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 การวิจัยครั้งนี ้ มีจุดมุงหมายสําคัญ เพ่ือศึกษาและเปรยีบเทียบความสามารถในการใชมือ
ของเด็กปฐมวยักอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน คอื เด็กชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ สํานักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมาโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน และ
ไดทดสอบความสามารถในการใชมือโดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยคัดเลือกเด็กที่มีคะแนน
ความสามารถในการใชมือใน 15 อันดับสุดทายกําหนดเปนกลุมทดลอง โดยทําการทดลอง 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 30 นาที ในวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 10.00 – 10.30 น. รวม 24 ครั้ง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช และ
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ประเมินกับจุดประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมี แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิง
ทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design การวิเคราะหขอมูลโดยใช  t – test for 
Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา 
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เมล็ดพืชสูงขึน้อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to study and compare the ability in using hands 
of early childhood children before and after creative grain art activities.  
 The samples in this study were boys and girls ages 5-6 years who studied in 
kindergarden 2 in the first semester of the academic year 2011 in Sangkaprachanussorn 
School,  under Nongjok District Offices,  Bangkok Metropolitan, who purposively sampling for 
1 class and passed the Ability in Using Hands Assessment form constructed  by researcher  
to choose the last 15 childrens  as samples.  The experiment were carried out for 8 
executive weeks, 3 days per weeks, 30 minutes per days, including 24 times. 
 The research instruments used in this study were Creative Grain Art Activities 
Lesson Plan and the Ability in Using Hands Assessment form constructed  by researcher, 
with index of consistency (IOC) at 0.67-1.00, and the reliability for the whole test were .83 

  The research design of this study was One Group Pretest - Post test design. Data 
was analyzed using t-test for dependent samples. 
 The results of this study were: 
  1. The abilities of early childhood children in using hands obtained through 
creative grain art activities was higher than before.  
  2. The abilities of early childhood children in using hands obtained through 
creative grain art activities was significantly higher level at .01     
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาในการใหคําแนะนํา และ
ความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต ประธานกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดเสยีสละ
เวลาอันมีคา เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ในการจัดทํางานวิจัยน้ีทุกขั้นตอน 
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ประธานการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ทําใหปริญญานิพนธฉบบันีส้มบูรณมากยิ่งขึ้น และเปนอาจารย ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหกับศษิย ใน
การปฏิบัตติน ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวยัทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน ให
ความรู ตลอดจนประสบการณที่มีคายิ่งแกผูวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร 
อินทรบํารุง อาจารยอุไรวรรณ โชติชุษณะ ผูชวยศาสตราจารย บญุญาพร อนุกูล อาจารยปยะธิดา 
เกษมสวุรรณ และ อาจารยจงรัก อวมมีเพียร ผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมือ ที่กรุณาพิจารณาตรวจ
และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครือ่งมือที่ใชในการทดลองและเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน คณะครู และขอขอบใจนักเรียน โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ 
สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัย
เปนอยางดียิ่งและสําเร็จลลุวงไปดวยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการคัดเลือกทนุของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ที่ไดมอบทุนสนับสนุนการวจัิยครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณ พ่ีๆ นองๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่ใหทั้งกําลังกายและกําลังใจที่ดีเยีย่มตลอด
ระยะเวลาทีศ่กึษาและทํางานวิจัย ขอขอบคุณผูมีพระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี ้ ซึ่งมี
สวนชวยเหลอื ในการทําปริญญานิพนธ ฉบับนี้จนสําเร็จสมบรูณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบใจลูกสาวที่เปนแรงบันดาลใจใหทํางานในครั้งนี้ไดสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเตียงจัว แซเตียว และ คุณแมชิ้น นรกิจ ผูใหกําเนิด อบรม
เลี้ยงดู และเปนกําลังใจใหผูวิจัยมาโดยตลอด  
 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธฉบบัน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา
ตลอดจนครูอาจารยทุกทาน ทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธิ์ประสาทวชิาความรูแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมปจจุบันมีแนวโนมในการแขงขันกันอยางตอเน่ืองเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ดาน ทั้งทางดาน
ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรม ความเปนอยู หรือแมกระทั่งทางดานการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือมุงพัฒนาตนเอง
และพัฒนาประเทศไปใหถึงขีดสุด เพ่ือใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การแขงขัน
นี้ จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอยางตอเน่ือง ดังน้ังการศึกษาจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพทั้งทางความรูคูคุณธรรมและมีความสามารถในแตละแขนง โดย
ใหความสําคญักับการศึกษาของมนุษย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให
สามารถแกไขปญหาของสังคมและตอบสนองความตองการในสังคมยุคโลกตอไป  
 เด็กปฐมวัยคอื วัยตั้งแตอายุ 0 – 6 ป เปนวัยที่มีความสําคัญหรือเรียกไดวาเปนชวงโอกาส
ทองของชีวิตมนุษย เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีเปนวัยที่มีพัฒนาการ และการเจริญเตบิโตทางดานรางกาย
และทางดานสมองสูงสุดในชวงชีวติของมนุษย ซึ่งบุคลากรทางการศกึษาหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยควรเล็งเห็นความสาํคัญของการสงเสรมิพัฒนาการทางดานรางกายและทางดานสมอง
ใหกับเด็กในวยัน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ.  2526: 3) จากนโยบายการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวัย ซึ่งระบุไวในหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัพุทศักราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546: 2) กําหนด
จุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไว เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสตปิญญา ซึ่งพัฒนาการแตละดาน
ลวนแลวแตอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งเนนเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู การจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม ควรจัดแบบบูรณาการผานการเลนโดยใหเด็กเรียนรูผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 (กรมวชิาการ. 2546: 10 – 16) แตในปจจุบันนีย้ังมีโรงเรยีนอีกหลายแหงที่ยงัคงมุงเนนการอาน 
เขียน และการทองจําเหมือนระบบการศึกษาสมัยกอน และปญหาที่พบโดยทั่วไป คือ ครูผูสอนมุงเนน
สอนการอาน การเขียน ใหกับเด็กเพียงอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงการฝกการใชกลามเน้ือมือที่มี
ความแข็งแรงและใชไดอยางคลองแคลวใหกับเด็ก ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียนของเด็กอยางแทจริง และ
ควรเปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมตามความตองการ และความสนใจของตนอยางสอดคลองกับวัย และ
ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดประสบการณตางๆ ใหกับเด็กปฐมวัยควรเปนการจัดประสบการณตรง 
ที่มีความหลากหลายใหเด็ก โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง (กรมวิชาการ. 2546: 10 – 16) ซึ่งเด็กจะเกิด
การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนการเรียนรูอยางแทจริงและสอดคลองกับธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็ก (เตม็สิริ เนาวรังสี.  2544: คํานํา)  
 การจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยควรมุงสงเสริม และใหความสําคัญในการฝกการใชมือ
ใหกับเด็ก เพราะนอกจากจะชวยสงเสริมใหเด็กไดรับการฝกทักษะการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 แลว ยังชวย



 
 

2 

สงเสริมกลามเนื้อมือกับสายตา ใหประสานสัมพันธกัน ในการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการใชมือ ใน
การกระทําสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันของตนเองไดอยางคลองแคลว การฝกกลามเนื้อมือใหกับเด็กปฐมวัย
ถือเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมในการเขียนใหกับเด็ก กิจกรรมที่จัดใหกับเด็กปฐมวัย ควรให
เด็กไดพัฒนาความพรอมทางการใชกลามเนื้อมือและสายตาใหมากที่สุด (ลัดดา นีละมณี. 2531: 125) 
และควรเปนกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติอยางสนุกสนานจากการใชมือในการหยิบจับวัสดุตางๆ เชน ของเลน 
ของใชสวนตวั ใบไม ดอกไมหรือแมกระทั่งเมล็ดพืชชนิดตางๆ จากกิจกรรมดังกลาวเด็กจะเขาใจวธิีการ 
ใชนิว้มือ อุงมือ ในการหยบิจับสิ่งของตางๆ อยางถกูวธิจีากการเลนหรอืการทาํกิจกรรมตางๆ เชน การเลน
พลาสติกสรางสรรค การสรางรูป กระดานปกหมุดและการทํากิจกรรมสรางสรรคตางๆ  
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนหน่ึงใน 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งระบุไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546: 58) กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการผานงานศิลปะ เชน การวาดภาพ การปน 
การฉีก การตัดปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2546: 58) นอกจากนี้ยัง
สามารถใชวัสดุจากธรรมชาติมาเปนสวนประกอบในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค เชน นําเมล็ดพืช
ที่ไดจากธรรมชาติมาสรางสรรคผลงานของตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
ใหกับเด็กปฐมวัย และยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายดานการหยิบจับ นอกจากนี้
การฝกกลามเน้ือมือดังกลาวยังเปนพื้นฐานของทักษะทางภาษาในดานการเขียนตอไปในอนาคต 

