
16.56 กิโลกรัม)
4.6.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =19.12 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =14.62
ครั้ง)
4.6.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =11.90 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =13.81วินาที)
4.6.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =2.43 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X
= -.50 เซนติเมตร)
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4.6.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =48.68 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
41.56 คะแนน)
4.7 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 1
4.7.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =10.19 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
14.37 วินาที)
4.7.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2มีคาเฉลี่ย ( X =155.00 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
131.93 เซนติเมตร)
4.7.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =15.84 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
13.08 กิโลกรัม)
4.7.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =17.40 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =15.33
ครั้ง)
4.7.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =12.97 วินาที) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =11.97วินาที)
4.7.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =4.26 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X
= 1.06 เซนติเมตร)
4.7.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =50.40 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย ( X =
42.86 คะแนน)
4.8 นักเรียนหญิง กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุมที่ 2
4.8.1 รายการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =10.19 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
11.41 วินาที)
4.8.2 รายการทดสอบยืนกระโดดไกล คาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2มีคาเฉลี่ย ( X =155.00 เซนติเมตร) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
133.26 เซนติเมตร)
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4.8.3 รายการทดสอบแรงบีบมือขางที่ถนัด มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลอง
ในรายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =15.84 กิโลกรัม) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
13.44 กิโลกรัม)
4.8.4 รายการทดสอบ ลุกนั่ง 30 วินาที มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =17.40 ครั้ง) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =14.46
ครั้ง)
4.8.5 รายการทดสอบวิ่งเก็บของ มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองในรายการ
นี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =12.97 วินาที) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =13.74 วินาที)
4.8.6 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =4.26 เซนติเมตร) หลักลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X
= 1.73 เซนติเมตร)
4.8.7 รายการทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยความสามารถภายหลังการทดลองใน
รายการนี้คือ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =50.40 คะแนน) กลุมควบคุมที่ 2 มีคาเฉลี่ย ( X =
42.66 คะแนน)
จากรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีผลทําใหการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร หลังการเขารวม
โปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาการวิ่งดีกวากลุม
ควบคุม คือใชระยะเวลาในการวิ่งนอยกวา แสดงใหเห็นวารูปแบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
สรางความแข็งแรงของกลามเนื้อใหกับผูใชโปรแกรม สนธยา สีละมาด(2547) ไดกลาววา
ความเร็วเปนการหดตัวอยางเร็วของกลามเนื้อ ดังนั้นความเร็วจึงขึ้นอยูกับความแข็งแรงและความ
อดทนของกลามเนื้อเปนสําคัญ สอดคลองกับเจริญ กระบวนรัตน (2545) ไดกลาววา ความเร็วคือ
ปรากฎการณที่แสดงถึงความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ ดังนั้นยิ่งฝกการเคลื่อนไหว
หรือการประสานงานของกลามเนื้อไดมากเทาใด ประสิทธิภาพหรือความเร็วก็จะเพิ่มมากขึ้น
เทานั้น และงานวิจัยของ ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝก
โปรแกรมการละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนตนระหวางกลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวย
สถานีฝก 6 สถานี และกลุมควบคุมที่เรียนกิจกรรมพลศึกษาในชั่วโมงเรียนปกติ ใชเวลาในการ
ฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือวันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.30 – 15.30 น. โดยใช
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งประกอบดวย 4 รายการ คือ รายการวิ่งระยะทาง 1 ไมล
รายการองคประกอบของรางกายโดยหาดรรชนีมวลกาย รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนัง่
งอตัวไปขางหนา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิงจํานวน 60 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
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เจาะจง แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ทดสอบคา
“ที”
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีของตูกี (Tukey)
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ในรายการวิ่ง 1 ไมล รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัวไป
ขางหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมทดลอง
กอนการฝก และหลังการฝก สัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ในรายการิวง 1 ไมล รายการลุก – นั่ง
1 นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
รายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ย
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุม กอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และ
สัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การยืนกระโดดไกล จากรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีผลทําใหการทดสอบยืนกระโดด
ไกล หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของ
ระยะทางของการยืนกระโดดไกลโดยมีหนวยเปนเซนติเมตร ดีกวากลุมควบคุม เปนผลจากรูปแบบ
กิจกรรมที่กลุมทดลองเขารวมกิจกรรมเสริมสรางพลังและความแข็งแรงใหกลามเนื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับ ชนิ น ทรชั ย อิน ทิราภรณ (2544) กลา ววา การทํางานของกลา มเนื้อจะคลา ยกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรในแงที่วา นักกีฬาปอนอํารเขาไปจะไดรับสิ่งนั้นออกมา กลามเนื้อจะทํางาน อยาง
สมบูรณดวยการมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่กลามเนื้อไดเรียนรูมา จึงตองฝกใหกลามเนื้อเรียนรู
อยางเหมาะสม ดังที่ เพนนี (Penny, 1970 อางอิงใน สมปอง สวางศรี, 2548) ไดทําการศึกษา
เรื่องผลของการฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง (resistance running) ที่มีตอความเร็ว ความแข็งแรง
ความอดทนของกลามเนื้อง และความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 120
คน แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 30 คน ใชเวลาในการฝก 6 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 50
นาที กลุมแรกฝกวิ่งแบบมีแรงตานทาง และออกกําลังขาแบบไอโซโทนิค กลุมที่ 2 ฝกวิ่งแบบมี
แรงตานทาน และออกกําลังแบบไอโซเมตริก กลุมที่ 3 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทานและฝกวิ่งเร็ว
กลุมที่ 4 ฝกวิ่งแบบมีแรงตานทางอยางเดียว ทําการทดสอบความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไว ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 ผลปรากฏวา
ความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไว ของกลุมที่ 1,2
และ 3 ซึ่งเปนกลุมทดลองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทนของกลามเนื้อ และความคลองแคลววองไวตลอดระยะเวลาการฝก
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การทดสอบลุกนั่ง 30 วินาที จากรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีผลทําใหการ
ทดสอบลุกนั่ง 30 วินาที หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี
คาเฉลี่ยจํานวนครั้ง ดีกวากลุมควบคุม แสดงใหเห็นวารูปแบบโปรแกรมสามารถเสริมสรางความ
แข็งแรงใหกับกลามเนื้อชวงลําตัวไดดี เยสซิส(1994) กลาววา ในวงการกีฬานั้นเปนที่เขาใจกัน
โดยทั่วไปวาพลัง เปรียบดุจดังแรงระเบิดซึ่งเปนการรวมตัวกันระหวางความเร็วแบความแข็งแรง
สอดคลองกับ อัมพร บําเพ็ญ (2550) ไดทําการศึกษา เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเลนเกม และ
กีฬาพื้นเมืองไทยที่มีตอ สมรรถภาพทางกาย ที่สัมพันธกับสุขภาพ และความพึงพอใจ ของ
นักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ หลังการทดลองระหวางกลุมที่เลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยและ
กลุมที่เลนกิจกรรมตามปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังจากเขารวมกิจกรรมระหวาง
กลุมที่เลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยและกลุมที่เลนกิจกรรมตามปกติ กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 กลุมโรงเรียนขุนอินท ที่มีอายุ 10 – 12 ป จํานวน 40 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน กลุมทดลองเขา
รวมกิจกรรมการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทย กลุมควบคุมเขารวมกิจกรรมการเลนตามปกติ
เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 60 นาที แลวทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธกับสุขภาพและวัดความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมการเลนหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใสช
ในการทดลองประกอบดวย 1)
แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทย 2)
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ 7 รายการ คือ ดัชนีมวลกาย วัดความ
หนาของไขมันใตผิวหนัง ลุก – นั่ง 60 วินาที ดันพื้น 30 วินาที นั่งงอตัวไปขางหนา วิ่งออม
หลัก วิ่งระยะไกล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา ผลการจัดกิจกรรมการเลนเกม
และกีฬาพื้นเมืองไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพและความถึงพอใจ ของ
นักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 พบวา ในรายการ ลุกนั่ง 60 วินาที นั่งงอตัวไปขางหนา วิ่ง
ออมหลักและวิ่งระยะไกล ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนในรายการ ดัชนีมวลกาย ความหนาของไขมันใตผิวหนังและดันพื้น 30
วินาที ไมแตกตางกัน นักเรียนกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเลนมากกวา
กลุมควบคุม โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ศิริพรรณ หนอไชย (2549)
ทําการศึกษา เรื่องผลของการฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวบนพื้น และบนลูกบอลออกกําลัง
กาย ตอความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง และความคลองแคลววองไวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาคาความแตกตางของการฝกความแข็งแรงกลางเนื้อลําตัว
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บนพื้ น และบนลู ก บอลออกกํ า ลั ง กายที่ มี ต อ ความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ ท อ ง และความ
คลองแคลววองไว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 45 คน ไดมาจากการสุมอยางงายแลวนําไปทดสอบความ
แข็งแรงของกลามเนื้อทองดวยการ ลุก-นั่ง
ภายในเวลา 60 วินาที และทดสอบความ
คลองแคลววองไวดวยการวิ่งออมหลัก แลวนํามาแบงเปน 3 กลุม กลุมละ 15 คน ดวยวิธีสุม
แบบจัดเขากลุม โดยใหกลุมควบคุมปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ กลุมทดลองที่ 1 ฝกความแข็งแรง
กลามเนื้อลําตัวบนพื้น กลุมทดลองที่ 2 ฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวบนลูกบอลออกกําลัง
กาย เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ตั้งแตเวลา 15.30
– 16.30 น. และทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อทอง และความคลองแคลววองไวของกลุม
ทดลองทั้ง 3 กลุมกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 นําผลที่ไดมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยบเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนหลายตัว
แปร (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ
ซ้ํา (one-way analysis of variance with repeated measure) เปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคูโดยใชวิธีของ Tukey ทดสอบความีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 คาเฉลี่ยของความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและความคลองแคลว
วองไวของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตกตางจากกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉลี่ยของความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและความคลองแคลววองไว
ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงวาการฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวบนพื้นและบนลูกบอลออกกําลังกาย สงผลให
ความแข็งแรงของกลามเนื้อทองและความคลองแคลววองไวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถนําไปเสริมสรางความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัว เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป
รายการทดสอบวิ่ ง ก็ บ ของ จากรู ป แบบโปรแกรมการบริ ห ารสมองเพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีผลทําใหการ
ทดสอบวิ่งเก็บของ หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี
คาเฉลี่ยการใชเวลาดีกวากลุมควบคุม แสดงใหเห็นวารูปแบบโปรแกรมการฝกบริหารสมอง ก็เปนว
ธี ก ารที่ ส ามารถพั ฒ นาความคล อ งแคล ว ว อ งไวได เ พราะความคล อ งแคล ว ว อ งไวจะเป น การ
ผสมผสานกันของความเร็ว พลัง และความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ (สนธยา สี
ละมาด2547) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ผลของการฝกโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนตนระหวางกลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่สรางขึ้น
ซึ่ง
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ประกอบดวยสถานีฝก 6 สถานี และกลุมควบคุมที่เรียนกิจกรรมพลศึกษาในชั่วโมงเรียนปกติ ใช
เวลาในการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือวันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.30 – 15.30
น. โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งประกอบดวย 4 รายการ คือ รายการวิ่งระยะทาง
1 ไมล รายการองคประกอบของรางกายโดยหาดรรชนีมวลกาย รายการลุก – นั่ง 1 นาที และ
รายการนั่งงอตัวไปขางหนา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิงจํานวน 60 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีของตูกี
(Tukey) ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ในรายการวิ่ง 1 ไมล รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่ง
งอตัวไปขางหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย
(BMI) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุม
ทดลอง กอนการฝก และหลังการฝก สัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ในรายการวิ่ง 1 ไมล รายการ
ลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และคา เฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมควบคุม กอนการฝก และหลังการฝก
สัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุขสวัสดิ์ ชนะ
พาล (2550) ทําการศึกษา เรื่องผลของการฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว
ที่มีตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลอายุ 12-14 ป กลุมตัวอยางเปน
นักฟุตบอลของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อายุระหวาง 12-14 ป จํานวน 30 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แลวทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน
กําหนดใหกลุมทดลองฝกเสริมดวยโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว กลุมควบคุมฝก
ตามปกติ โดยทําการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร มีการ
ทดสอบความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอล กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาหและ
หลังการทดลอง 8 สัปดาห นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ยสวน
เบี่ยบเบนมาตรฐาน ทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยการวัดซ้ํา (One-way
analysis of variance with repeated measures) ถาพบความแตกตางจึงเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของแอล เอส ดี (LSD) ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมการ
ทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนหลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมี
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ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และหลังการทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลมากกวา
หลังการทดลอง 4 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวัดความออนตัว โดยการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา จากรูปแบบโปรแกรมการบริหาร
สมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
มีผลทําใหการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา หลังการเขารวมโปรแกรมการฝก กลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยกดีกวากลุมควบคุม แสดงใหเห็นวารูปแบบโปรแกรมการฝกบริหาร
สมอง ก็เปนวธีการที่สามารถพัฒนาความความออนตัว ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ
วงศสรางทรัพย (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนระหวางกลุมทดลองที่ฝก
ดวยโปรแกรมการละเลนพื้นบานที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยสถานีฝก 6 สถานี และกลุมควบคุม
ที่เรียนกิจกรรมพลศึกษาในชั่วโมงเรียนปกติ ใชเวลาในการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือวัน
จันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.30 – 15.30 น. โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง
ประกอบดวย 4 รายการ คือ รายการวิ่งระยะทาง 1 ไมล รายการองคประกอบของรางกายโดย
หาดรรชนีมวลกาย รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชายและหญิงจํานวน 60 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง แบงกลุมตัวอยางออกเปน
กลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ทดสอบคา “ที” วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีของตูกี (Tukey) ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการฝกสัปดาหที่ 8 ในรายการวิ่ง
1 ไมล รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัวไปขางหนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกลุมทดลอง กอนการฝก และหลังการฝก
สัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ในรายการิวง 1 ไมล รายการลุก – นั่ง 1 นาที และรายการนั่งงอตัว
ไปขางหนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายการดรรชนีมวลกาย (BMI)
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของกลุมควบคุม กอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และการวัดความคิดสรางสรรค จากรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่มีการคลื่อนไหว
และการเลนพื้นเมืองไทย มีผลทําใหการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค หลังการเขารวมโปรแกรม
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การฝก กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยกดีกวากลุมควบคุม และคาเฉลี่ยความคิด
สรางสรรคที่สูงขึ้น อยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวารูปแบบโปรแกรมการฝกบริหารสมอง มีการ
เคลื่อนไหวรางกายที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวบริการสมองทําใหความคิดสรางสรรคสูงขึ้น ก็เปน
วิธีการที่สามารถพัฒนาความความคิดสรางรรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดเปนอยางดี
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว อยางถูกวิธี โดยเฉพาะการไดฝกตามโปรแกรมที่มี
การเคลื่อนไหวขามขางรางกาย การเคลื่อนไหวดานซายดานขวา การเคลื่อนไหวบนลาง การ
เคลื่อนไหวอยางงาย และการเคลื่อนไหวอิสระที่นักเรียนสามารถปฎิบัติ และแสดงออกในระหวาง
การทํากิจกรรมตลอดระยะเวลาการฝก ตลอดระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานรูปแบบ
โปรแกรม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและการถายโยงความสูไปสูการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของตนเอง ดังที่ Meednick และ Mednick (1964) กลาวไวในทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ
(Associative Theory) วาความคิดสรางสรรคประกอบดวยการรวมสิ่งใหม ๆ ที่เกิดจากการโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งเรา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในลักษณะบังเอิญ หรือเกิดจากความคลายคลึงกัน
ของสิ่งเราหรือเกิดจากการเชื่อมโยงของสิ่งเรา ที่สงผลตอการตอบสนอง โดยจินตนาการให
ประสานกับความจําโยงความคิดหนึ่งไปสูอีกความคิดหนึ่งได ทําใหเกิดการระลึกได ซึ่งถาสิ่งเรา
และการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาตอเนื่องกันไปไดมาก ก็ยอมระลึกไดมาก หลายแงหลายมุม
และหลายทิศทาง และมีโอกสาระลึกในสิ่งที่ผูอื่นระลึกไมได ซึ่งอาจจะไปสัมพันธเขาเปนสิ่งใหม
โดยความบังเอิญหรือจงใจก็ได ถือเปนการสรางประสบการณและการเรียนรู อันมีผลตอความคิด
สรางสรรคของมนุษย (Wallach และ Kogan, 1975) การเลนเปนวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรคที่
สอดคลองและเหมาะสมกับธรรมชาติ ความสนใจ และกลไกการทํางานของสมองของเด็ก การที่
เซลประสาทในสมองจะทํางานเชื่อมประสานกันไดดี ตองสรางบรรยากาศการเรียนรูผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และเปนประตูสูการเรียนรู
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. รูปแบบโปรแกรมการการบริหารสมองสารมารถนําไปฝกไดทั้งชวงเชาและบาย
2. รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมอง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เพราะรูปแบบกิจกรรมมี
ความสนุกนาน อีกทั้งเปนการอนุรักษวัฒนธรรมรูปแบบการเลนพื้นเมืองของไทย
3. จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการเข า ร ว มของกลุ ม ทดลอง มี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า
กิจกรรมการเลนพื้นเมืองมาก สังเกตจากการแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ เชน มีอารมณ
ขั น หั ว เราะ ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส ฯลฯ ซึ่ ง ผู วิ จั ย เห็ น ว า น า จะมี ก ารส ง เสริ ม ให นํ า ไปใช ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา หรือการขยายความรู หลักและวิธีการเลนพื้นเมืองไทยใหมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษากิจกรรมการเลนพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ที่สงผลตอสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรค
2. ควรศึกษากิจกรรมการเลนพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ที่สงผลตอการพัฒนาความสามารถทาง
กลไก
3. ควรศึกษากิจกรรมการเลนพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ที่สงผลตอการพัฒนาสมอง หรือความคิด
ดานอื่นๆ
4. ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางสมองอันเปนผลจากการฝกบริหารสมอง
โดยการวัดคลื่นสมอง
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองศาสตราจารยชัชชัย โกมารทัต
อาจารยวิชติ ชี้เชิญ
อาจารยฟอง เกิดแกว
รองศาสตราจารยสนุ ทร แมนสงวน
ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์ สุวรรณฝาย
รองศาสตราจารย ดร.ประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยถาวร กมุทศรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสกร วัธนธาดา
รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน หิรัญรัตน
นายแพทยกฤษดา ศิรามพุช

