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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังที่ ได้รับการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย                
คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สังกัดกอง
การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่  1) แผนการจัด
กิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ จ านวน 6 แผน 2) แบบประเมินทักษะทางร่างกายด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ส าหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Dependent Sampler t-test และค่าคะแนน
พัฒนาการ 
 
ABSTRACT 
 The main purpose of this research were to study and to compare the gross motor 
skills of young children between before and after using aerobic dance.The samples were 17, 
4-5 year old kindergarten children in the second semester of academic year 2017 from Ban 
Song Nang Yai Municipality school, Mahasarakham Province. They were selected by using 
purposive sampling. The instruments for this study were 6 aerobic dance plans and gross 
motor skill assessment. Mean, Standard Deviation and t-test dependent sample were 
applied to analyze the research data. 
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บทน า 
 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ในกล้ามเนื้อลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น 
กล้ามเนื้อศีรษะและล าคอ กล้ามเนื้อส่วนล าตัว กล้ามเนื้อส่วนขาและกล้ามเนื้อส่วนแขน เป็น
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายมนุษย์ และเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ท าหน้าที่ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว
ของร่างกายเพียงบางส่วนหรือทุกส่วน กล้ามเนื้อส่วนใหญ่อยู่รอบแขนและขา ซึ่งยึดติดกันได้โดยข้อต่อ
และเอ็น ที่ประกอบเป็นรูปร่างและทรวดทรงอย่างเหมาะ (ยุพิน สีแก่, 2555: 15 อ้างอิงจาก ร าพัน            
พรเทพเกษมสันต์, 2541: 77-79) กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีหน้าที่ส าคัญในการเคลื่อนไหวอวัยวะหรือส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย และยังช่วยในการทรงตัว เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด           
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพ่ือที่จะสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ,์ 2548) 

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใหญ่ เช่น แขน ขา หัวไหล่ ล าตัว การทรงตัว ฯลฯ 
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบังคับการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของพัฒนาการที่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นต้น การเคลื่อนที่ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนไป     
สู่ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่มีรูปแบบและจุดมุ่งหมาย (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 2549: 6) อาร์โนลด์          
กีเซลล์ Arnold Gesell (1880-1961) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก 
(Institute of Child Development) ณ มหาวิทยาลัยเยล ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1940 เขาเป็นคนแรก
ที่สนับสนุนและอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กกว่าการเจริญเติบโตของเด็ก
ทางร่างกาย เนื้อเยื่อ อวัยวะ หน้าที่ของอวัยวะต่างๆและพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอน
และเกิดขึ้นเป็นล าดับขั้น พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบังคับอวัยวะ
ต่างๆของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว จากแนวคิดของกีเซลล์ สามารถน ามา
อธิบายพัฒนาการมนุษย์ในด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการทางร่างกาย และสามารถน าไปเชื่อมโยงกับ
พัฒนาการทางสติปัญญาได้อีกด้วย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2553: 41-42) คุณลักษณะตามวัยเป็น
ความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ ผู้สอนจ าเป็นต้องท าความ
เขา้ใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือน าข้อมูล
ไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็ว
หรือช้ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการพัฒนาจะเป็นไปอย่าต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่ าเด็กไม่มี
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขได้
ทันท่วงท ี (กระทรวงศกึษาธิการ 2546: 32-34) 

จากบทความข้างต้น จะเห็นว่า การประเมินผลพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ครูจ าเป็น
ที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประเมินหลาย ๆ ชนิดด้วยกัน และกิจกรรมก็ควรหลากหลายด้วย เช่น ใน
การขว้างและรับลูกบอล อาจใช้ลูกบอลหลาย ๆ ขนาดกับเด็ก ในขณะเดียวกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีทั้ง
กิจกรรมในร่ม (Indoor activities) และกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor activities)   



 

 