ทักษะทางภาษาประกอบดวย 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูภาษาจากการมีปฏิสัมพันธกบับุคคลรอบขางและสิ่งตางๆ จากการไดเห็น 
ไดชิม ไดฟง ไดสัมผัสรางกายขณะทํากิจกรรม เปนการชวยใหเด็กเกิดทักษะทางภาษาและสามารถใช
ภาษาในการติดตอสื่อสารได (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 143) การเขียนเปนทักษะทางภาษาหนึ่งในสี่ 
ทักษะที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการเขียนเปนการถายทอด ความเขาใจ 
ความคิด ความรูสึกและความตองการ ผานการสื่อสารดวยระบบเครื่องหมาย อันไดแก ตัวอักษร (นฤมล 
เฉียบแหลม. 2545: 1) เด็กจะเขียนเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ยาก
สําหรับเด็กปฐมวัย และควรเริ่มตนจากการขีดเขยีน ซึ่งตองใชกลามเน้ือมือที่แข็งแรงโดยเฉพาะเด็ก ใน
วัย 3 – 6 ขวบ นั้น กลามเน้ือมือยังอยูในระหวางการพัฒนา ดังนั้นเด็กควรไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในการใชมือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขียนโดยการทํากิจกรรมที่ใชสื่อวัสดุ ตางๆ ที่เด็กจะไดฝก
การใชกลามเนื้อมือและสายตาใหทํางานประสานสัมพันธกัน ดังนั้นการสงเสริมความสามารถในการใชมือ
เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย 
 จากที่กลาวมาแลวทําใหเห็นถึงความสําคญัของการใชมือที่มีผลตอการเขยีนและความสําคญั
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่มีผลตอการใชมือ 
 ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนระดับปฐมวยั พบวา เด็กปฐมวัยสวนใหญ มีปญหาทางดานการใช
กลามเนื้อมือในการหยิบจับและการเขียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากเมล็ดพืช โดยเปนการจัดประสบการณตรงในการใชกลามเน้ือมือ จากการลงมือปฏิบัติใหกบัเด็ก 
โดยมีความเชื่อวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสามารถสงเสริมกลามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย
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โดยการหยิบจับเมล็ดพืชและวัสดุตางๆ ซึ่งจะชวยใหกลามเน้ือมือสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
และเปนพ้ืนฐานที่ดีในการสงเสริมการเขียนที่ถูกตอง  นอกจากนี้จากการทํากิจกรรมศิลปะยังทําใหเด็ก
มีความสนกุสนานเพลิดเพลนิและความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยในครั้งนี้
จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหแกครูผูสอน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
พอ-แม ผูปกครอง ที่พบปญหาเกี่ยวกับการใชมือของเด็กปฐมวัย สามารถนํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืชไปปรับใชเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังถือเปน
พ้ืนฐานสูการเขียนตอไปในอนาคต 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืช 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงการพัฒนาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถเปนแนวทาง
ในการสอน และพัฒนาเด็กปฐมวยัในการจัดกิจกรรม เพ่ือเปนประโยชนตอครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ผูที่เกี่ยวของทางดานการศกึษา ไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย
ไดตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานสุสรณ สํานักงานเขต 
หนองจอก สังกัด กรุงเทพมหานคร 3 หองเรียน จํานวน รวม 95 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ สํานักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน และผานการประเมิน
วัดความสามารถในการใชมือ โดยใชแบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือที่ผูวจัิยสรางขึ้น โดย
คัดเลือกเด็กทีมี่คะแนนความสามารถในการใชมือ 15 อันดับสุดทาย เปนกลุมทดลอง  
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การศึกษาในครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 ระยะเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 30 นาที โดยทําการฝกในวันจันทร พุธ และศุกร เวลา 10.00 น. 
ถึง 10.30 น. รวม 24 ครั้ง 
 ตัวแปรที่ศึกษาคนควา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชมือ 2 ดาน ประกอบดวย 
   2.1 ความสามารถทางดานหยิบจับ 
   2.2 ความสามารถทางดานการเขียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับ 
ชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ สํานักงานเขต หนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. ความสามารถในการใชมือ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมกลามเน้ือมือใหประสาน
สัมพันธกับสายตา ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีแบงความสามารถในการใชมือออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 
  2.1 ความสามารถดานการหยิบจับ หมายถึง ความสามารถในการใชมือและน้ิวมือ หยิบจับ 
สิ่งของตางๆ ไดอยางคลองแคลว ม่ันคง มีการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพ่ือใชในการบงัคับ
ทิศทางไดอยางถูกตอง ความสามารถดานการหยิบจับในงานวิจัยนี้ สามารถวัดไดโดยใชแบบประเมิน
ความสามารถทางดานหยิบจับที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบประเมินโดยการปฏิบัติจริงในการใชมือหยิบจับ
สิ่งตางๆ  
  2.2 ความสามารถดานการเขยีน หมายถงึ ความสามารถของเด็กในการใชมือในการขีดเขยีน 
วาดภาพ เขยีนสัญลกัษณตางๆ เพ่ือสื่อความหมาย บอกความหมายของสิ่งทีต่นเองเขียนได มีจินตนาการ
และสามารถออกแบบการเขียนของตนเอง โดยการศึกษาในครั้งนี้แบงความสามารถทางดานการเขียน 
ออกเปน 5 ดาน ดังนี้  
   ดานที่ 1 การขีดเขี่ยเสนตางๆ ที่มีความหมาย หมายถึง การขีดเขี่ยเสนตางๆ และ
บอกความหมายของเสนที่เขียน พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่เขียนไดอยางสัมพันธกัน  
   ดานที่ 2 การวาดภาพแทนการเขียน หมายถึง การวาดภาพแทนการเขียนพรอม
สื่อความหมายและเลาเปนเร่ืองราวไดอยางสัมพันธกัน 
   ดานที่ 3 การเขียนสัญลักษณแทนการเขียน หมายถึง การเขียนสัญลักษณคลาย
ตัวอักษรซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมายพรอมทั้งเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 
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   ดานที่ 4 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธกีารของตนเอง หมายถึง การเขียนตัวอักษร
ที่รูจักดวยวิธีการของตนเองตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมา สามารถบอกความหมายและเลาเรื่องราว
ใหสัมพันธกับสิ่งที่เขียนได  
   ดานที่ 5 การเขียนสะกดคําขึ้นดวยตัวเอง หมายถึง มีความมั่นใจในการเขียนสะกด
คําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอกความหมายของคําที่เขียนและเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธ
กันได 
   ความสามารถดานการเขียนในงานวิจัยน้ี สามารถวัดไดโดยใชแบบประเมินความสามารถ
ดานการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยประเมินจากผลงานของเด็กในการทํากิจกรรมวาดภาพ  
 3. กิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื หมายถงึ กิจกรรมทีเ่ปดโอกาสใหเด็กแสดงออกทาง
ความคิดสรางสรรค โดยสํารวจ สังเกต เปรียบเทยีบ หยิบจับ และไดลงมือกระทําตอเมล็ดพืช และ
วัสดุตางๆ ตามความสนใจของตน โดยใชเมล็ดพืชที่มีรูปราง รูปทรง สี ขนาด ทีแ่ตกตางกันมาเปน
สวนประกอบในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเมล็ดพืชแตละชนิดที่นํามาใชในกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ในครั้งนี้ เปนเมล็ดพืชที่ใชประโยชนในการบริโภค หรือสามารถนํามาเปนเปนวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม
ได แตไมไดใชทําพันธุ หรือเพาะปลูกซึ่งอาจจะมีชีวิตอยูหรือไมมีชีวิตก็ได ไดแก เมล็ดขาวโพด เมล็ด
ถั่วตางๆ  เมล็ดกระถิน เมล็ดแตงโม เมล็ดฟกทอง เมล็ดแมงลัก เมล็ดหางนกยูง เมล็ดคูน เมล็ดละมุด 
และธัญพืชตางๆ เชน งาขาว งาดํา เมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน ดังนั้นเมล็ดพืชตางๆ ที่นํามาทํา
กิจกรรม จึงมีรูปทรง ขนาด น้ําหนักที่แตกตางกัน เพ่ือเปนการสงเสริมความสามารถในการใชมือและ
นิ้วมือ และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับสายตาของเด็กปฐมวัย การรับรูโดยใชประสาท
สัมผัสจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชในรูปแบบตางๆ นั้น ไดแก การวาดภาพ การฉีกปะ 
การตัด การรอย การพับ การปน ประกอบเมล็ดพืช ซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เปนกิจกรรมที่ยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง และเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชมือ
ของเด็กปฐมวยั  
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชในแตละครั้ง ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
ครั้งละ 30 นาที ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
ประกอบดวยจุดประสงค เน้ือหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
สําหรับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมมี 3 ขัน้ตอน ดังนี้   
  3.1 ขั้นนํา เปนการนําเขาสูกิจกรรมดวยการรองเพลง การทําทาทางประกอบเพลงการทอง
คําคลองจอง ปริศนาคําทาย หรือการใชสื่อประกอบ 
  3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากเมล็ดพืช 
  3.3 ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนาเพื่อสรุปความรูที่ไดรับใหตรงตามจุดประสงค ใน
กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากเมล็ดพืช รูปแบบการจัดกิจกรรมในงานวิจัยน้ีจัดเปน 6 รูปแบบหมุนเวียน
กันไป ไดแก การวาดภาพ การฉีกปะ การตัด การรอย การพับ การปน ซึ่งในแตละกิจกรรมจะมีความ
แตกตางกันในรายละเอียดของการปฏิบัติกิจกรรม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยในงานวิจัยนี ้สามารถพัฒนาผานการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชวสัดุจากธรรมชาติ เชน เมล็ดขาวโพด เมล็ดถั่วชนิดตางๆ  
เมล็ดกระถิน เมล็ดแตงโม เมล็ดฟกทอง เมล็ดแมงลัก เมล็ดหางนกยูง เมล็ดคูน เปนตน ความคิด
พ้ืนฐานของการพัฒนาความสามารถในการใชมือของเด็กเกี่ยวของกบัการบังคบักลามเน้ือมือ ใหทํางาน
ประสานกันกบัสายตาในการหยิบจับสิ่งตางๆ การวาดภาพ การลากเสน การตัดกระดาษ การรอยลูกปด 
การเคลื่อนไหวลีลามือ และการเขียน เปนตน (นภเนตร ธรรมบวร.  2540: 73) ผูวิจัยเชื่อวา การจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช จะสงผลตอความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย ดังแสดง
ในภาพประกอบ 1 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังการไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื มีความสามารถ ใน
การใชมือสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

 
 

  

การจัดกิจกรรม 
ศิลปสรางสรรค ดวยเมลด็พืช 

 