ดานการเลนพืน้ เมืองไทย
ดานการเลนพืน้ เมืองไทย
ดานการเลนพืน้ เมืองไทย
ดานโปรแกรมการฝกสําหรับเด็ก
ดานโปรแกรมการฝกสําหรับเด็ก
ดานเกมนันทนาการ
ดานโปรแกรมและการฝก
ดานการเคลื่อนไหวการบริหารสมอง
ดานวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
ดานเวชศาสตรอายุรวัฒนนานาชาติ
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย
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ที่ ศธ 0๐๕๑๒.๖(๒๗๒๓)/

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย
เรียน รองศาสตราจารยสุนทร แมนสงวน
สิ่งที่แนบมาดวย

๑. โครงรางวิทยานิพนธฉบับยอ
๒. โปรแกรมการฝกบริหารสมอง
๓. โปรแกรมการฝกบริหารสมองผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทย

ดวย นางสาวนริศรา หาหอม นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหาร
สมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภายใตการควบคุมของรองศาสตราจารย ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
เพื่อใหวิทยานิพนธมีความถูกตอง และสมบูรณตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ใครขอความอนุเคราะหเรียน
เชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ
การวิจัยดวยจักเปนพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ อินทรถมยา)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. ๐ – ๒ ๒๑๘ – ๒๖๒๕, ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๖๓๕ – ๘ ตอ ๓๒๐
โทรสาร. ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๖๒๕
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ภาคผนวก ค
1. แบบทดสอบสมรรถภาพกลไก
2. แบบวัดความคิดสรางสรรคแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ทีซีที – ดีพี
( TCT- DP : Test for Creative Thinking – Drawing production)
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1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก นํามาจาก แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติ (International Committee for the Standardization of
Physical Fitness Test หรือ ICSPFT, อางถึงใน ประไพศรี ฮวดชัยม,2550.)
ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการคือ
1. วิ่ง 50 เมตร
2. ยืนกระโดดไกล
3. แรงบีบมือขางที่ถนัด
4. ลุกนั่ง 30 วินาที
5. วิ่งเก็บของ
6. นั่งงอตัวไปขางหนา
เกณฑสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนชาย
รายการ
1. วิ่งเร็ว 50 เมตร
2. ยืนกระโดดไกล
3. แรงบีบมือขางที่ถนัด
4. ลุกนั่ง 30 วินาที
5. วิ่งเก็บของ
6. นั่งงอตัวไปขางหนา

ดีมาก
8.07 ลงมา
173.00 ขึ้นไป
21.30 ขึ้นไป
23.00 ขึ้นไป
10.75 ลงมา
8.50 ขึ้นไป

ดี
8.08 -8.76
159.00-172.00
18.00-21.20
20.00-22.00
10.76-11.71
6.50-8.00

ปานกลาง
8.77-10.15
130.00-158.00
11.20-17.90
13.00-19.00
11.72-13.64
1.00-6.00

ต่ํา
10.16-10.84
116.00-129.00
7.90-11.10
10.00-12.00
13.65-14.60
(-1.00)-0.50

ต่ํามาก
10.85 ขึ้นไป
115.00 ลงมา
7.80 ลงมา
9 .00 ลงมา
14.61 ขึ้นไป
(-1.50) ลงมา

ปานกลาง
9.15-11.21
116.00-148.00
10.50-16.90
10.00-15.00
12.81-14.25
1.00-6.00

ต่ํา
11.22-12.23
101.00-115.00
7.30-10.40
7.00-9.00
14.26-14.97
(-1.00)-0.50

ต่ํามาก
12.24 ขึ้นไป
100 .00 ลงมา
7.20 ลงมา
6.00 ลงมา
14.98 ขึ้นไป
(-1.50) ลงมา

เกณฑสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนหญิง
รายการ
1. วิ่งเร็ว 50 เมตร
2. ยืนกระโดดไกล
3. แรงบีบมือขางที่ถนัด
4. ลุกนั่ง 30 วินาที
5. วิ่งเก็บของ
6. นั่งงอตัวไปขางหนา

ดีมาก
8.12 ลงมา
164 .00 ขึ้นไป
20.20 ขึ้นไป
19.00 ขึ้นไป
12.08 ลงมา
9.5. ขึ้นไป

ดี
8.13-9.14
149.00-163.00
17.00-20.10
16.00-18.00
12.09-12.80
6.50-9.00

กรมพลศึกษา 2529 (แหลงที่มา http://sportscience.sat.or.th/utility.aspx)

119

1. วิ่ง 50 เมตร

วัตถุประสงค
เพื่อวัดความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
บันทึกเวลาใหละเอียดถึงทศนิยมอันดับแรกของวินาที
อุปกรณ
1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. ชองวิง่ 50 เมตร
3. เสนเริ่มและเสนชัย
4. ธงเตรียมพรอมการปลอยตัว
5. นกหวีด
วิธีการทดสอบ
1. ผูเขารับการทดสอบประจําจุดที่เสนเริม่
2. เมื่อผูทดสอบใหสัญญาณ “เขาที่” ใหผูเขารับการทดสอบยืนใหปลายเทาขางใดขาง
หนึง่ ชิดเสนเริ่มกมตัวเล็กนอยในทาเตรียมวิ่ง (ไมตองยอตัวเขาที่เหมือนการแขงขันวิ่งระยะสั้น)
3. เมื่อไดยินสัญญาณปลอยตัว ใหออกวิง่ เต็มที่จนผานเสนชัย
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2. ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)

วัตถุประสงค
เพื่อวัดพลังกลามเนื้อขา
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
1. บันทึกผลการทดสอบเปนเซนติเมตร
2. ทําการกระโดด 2 ครั้ง บันทึกผลคะแนนครั้งที่ไดมากที่สุด
อุปกรณ
1. แผนทดสอบยืนกระโดดไกล 1 ผืน
2. เบาะรอง
3. ปูนขาว
4. ถาดใสปูนขาว
วิธีการทดสอบ
1. ใหผูเขารับการทดสอบเหยียบผงปูนขาว
2. ผูเขารับการทดสอบประจําจุดที่เสนเริม่ ยืนปลายเทาทัง้ สองชิดดานหลังของเสนเริ่มบน
แผนยาง
3. เมื่อผูทดสอบใหเหวี่ยงแขนไปขางหนาอยางแรงพรอมกับกระโดดดวยเทาทั้งสองขาง
ไปขางหนาใหไกลที่สุด
4. ผูเขารับการทดสอบเสียหลักหงายหลัง กนหรือมือแตะพื้นใหทําการทดสอบใหม
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3. วัดแรงบีบมือ (Grip Strength)