(ทัศนีย์ นาคุณทรง, 2546: 66-67)  แอโรบิกแดนซ์เป็นการน าท่าบริหารกาย (Calisthenics)มารวมกับ
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Movement) และจังหวะการเต้นร า (Dance Step) มาผสมผสานกัน
อย่างกลมกลืน แล้วน าไปปฏิบัติประกอบเสียงเพลงหรือดนตรี มีลักษณะคล้ายกับการบริหารกายทั่วๆไป 
กล่าวคือ แอโรบิกดานซ์เน้นอัตราการเต้นของชีพจร โดยท าให้อัตราการของชีพจรตามเป้าหมายคือ   
70-80 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความอดทนของร่างกายและสิ่งส าคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ คือเป็นการแสดงออก
ซึ่งความสนุกสนาน รวมทั้งเป็นการท้าทายความสามารถของตนเองด้วย (จริยาวัฒน์ ปลัดบาง, 2556: 2 
อ้างอิงจาก สุกัญญา พานิชเจริญนาม, 2554: 14 ) ) และแอโรบิกแดซ์ยังเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ   ซ่ึงแอโรบิกแดนซ์ จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายโดยทั่วไป หรือ
สามารถเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้ ซึ่งผู้ออกก าลังกายสามารถเลือกท่าบริหารเพ่ือจะ
เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนที่ตนต้องการ ( สกายสปอร์ตทีม skysportsteam, 2550: 28-
30) ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่งได้ให้ความสนใจในเรื่องของการ
ออกก าลังกาย อาจเป็นรูปแบบของกีฬาหรือนันทนาการ โดยเฉพาะการออกก าลังกายด้วยการ เต้นแอโร
บิค เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและอีกหลาย
กระทรวง หลายหน่วยงาน เช่น ตามโรงพยาบาลต่างๆ ตามสวนสาธารณะ ธนาคาร โรงแรม ส านักงาน
ของเอกชน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ นิยมเต้นแอโรบิคเป็นการออกก าลังกายกันอย่างแพร่หลาย 
ประชาชนจะมีคุณภาพดีได้นั้น ต้องเริ่มมาจากการเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายดี แข็งแรง สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   (กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา , 
2544: 31-35)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมแอโรบิกแดนซ ์
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมแอโรงบิกแดนซ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 50 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง ชั้น
อนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย จ านวน 25 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่อยในการสุ่ม 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ท าการ ทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30-45 นาท ี



 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น (Distorter Variable) ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ได้แก่  พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ของ           
เด็กปฐมวัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      1.แผนการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 8 แผน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ของเด็กปฐมวัย 

       2.แบบประเมินทักษะทางร่างกายด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
        1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 20.83 คะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลองท่ากับ 25.76 มีระดับ
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับสูง 

       2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
หลังการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ โดยค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ          
เด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจากการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

1. เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยจากความสามารถของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ    
 เด็ก4-5 ปี พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์มีคะแนนค่าเฉลี่ยของสามารถในการ

ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ ( = 20.83)หลังการจัดกิจกรรม ( = 25.76) 
มีระดับการพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับสูงเนื่องจากเด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
จากการเต้นแอโรบิกจึงส่งผลต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตามล าดับสอดคล้องกับสิริมา              
ภิญโญอนันตพงษ์   (2553: 41-42) กล่าวถึง ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซลล์ ว่า อาร์โนลด์ กีเซลล์ Arnold 
Gesell (1880-1961) อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กกว่าการเจริญเติบโตของ
เด็กทางร่างกายเนื้อเยื่ออวัยวะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆและพฤติที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนและ
เกิดขึ้นเป็นล าดับขั้นประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการ
ต่างๆกีเซลล์ (MotorBehavior)ครอบคลุมการบังคับอวัยวะต่างๆของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้าน
กาเคลื่อนไหวจากแนวคิดของกีเซลล์สามารถน ามาอธิบายพัฒนาการมนุษย์ในด้านการเจริญเติบโต
พัฒนาการทางร่างกายและสามารถน าไปเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางสติปัญญาได้อีกด้วย  สอดคล้องกับ 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ 2550: 100-101 ) กล้ามเนื้อใหญ่เป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สังเกตได้ง่าย   

X



 

 

เด็กจะมีพัฒนาการความแข็งแรงและกลไกของร่างกาย จากวัยทารก พลังของกล้ามเนื้อใหญ่คือ การชัน
คอ พลิกตัว คลาน คืบตามด้วยความสามารถในการนั่งและตั้งไข่ เมื่ออายุได้ 3 ขวบ กลไกการท างานของ
กล้ามเนื้อใหญ่ จะสัมพันธ์กันมากขึ้น กระโดดได้ดี   เตะบอลได้ เมื่ออายุเข้า 4 ขวบ จะเดินได้ดี ปีนป่าย
คล่องตัวชอบท ากิจกรรมทางกายด้วยมีพลังงานเหลือเฟือเมื่ออายุเข้า 5-6 ขวบเด็กจะมีความสามารถ
ทางกายคล่องแคล่ว ซึ่งการเปิดโอกาสให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อใหญ่ได้ออก
ก าลังและเพ่ิมความแข็งแรง การให้เด็กได้วิ่ง ได้เล่นและเคลื่อนไหวอย่างอิสระสม่ าเสมอนอกจากจะท า
ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่สวยงามสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32-34) อธิบายถึงคุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือ
พัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆผู้สอนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยของ
เด็กอายุ3-5ปีเพ่ือน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมขณะเดียวกัน
จะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือน าข้อมูลไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามความสามารถและศักยภาพพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และ
การพัฒนาจะเป็นไปอย่าต่อเนื่องถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที คุณลักษณะตามวัยด้านร่างกายที่ส าคัญของ
เด็กอายุ  4-5 ปี สอดคล้องกับผลการศึกษา กนกเลขา โชคสวัสดิ์ (2559: 37) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนเทศบาลศรี
สวัสดิ์วิทยาจ านวน18คนพบว่าเด็ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดมีทักษะของการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 21.11 คะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
27.89 มีระดับพัฒนาการทักษะของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับสูง และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดมีทักษะของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมโดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
หลังการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เนื่องจากการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์เป็น
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่สามารถท าให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่ประกอบกับการ
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอดคล้องกับ จริยาวัฒน์ 
ปลัดบาง (2556: 2 อ้างอิงจาก สุกัญญา พานิชเจริญนาม (2554: 14 ) อธิบายถึงเต้นการออกก าลังกาย
แบแอโรบิกดานซ์ หมายถึง การน าท่าบริหารกาย (Calisthenics)มารวมกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
(Basic Movement) และจังหวะการเต้นร า (Dance Step) มาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน แล้วน าไป
ปฏิบัติประกอบเสียงเพลงหรือดนตรี มีลักษณะคล้ายกับการบริหารกายทั่วๆไป กล่าวคือ แอโรบิกดานซ์
เน้นอัตราการเต้นของชีพจร โดยท าให้อัตราการของชีพจรตามเป้าหมายคือ 70 -80 เปอร์เซ็นต์          
ของอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านความอดทนของร่างกายและสิ่งส าคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ คือเป็นการแสดงออกซึ่งความสนุกสนาน 
รวมทั้งเป็นการท้าทายความสามารถของตนเองด้วย การส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกาย ควรส่งเสริมใน