ความสามารถในการใชมือ 
    1. ความสามารถทางดานหยิบจับ 
    2. ความสามารถทางดานการเขียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนพ้ืนฐานของ
งานวิจัยมีดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชมือ 
  1.1 ความหมายของความสามารถในการใชมือ 
  1.2 ความสําคัญของความสามารถในการใชมือ 
  1.3 พัฒนาการความสามารถในการใชมือ 
  1.4 การสงเสริมความสามารถในการใชมือ 
  1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชมือ 
  1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชมือ 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขยีน 
  2.1 ความหมายและความสําคญัของการเขียน 
  2.2 จุดมุงหมายและองคประกอบของการเขียน 
  2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของและลักษณะพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  2.4 การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  3.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  3.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.4 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.6 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  3.7 บทบาทผูที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย 
  3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชมือ 
 1.1 ความหมายของความสามารถในการใชมือ 
  ความสามารถในการใชมือ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมบังคับกลามเน้ือมือใน
การประกอบกิจกรรมตางๆไดอยางคลองแคลวม่ันคง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2528: 16) การใชมือของเด็กปฐมวัยถือเปนการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก เชน มือ นิ้วมือ ซึ่งเปน
พ้ืนฐานนําไปสูความสามารถในดานตางๆ   การสงเสริมความสามารถในการใชมือใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน
สามารถจัดประสบการณไดอยางหลากหลายและควรเปดโอกาสใหเด็กไดใช มือ นิ้วมือ ในการบังคับ
กลามเนื้อมือเพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยน้ัน มีความจําเปนและ
สามารถเชื่อมโยงกันระหวางกลามเนื้อมือ การบังคับกลามเนื้อมัดเล็กใหทํางานประสานสัมพันธกับ
สายตาในขณะทํากิจกรรมตาง  ๆ ดังน้ันความสามารถในการใชมือจึงมีความสัมพันธกับการบังคับกลามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความสามารถในการใชมือไวดังนี้ 
  ฟอรส และ คิสซิงเจอร (เยาวพา เดชะคุปต.  2542; 87; อางอิงจาก Frost; & Kissinger.  1974) 
กลาวถึง ความสามารถในการใชมือ เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งความสัมพันธ ระหวางกลามเน้ือมือ และตา
เกี่ยวของกับทกัษะตางๆ ในการชวยเหลือตนเอง เชน การติดกระดุม รับลูกบอลที่กระเดาะเพียงครั้งเดียว 
  ฟอรแมน และ ฟลีท (เบญจมาศ วิไล.  2544: 14; อางอิงจาก Forman; & Fleet.  1980: 3) 
กลาววา ความสามารถในการใชมือ คือ ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือมือ นิ้ว
มือและแขน ในการทํากิจกรรมตางๆ โดยการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับการใชสายตา  
  นิวแมน (เบญจมาศ วไิล.  2544: 14; อางอิงจาก Neumaan.  1978: 26) ใหความเหน็วา 
ความสามารถในการใชมือเปนกระบวนการ ของการใชประสาทสัมผัสใหประสานสัมพันธกันในการทํา
กินกรรมอยางระมัดระวัง 
  สมบูรณ ชิตพงศ และคณะ (2518: 57) กลาววา ความสามารถในการใชมือ หมายถึง 
ความสามารถเกี่ยวกับระบบประสาททางกลามเนื้อและความสามารถในการใชกลามเนื้อตางๆ 
  พรรณี ช. เจนจิต (2528: 85 – 94) กลาววา ความสามารถในการใชมือ คือ ความสามารถ
ในการปรับตัวที่เด็กมีทักษะการใชมือในการปฏิบัติงานในชีวติประจําวันได เชน การชวยตวัเอง การแตงกาย 
การทํางานตางๆ ตลอดจนการเลน 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 16) กลาววา ความสามารถใน
การใชมือ เปนความสามารถในการบังคบัควบคุมกลามเน้ือนิ้วมือ ในการประกอบกิจกรรมตางๆ ได
อยางม่ันคงคลองแคลว  
  กรรณิการ วจิิตรสุคนธ (2529: 42) กลาววา ความสามารถในการใชมือ คือ การใช 
กลามเน้ือมือ เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการประสานงานระหวางมือกับตา ซึ่ง 
แสดงออกใหเห็นทางความสามารถในการใชมือของเด็ก 
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  รัชนี รัตนา (2533: 7) กลาววา ความสามรถในการใชมือ หมายถึง ความสามารถ ใน
การทํางานประสานสัมพันธกันดีระหวางกลามเนื้อนิ้วมือ ทําใหสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดอยาง
ถนัดและมีประสิทธิภาพ  
  เอ้ือพร สัมมาทิพย (2537: 221) กลาววา ความสามารถในการใชมือ หมายถึง ความสามารถ
ในการใชมือ และน้ิวมือในการใชทํากิจกรรมตางๆ โดยสัมพันธกับการใชสายตา 
  นภเนตร ธรรมบวร (2540: 73) กลาววา ความสามารถในการใชมือเปนความสามารถ
ในการบังคับกลามเนื้อมือสวนตาง  ๆ ใหทํางานประสานกัน เชน กลามเนื้อมือกับสายตา ในการหยิบจับสิ่ง
ตาง  ๆ การวาดภาพ การลากเสน  การตัดกระดาษ การรอยลูกปด การเคลื่อนไหวลีลามือ และการ
ลากเสนตามรอยปะ เปนตน  
  อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กุล (2546: 111) กลาววา มือเปนกลามเน้ือที่ใชในการทํางาน
ละเอียดที่ไมตองอาศัยการเคลื่อนที่ของรางกาย สวนใหญเปนการใชกลามเนื้อเล็กที่นิ้วมือ โดยไมตอง
ทํางานสัมพันธกับสายดวย 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) กลาวถึง ความสามรถในการใชมือหมายถึง การสราง
เสริมความสามารถในการใชการหยิบ จับ คัดเขียน และทํากิจกรรมที่ตองใชกลามเน้ือนิ้วมือ ฝามือและ
ขอตอ 
     วรรณี อยูคง (2547: 27; อางอิงจาก Audrey.  1998) ใหความหมายของความสามารถ
ในการใชมือ หมายถึง ความสามารถในการใชอวัยวะเพียงบางสวน โดยเฉพาะมือในการกระทํากจิกรรม 
เชน การตัด การเขียน หลักการทํางานที่สําคัญ คือ ความสามารถ ในการควบคุม การประสาน 
สัมพันธกันของมือ นิ้วมือ และตา 
 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการใชมือ หมายถึง การบังคับมือและกลามเน้ือมือ
ที่ใชในการทํางานละเอียด ที่ไมตองอาศัยการเคลื่อนที่ของรางกายเปนความสามารถในการบังคับควบคุม
การเคลื่อนไหวของกลามเน้ือมือ นิ้วมือใหประสานสัมพันธกบัสายตาและประสานสัมผัส ทําใหสามารถ
ทํากิจกรรมตางๆ และชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว มีประสิทธิภาพความถนัด
และเหมาะสมกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  
 1.2 ความสําคัญของความสามารถในการใชมือ 
  มือเปนอวัยวะสําคัญหน่ึงประการในการประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การใส-
ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟน ผูกเชือกรองเทา งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถาเด็กใชกลามเนื้อ
ไดอยางคลองแคลว จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ เชน ดานสติปญญาไดดีขึ้น เพราะมือมีสวนทําให
เด็กไดใชมือสํารวจ สัมผัสจับตองสิ่งของตางๆ ในทุกกิจกรรมซึ่งมีผูใหความหมายของความสําคัญของ
ความสามารถในการใชมือไว ดังนี้ 
  ไทดีแมน และ บัทเทอรฟลด (รัชนี รัตนา. 2533: 12; อางอิงจาก Tidyman; &  Butterfield. 
1951: 363 – 365) กลาวถึง ความสําคัญของความสามารถการใชมือที่มีความสําคัญตอการเขียน ซึ่ง
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ตองอาศัยการประสานงานที่ดี ระหวางสายตากับมือตลอดจนการควบคุมกลามเน้ือมือและกลามเน้ือแขน 
นอกจากนั้นตองอาศัยความแมนยําของการรับรูรูปราง และลักษณะตางๆ ไดถูกตอง 
  ดอรสัน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2538: 32; อางอิงจาก 
Dason.  1957: 391 – 392) กลาววา ความสําคัญของความสามารถในการใชมือมีความสําคัญตอการเขียน 
การเขียนที่ดีจะตองมีการประสานงานกันอยางดีระหวางสายตา มือ และการควบคุมกลามเนื้อ ซึ่งเปน
ความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเนื้อมือ 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 101 – 102) กลาวถึง ความสําคัญของความสามารถในการใชมือ 
ไววา มิไดหมายถึงเพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผูใหญ แตการเขียนของเด็กอนุบาล
เพียงการขีดเขียนไปมาก็เปนการเขียนในขั้นเริ่มตนแลว ซึ่งประโยชนของการเขียนก็เพ่ือสื่อความหมาย
และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเปนสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็น โดยตองใชความสัมพันธระหวาง
ตากับมือในการบังคับควบคุมการทํางาน   