วัตถุประสงค
เพื่อวัดความแข็งแรงแขน/มือ
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
1. บันทึกผลการทดสอบวัดเปนกิโลกรัม
อุปกรณ
1. เครื่องวัดแรงบีบมือ
2. ผาเช็ด
วิธีการทดสอบ
1. ใหผูเขารับการทดสอบเช็ดมือใหแหงเพือ่ กันลืน่ แลวจับเครื่องมือวัด ผูทดสอบแนะนํา
ชวยปรับเครื่องวัดใหพอเหมาะกับขนาดมือผูเขารับการทดสอบ
2. ผูเขารับการทดสอบยืนตรงปลอยแขนหอยขางลําตัว แยกแขนออกหางลําตัวเล็กนอย
กํามือบีบเครื่องวัดจนสุดแรง
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4. ลุกนั่ง 30 วินาที (Sit-ups)

วัตถุประสงค
เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทอง
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
1. บันทึกผลการทดสอบเปนจํานวนครั้ง
อุปกรณ
1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. เบาะรอง
3. นักหวีด
วิธีการทดสอบ
1. จัดใหผูเขารับการทดสอบเปนรายคู
2. ใหผูเขารับการทดสอบคนแรกนอนหงายบนเบาะหลังติดพื้น เขางอตั้งเปนมุมฉาก เทา
แยกหางกันประมาณ 30 องศาประสานนิว้ มือรองทายทอยไว
3. ผูเขารับการทดสอบคนที่ 2 คุกเขาที่ปลายเทาของผูท ดสอบ(หันหนาเขาหากัน)มือทั้ง
สองจับและกดขอเทาของผูเ ขารับการทดสอบคนที่ 1 ไว
ั ญาณ“เปานกหวีด” พรอมกับจับเวลา ผูเขารับการทดสอบลุกขึ้นนัง่ ใหศอก
4. เมื่อผูใหสญ
ทั้งสองแตะเขาทัง้ สองแลวกลับนอนลงในทาเดิมจนนิ้วมือจรดเบาะจึงกลับลุกขึน้ นัง่ ใหม ทําเชนนี้
ติดตอไปอยางรวดเร็วจนครบ 30วิ นาที
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5. วิ่งเก็บของ

วัตถุประสงค
เพื่อวัดความวัดความคลองแคลววองไว
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
1. บันทึกเวลาตั้งแต เสียงสัญญาณนกหวีด จนถึงวางทอนไมทอนที่ 2 ลงและบันทึกเวลา
ใหละเอียดถึงทศนิยมอันดับแรกของวินาที
2. ใหทาํ การทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกผลของครั้งที่เวลาดีที่สุด บันทึกผลการทดสอบเปน
วินาที
อุปกรณ
1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
2. ทางวิง่ เรียบระหวางเสนขนาน 2 เสน หางกัน 10 เมตร
3. นักหวีด
4. ชอคเขียนกระดาน หรือเทป สําหรับทําวงกลม
5. ทอนไม หรือแปรงลบกระดาน 2 อัน
วิธีการทดสอบ
1. วางไมสองทอนไวกลางวงที่อยูช ิดเสนตรงขามเสนเริ่ม ผูรับการทดสอบยืนใหเทาขาง
หนึง่ ชิดเสนเริ่ม
2. เมื่อพรอมแลวผูปลอยตัวใหสัญญาณนกหวีด ใหผูรบั การทดสอบวิ่งไปหยิบทอนไมใน
วงกลม 1 ทอน วิง่ กลับมาวางในวงกลมหลังเสนเริ่ม แลวกลับตัววิ่งไปหยิบทอนไมอีกทอนหนึ่ง
วิ่งกลับมาวางไวในวงกลมหลังเสนเริ่มแลววิ่งเลยไป
3. หามโยนทอนไม ถาวางไมเขาในวงตองเริ่มตนใหม
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6. นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit-and-Reach Test)

วัตถุประสงค
เพื่อวัดความวัดความออนตัวของหลังสวนลางและตนขาดานหลัง
อุปกรณ
1. เครื่องวัดความออนตัว
วิธีการบันทึกผลการทดสอบ
1. ใหทาํ การทดสอบ 2 ครั้ง บันทึกผลของครั้งที่ดที ี่สุด
2. บันทึกผลการทดสอบเปนเซนติเมตร
วิธีการทดสอบ
1. ใหผูเขารับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง ฝาเทาติดกับเครื่องวัดความออนตัว สอดเทา
เขาใตไมวัด
2. เหยียดแขนตรงขนานกับพื้น วางมือซายทับมือขวา หรือวางมือขวาทับมือซายใหพอดี
ใหนวิ้ กลางของทัง้ สองมืออยูใ นระดับเดียวกัน แลวคอย ๆ กมตัวไปขางหนาใหมืออยูบนมาวัดจน
ไมสามารถกมตัวไดตอไปใหปลายมือเสมอกัน ไมงอเขา และรักษาระยะทางไวไดนาน 2 วินาทีขนึ้
ไป
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2. แบบวัดความคิดสรางสรรคแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ทีซีที – ดีพี
( TCT- DP : Test for Creative Thinking – Drawing production)
เปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอ โดยใชทดสอบเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุม
บุคคล ซึ่งกําหนดรูปแบบ ดังตอไปนี้
1.

สิ่งที่กําหนดเปนสิ่งเราที่จัดเตรียมไวในรูปของชิ้นสวนเล็กๆ ที่มีขนาด และรูปราง

แตกตางกัน เชน รูปมุมฉาก รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปด รูปจุด รูปรอย เสนประ รูป
เสนโคง ซึ่งประกอบอยูดานในและดานนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ
2.