 

 

รูปของการกีฬาหรือการเล่นต่างๆ ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจจะมีการแข่งขันกันบ้าง แต่ไม่
ควรจริงจังมาก ให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการออกก าลังกายต่อตนเอง สอดคล้องกับ (มงคล แว่น
ไธสง, 2548: 23) อธิบายถึง การออกก าลังกายในวัยเด็กจะต้องท าแต่พอดี และเป็นความสมัครใจของ
เด็กที่จะเลือกวิธีออกก าลังกาย การบังคับให้เด็กได้ออกก าลังกาย จะท าให้เด็กไม่ชอบหรือเกลียดการ
ออกก าลังกายไปตลอดชีวิต การที่จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีนั้น จะต้องปฏิบัติตัวในการออก
ก าลังกายมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งรวมทั้งการกินอาหารที่เหมาะสมด้วย จากการวิจัยพบว่า   การออกก าลังกายที่
ดีจะช่วยให้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตหลั่งออกมามากกว่าเด็กที่ไม่ได้ ออกก าลังกายนอกจากนี้การ
ออกก าลังกายของเด็กเริ่มตั้งแต่วัยทารกที่ ได้ ใช้มือไขว่ขว้าหรือถีบแข้งถีบขาซึ่งก็ถือเป็นการ             
ออกก าลังกายสอดคล้องกับผลการศึกษา นงค์นุช พรรณฑูล (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นท่าฤาษีดัดตนเชิงประยุกต์เพ่ือพัฒนากี่ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่า 4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่
1 ปีกการศึกษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงมา 1 ห้องเรียนจากนั้นท าการสังเกตและประเมินพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย 
คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนน้อย 15 อันดับสุดท้ายเป็นกลุ่มทดลอง จัดกิจกรรม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน 
วันละ 40 นาที ผลการทดลองพบว่า ระหว่างการทดลองจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นท่าฤาษี
ดัดตนเชิงประยุกต์ เด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนพัฒนาการด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<.01 ทั้งโดยรวม (F=488.78) และรายด้านคือ ทักษะการเดิน (F=105.62) ทักษะการยืน 
(F=95.30) ทักษะการวิ่ง (F=99.83) ทักษะการกระโดด (F=60.65) โดยพัฒนาการทางด้านร่างกายราย
ด้านและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้นจากก่อน ระหว่างและหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นท่าฤาษีดัดตนเชิงประยุกต์
ช่วยให้พัฒนาการด้านร่างกายโดยรวมและรายด้าน เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะหลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ดังนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอโรบิกแดนซ์ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย อย่างละเอียด เพ่ือจะใช้ใน 
การในเขียนแผนการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม 

1.2 เวลาในการจัดกิจกรรม ควรปรับให้เหมาะสม เพราะในแต่ละวัน ครูจะไม่รู้ว่าเด็ก 
ความสนใจมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเวลาควรยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

1.3 ครูผู้สอนสามารถเพ่ิมท่าแอโรบิกแดนซ์ เพ่ิมมากข้ึนได้ เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กเริ่ม 
คล่องตัวในการท าท่าเดิมแล้ว 

   2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.4 ควรหากลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ยังไม่แข็งแรงดี  

เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ได้ผลมากขึ้น 
1.5 จากการจัดกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ พบว่า เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน จึงสามารถ 

ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัยได้ 
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