  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2526: 2) กลาววา ความสําคัญของความสามารถ
ในการใชมือเปนความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับสายตา การฝกประสาทสัมผัสและความ
คลองแคลว ซึ่งจะนํามาไปสูการอานและการเขียนของเด็ก 
   เยาวพา เดชะคุปต (2528: 123) เสนอวา การควบคุมและประสานงานกันของกลามเน้ือ
มือกับสายตามีความสัมพันธกับการรับรู และสติปญญาของเด็กปฐมวัยดวย  
  เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) กลาวถึง ความสําคัญของความสามารถในการใชมือ 
ไววา มือของคนเราคือฐานของสมองผูที่ใชไดรับการบริหารมือมาตั้งแตเด็กๆ จะเปนผูที่มีสมองดี มี
ความคิดฉับไว การฝกฝนความคลองแคลววองไวของการใชกลามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ อยางมาก
กับความคิดอันฉับไวของเด็กและในทางตรงกันขามเด็กทีไ่มมีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือไดคลองแคลว
มักจะทําอะไรๆ ชาไปดวย  
  พัฒนา ชัชพงศ (2541: 122) กลาวถึง ความสามารถในการใชกลามเน้ือมือ ไววา คือ 
การพัฒนากลามเนื้อนิว้มือใหแข็งแรง ซึ่งเด็กพรอมที่จะลากลลีามือ ซึง่เปนพ้ืนฐานสาํคัญของการเขียน 
  จรัล คําภารตัน  (2541: 14) กลาวถึง ความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเน้ือมือ 
ไวดังนี้คือ  ในขณะที่เด็กกําลังลากเสนในลักษณะขีดเขี่ยไปมานั้น สมองของเด็กจะมีจิตนาการที่ไรขอบเขต 
และทําใหกลามเน้ือมือและประสาทตามีความสัมพันธกัน 
  พูนสุข บุณยสวัสด์ิ (2544: 41) กลาววา เด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดได ตอเม่ือมีความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือมือกับสายตาทํางานประสานสัมพันธกันไดดี  
  อธิฐาน พูลศิลปศักดิ์( 2546: 111) กลาววา การใชมือเปนการจับของเลน และเรียนรู
ทักษะในการชวยเหลือตัวเอง เชน การกินอาหาร และแตงตัว   
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) กลาววา การสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมือ เปนการพัฒนา 
การกลามเนื้อน้ิวมือที่มีความสําคัญตอเด็กมาก เพราะเด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 
การเขียนหนังสือ การจัดกระทําหยิบจับ การปน การตกแตงสิ่งตางๆ  
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 จากขอความที่กลาวมาสรปุไดวา ความสามารถในการใชมือมีความสําคัญตอเด็ก กลาวคือ 
กลามเน้ือมือ และความสามารถในการใชมือเปนสิ่งที่สําคัญ การเคลื่อนไหวกลามเน้ือตา มือ นิ้วมือ และ
แขน ที่สัมพันธกันจะทาํใหเด็กสามารถทาํกิจวัตรประจําวันไดคลองแคลววองไว ซึ่งการบริหารกลามเน้ือมือ
ใหแข็งแรงชวยในการพัฒนาของการรบัรูและสติปญญาที่วองไว ตลอดจนพื้นฐานความสามารถในการเขียน
ของเด็กตอไป 
 1.3 พัฒนาการความสามารถในการใชมือ 
  มีผูกลาวถึงพัฒนาการความสามารถในการใชมือไว ดังน้ี 
  สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย (2525: 124) กลาวถึง พัฒนาการความสามารถ
ในการใชมือดังน้ี เม่ืออายุ 3 – 4 ขวบ จะเร่ิมใชชอนปอนอาหารเองได เมืออายุ 5 – 6 ขวบ จะรับ และ
ขวางลูกบอลไดคลองแคลว  
  สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาต ิ(2529: 23 – 27) 
กลาวถึง พัฒนาการความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย โดยแบงตามความสามารถตามชวงวัย
แรกเกิดถึง 6 ขวบ สําหรับวัย 2 – 6 ขวบ ดังนี้ 
    อายุ 2 – 3  ขวบ รูจักแตงตวัและเลือกเสื้อผาไดเอง เขียนรูปหัว และ ตวัหรือ
อาจจะสวนอ่ืนๆ ของรางกาย สามารถทํางานงายๆ ได 
    อายุ 4 – 5 ขวบ  เขียนรูป มีหัว มีตัว มีสวนตางๆ ของรางกายที่สําคัญๆ ได
เขียนรูปสี่เหลีย่มหรือสามเหลี่ยมตามแบบได 
    อายุ 6 ขวบ  สามารถรับลูกบอลที่โยนมาใหจากระยะไกล 1 เมตร เขียนรูปหัว 
มีตัว มีขา แขน และ มือได 
  จันทรเพ็ญ ศรีมันตะ (2531: 70 – 81) กลาวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช
กลามเน้ือมัดเล็ก ไวดังนี ้
    อายุ 3 ป สามารถหยบิเศษผงโดยปดตาขางหนึ่งได ตัดกระดาษดวยกรรไกรได  
วางบล็อก 3 ชิ้น เปนสะพานได ควบคุมดินสอใหอยูระหวางหัวแมมือ และนิ้วมืออีกสองนิ้วได เขียน
วงกลมทับตามแบบอักษรได วาดรูปคนโดยมีศีรษะ และอาจมีสวนอ่ืนของรางกายอีกสักสองอยาง 
    อายุ 4 ป สามารถปดตาขางเดียวหยิบและวางเศษผงหรือวัสดุเล็กๆ ไวที่เดิมได  
รอยลูกปดได แตยังรอยรูเข็มไมได ตอบล็อกเปนหอคอยสูง 10 ชั้นได จัดบล็อก 6 อันเรียงเปนบันได 
3 ชั้นได กดหัวแมมือลงบนนิ้วแตละนิว้ไดตามตวัอยาง จับดินสอไดอยางเด็กโต เขยีนทบักากบาท และ
เขียนตัวหนังสือที่งายๆ บางตัว เชน ง บ ป ได วาดรูปคนมีศีรษะและขาอาจจะมีแขนและลําตัวดวย 
    อายุ 5 ป สามารถรอยรูเข็มได นําบล็อกมาเรียงเปนขั้นบันได 3 – 4 ขั้น เขียนทับ
รูปสี่เหลีย่มจัตรุัส (ตอมารูปสี่เหลี่ยม) และตัวอักษรบางตัวได อักษรบางตัวเขยีนไดโดยไมตองมีคนบอก 
วาดรูปคนโดยเริ่มตนที่ลําตัวกอนแลวจึงวาดศีรษะ แขน ขา และ หนาตา และยังวาดบานพรอมหลังคา
มีหนาตาง ประตู ปลองไฟไดดวย ระบายสีภาพดวยความระมัดระวัง 
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    อายุ 6 ป เขียนทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดอยางถูกตอง เขียนทับรูปบันไดไดเรียบรอย
พยายามจะวาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน วาดรูปสามเหลี่ยมไดถูกตองกวาเม่ืออายุ 5 ป 
  ดวงเดือน ศาสตรภัทร (2535: 117 – 129) สรุปพัฒนาการดานความสามารถในการใช
มือของเด็กวัยตางๆ จากแนวคิดของ กีเซล (Gesell) ไวดังนี้  
   อายุ 3 ขวบ 
    1. ตอกอนไมไดสูง 9 กอน 
    2. ตอกอนไมเปนรูปสะพานได 
    3. หยิบลูกกวาดใสขวดได 10 เม็ด ในเวลา 30 วินาที 
    4. เขียนรูปวงกลมตามแบบได 
    5. เขียนรูปกากบาทได 
    6. จัดรูปเหลี่ยมใสชองทําไดถูกตามแบบ 
    7. กินอาหารไดเองโดยไมหกเลอะเทอะ 
    8. รินน้ําจากเหยือกได 
    9. ใสรองเทาไดเอง 
    10. ใสเสื้อที่ไมมีกระดุมได 
   อายุ 4 ขวบ 
    1. เลียนแบบวางกอนไมเปนรูปประตูได 
    2. วาดรูปคนมีสวนสําคัญ 2 สวน 
    3. วาดรูปกากบาท 
    4. พับกระดาษได 3 ทบ (ตามแบบ) 
    5. ลางหนา ลางมือ และ แปรงฟนไดเอง 
    6. ใสเสื้อผาและถอดไดเอง เฉพาะชั้นนอก 
   อายุ 5 ขวบ 
    1. ตอกอนไมทําขั้นบันไดได 2 ขั้น 
    2. วาดรูปสามเหลี่ยมเหมือนแบบ 
    3. แตงตัวและถอดเสื้อผาไดเองโดยไมตองชวยเหลือ 
   อายุ 6 ขวบ 
    1. เลนตอกอนไมทําบันไดได 3 ขั้น 
    2. วาดรูปคนมีสวนคอ มือ และใสเสื้อผา 
    3. แตงตัวและผูกเชือกรองเทาได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546: 38 – 40) กลาวถึง ความสามารถ
ในการใชมือ ดังนี้ 
   วัย 4 – 5 ป 
    1. เสียบคลิบกระดาษลงบนกระดาษ 
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    2. จับดินสอดวยนิ้วมือในทาทางที่ถูกตอง 
    3. พับกระดาษซอนกัน 3 ทบได และ ใชนิ้วรีดตามรอยพับ 
    4. ประกอบภาพตัดตอ 6 – 10 ชิ้น ลงในกรอบ 
    5. มีความคลองในการใชกรรไกร ตัดกระดาษเปนรูป 
    6. ปนดินน้ํามันเปนรูปรางหยาบๆ ที่ผูอ่ืนอาจไมเขาใจความหมาย  
    7. เขียนรูปมีหัว มีตัว มีสวนตางๆของรางกายที่สําคัญๆได 
    8. เขียนรูป หรือ ตามแบบ 
    9. สามารถเขียนเสน (เสนตามรอยปะ) 
    10. วาดรูปบานแบบงายๆ 
    11. ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระงายๆที่มีขนาดใหญภายในขอบรูป 
    12. สามารถพับน้ิวมือของตนเองเอาขึ้นหรือหดลงทีละนิ้ว 
    13. สามารถกะขนาดรูปราง ของสิ่งของรูวาอะไรเล็กหรือใหญ 
   วัย 5 – 6 ป 
    1. สามารถรับลูกบอลที่โยนมาจากระยะไกล 1 เมตร 
    2. ใชอุปกรณตางๆ ประกอบการเลนดินน้ํามัน เชน ขวด 
    3. กรอกน้ํา – ทราย ลงในภาชนะและเทออก 
    4. ไขและหมุนลูกบิดประตูดวยกุญแจ 
    5. เปดปดเข็มกลัดที่มีขนาดใหญ 
    6. รอยดายขึ้นลงผานรูที่เจาะบนกระดาษฝกการเย็บ 
    7. ตอแทงไมเปนรูปตางๆ 
    8. ประกอบภาพตัดตอจํานวนไมเกิน12 ชิ้น เขาดวยกัน (ไมมีกรอบ) 
    9. ประกอบภาพตัดตอ 16 – 20 ชิ้น เขาดวยกันลงในกรอบ 
    10. ใชกรรไกรไดคลอง ตัดกระดาษตามรอยเปนภาพตางๆ ได 
    11. ปนดินน้ํามันเปนรูปสิ่งของที่มีรายละเอียดสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ 
    12. เขียนรูปมีหัว มีตัว มีขาแขน และมือ 
    13. เขียนรูปตามคําสั่งโดยไมมีแบบ 
    14. ลอกแบบตัวพยัญชนะขนาดสูง 2 – 4 เซนติเมตร 
    15. เขียนตัวพยัญชนะตามรอยประได เขียนชื่อตัวเองได 
    16. ระบายสีที่มีความละเอียด โดยอยูในขอบเขต 
  สุชา จันทรเอม (2543: 41 – 42) กลาวถึง ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กแบง
ตามชวงวัย ดังนี้ 
 