การตอบสนองสิ่งเรา ผูถูกทดสอบสามารถตอบสนองสิ่งเรา โดยอยางอิสระตาม

จินตนาการโดยการวาดภาพขึ้นมาในขอบเขตของชวงเวลาที่กําหนดให และมีเกณฑสําหรับยึดถือ
เปนหลักในการประเมินคุณคาความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพทั้งหมด
วิธีการใชแบบทดสอบ
1. ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT-DT และดินสอที่
ไมมียางลบ เพื่อไมใหผูทดสอบเปลี่ยนภาพที่วาดแลว
2. ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆ และชัดเจนดังนี้ “ภาพวาดที่อยูขางหนาเด็กๆ ขณะนี้เปนภาพ
ที่ไมสมบูรณ ผูวาดเริ่มลงมือวาดแตถูกขัดจังหวะเสียกอน ขอใหเด็กๆ วาดตอใหสมบูรณ จะวาด
เปนภาพอะไรก็ไดตามที่เด็กๆ ตองการ ไมมีการวาดภาพใดๆ ที่ถือวาผิด ภาพทุกภาพเปนสิ่งที่
ถูกตองทั้งสิ้น เมื่อวาดภาพเสร็จแลวขอใหนํามาสงครู”
3. เมื่อผูถูกทดสอบเขาใจแลวใหลงมือวาดภาพ และถาหากมีคําถามในชวงที่กําลังทํา
แบบทดสอบผูถูกทดสอบอาจจะถามไดเชน “หนูจะวาดรูปอะไร” ใหครูตอบไดวา “เด็กๆ อยากวาด
อะไรก็ไดตามที่อยากจะวาด รูปที่วาดเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น ทําอยางไรก็ไดไมมีสิ่งผิด” หากผูถูก
ทดสอบยังมีคําถาม เชน ถามถึงชิ้นสวนที่ปรากฏอยูรอบนอก ก็ตอบเปนทํานองเดิม หามอธิบาย
เนื้อหา หรือวิธีการใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงเวลาที่ควรใชในการวาด
ภาพ ผูทดสอบควรพูดในทํานองที่วา เริ่มวาดไดเลยไมตองกังวลเรื่องเวลา
4. ผูทดสอบบอกใหผูถูกทดสอบตั้งชื่อเรื่อง ควรพูดเบาๆ โดยไมรบกวนผูถูกทดสอบคน
อื่นๆ ที่ยังทําไมเสร็จ แลวเขียนชื่อเรื่องไวบนมุมขวาบน
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5. ผูทดสอบจดบันทึกเวลาการทดแบบทดสอบของผูที่ทําเสร็จกอน 12 นาที โดยจด
บันทึกชื่อ อายุ เพศในชองวางมุมขวาของแบบทดสอบ
6. การทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลังจากนั้นผูทดสอบจะเก็บขอมูลทั้งหมด เขียนชื่อ
อายุ เพศ และชื่อเรื่อง หรือเขียนชื่อภาพที่ผูถูกทดสอบตั้งชื่อไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ
เกณฑการประเมิน
การประเมินแบบทดสอบ กําหนดเกณฑการประเมินออกเปน 11 เกณฑดังนี้
1. การตอเติม
2. ความสมบูรณ
3. ภาพที่สรางขึ้นใหม
4. การตอเนื่องดวยเสน
5. การตอเนื่องที่ทําใหเกิดเรื่องราว
6. การขามเสนกั้นเขตโดยใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ
7. การขามเสนกั้นเขตอยางอิสระโดยไมใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ
8. การแสดงความลึกใกล – ไกล หรือมิติของภาพ
9. อารมณขัน
10. การคิดแปลกใหม
11. ความเร็ว
เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบ
การให ค ะแนนแบบทดสอบ ดํ า เนิ น การตามเกณฑ ก าร ประเมิ น ผลของแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคโดย การวาดภาพของเจลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban. 1986: 138 –
155) ซึ่งมีเกณฑประเมินผล ทั้งหมด 11 เกณฑ ดังนี้
1. การตอเติม (Cn: Continuations)
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติมเพิ่มจากชิ้นสวนที่กําหนดไวให ทั้ง 6 ชิ้นสวน (ครึ่ง
วงกลม จุด มุม ฉาก เสนโคง เสนประและสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ปลายเปดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ)
ไมวาการตอเติม นั้นจะสมบูรณหรือไมก็ตาม ใหคะแนนดังนี้
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 1 ชิ้นให 1 คะแนน
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 2 ชิ้นให 2 คะแนน
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 3 ชิ้นให 3 คะแนน
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 4 ชิ้นให 4 คะแนน
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ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 5 ชิ้นให 5 คะแนน
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม 6 ชิ้นให 6 คะแนน
คะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน
2. ความสมบูรณ (Cm : Completions)
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 1 ชิ้นให  1 คะแนน
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 2 ชิ้นให  2 คะแนน
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 3 ชิ้นให 3 คะแนน
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 4 ชิ้นให 4 คะแนน
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 5 ชิ้นให 5 คะแนน
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 6 ชิ้นให 6 คะแนน
กรณีที่ไมมีการตอเติมใดๆ ให 0 คะแนน
3. ภาพที่สรางขึ้นใหม (Ne : New Element)
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 1 ชิ้นให 1 คะแนน
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 2 ชิ้นให 2 คะแนน
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 3 ชิ้นให 3 คะแนน
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 4 ชิ้นให 4 คะแนน
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 5 ชิ้นให 5 คะแนน
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหม 6 ชิ้นให 6 คะแนน
ถาไมมีการตอเติมภาพหรือสัญลักษณใดๆ ให 0 คะแนน
ถาภาพหรือสัญลักษณที่สรางขึ้นใหมเปนภาพเดียวกันหลายๆ ภาพ เชนภาพปาที่มีตนไม
ดอกไมหลายๆ ตน ซ้ําๆ กัน จะได 2 คะแนน คะแนนสูงสุดของขอนี้ คือ 6 คะแนน
4. การตอโยงดวยเสน (Cl : Connection with a Line)
การตอโยงดวยเสน 1 เสนให 1 คะแนน
การตอโยงดวยเสน 2 เสนให 2 คะแนน
การตอโยงดวยเสน 3 เสนให 3 คะแนน
การตอโยงดวยเสน 4 เสนให 4 คะแนน
การตอโยงดวยเสน 5 เสนให 5 คะแนน
การตอโยงดวยเสน 6 เสนให 6 คะแนน
5. การเชื่อมโยงที่ทําใหเกิดเปนเรื่องราว (Cth : Connections with a Theme)
การตอเติมนัน้ ทําใหไดภาพที่สมบูรณตามความหมายของผูถูกทดสอบได 
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ตั้งชื่อไว

หากมีองคประกอบภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรือ่ งราวให 1 คะแนน
สําหรับภาพทีแ่ สดงถึงองคประกอบใหมทแี่ หวกแนวให 3 คะแนน
สําหรับภาพวาดที่เปนนามธรรมสรางสรรคอยางงายๆให 3 คะแนน
ภาพประกอบเกี่ยวกับความเชื่อให 4 - 5 คะแนน
สําหรับภาพทีแ่ สดงถึงความคิดสรางสรรคทั้งภาพให 4 - 6 คะแนน
6. การขามเสนกั้นเขตโดยการใชนอกกรอบใหญ (Bfd : Boundary Breaking
Fragment Dependent)
การตอเติมภาพการโยงเสนหรือการเพิ่มชิน้ สวนใดๆที่รูป สี่เหลีย่ มจัตรุ ัสปลายเปด
ซึ่งอยูน อกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ
สําหรับการลากเสนปดรูปสี่เหลี่ยมเล็กปลายเปดให 3 คะแนน
สําหรับการลากเสนผานโดยไมเกิดเปนภาพใดๆให 3 คะแนน
หากเปนภาพที่มีความสมบูรณมากขึ้นให 6 คะแนน
7. การขามเสนกั้นเขตอยางอิสระโดยไมใชชนิ้ สวนนอก กรอบที่กําหนดให (Bfi :
Boundary Breaking Fragment Independent)
การตอเติมโยงเสนไปนอกกรอบหรือการวาดภาพนอก กรอบสี่เหลี่ยมใหญ
การตอเติมนอกกรอบเพียงหนึ่งในสามของภาพในกรอบให 3 คะแนน
การวาดภาพตางๆอยางอิสระภายนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญให 6 คะแนน
8. การแสดงความลึก ความใกล – ไกล หรือมิตขิ องภาพ (Pe : Perspective)
ภาพทีว่ าดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกลไกล วาดภาพในลักษณะสามมิตหิ รือสองมิติ
ภาพทีว่ าดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกลไกลใหคะแนนภาพละ 1 คะแนน
ภาพทีม่ ีมิติแตวาดอยางเดิมหรือคลายคลึงกันซ้าํ ๆ ให 2 คะแนน
ภาพทีม่ ีลักษณะเปนสองมิติให 3 คะแนน
หากเรื่องราวทัง้ ภาพแสดงความเปนสามมิติใหคะแนน 6 คะแนน
9. อารมณขนั (Hu : Humor)
ผูวาดสามารถลอเลียนตนเองจากภาพวาดให 1 คะแนน
ผูวาดใหชื่อที่แสดงอารมณขันเขาไปหรือวาดเพิ่มเขาไป 1 คะแนน
ผูวาดผนวกลายเสนและภาษาเขาไปเหมือนการวาดภาพการตนู 1 คะแนน
มีองคประกอบรวมในทิศทางที่สนุกสนานเบิกบานให 1 - 3 คะแนน
มีองคประกอบรวมทีก่ ําลังเปนแฟชัน่ หรือเปนทีน่ ิยมให 2 - 3 คะแนน
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ภาพที่แสดงออกถึงอารมณความรูสึกของผูวาดให 2 - 4 คะแนน
คะแนนสูงสุดของขอนี้ คือ 6 คะแนน
10. ความคิดแปลกใหม ไมเปนแบบแผนปกติ (Uc : Unconventionality)
A. การวางหรือการใชกระดาษแตกตางไปจากเมื่อผูท ดสอบวาง กระดาษให เชน
เด็กมีการพับการหมุน หรือการพลิกกระดาษ ไปขางหลังแลวจึงวาดภาพจะไดคะแนน 3 คะแนน
B. ภาพที่เปนนามธรรมหรือไมเปนของจริง เชนการใชชอื่ ที่เปน นามธรรมหรือสัตว
ประหลาดให 3 คะแนน
C. ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือการใช
ชื่อ หรือภาพทีเ่ หมือนการตนู ให 3 คะแนน
D. ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทัว่ ๆ ไป ให 3 คะแนน แตหากมีการ
ตอเติมภาพในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
รูปครึ่งวงกลมตอเปนพระอาทิตย หนาคน หรือวงกลม
รูปมุมฉากตอเปนบาน ชุดหรือสี่เหลี่ยม
รูปเสนโคง ตอเปนงู ตนไมหรือดอกไม
รูปเสนประ ตอเปนถนน ตรอกหรือทางเดิน
รูปจุดทําเปนตานก หรือสายฝน
รูปทํานองนี้ตองหักออกภาพละ 1 คะแนนจาก 3 คะแนนเต็มใน ขอ D. แตไมมี
คะแนนติดลบ คะแนนสูงสุดของขอนี้ คือ 12 คะแนน (ผลรวมของคะแนนจากขอ A B C และD)
11. ความเร็ว (Sp: Speed)
ต่ํากวา 2 นาที ได 6 คะแนน
ต่ํากวา 4 นาที ได 5 คะแนน
ต่ํากวา 6 นาที ได 4 คะแนน
ต่ํากวา 8 นาที ได 3 คะแนน
ต่ํากวา 10 นาที ได 2 คะแนน
ต่ํากวา 12 นาที ได 1 คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 12 นาที ได 0 คะแนน
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ระดับคะแนน
คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DT คือ 72 คะแนน โดยแบงเปนชวงคะแนนดังนี้
1. คะแนนรวมของแบบทดสอบต่ํากวา 24 คะแนน มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา
2. คะแนนรวมของแบบทดสอบอยูระหวาง 24 – 47 คะแนน มีความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับปานกลาง
3. คะแนนรวมของแบบทดสอบตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป มีความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับสูง
การนําแบบทดสอบมาใชการเก็บขอมูล
นําแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและแบบวัดความคิดสรางสรรค มาทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง ทั้ง 4 กลุม กอนและกลังการใชรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 8 สัปดาห
เกณฑสมรรถภาพทางกาย
เกณฑสมรรถภาพทางกายเปน 5 ระดับดังนี้
ระดับดีมาก

