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เร่ือง การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ หน่วยผเีส้ือและหน่วยไม้ดอกไม้ประดับ  
 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่1 โรงเรียนเมอืงสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวดัสุรินทร์  
 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ท่ากายบริหารประกอบเพลงในกจิกรรมเคลือ่นไหวและ 
 จังหวะ 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย   2551 
 

บทคดัย่อ 
     นางสาวพรรณวดี      นามบณัฑิต 
     นางสาวรัตติกานต ์    ศรีภา 
     นางสาวสุวนิยั      ตอนสุข 
     นางสาวสิราภรณ์      แกว้วนั 
     นางสาวศิริพร      สมกลา้ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจดัประสบการณ์หน่วยผเีส้ือและหน่วยไมด้อกไมป้ระดบั ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 ในดา้น 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจ จากการ 
จดัประสบการณ์โดยใชท้่ากายบริหารประกอบเพลงในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัประสบการณ์หน่วยผเีส้ือและหน่วยไมด้อกไมป้ระดบั ดา้น 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมือง
จงัหวดัสุรินทร์  ปีการศึกษา 2551 ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์โดยใชท้่ากายบริหารประกอบ
เพลงในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. การจดัประสบการณ์โดยใชท้่ากายบริหารประกอบเพลงในกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ หน่วยผเีส้ือและหน่วยไมด้อกไมป้ระดบั จะท าใหน้กัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนเมือง
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สุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว  ้
 2. การจดัประสบการณ์โดยใชท้่ากายบริหารประกอบเพลง  ในกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ  หน่วยผเีส้ือและหน่วยไมด้อกไมป้ระดบั จะท าใหน้กัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนเมือง
สุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่หลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน  
 

วธิีด าเนินงานวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1/4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อ าเภอ 
เมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 33 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ออกแบบงานวจิยั เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนกลุ่มเดียวโดยมีการ
ประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือวจิยั 
 ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 3 ขอ้หลกั ๆ ดงัน้ี คือ แผนการจดั
ประสบการณ์ นวตักรรม และเคร่ืองมือประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีทั้งหมด 10 แผน 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั ในท่ีน้ีคือ ท่ากายบริหารประกอบเพลง 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ีคือ  
   3.3.1 แบบทดสอบความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่  เร่ืองการวิง่ การโยน
รับลูกบอล การเดิน และการกระโดด 
   3.3.2 แบบวดัความพึงพอใจมีจ านวน 1 ฉบบั 
   3.3.3 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม 1 ฉบบั 
   3.3.4 แบบวดัความมีวนิยั 1 ฉบบั   
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียน  ชั้นอนุบาลปีท่ี 1/4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี   
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน   ท าความเขา้ใจกบัครูในโรงเรียน  และ
แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง ในวนัท่ี 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 น. 
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  4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบวดัความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ท่ี
สร้างข้ึนเป็นการเก็บขอ้มูล ก่อนทดลอง  (Pretest) ในวนัท่ี 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10.30-
11.30 น. มีทีมงานจ านวน 5 คน ท าการทดสอบความสามารถทางดา้นร่างกายของนกัเรียนโดยแบ่ง
นกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คนต่อผูท้  าการทดสอบ 1 คน 
  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์ท่ีก าหนดไว ้ระหวา่งการจดัการเรียน 
การสอนตามแผน  วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2551  ถึงวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2551 และด าเนินการวดั
ความมีวนิยัและทกัษะการท างานกลุ่มตามท่ีก าหนดไว ้ขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนการ จดั
ประสบการณ์  โดยใชร้ะยะเวลาทดลอง  5 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2551  ถึงวนัท่ี 12 
กนัยายน พ.ศ. 2551 เวลา 08.30-09.00 น. 
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จลงตามเวลาท่ีก าหนด  ก็ท าการทดสอบทนัทีดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ฉบบัเดียวกนักบัก่อนเรียน  เป็นการเก็บขอ้มูล
หลงัเรียน (Posttest) ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.30-11.30 น. มีทีมงานจ านวน 5 คน ท า
การทดสอบความสามารถทางดา้นร่างกายของนกัเรี ยนโดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คนต่อ
ผูท้  าการทดสอบ 1 คน 
  4.5 การทดสอบเสร็จส้ินลง ก็ท าการวดัความพึงพอใจกบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความ
พึงพอใจท่ีสร้างข้ึนจ านวน 10 ขอ้ ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2551 เวลา 11.30-12.00  น. 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  มาแจกแจงความถ่ี  หาค่า
ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ รวมทั้งหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 
  5.2 การหาค่าเฉล่ียของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน   
  5.3 การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