   อายุ 3 ป 
    1. ชวยจัดโตะอาหาร ไมทําถวยชามหลน 
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    2. ตอแทงไมสี่เหลี่ยม 9 แทง ไดในทางสูง 
    3. สรางสะพานโดยใชแทงไมสี่เหลี่ยม 3 แทง 
    4. แตงตัวเองไดถาชวยกลัด หรือปลดกระดุมให 
    5. ปลดกระดุมดานหนาเอง 
    6. เขียนแบบกากบาทไดเขียนรูปคนตามที่สั่ง 
   อายุ 4 ป 
    1. กลัดกระดุมเสื้อเอง 
    2. เขียนกากบาทไดเหมือน 
   อายุ 5 ป 
    1. ผูกเชือกรองเทา 
    2. เขียนรูปสามเหลี่ยมไดเหมือน 
    3. เขียนตัวอักษร 
   อายุ 6 ป 
    1. สามารถใชมือและใชตาประสานกันดีขึ้น 
    2. การจับดินสอในการเขียนทําไดดีขึ้น 
    3. ชอบวาดภาพระบายสีแตจะทําไดไมเรียบรอยเพราะเด็กไมอยูนิ่ง 
    4. เด็กสามารถจะมองเด็กคนอื่นเลนโดยที่มือของตนยังทํางานตอไปได 
    5. สามารถใชกลามเนื้อมือและสายตาพรอมๆกันขณะเดินหรือนั่งเขยีนหนังสือ
ตัวเล็กๆ 
     6. ชอบใชมือหยิบอาหารใสปากมากกวาใชชอน – สอม 
  อําไพพรรณ ปญญาโรจน (2545: 322 – 323) กลาวถึง ความสามารถในการใชมือ ดังนี้ 
   อายุ 1 ป หยิบ จับสิ่งของดวยนิ่วหัวแมมือและนิ้วชี้ จับดินสอกลางแทงดวยอุงมือ
แลวขีดเขียนไปมา 
   อายุ 2 ป ชอบเลนของเลนที่ออกแรงมากขึ้น เชน ดี หรือตอกดวยคอน ดึงออกหรือ
สวมใสของสองสิ่งที่มีรูปรางเหมาะมือและมีสีสะดุดตา 
   อายุ 3 ป กลามเนื้อแข็งแรง ใชมือหยิบจับอาหารตลอดจนใชชอนตักอาหารเขาปากได 
ชวยตวัเองในการแตงกาย เชน ถอดและใสกระดุมเสื้อไดเองแตตองการใหผูใหญชวยเหลืออยู สามารถ
จับดินสอขีดเขียนได 
   อายุ 4 ป วันนี้สามารถชวยตัวเองในการแตงตัว ลางมือ แปรงฟน ไดมากขึ้น 
   อายุ 5 – 6 ป เด็กวันน้ีสามารถใชกรรไกรตัดกระดาษตามรูปไดดี ปนดินน้ํามัน เย็บผา
ดวยเข็มเลมโต วาดเขียนดวยดินสอและสีน้ํา 
  อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กุล (2546: 111) กลาววา ถึงพัฒนาการความสามารถในการใชมือ
วา ขึ้นอยูกบัระดับสติปญญาตามวุฒิภาวะของสมองทีเ่ปนไปตามวัย โดยพัฒนาจากตนแขนไปสูปลาย
แขนหรือจากตนไปสูปลาย ดังนี้ 
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   อายุ 1 ป สามารถใชนิ้วโปงและนิ้วชี้ไดแตไมคลอง จึงจําสิ่งของทั้งมือ และลากเสน
เปนแนวตั้งจากบนลงลางขึ้นๆ ลงๆ ได 
   อายุ 2 ปขึ้นไป สามารถเขียนโยงลากเสนตอเนื่องกัน กอนจะรูจักลากเสนตามแนวนอน
สลับซายขวา    
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา พัฒนาการความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยน้ัน จะ
พัฒนาการเปน ไปอยางมีระบบตามชวยอายุของเด็ก โดยจะพัฒนาจากตนแขนไปสูปลายแขนโดยพัฒนา
ความสามารถในการใชมือควบคูไปกับกลามเนื้อใหญ และระดับสติปญญาตามวุฒิภาวะสมอง 
 1.4 การสงเสริมความสามารถในการใชมือ 
  ฟชเชอร และ เทอรรี่ (เบญจมาศ วิไล.  2544: 18; อางอิงจาก Fisher; & Terry.  1997: 284) 
กลาววา การจัดประสบการณใหแกเด็ก เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชมือของเด็กกอนที่จะเรียน
เขียนไว ดังนี้ 
   1.4.1 การวาดรูประบายสี จัดที่ใหวาดบนพื้นหรือบนกระดาษที่ใชขาตั้ง เสนตั้ง ที่
เด็กตองใชในการเขียนอักษร เสนตรง วงกลม หรือเสนพ้ืนฐานตางๆนั้น จะพบไดจากการวาดภาพ
ของเด็ก 
   1.4.2 การออกแบบ ใหเด็กไดออกแบบของ เชน ลวดลายที่ขอบรูปภาพของจุลสาร
ที่หอหนังสือ รูปทรงของถุงกระดาษ ความคิดในการออกแบบของเด็กจะมาจากลีลาเสนและอ่ืนๆ 
   1.4.3 ถาดทรายเปนกิจกรรมที่ทําไดงายและเด็กๆจะรูสึกสนุกสนานมาก ในการใชนิ้ว
วาดเสนและระบายสีดวยมือ 
  แอนเดอรสัน และ แลพพ (เบญจมาศ วิไล.  2544: 18; อางอิงจาก Anderson; &  Lapp. 
197: 102) กลาวถึง วธิีสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการใชมือ ในการฝกกลามเน้ือ และฝกการบังคับ
เครื่องมือที่ใชเขียน ใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กดวยการเลนตางๆ เชน เลนโทรศัพท จัดโตะ 
เปลี่ยนชุดตุกตา ตัดกระดาษดวยกรรไกร เขียนภาพดวยมือ ปนดินเหนียว ถักสานและฝกใชชอลก
เขียนกระดานดําหรือใชสีเทยีนในกระดาษแผนใหญๆ ซึ่งเปนการฝกฝนเกี่ยวกบัพ้ืนฐานในการเขียน
โดยตรง เขาใจรูปรางตัวอักษรที่แทจริงและรูจักวิธีเขียนโดยเด็กจะสามารถเขียนวงกลมไดเปนอันดับแรก 
โดยมีการกําหนดทิศทางที่เริ่มตนให เชน เขียนรูปนาฬิกา ขนมกลมๆ ลูกบอล ฟองสบู เปนตน ตอจากนั้น
ก็เชื่อมโยงวงกลมกับเสนตรง เชน วาดภาพเกวียนมีลอ วาดภาพไกงวงมีขนไกที่หาง วาดภาพไมตะพดมี
หัวกลม 
  สํานักคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2526: 101 – 107) เสนอกิจกรรมรอยที่สงเสริม
การใชมือของเด็กอายุ 5 – 6 ป ดังนี้ 
   1. รอยลูกปดเม็ดดวยดายหรือเอ็น 
   2. รอยหลอดกาแฟดวยเชือก 
   3. รอยเชือกรองเทา 
   4. หัดเย็บผา (เปนรูปภาพเจาะรูโดยรอบใชเข็มไหมพรมรอยขึ้น – ลง ตามรูที่เจาะไว) 
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   5. รอยดอกไม ใบไมโดยใชกานมะพราว 
   6. รอยไหมพรมแลวทอเปนผืน 
  สุมนา พานิช (2531: 24) กลาวถึง วิธีการสงเสริมความสามารถในการใชมือไววา คือ
การฝกใหเด็กใชนิว้มือในการวาดภาพ ระบายสี ปน ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ ทาํกจิกรรมอื่นๆ ในเร่ือง
การชวยเหลือตัวเอง เชน การติดกระดุม การรูดซิป ฯลฯ 
  พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2544: 41 – 42) กลาวถึง วิธีการสงเสริมความสามารถในการใชมือ 
ดังนี้ 
   1. เลนโยน-รับลูกบอล โยน – รับ หวงยางหรือลูกชวง 
   2. เลนเกมและการละเลนที่ใชมือที่นั่งเลนอยูกบัที่ เชน หมากเก็บ อีตัก หมากขุน ฯลฯ 
   3. นิ้วมือขีดเขยีนเลนบนดิน ใชนิ้วมือเขียนเลนบนทราย และขุดอุโมงค กอเจดียทราย
ใชชอลกขีดเขียนกระดานเลน 
   4. ใชทํางานศิลปะตางๆ เชน วาดภาพระบายสีดวยสีเทียนหรือสีไม วาดภาพดวย
พูกันหรือแปรงทาสีอันเล็กๆ โดยใชสีน้ํา สีฝุน หรือสีโปสเตอร ใหวาดดวยนิ้วดวยแปงมันผสมสีหรือ
โคลน ใหวาดดวยกาวน้ําโรยทรายสี หรือขีเ้ลือ่ยไมปนผสมสี หรือกากมะพราวปนผสมสี วาดภาพดวยเชือก
หรือหลอดดาย พิมพเศษวัสดุ หรือฟองน้ํา ใชกระดาษขยุมหรือใบไม กานกลวย เลนสีบนกระดาษหยดสี 
เทสี เปาสี ลูบสี ทํางานกระดาษดวยเลนปนแปงที่ผสมสีอาหาร ดินนํ้ามัน ดินเหนียว ปนทรายผสมน้ํา 
ประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ 
   5. เลนของเลนทีใ่ชมือ นิ้วมือ เชน เลนโทรศัพท เลนเปลีย่นเสื้อตุกตา รูดซิปติด
กระดุมผกูเชือกรองเทา เลนใสของลงกรอบหรือชองที่มีรูปคลายของน้ัน เชน ใสหมุดลงในชองกระดานหมุด 
ใสรูปทรงลงกลองหยอดรปูทรง สวมลูกกลมแทงไม เลนรอยลกูปด เลนเย็บผาบาง แผนหนังตอกตาไก 
ถักหรือสานดวยดายหรือพลาสติกเสน เลนตอไมบล็อก ตอเลโก เลนภาพตัดตอ เลนตวงน้ํา เลนกอเจดียทราย 
   6. เลนเครื่องดนตรีสําหรับเด็ก เชน เขยาแซ็ค ตีกลอง ตีฉาบ ตีระนาด เปาป ดีด
เปยโนดีดกีตาร ฯลฯ เครื่องเลนดนตรเีหลานี้ทําดวยวสัดุที่เหลือใช  
  เยาวพา เดชะคุปต (2543: 22 – 24) กลาวถึง อุปกรณที่สงเสริมกลามเนื้อเด็ก ไดแก  
   1. อุปกรณประเภทที่สงเสริมการใชกลามเนื้อกบัสายตา (Eye Hand Coordination) เชน 
การรอยลูกปด รอยเชือก รอยดอกไม เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไมหนีบ ปกหมุด ตอกตะปู  
   2. อุปกรณประเภทหนึ่งที่จัดกระทําตอวตัถ ุ (Manipulative) เชน การตอบล็อก
ตางๆ ไดแก บล็อกไม บลอ็กพลาสติก บล็อกชุด ตวัตอพลาสติกตางๆ เปนตน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 103) กลาวถึง กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการใชมือ 
เพ่ือฝกการทํางานประสานสัมพันธระหวางตากับมือแลว ยังเปนการพัฒนาทักษะการใชมือ เน่ืองจาก
การกระตุนจากปลายกลามเน้ือเล็กจะสงผลตอไปยังใยประสาท ทําใหเกิดความเจริญงอกงามของใยประสาท 
ซึ่งมีหลายกิจกรรม เชน  
   1. กิจกรรมการปน เปนการสงเสริมการทํางานของกลามเน้ือมือ ฝามือ ขอมือและ
นิ้วมือในการบีบ บิ ดึง นวด ทุบ และประดิษฐ ซึ่งสงผลใหเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือมือ มี
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ทักษะในการใชมือ ใชนิ้วมือในการทํางานอยางคลองแคลวขึ้น วัสดุทีม่าใชในการปน ไดแก ดินเหนียว 
ดินน้ํามัน ปจจุบันนิยมใชแปงปนโด (Play Dough)  
   2. กิจการฉีกกระดาษ การตัด การปะกระดาษบนภาพ โดยเนนความสามารถของ
การจับ การถือและการกะประมาณ ที่แตกตางกัน ดังนี้ 
    เด็กอายุ 4 – 5 ป 
     1. แปะกระดาษตามรูปรอย 
     2. ตัดกระดาษตามรูปรอย 
    เด็กอายุ 5 – 6 ป 
     1. ใชกรรไกรไดคลอง ตัดกระดาษตามรอยพับตางๆ     
     2. การวาดภาพ ระบายสี 
    เด็กอายุ 4 – 5 ป 
     1. จับดินสอทาทางที่ถูกตองไดดี  
     2. เขียนรูปตามแบบ 
     3. วาดรูปสิ่งที่คุนเคย 
     4. วาดรูปคนครบสวนประกอบของรางกาย 
     5. วาดรูปบาน 
     6. ระบายสีรูปทรงและแบอิสระไดตามกรอบรูป 
    เด็กอายุ 5 – 6 ป 
     1. วาดรูปคนและเสื้อผาใหรายละเอียด 
     2. เขียนรูปตามจิตนาการ หรือตามคําสั่งไดโดยไมมีแบบ 
     3. ระบายสีไดสวยงาม ใหภาพที่มีความละเอียดขนาดเล็ก โดยอยูในกรอบรูป 
     4. การพับ การพับเปนกิจกรรมที่เพ่ิมความสามารถในการควบคุมกลามเนื้อ
นิ้วมือ ขอมือและการใชสายตาสัมพันธกับมือ  
      การพับแตละอายุจะแตกตางกันตามความสามารถแตละชวงวัย ดังนี้ 
       เด็กอายุ 4 – 5 ป 
        1. พับกระดาษซอนกัน 3 ทบ 
        2. ใชนิ้วรีดรอยพับ 
        3. พับเปนรูปรางอยางงาย เชน จรวด เรือสําปน 
       เด็กอายุ 5 – 6 ป 
        1. เรียนพับกระดาษรูปตางๆ  
        2. พับกระดาษเปนรูปรางที่มีรายละเอียด 
        3. การฝกความคลองแคลวของกลามเนื้อเล็ก 