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน

ระดับดี

มีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน

ระดับปานกลาง

มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน

ระดับต่ํา

มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน

ระดับต่ํามาก

มีคาคะแนนเทากับ 1 คะแนน

ระดับคะแนนแบบทดสอบ TCT-DT
คะแนนรวมของแบบทดสอบต่ํากวา 24 คะแนน

มีคาคะแนนเทากับ 1 คะแนน

คะแนนรวมของแบบทดสอบอยูระหวาง 24 – 47 คะแนน มีคาคะแนนเทากับ 2
คะแนน
คะแนนรวมของแบบทดสอบตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน
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ภาคผนวก ง
รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
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รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
หลักการและวัตถุประสงค
การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยูโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสวนของ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเขาดวยกันใหแข็งแรงและทํางานคลองแคลว
อันจะทําใหการถายโยงการเรียนรูและขอมูลของทั้ง 2 ซีก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริการ
สมองเปนการชวยใหสมองแข็งแรงและทํางานอยางสมดุลทั้ง 2 ซีก รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรี ย นรู ใ ห ม ากขึ้ น และยั ง ช ว ยทํ า ให เ กิ ด การผ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด การเรี ย นรู จ ะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใชสมองแบบ Whole Brain การบริหารสมองจะทําใหสมองทั้ง 2 ซีก
ทํางานไปพรอมๆ กัน และเพิ่มความแข็งแรงในการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก ใหประสานกัน ใน
ขณะเดียวกัน คลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลงจากคลื่น Beta เปน Alpha ทําใหเกิด
ความผอนคลาย(Relaxation) เพิ่มขึ้น สมองอยูในสภาวะ Relaxed Alertness เปนสภาวะที่สมอง
ทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการการบริหารสมองมี 4 ทาหลักดังนี้ (อางถึงใน พัชรีวัลย เกตุ
แกนจันทร.2544)

1. การเคลื่อนไหวขามเสนกลางของรางกาย
2. การยืดสวนตางๆ ของรางกาย
3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน
4. ทาบริหารรางกายงายๆ

ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาววา การเลนพื้นเมือง คือการเลนดั้งเดิมของทองถิ่นนั้น เลน
กันเฉพาะทองถิ่น มีรูปแบบการเลนที่เรียบงาย ตามแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ เปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน เปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทรงคุณคา ตัวอยางการเลนพื้นเมืองไทยเชน ตี่
จับ เตย งูกินหาง ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย จากการศึกษาเอกสาร ตําราการเลนไทยในภาคตางๆ
ที่ทานรองศาสตราจารย ชัชชัย โกมาทัต ไดศึกษา วิเคราะหความเปนมา วิธีการเลนและคุณคา
ของกีฬาพื้นเมืองไทยภาคตางๆ นั้น ลวนแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการเลนพื้นเมืองไทยดังนี้
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1. ทางดานรางกาย คือ การประสานงานกันของรงกาย การทรงตัว ความแมนยํา ความ
ออนตัว ความอดทนของระบบหายใจ ความคลองตัว ความเร็ว พลัง และความแข็งแรง
2. ทางดานจิตใจ คือ กําลังใจ มุมานะ อทน กลา เชื่อมั่น แจมใส ราเริง
3. ทางดานอารมณ คือ มั่นคงทางอารมณ เก็บความรูสึก อดกลั้น ยั้งคิด ผอนคลายความ
ตรึงเครียด และพึงพอใจ
4.

ทางดานสติปญา คือ คิดสรางสรรค รูจักแกปญหา รูจักตัดสินใจ มีเหตุผล แยกแยะ

ความแตกตาง รูจักสังเกต และรูจักคิด
5. ทางดานสังคม คือ เคารพกติกา ผูนําผูตามที่ดี ปรับตัวเขากับสวนรวม ยอมรับความ
คิดเห็ น ผูอื่น เคารพในสิท ธิ ผูอื่น เปนมิตรสรา งสั ม พัน ธ รวมมื อร วมใจ ทํา งานรว มกัน ซื่อสัตย
ยุติธรรม รับผิดชอบตอสวนรวม และเสียสละตอสวนรวม
นอกจากการศึกษาคุณคาของการเลนพื้นเมืองไทยเมื่อศึกษารูปแบบวิธีการเลนในหลายๆ
ชนิ ด ก็ มี รูป แบบวิ ธี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ใ ช ห ลัก การเดี ย วกั น กับ การบริห ารสมอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนอันสูงสุด ในการอนุรักษการเลนพื้นเมืองไทย การเผยแพรวิธีการเลนใหกับเยาวชนรุน
ใหมไดเรียนรูและรูจักการเลนพื้นเมืองไทย ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรม
การบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โดยรู ป แบบโปรแรมการบริ ห ารสมอง หมายถึ ง การออกกํ า ลั ง กายที่ ใ ช ก าร
เคลื่อนไหวและการเลนพื้นเมืองไทย ที่ยึดหลักวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว และไดทําการศึกษา
แลววาที่มีหลักการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับการบริหารสมอง
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
แนวคิดและรูปแบบโปรแกรม
เพื่อใหไดรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทางกลไกและ
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่มีคุณภาพและสามารถําไปใชใหเปนประโยชน
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สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา ตํารา
เอกสาร ฯลฯ เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นารู ป แบบโปรแกรมการบริ ห ารสมอง ผ า นผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content

Validity) โดยการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางเนื้อหารายละเอียดของรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางความสามารถทาง
กลไกและความคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย (Item
Objective Congruence Index: IOC) นําเครื่องมือที่ไดไปทดลองใชกับนักเรียนประถมศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
เกณฑการคัดเลือกเขาเปนผูมีสวนรวมในการวิจยั
1. เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสนใจ สมัครเขารวมโครงการ
2. เปนนักเรียนที่ผูปกครองหรือผูดูแลลงนามในหนังสือแสดงความยิมยอมเขารวม
การวิจัย
3. เปนนักเรียนที่สามารถเขารวมโครงการวิจัยไดตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห
4. เปนนักเรียนมีผลรวมของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยูในระหวาง
11 – 15 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
5. เปนนักเรียนที่มีผลการทดสอบความคิดสรางสรรคอยูระหวาง 24 – 47 คะแนน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนนี้ เปนอาสาสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทีก่ ําลัง
ศึกษาอยูชนั้ ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 124 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม โดยใชวิธีการ
จัดเขากลุม (Randomly Assignment) เปนกลุมทดลองกลุมที่ 1 กลุม ทดลองกลุมที่ 2 กลุมควบคุม
ที่ 1 กลุมควบคุมที่ 2 กลุมละ 31 คน ทําการทดสอบความสามารถทางกลไก และทดสอบความคิด
สรางสรรค (The Test for Creative Thinking - Drawing Production: TCT - DP)
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
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กลุมที่ 2 เปนกลุมทดลองที่ 2 ทําการฝกโปรแกรมการบริหารสมองเพือ่ เสริมสราง
สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น โดยทํา
การฝกระหวาง เวลา 14.30 น. – 15.30 น.
กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ 1 ในชวงเวลา 09.30 น. – 10.30 น. ไมไดทําการฝกเพิม่ เติม
เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ 2 ในชวงเวลาเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ไมไดทําการฝก
เพิ่มเติม เปนคาบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามตารางปกติของโรงเรียน
ชวงของการฝกดวยรูปแบบโปรแกรมการบริหารสมอง แบงออกเปน 3 ชวงดังนี้
1. ชวงการอบอุนรางกาย 5 นาที
2. ชวงการปฏิบัติกิจกรรม แบงออกเปน ชวงยอยๆ 2 ชวง คือ
2.1 การฝกชวงที่ 1 ใชเวลา 20 นาที
2.2 การฝกชวงที่ 2 ใชเวลา 15 นาที
3.ชวงการผอนคลายกลามเนื้อ 5 นาที
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โปรแกรมการอบอุนรางกายและผอนคลายกลามเนื้อ
ลําดับที่ / ชื่อทา