   5.4 เปรียบเทียบความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ข องนกัเรียน ก่อนเรียน  และ
หลงัเรียนโดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
  5.5 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่ม  มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
หลงัเรียนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.6 น าคะแนนความมีวนิยัมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.7 น าคะแนนความพึงพอใจ  มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการจดัประสบการณ์ดา้นความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ ทกัษะ
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจในการจดัประสบการณ์หน่วยไมด้อกไมป้ระดบัและ
หน่วยผเีส้ือ โดยใชท้่ากายบริหารประกอบเพลงในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ปรากฏผลการศึกษา 
ดงัน้ี  
  1.1 ดา้นความสามารถทางกลา้มเน้ือใหญ่ กรณีก่อนเรียนพบวา่ในภาพรวมผา่นเกณฑ ์
ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 โดยนกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า ( X = 23.90 , S.D = 2.50) เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการวิง่ การโยนและรั บ การเดิน  และการ
กระโดดผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 0 ทุกดา้น  โดยมีความสามารถอยูใ่นระดบัต ่าทุกรายการเช่นกนั 
( X = 6.18, 5.69, 6.51, 5.51 , S.D = 1.01, 1.19, 1.17, 1.09) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถ
ทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกรณีหลงัเรียนพบวา่
ในภาพรวม นกัเรียนผา่นเกณฑ ์33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยความสามารถอยูใ่นระดบัสูง ( X = 69.51 , 
S.D =1.34) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการวิง่ การโยนและรับ การเดิน 
และการกระโดดผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 100 ทุกดา้น โดยมีความสามารถอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น 
( X = 17.42, 17.33, 17.39, 17.36 , S.D = 0.70, 0.64, 0.82, 0.69) และเม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความ 
สามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม  พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มผา่นเกณฑ ์33 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( X = 82.15 , S.D =  5.03) โดยนกัเรียน 
มีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
  1.3 ดา้นความมีวนิยั  พบวา่นกัเรียนมีวนิยัผา่นเกณฑ ์33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึง
มีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 82.72 , S.D = 5.24) โดยนกัเรียนมีวนิัยสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนพบวา่ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจผา่น
เกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.74 , S.D =  0.16) โดยนกัเรียนมีความ
พึงพอใจสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัเรียนมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  9 ขอ้คือ กิจกรรมมีความเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบและ
สนใจ นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล บรรยากาศสนุกสนาน ท่ากายบริหารมีความ 
สนุกสนาน เพลงมีความเหมาะสม นกัเรียนเขา้ใจวธีิการท ากิจกรรม ช่วยพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ นกัเรียน 
สามารถน าไปใชใ้นการเล่นได ้เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 
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6 ขอ้ คือกิจกรรมมีความเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบและสนใจ บรรยากาศสนุกสนาน ท่า
กายบริหารมีความสนุกสนาน นกัเรียนเขา้ใจวธีิการท ากิจกรรม นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการเล่นได ้
และมีจ านวน 4 ขอ้ ท่ีต่างจากเกณฑ ์ อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 คือ นกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีความเหมาะสมกบัเวลา เพลงมีความเหมาะสม ช่วยพฒันากลา้มเน้ือ 
ใหญ่ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ หลงัเรียนกบัก่อนเรียนโดยใช ้
t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนัพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือ 
ใหญ่อยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 45.60 , SD = 2.89) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถ
ทางดา้นการวิง่ การโยนและรับ การเดิน และการกระโดด  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยเฉล่ียอยา่ง
เห็นไดช้ดั ( D = 11.24,11.63, 10.87, 11.84 , SD = 1.28, 1.24, 1.47, 1.37) โดยนกัเรียนมีความสามารถ 
ทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ทุกดา้นหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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