 
 

18 

   กิจกรรมที่ฝกเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกลามเนื้อเล็ก ไดแก การตอไมบล็อก การรอยลูกปด 
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการหยิบจับ การใชนิ้ว เชน การเลนเปยโน การดีดพิณ เปนตน ซึ่งกิจกรรม
ฝกความคลองแบงตามอายุ ดังนี้ 
    เด็กอายุมากกวา 1 – 3 ป 
     1. รอยลูกปด 
     2. รูดซิป 
     3. ติดกระดุม 
     4. ตอไมบล็อก 
     5. แกะหอของขวัญที่ผูกเชือกหลวมๆ 
    เด็กอนุบาล อายุ 3 – 6 ป 
     1. ตอไมบล็อก 
     2. จัดแยกสิ่งของ 
     3. รอยดาย 
     4. ผูกเชือก 
 จากเอกสารที่กลาวมาสรุปไดวา การสงเสริมความสามารถในการใชมือนั้น ทําไดโดยใหเด็ก
ฝกทักษะในการใชมือหยิบจับสัมผัสกับวตัถุ สื่อ และอุปกรณที่หลากหลาย ตลอดจนการเคลื่อนไหว
ของมือที่ประสานสัมพันธกัน โดยการสงเสริมใหฝกฝนทกัษะในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การวาดภาพ
ระบายสี การปน การฉีกปะ การตัด พับกระดาษ การถัก การรอย เปนตน 
 1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชมือ 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาตางมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการใชมือที่แตกตางกัน 
ดังนั้นจึงพยายามศึกษา คนควาหาขอมูลเพ่ืออธิบายถึงพัฒนาการในแตละขัน้ทีเ่กี่ยวของกับความสามารถ
ในการใชมือของเด็กในแตละวัย ซึ่งผลจากการศึกษาคนควาดังกลาวนี้ ทําใหเกิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการใชมือขึน้มาหลายทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.5.1 ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (ประมวญ ดิคคินสัน. 2524: 178 – 179; อางอิงจาก 
Gesell. 1947) ซึ่งเปนนักจิตวทิยาพัฒนาการ กลาววา ความสามารถในการใชมือของเด็กสามารถแบง
ออกเปนระยะและมีขั้นตอนพัฒนาการในการสงเสริมกลามเนื้อมือที่มีความสําคัญแกชีวิต ซึ่งเปนรากฐาน
ของบุคคล เม่ือเจริญเติบโตเปนผูใหญพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพความพรอมทาง
รางกาย ไดแก กลามเน้ือมือ กระดูกและระบบประสาทตางๆ สิ่งแวดลอมเปนเพียงสวนประกอบของ
การเปลี่ยนแปลง โดยกีเซลไดแบงพัฒนาการเด็กออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
   1.5.1.1  พฤติกรรมดานการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เปนความสามารถของ
รางกายที่ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะตางๆ ของรางกายความสัมพันธดานการเคลื่อนไหวทั้งหมด 
   1.5.1.2 พฤติกรรมดานการปรับตวั (Adaptive Behavior) เปนความสามารถ ใน
การประสานงานระหวางระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรูสึก (Motor Sensory Coordination) เชน 
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ประสานงานระหวางสายตากับมือ (Eye hand Coordination) ซึ่งดูไดจากความสามารถในการใชมือ
ของเด็ก (Manipulation) เชน ในการตอบสนองตอสิง่ทีเ่ปนลูกบาศก การสั่นกระดิ่ง การแกวงกาํไล ฯลฯ 
ฉะนั้นพฤติกรรมดานการปรับตวัสัมพันธกบัพฤติกรรมดานการปรับตวั จึงสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหว 
   1.5.1.3  พฤติกรรมทางดานภาษา (Language Behavior) ประกอบดวยวธิีสือ่สาร
ทุกชนิด เชน ทาทางการเคลื่อนไหวรางกาย ความสามารถในการเปลงเสียง 
   1.5.1.4  พฤติกรรมทางดานนิสัยสวนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) เปน
ความสามารถในการปรับตัวของเด็ก ระหวางบุคคลและระหวางกลุม ภายใตสภาพแวดลอมและสภาพ
ความเปนจริง นับเปนการปรับตวัทีต่องอาศัยความเจริญของสมองและระบบการเคลื่อนไหวประกอบ 
ในสวนทีเ่กี่ยวกับความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก กีเซล (Gesell) พบวา กอนที่คนเราจะทํา
อะไรงายๆ เชน หยิบอาหารใสปากไดนั้น ผานการเรียนรูหลายขั้น กลาวคือ  
    1.5.1.4.1 ขั้นแรกทารกใชมือตะปบ  
    1.5.1.4.2 ขั้นตอมาจับของดวยมือ 4 น้ิวติดกันฝามือ โดยริเร่ิมใชฝามือตอนใกลๆ 
สันมือ ตอมาจะเลื่อนไปใชใจกลางมือ แลวใชหัวแมมือคอยๆ เลื่อยมาจับ  
    1.5.1.4.3 ขั้นสุดทายคือ การหยิบของดวยน้ิวหัวแมมือกับปลายนิ้วมือ  
  ยิ่งไปกวานั้น กีเซล (Gesell) ตั้งขอสังเกตวา การควบคมุปฏิบัติการแหงกลามเน้ือของ
คนเรา มีพัฒนาการจากศีรษะจรดเทา เรียกวา “Cephalo Caudal Sequence” คอื หันศีรษะไดกอน
ชันคอ แลวจึงคว่ํา คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง ตามลําดับ สวนพัฒนาการปฏิบัติการกลามเน้ือมือ 
เร่ิมจากใกลตัวกอนเรียกวา “Proximdistal Sequence” โดยขาทารกสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของ
แขนขา โดยการแกวงแขนขากอนมือและเทา เด็กใชแขนคลองกอนมือ และกอนนิ้ว ดังนั้นเด็กเล็กๆ 
เม่ือตองการจับอะไรก็ผวาไปทั้งตวั ตอมาจึงยื่นออกไปเฉพาะแขนแลวใชมือและนิ้วดังกลาว ถาจะให
เด็กเล็กๆ เขยีนหนังสือมักจะเขียนตวัโตๆ เพราะกลามเน้ือมือยังไมคลอง ไดแตวาดแขนไปกวางๆ 
ตอมาเมื่อการบังคับกลามเน้ือบรรลวุุฒิภาวะแลว จะสามารถเขียนตัวเล็กๆ ได เพราะเด็กสามารถบังคับ
กลามเน้ือมือและน้ิวได 
 สรุปวา กลามเน้ือมือสามารถพัฒนาการได ตั้งแตแรกเกิดและพัฒนาการใหมีความแข็งแรง 
คลองแคลวขึน้ไดจากการจดัสภาพแวดลอมที่ใหเด็กไดลงมือปฏบิัตใินชีวติประจําวนั ดังนั้นจากทฤษฏี
ของ กีเซล (Gesell) ทําใหทราบวา เด็กสามารถพัฒนาการหยิบจับจากสวนใหญไปหาสวนเล็ก และ
ยังชวยใหกลามเน้ือมือพัฒนาไปสูการเขียนตอไป 
  1.5.2 ทฤษฎพัีฒนาการของอีริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 47; อางอิงจาก 
Sprinthall.  1998) กลาวถึง พัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ป ซึ่งเปนขัน้การควบคุมตนเอง หรอืสงสัย 
อาย โดยเด็กเริ่มเรียนรูที่ชวยตนอง สามารถที่จะควบคุมตนเองในการทําอะไรงายๆ ไดเหมาะสมกับวยั 
เชน การหยบิอาหารเขาปาก ซึ่งถามีการบงัคับหรือเข็มงวดมากเกินไป เด็กอาจรูสึกวา ตนไมสามารถ
ทําได ซึ่งจะสงผลใหเด็กพ่ึงพาผูอ่ืน 
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 จากทฤษฎขีองอีริคสัน ทําใหทราบวา เด็กพัฒนาการหยิบจับสิ่งตางๆ จากการใชประสาท
สัมผัส และการเปดโอกาสใหเด็กไดหยบิจับสิ่งตางๆดวยตนเอง จากงายไปหายากและมคีวามเหมาะสม
กับวัยของเด็ก 
  1.5.3 ทฤษฎีพัฒนาการของเคปฮารท โทมัส อาร เมอเร (สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา
2551: 35; อางอิงจาก Kephart.  1971) กลาวถึง พัฒนาการเปนลําดับขั้นของเด็ก คือ เร่ิมจากการรับ
ขาวสารขอมูลของเด็ก (Information Processing Stage) เรียกวา “Innate หรือ Stimulus-responded 
Reflex Period” (ระยะที่มีอยูเดิมแตกําเนิดหรือระยะของปฏิกิริยาการกระตุน-ตอบสนองโดยอัตโนมัติ) 
ระยะนี้เด็กจะมองกระพริบตา สะดุง หมุนตัว และทําอะไรตามแบบอัตโนมัติ ระบบประสาทและกลามเน้ือ
จะคอยๆ เจริญเติบโตขึ้นมาที่ละนอย ปฏิกิริยาอัตโนมัติบางอยาง จะมีการปรับใหเขากับสถานการณ 
จากนั้นขั้นตอนการรับรู (Perceptual Stage) จะเชื่อมโยงหรือปรับใหเด็กแยกภาพ และพ้ืนผิวโดยอาศัย
การจัดประสบการณใหกับเด็ก จากนั้นจึงพัฒนาสูการจับวัตถุเลก็ๆ เด็กจะกระตุนนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้
ใหบีบเขามาทศิทางตรงขามเพียงอยางเดียว โดยไมออกแรกกระตุนสวนอ่ืนๆ เม่ือเด็กเรียนรู บรรลุ
การควบคุม 
 สรุปไดวา การจัดประสบการณที่สงเสริมกลามเนื้อมือและประสาทสัมผัสใหกับเด็กนั้น สามารถ
มีสวนชวยใหเด็กบังคับมือในการเขียนหนังสือ เด็กสามารถแยกมุมมองที่เหมาะสม และเคลือ่นไหว
กลามเนื้อมือไปสูสิ่งนั้นๆ แลวพัฒนาไปสูการคนหาควา โดยใชสายตา ประสาทสัมผัสตางๆ เพ่ือใหเรียนรู
และสัมพันธกันกับการใชกลามเนื้อมือในการเคลื่อนไหวอยางถูกตองและคลองแคลว 
  1.5.4 ทฤษฎีพัฒนาการของมอนเตสซอรี่ ลิลลารด (lillard. 1996: 27) กลาวถึง การสอน
แบบมอนเตสซอรี่วา แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้นไมเนนการใหความรูดานสมองมากกวาการใช
มือในการลงมือปฏิบัติจริง (Never give to the brain more than we give to the hand) โดยเด็ก
สามารถพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู จีระพันธุ พูลพัฒน (2540: 14 – 15) กลาววา การจัดการเรียนรูของ มอนเตสซอรี่ เปน
รูปแบบการเรยีนการสอนที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสตปิญญา ซึ่ง
แนวคิดของมอนเตสซอรี่นั้นเริ่มจากการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม โดยใชมือและประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ในการเรียนรูผานอุปกรณที่มอนเตสซอรี่สรางขึ้น อุปกรณของมอนเตสซอรี่ประกอบดวยหลาย
รูปแบบ เชน อุปกรณที่เนนการใชกลามเน้ือมือและประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรม ซึ่งเหมาะสําหรับ
ใชกับเด็กเล็กๆ เพ่ือพัฒนาไปสูการใชอุปกรณทางวิชาการตอไป ซึ่งอุปกรณของมอนเตสซอรี่ เปน
สิ่งที่ชวยในการควบคุมตนเองของเด็กขณะทํางาน เด็กมีความอยากรูอยากเห็นในการแสวงหาความรู
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ตนเองสนใจ อยากทดลอง อยากเรียนรูกิจกรรมใหมๆ เด็กมีอิสระในการเลอืกทํา
กิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  ทําใหเด็กมีสมาธิในการทํางานไดโดยไมมีใครมารบกวน ซึ่งเปน
สิ่งที่มอนเตสซอรี่ ใหความสนใจ เม่ือทํางานเสร็จเด็กตองเปนผูเก็บอุปกรณใหเรียบรอย นอกจากนั้น
เด็กสามารถเรยีนรูจากการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน รูจักการรอคอย เรยีนรูการใชอุปกรณรวมกนั ซึ่งความสนใจ
ของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเด็กในแตละวัย 