1. การยืดเหยียด
แขนและไหล

ลักษณะทาทาง

กลุมกลามเนือ้
Flexor carpi
radialis

ระยะเวลาที่
ใช(วินาที)
15 วินาที

Triceps
External oblique

2. การยืดเหยียด
กลามเนื้อคอและ
ไหล

3. การยืดเหยียด
แขนและดานขาง
ลําตัว

4. การยืดเหยียด
แขน ไหล หนาอก

5.การยืดเหยียดไหล

Trapezius

15 วินาที

Deltoid

ทํา 2 ครั้ง

Triceps

ขางละ

Deltoid

15 วินาที

External oblique
Biceps

15 วินาที

Deltoid

ทํา 2 ครั้ง

Pectoralis major

Deltoid

ขางละ
15 วินาที
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ลําดับที่ / ชื่อทา
6. การยืดเหยียดคอ
และหลังสวนบน
7. การยืดเหยียดตน
ขาดานหลัง

ลักษณะทาทาง

กลุมกลามเนือ้

ระยะเวลาที่
ใช(วินาที)

Trapezius

15 วินาที

Exector spinae

ทํา 2 ครั้ง

Hamstrings

ขางละ
15 วินาที

Trapezius
8. การยืดหยียด
กลามเนื้อแขน ขา
ลําตัว

Deltoid
Pectoralis major
External oblique

10 วินาที
ทํา 2 ครั้ง

Rectus femoris
Gastrocnemius
9. การยืดหยียด
กลามเนื้อนอง

Soleus

ขางละ
15 วินาที

Rectus femoris
10. การยืดหยียด
กลามเนื้อขา
ดานหนา

Vastus

ขางละ

Sartorius

15 วินาที
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ลําดับที่ / ชื่อทา

11. การยืดหยียด
กลามเนื้อขา
ดานหนา

ลักษณะทาทาง

กลุมกลามเนือ้
Rectus femoris
Vastus
Sartorius

ระยะเวลาที่
ใช(วินาที)
ขางละ
15 วินาที

Adductor longus
12. การยืดเหยียด
กลามเนื้อขาหนีบ

Sartorius

15 วินาที

Biceps femoris
13. การยืดเหยียด
กลามเนื้อสะโพก
และตนขา

14. การยืดเหยียด
ขาดานหลัง

Gluteus
maximus

ขางละ
15 วินาที

Gluteus
maximus

ขางละ

Biceps femoris

15 วินาที

Anderson, B, 1945.Stretching Exercises. Anniversary Revised Edition, Shelter
Publications.
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รูปแบบการเคลื่อนไหวบริหารสมอง
ทาที่ 1. ยึกยักโยกยาย

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกการเคลื่อนไหวสลับขาง
2. เพื่อฝกการทํางานประสานความสมดุลยของรางกายกับการเคลื่อนที่
3. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการฝก
1. ใหผูฝกนั่งยื่นเทาไปขางหนาทัง้ สองขาง วางแขนไวขางลําตัว
2. ใหผูฝกสูดลมหายใจเขายกแขนทัง้ สองขางประสานกันบนศีรษะ หายใจออกกุมลงแตะ
ปลายเทาตนเอง
3. ใหผูฝกสูดลมหายใจเขายกตัวยกแขนทั้งสองขางประสานกันบนศีรษะ หายใจวางแขน
ไวขางลําตัว
4. ใหผูฝกสูดลมหายใจเขายกตัวและสะโพกขึ้น ผอนลมหายใจออกลดตัวและสะโพกลง
โยกตัวไปขาหนาและขางหลังสลับกัน
5. ใหผูฝกสูดลมหายใจเขายกตัวและสะโพกขึ้น หายใจเขาออกปกติ เมื่อไดยินสัญญาณ
จากผูน กหวีดจากผูฝกสอน ใหเดินดวยมือและเทาไปยังจุดที่กําหนด
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ทาที่ 2. วาดเขียนลวดลาย

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกการเคลื่อนไหวสลับขาง
2. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ใหผูฝกนั่งหรือยื่นในทาผอนคลาย สบายๆ หลับตานึกถึงเหตุการณที่ทาํ ใหตนเองมี
ความสุขจินตนาการวาตนเองมีกลองวีดีโออยูบนศีรษะมองภาพเหตุการณตางๆ ภายในหอง
ผานกลองวีดีโอบนศีรษะของตนเอง สูดลมหายใจเขาลึกๆ คอยๆ ผอนลมหายใจออกและ
คอยๆ ลืมตา
2. ใหผูฝกยืนหันหนาเขาหากระดาน ยืนแขนออกจากลําตัวใหมากที่สดุ
3. ใหผูฝกใชมือทั้งสองขางวาดรูปอะไรก็ได แตตองวาดพรอมๆกันทั้งสองมือโดยไมหัน
หนา หรือชําเรืองมองภาพทีก่ ําลังวาด
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ทาที่ 3. ลูกบอลหรรษา

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกการเคลื่อนไหวสลับขาง
2. เพื่อฝกการเคลื่อนไหวกระตุนการทํางานของรางกาย
3. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ใหผูฝกเขาแถวเปนวงกลมหันหนาเขาในวงกลมใหมรี ะยะหางอยางนอย 1 – 2 เมตร
ถือลูกบอลดวยมือทัง้ สองขาง ยืน่ แขนไปขางสูดหายใจเขาคอยๆ ผอนลมหายใจออกหนาหมุน
ลําตัวไปทางซายหนามองตรง สูดลมหายใจเขาคอยๆ ผอนลมหายใจออกหมุนลําตัวกลับมาที่
เดิม ทําสลับกันทัง้ ซายและขวา
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2. ใหผูฝกเขาแถวเปนวงกลมหันหนาไปดานเดียวกัน เดินเปนวงกลมพรอมทัง้ หมุนลูก
บอลรอบตัวเอง สลับกันทั้งซายและขวา
3. ใหผูฝกเขาแถวเปนวงกลมหันหนาเขาในวงกลมใหมีระยะหางอยางนอย 1 – 2 เมตร
ถือลูกบอลดวยมือทัง้ สองขาง บิดตัวไปทางซายพรอมเตะเทาซายไปทางขวา ทําสลับกันถือลูก
บอลดวยมือทัง้ สองขาง บิดตัวไปทางขวาพรอมเตะเทาขวาไปทางซาย
4. ใหผูฝกเขาแถวเปนวงกลมหันหนาเขาในวงกลมใหมีระยะหางอยางนอย 1 – 2 เมตร
ถือลูกบอลดวยมือทัง้ สองขางยืน่ ไปขางหนากระโดดยกเขาแตะลูกบอลสลับซายขวา
5. ใหผูฝกเขาแถวเปนวงกลมหันหนาเขาในวงกลมใหมีระยะหางอยางนอย 1 – 2 เมตร
ถือลูกบอลดวยมือทัง้ สองขางยืน่ ไปขางหลังกระโดดยกสนเทาแตะลูกบอลสลับซายขวา
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รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกลไก
และความคิดสรางสรรค
สัปดาหที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม

ลําดับที่

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ชิงธง
วิ่งเปย ว
ไอเขไอโขง
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 2
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ลิงชิงหาง
ขี้หนอนคู
กระตายขาเดียว
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 3
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ชิงธง
วิ่งเปย ว
ไอเขไอโขง
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 4
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ลิงชิงหาง
ขี้หนอนคู
กระตายขาเดียว
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 5
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ชิงธง
วิ่งเปย ว
ไอเขไอโขง
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 6
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ลิงชิงหาง
ขี้หนอนคู
กระตายขาเดียว
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 7
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ชิงธง
วิ่งเปย ว
ไอเขไอโขง
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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สัปดาหที่ 8
ลําดับที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลา(นาที)

