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บทคัดย่อ
การส่งเสริมให้ประชากรในประเทศมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีจะต้องเน้นที่เด็ก
และเยาวชนเพราะเด็กในวันนี้จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
การออกกาลังกายจะทาให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรง สามารถเรียน ทางาน และ
ดาเนินชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลโดยใช้
กิจกรรมทักษะกลไกพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดอุดรธานีผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา
รายละเอียดจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน จานวน 120 คนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายประกอบด้วย
ผู้บริหาร 40 คน ครู 40 คน และผู้ปกครองนักเรียน 40 คน แล้วรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามนามาทาการวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ( Statistical
Package for Social Sciences Version 21.0) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาแจก
แจงความถี่ หาค่าร้อยละการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
variance) ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจปรัชญาการจัดกิจกรรมกีฬาอนุบาล
เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาอนุบาลส่งเสริมความพร้อมในการเรียนและเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
อนุบาลส่งเสริมสุขภาพทางกาย พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านจัด การแข่งขันกับการมี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินที่เป็นมาตรฐานและมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยของ
เด็กด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันเกี่ยวกับสนามแข่งขันและ
อุปกรณ์มีความปลอดภัยเกี่ยวกับมีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและด้านความสัมพันธ์ของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับมีการร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น
เสมอ และเกี่ยวกับ มีการรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด
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ABSTRACT

Promoting healthy and practiced populations will be a priority for children and youth
as today children will grow up and help developing their country. To make children
engage in physical activity will improve their healths so they can learn, work and live
their lives efficiently.

This study is a survey research that focuses on the problems and needs regarding
sport activities for pre-school children by using primary-skill activities from
kindergartens in Udon Thani province. The data is collected from director, teachers
and parents of kindergarten students in Udon Thani Province, in the second semester
of academic year 2016. In addition, the data was collected from 120 participants
including 40 directors, 40 teachers and 40 students by using simple random sampling.
After receiving the collection of data from questionnaires, the data is analyzed by
using SPSS (Statistical Package for Social Sciences Version 21.0). There are 4
methods of collecting data which consist of Mean, standard deviation, and one-way
analysis of variance.

The results show that most participants understand the philosophy of sport activities
for kindergartens as the score is very high. The competitions and judges are at
standard level. The rules appropriate for the children age. The places, environment
and equipment are secured. The restrooms are hygienic. The directors, teachers,
parents and students are well cooperated. All participants always attend meetings,
provide comments and pay attention to each other's suggestion.