 
 

21 

 สรุปไดวา มอนเตสซอรี่ มุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากสภาพแวดลอมและอุปกรณที่มอนเตสซอรี่
สรางขึ้น เพ่ือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติงานตวยตนเอง ตามความสนใจของตนและทําใหเกิดทักษะในการใช
กลามเน้ือมือใหทํางานไดอยางคลองแคลว ม่ันคงและเชื่อมโยงเขาสูทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 
 จากทฤษฎีพัฒนาการของนักการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใชมือน้ัน แสดงใหเห็น
วาทุกทฤษฎีเด็กมีพัฒนาการในการใชกลามเนื้อมือ โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตางๆ ที่เรียกวา
กลามเน้ือใหญกอนแลวจึงคอยๆ พัฒนาสูการใชกลามเน้ือมือ ซึ่งจะเปนไปตามวฒิุภาวะ พัฒนาการ 
และการเรยีนรูของเดก็ในแตละวยั จึงสงผลใหเด็กสามารถควบคุมการทํางานของมือใหประสานสัมพันธ
กับสายตาในการหยบิจับและนําไปสูการเขยีนทีค่ลองแคลวและมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชมือ 
  งานวิจัยในตางประเทศ  
   ฮิลการด (พรรณี ช. เจนจิต.  2528: 35; อางอิงจาก Hillgard.  1932) ศึกษาคนควา
เร่ืองความพรอมในการใชมือ พบวา เด็กมีอายุมากกวาเด็กมีวุฒิภาวะมากกวาเขียนรูไดเร็วและงายกวา
เด็กที่มีอายุนอย จาการทดลองกับกลุมเด็กหนึ่งอายุประมาณ 2 – 3 ขวบ โดยการฝกใหติดกระดุม ปนบันได 
และการใชกรรไกรเปนเวลา 12 อาทิตย เปรียบเทียบกับเด็กกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก
ใหทํากิจกรรมตางๆ ดังกลุมทดลอง เด็กกลุมน้ีมีอายุแกกวาเด็กกลุมแรก 3 เดือน ผลปรากฏวา หลัง
การฝกหัด 12 อาทิตย เด็กในกลุมทดลองทํากิจกรรมเหลานั้นไดดีกวากลุมทดลอง ซึ่งไดรับการฝกหัด
มาเปนเวลา 3 เดือน ผลจากากรทดลองนี้สรุปไดวาเด็กอายุมากกวาใชเวลาในการฝกการใชกลามเนื้อมือ 
นอยกวาเด็กที่มีอายุนอย 
   คอฟแมน ซาลมา และ คอฟแมน (สํานักงานคณะกรรมการประถมศกึษา.  2538: 32; 
อางอิงจาก Kaufman, A.S.; Zalma, R.; & Kaufman, N.L.  1978) ศึกษาวิจัยพบวา การเพิ่มความสามารถ
ในการใชมือ จะนําไปสูการจับลูกบอล และส่ิงอ่ืนรวมทั้งการเขียนไดดีขึ้น  
   โลแวนเฟลด และ แลมเบิท บริทเทน (ลลิตพรรณ ทองงาม.  2539: 32; อางอิงจาก 
Lowenfeld; & Lambert Brittiain.  1964) จากการศึกษาไดใชแบบทอสอบแสตนฟอรด บิเนท (Standford-
Binet Test) โดยใหเด็กผูกเชือกปรากฏวา  
    เด็กอายุ 5 ขวบ ที่สามารถทําไดมีจํานวน 35% 
    เด็กอายุ 7 ขวบ ที่สามารถทําไดมีจํานวน 69% 
    เด็กอายุ 9 ขวบ ที่สามารถทําไดมีจํานวน 94% 
   เชลเดน (สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา. 2551: 37; อางอิงจาก Shelden.  1998: 3089) 
ศึกษาถึง ความแมนยําในการใชมือและการสังเกตพฤตกิรรมการทํางานระหวาง กลามเน้ือมัดเลก็ของเด็ก
นักเรียนทีเ่ปนอัมพาต ไมสามารถเดินไดเหมือนกับเด็กปกติ โดยนักเรียนที่เปนอัมพาต ไมสามารถเดิน
ไดตองประสบกับความลําบากมากกวา นักเรียนที่มีรางกาย และสภาพแวดลอมทางการศึกษาปกต ิ เชน 
มีขอจํากัดดานการเขียน การทํากิจกรรมในหองเรียน ทั้งที่มีมาตรฐานในการทดสอบ ทักษะตางๆ ดาน
การใชกลามเนื้อมัดเล็ก เพ่ือหาระดับมาตรฐานของสติปญญาที่เด็กตองเกิดทักษะ ในการเรียนรูทีจํ่าเปน
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สําหรับเด็ก การวิเคราะหผลทางดานการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็ก โดยทําการวัดซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 
ผลปรากฏวา การทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมในการทํางานทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มีความแตกตางกันนัยสําคัญทางสถิต ิ
  งานวิจัยในประเทศ  
   กรวิภา สรรพกิจจํานง (2532: 45) ศึกษาความสามรถการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นําและแบบอิสระ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝก
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบอิสระ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นํา 
   รัชนี รัตนา (2533: 17) ศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็กของ
เด็กปฐมวัยที่ผูปกครองใชกิจกรรมชุดใหความรูแกผูปกครองกับเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองใชกิจกรรมใน
ชีวติประจําวัน ผลการศกึษาพบวา ความสามารถในการใชกลามเน้ือของเด็กปฐมวัยทีผู่ปกครองใชกจิกรรม
ในประจําวัน เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมพบวาทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีความสามารถในการใช
กลามเนื้อเล็กสูงขึ้นกวากอนทดลอง 
   กรุณา ญาณวินิจฉัย (2545: 46 – 47) ศกึษาความสามารถในการใชกลามเน้ือเลก็
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดชั้นปฐมวัยที่ฝก โดยใชกิจกรรมสรางสรรค ผลการศึกษา
พบวา  
    1. ความสามรถในการใชกลามเน้ือเล็กของเดก็ที่มีความบกพรองทางสตปิญญา 
ระดับเรียนไดชั้นปฐมวัยที่ฝกโดยการใชกิจกรรมสรางสรรคอยูในระดับพอใช 
    2. ความสามรถในการใชกลามเน้ือเล็กของเดก็ที่มีความบกพรองทางสตปิญญา 
ระดับเรียน ไดชั้นปฐมวัยที่ฝกโดยใชกิจกรรมสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    วรรณี อยูคง (2547: 58) ศกึษาความสามรถของกลามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับกิจกรรมการปน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัไดรับการจัดกิจกรรมการปน มีความสามารถ
ของกลามเน้ืออยูในระดับสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมการปนมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   ปทุมทิพย ไพศาล (2547: 43 – 46) ศึกษาผลการใชกิจกรรมเคลื่อนไหว เชิงสรางสรรค 
เพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดหลักสี่ ผลการศึกษาพบวา 
    1. เด็กมีพัฒนาความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กมากขึ้นหลังจากไดรับ
การใชกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. เด็กที่มีพัฒนาความสามารถดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กมากขึ้น หลังจาก
ไมไดใชกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
   เด็กที่ไดรับการใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคมีการพัฒนาความสามารถ
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กมากกวาเด็กที่ไมไดรับการใชกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามรถในการใชมือสรุปไดวา ความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือมือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ ระหวางมือกับตา เปนพ้ืนฐานสําคัญในการหยิบ
จับสิ่งตางๆ และดําเนินชีวติประจําวันทํากจิกรรมตางๆ ซึ่งเคลื่อนไหวสัมผัส หยบิจับ สิ่งตางๆ ของเด็ก
ยังพัฒนาไมเต็มที่ตองอาศัยการฝกหัดและเตรียมความพรอม เชน การจัดกิจกรรมศิลปะประเภทวาดภาพ
ระบายสี การตัด ฉีกปะ การขยํา การประดิษฐเศษวัสดุ การรอย ลวนเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถ
ในการใชมือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนการพัฒนากลามเน้ือน้ิวมือใหแข็งแรง ตลอดจนพัฒนากลามเน้ือมือ