1

การอบอุนรางกาย

5 นาที

2

การฝกชวงที่ 1

20 นาที

ยึกยักโยกยาย
วาดเขียนลวดลาย
ลูกบอลหรรษา
โยนพลอง
ตีขอบกระดง
3

การพักระหวางการฝก

5 นาที

4

การฝกชวงที่ 2

15 นาที

ลิงชิงหาง
ขี้หนอนคู
กระตายขาเดียว
5

การคลายกลามเนื้อ

5 นาที
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รายละเอียดและวิธีการเลนพื้นเมืองไทย
1. โยนพลอง












ผูเลนโยนพลอง

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
2. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. แบงผูเ ลนออกเปนทีมเทาๆกัน
2. ผูเลนแตละชุดยืนเปนวงกลมหันหนาเขาหาวง ระยะหางในวงแตละคน 1 เมตร ผูเลน
แตละคนจะถือพลองไวคนละอัน
3. เมื่อไดยินสัญญาณจากผูฝกสอน ผูเลนทีถ่ ือพลองจะตองโยนและรับพลองเวียน
ดานซายตอเนือ่ งไปทีละคนจนครบวง โดยแตละทีมจะแขงกันโยนและรับพลองตอกันใหเร็วที่สุด
โดยไมใหพลองตกพืน้ หากพลองตกพื้นใหเริ่มตนนับใหม
4. ผูเลนทีมใดโยนและรับพลองไดครบ 30 รอบกอน เปนฝายชนะ
5. การเลนรอบที่สองเพิ่มระยะหางในวงแตละคนเปน 2 เมตร
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2. ลิงชิงหาง













ผูเลนลิงชิงหาง

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
3. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ผูเลนทุกคนจะไดรับผาสามเหลี่ยมเหน็บไวที่เอวบริเวณกางเกงดานหลังใหหอยออกมา
โดยสมมุติวา เปนหาง แลวเขามาในเขตสนาม
2. เมื่อไดยินสัญญาณจากผูฝกสอน ผูเลนแตละคนวิง่ แยงชิงหางของผูเลนคนอื่น โดยใช
มือดึงหางของผูเลนคนอืน่ ใหหลุดจากขอบกางเกง และพยายามหลบหลีกไมใหผูอื่นมาแยงหาง
ตนเอง
3. ผูเลนทีถ่ ูกดึงหางออกถือวาตาย ตองออกจากสนาม ผูเลนคนใดเหลือหางของตนเอง
ติดตัวและเก็บหางไดมากที่สดุ เปนฝายชนะ
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3. ตีขอบกระดง



















ผูเลนตีขอบกระดง

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกการทํางานประสานความสมดุลยของรางกายกับการเคลื่อนที่
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ผูเลนทุกคนจะไดรับขอบกระดงทีท่ ําจากพลาสติก และไมตียาว 1 ฟุต แลวใหผูเลนยืน
ประจําทีห่ ลังเสนจุดเริ่มตน โดยมีระยะหางระหวางผูเลนแตละคน 2 เมตร
2. เมื่อไดยินสัญญาณจากผูฝกสอน ผูเลนแตละคนใชไมตีของตนเองตีขอบกระดงใหกลิง้
ไปขางหนาออมกรวยสามเหลี่ยมโดยเร็ว แลววิง่ ตามไปเรือ่ ยๆ ใหถงึ เสนชัยเร็วที่สุด
3. ในระหวางการเลน ผูเลนจะตองใชไมตีเทานั้น หามใชมือประคอง
4. ผูเลนที่คนใดตีขอบกระดงถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ
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4. กระตายขาเดียว














ผูเลนฝายหนี



ผูเลนฝายกระตาย



วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกการทํางานประสานความสมดุลยของรางกายกับการเคลื่อนที่
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ทําการเสี่ยงทายผูเลน 1 คนเปนกระตาย ผูเลนที่เหลือเปนฝายหนี
2. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มจากผูฝกสอน ผูเลนทีเ่ ปนกระตายจะตองกระโดดขาเดียวโดย
ยกขาขาหนึง่ ไว พยายามกระโดดขาเดียวไลแตะผูเลนฝายหนีใหได ผูเลนฝายหนีสามารถวิง่ หนี
ดวยสองเทาได
3. ผูเลนฝายหนีที่ถกู แตะจะตองเปลี่ยนมาเปนกระตายแทน สวนผูเลนฝายกระตายที่
สามารถแตะฝายหนีไดก็จะเปลี่ยนเปนฝายหนีแทน
4. ผูเลนคนใดไมไดเปนกระตาย หรือเปนกระตายนอยครั้งที่สุดเปนผูชนะ

155

5. ชิงธง












ผูเลนทีมที่ 1 
 
 ผูเลนทีมที่ 2


ธง

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. แบงผูเ ลนออกเปน 2 ฝายๆ ละ 5 คน ผูเลนทัง้ สองฝายยืนเตรียมพรอมอยูในเขตแดน
ของตนเอง ซึ่งอยูคนละฝง หันหนาเขาหากัน
2. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มจากผูฝกสอน ผูเลนแตละฝายพยายามหาวิธีเขาแยงชิงธงของ
ฝายตรงขาม และตองพยายามปองกันธงของฝายตนเองไมใหฝายตรงขามแยงไป
3. ผูเลนฝายใดสามารถแยงชิงธงของฝายตรงขามและนํามายังแดนตนไดเปนฝายชนะ

156

6. วิ่งเปยว

 
 



ผูเลนทีมที่ 1



ผูเลนทีมที่ 2



หลัก

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. แบงผูเ ลนออกเปน 2 ฝายๆ ละ 15 คน ผูเลนทั้งสองฝายยืนเตรียมพรอมเปนแถวตอน
เรียงหนึง่ อยูดา นหลังของหลักในเขตแดนของตนเอง เยือ้ งมาดานขวาเล็กนอย ผูเลนคนแรกที่อยูห ัว
แถวใหถือผาสามเหลี่ยมไว
2. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มจากผูฝกสอน ผูเลนคนแรกทัง้ สองฝายออกวิ่ง มายังหลักของ
ฝายตรงขามแลวออมทางดานซายมือกลับมายังหลักเดิมของตน สงผาสามเหลี่ยมใหผูเลนคน
ตอไป ตอเนื่องไปเรื่อยๆ โดยหามสลับตําแหนง
3. ผูเลนจะตองวิ่งใหเร็วที่สดุ
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7. ไอเขไอโขง

 
 







ผูเลน



ผูเลนเปนไอเข

วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. เริ่มดวยการเสี่ยงทายผูเลนเปนไอเข ผูเ ลนคนอืน่ จะเปนคน และใหผูเลนทีเ่ ปนคนไปยืน
ภายในวงกลมโดยสมมติวา เปนบก สวนบริเวณนอกวงกลมเปนน้ําสําหรับผูเลนที่เปนไอเข
2. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มจากผูฝกสอน ผูเลนทีเ่ ปนไอเขจะตองพยายามจับแตะหรือจับ
ตัวผูเลนที่เปนคนใหไดโดยการเอื้อมมือเขาไปในวงกลม
3. ผูเลนทีเ่ ปนไอเขสามารถเขาไปในวงกลมได แตจะเขาไปไดจะตองรองบอกวา “น้าํ ขึ้น
4. ผูเลนทีเ่ ปนไอเขแตะตัวผูเลนคนใดเปนไอเขนอยครัง้ ที่สุดเปนผูชนะ
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8. ขี้หนอนคู

 
 







ผูเลน

 ผูเลนเปนขี้หนอน
วัตถุประสงคในการฝก
1. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก
2. เพื่อฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
3. เพื่อฝกการทํางานประสานความสมดุลยของรางกายกับการเคลื่อนที่
4. เพื่อกระบวนการคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ
วิธีการเลน
1. ทําการเสี่ยงทายผูเลน 1 คูเปนขี้หนอน ผูเลนทีเ่ หลือเปนฝายหนี
2. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มจากผูฝกสอน ผูเลนทีเ่ ปนขีห้ นอน พยายามวิ่งไลแตะผูเลนฝาย
หนีใหได
3. ผูเลนฝายหนีที่ถกู แตะจะตองเปลี่ยนมาเปนขีห้ นอนแทน สวนผูเลนฝายขีห้ นอนที่
สามารถแตะฝายหนีไดก็จะเปลี่ยนเปนฝายหนีแทน ผูเลนตองหนีอยูในเขตที่กาํ หนดเทานั้น
4. ผูเลนคูใดไมไดเปนขี้หนอน หรือเปนขีห้ นอนนอยครั้งที่สุดเปนผูชนะ
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