และตาใหประสานสัมพันธกนัไดดีจนพรอมจะลากลีลามอื หรือ การเคลื่อนไหวมือไปในทศิทางตางๆ 
ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเขียนทีจ่ะนําไปสูการเขียนในระดบัประถมตอไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของการเขียน 
  2.1.1 ความหมายของการเขียน 
   การเขยีนเปนทักษะหนึ่งของการใชภาษา ที่ตองไดรับการฝกฝนจนชํานาญ เพ่ือที่จะ
ถายทอดความรู ความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจ ซึ่งมีผูใหความหมายของการเขียนไว มากมาย ดังนี้ 
   ไวกอตสกี้ (นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 21; อางอิงจาก Morrow.  1993: 239; citing 
Vygotsky.  1978: Mind in Society : The Development of Psychological Processes) กลาววา 
เด็กพัฒนาภาษาเพื่อที่จะเขารวมกิจกรรมในสังคม ฉะนั้นเด็กตองเรียนรูที่จะเขาใจ ใชและสรางสัญลักษณ
ขึ้น นั่นคือ การสื่อภาษาโดยใชสัญลักษณเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากระบวนการพัฒนาสัญลักษณ เด็ก
ตองเรียนรูที่จะฟง พูด อาน และเขียน หรือการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน เด็กจะเริ่มเรียนรู
ภาษาตั้งแตทารก เรียนรูที่จะฟงเพ่ือที่จะพูด ใชกิริยาทาทาง ใชสัญลกัษณ หรือการวาดรูป จนกระทั่ง
พัฒนามาเปนการเขียนและการอาน 
   ไดสัน (นฤมล เฉียบแหลม.  2545: 21; อางอิงจาก Morrow.  1993: 239; citing 
Dysion.  1985: Individual Differences in Emergine Writing) กลาววา เด็กจะเรียนรูภาษาเพื่อที่จะ
เรียนรูการรูหนังสือ นั่นคือ เด็กตองมีประสบการณเกีย่วกบัสัญลักษณเพ่ือสื่อสารในสงัคมโดยใชสัญลักษณ 
ซึ่งแบงเปน 3 ระยะได ดังนี้ 
    1. พัฒนาการรูหนังสือโดยผานพัฒนาการทางภาษา 
    2. พัฒนาการทางภาษาโดยผานพัฒนาการทางสัญลักษณ 
    3. พัฒนาการทางสัญลักษณโดยผานพัฒนาการทางสังคมและการเขาใจ
วัฒนธรรมเด็กสวนใหญจะมีพัฒนาการทางภาษาอยางตอเน่ือง โดยไมมีชองวางระหวางระยะใดระยะหนึ่ง 
และมีทิศทางของแตละคน พัฒนาการรูหนังสือของเด็กเริ่มจากการเรียนรูที่จะติดตอกับคนอื่น ขัน้แรก
คือ การพูดที่ไมมีความหมาย พัฒนามาสูการพูดที่มีความหมาย พัฒนามาสูการเลนกับสัญลักษณ และ
ในที่สุดคือการเขียนระยะใหมๆ ที่เกิดขึน้จะมีพ้ืนฐานมาจากระยะกอนๆ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะหารูปแบบใหม
ในการติดตอสื่อสาร 
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   ราศี ทองสวัสดิ์ (2527: 182) กลาววา การเขียนของเด็กปฐมวัยควรหมายถึง การเขียน
เสนยุงๆ หรือวาดภาพตางๆ ตามวัยหากเด็กสามารถพัฒนาการเขียนเหลานี้ ไดก็จะชวยใหเด็กเขียน
ภาพที่มีความหมายได 
   ทิศนา แขมมณี และวารี ถิระจิตร (2535: 107) กลาวถึง การเขียนวาเปนการฝก
ลีลาการใชมือเพ่ือใหเด็กมีความพรอมในการเขียนสามารถบังคับกลามเนื้อมือไดตามตองการ 
   หรรษา นิลวิเชยีร (2535: 232 – 233) กลาวถึง การเขียน วาเด็กจะพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนจากขั้นงาย  ๆไปสูขั้นที่ซบัซอนขึ้นทั้งน้ีเพ่ือแสดงออกถึงความประทบัใจของตน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูหรือเพ่ือสนองสิ่งบันเทิง เด็กตองการประสบการณ การทําเครือ่งหมาย และการทดลองเขยีน
คําเขียนประโยคเพื่อจะไดเกิดการคนพบวาเครื่องหมายเหลานั้นมีความหมาย  
   นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 161 – 177) กลาววา การเขียน (Writing) ของเด็กที่มี
อายุนอยกวา 6 ป เปนการเขียนในลักษณะการจับปากกา หรือดินสอแลวลากไปลากมาในกระดาษ และ
เด็กสามารถบอกไดวา สิ่งน้ันคือ อะไร และสามารถเชื่อมโยงเปนเร่ืองราวได 
 สรุปไดวา การเขียนในเด็กปฐมวยั หมายถงึ การขีดเขียนถายทอดความคิดของตนเองออกมา
อยางมีความหมายเด็กสามารถบอกไดวาตนเองเขียนอะไร การเขียนของเด็กจะเปนไปตามพัฒนาการ
และความสามารถเฉพาะของแตละคน ซึ่งจะมีความพรอมไมเทากัน 
  ความสําคัญของการเขียน 
   มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไวดังนี้ 
   สนิท ตั้งทว ี(2529: 118) สรุปความสําคญัของการเขียนไวดังนี้ 
    1. เปนเครื่องแสดงออกทางความรู ความคดิและความรูสกึของมนุษย 
    2. เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดความเจริญของมนุษย 
    3. เปนเครื่องมือสื่อสารในอดีต ปจจุบันและอนาคต 
    4. เปนเครื่องมือที่ใชสนองความปรารถนาของมนุษย เชน ความรัก ความเขาใจ
เปนตน 
    5. เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางดานสติปญญา ของ 
มนุษย 
    6. เปนสื่อที่ชวยแพรกระจายความรู ความคดิใหกวางไกล 
    7. เปนสื่อกลางทีใ่หความรู ความคิด และความเพลดิเพลินแกคนทกุเพศทกุวัย 
    8. เปนบันทึกทางสังคมที่ใหประโยชน แกคนรุนปจจุบันและอนาคต 
    9. เปนงานอาชีพที่สําคัญอยางหน่ึงในปจจุบัน 
   นภดล จันทรเพ็ญ (2531: 9) กลาวถึง ความสําคัญของการเขียนไววา 
    1. การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 
    2. การเขียนเปนเครื่องมือถายทอดความรู 
    3. การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนุษยชาต ิ



 
 

25 

    4. การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 
   กรรณิการ พวงเกษม (2532: 31) กลาววา การเขียนเปนวิธีการหนึ่งที่เด็กไดแสดง
ออกเปนพัฒนาการทางภาษาอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญ เชนเดียวกับการพูด การเขียนเปนเครื่องมือ
ที่จะพัฒนาความมีเหตุผลในเด็ก เปนการแสดงออกซึ่งสุนทรียะและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปน
ทางที่จะระบายอารมณ เปนการเพิ่มความเชื่อม่ัน ใหมีขึ้นในตนเอง ครูควรแนะนําใหเด็กรูจักเขียน
โดยใชความคิดใชประสบการณ ความพอใจ ตลอดจนทักษะทางภาษาในระดับพัฒนาการของเด็กเอง 
   นฤมล เฉียบแหลม (2545: 22) กลาววา การเขียนมีความสําคัญคอื เปนวธิีการ
สื่อสารอยางหนึ่งที่ผูเขียนสงถึงผูรับ โดยที่การเขียนนั้นสามารถแสดงใหเห็นถึงความรูสึก อารมณสุนทรียะ
ความตองการ ภูมิปญญาและประสบการณของผูเขียนการเขียนสามารถเก็บไวไดนานและถือเปนเครื่องมือ
ถายทอดวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 
 สรุปไดวา การเขียนมีความสําคัญ คือ เปนการสื่อสารที่ผูเขียนสงถึงผูรับโดยที่การเขียนนั้น
สามารถแสดงใหเห็นถึงความรูสึก ความตองการและประสบการณภูมิปญญาและประสบการณของผูเขียน 
 2.2 จุดมุงหมายและองคประกอบของการเขียน 
  2.2.1  จุดมุงหมายของการเขียน 
   การถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียนนั้น ผูเขียนยอมตองมี จุดมุงหมายไวในใจ
วาจะเขียนอะไรเขียนอยางไร เขียนเพื่อใคร เขียนทําไม จึงจะทําใหผูอานเขาใจเปนอยางดี  
   ผกาศรี เย็นบุตร (2526: 95) กําหนดจุดมุงหมายในการเขียนแตละครั้งไว ดังนี้ 
    1. เพ่ืออธิบาย เปนการบอกเลาใหทราบตองการใหผูอานรับความรู ความคิด
ประสบการณ เชน บทความ ตําราวิชาการ ฯลฯ 
    2. เพ่ือพรรณนา เปนการบอกความรูสึกใหทราบ ตองการใหผูอานทราบความรูสึก
ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน รูสึกรัก โกรธ ฯลฯ เชน เรียงความ นวนิยาย เร่ืองสั้นฯลฯ 
    3. เพ่ือเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความรูสึกของผูอานตามที่ผูเขียนตองการ 
เชน ชักชวนใหเห็นจริงหรือปฏิบัติตาม 
   หรรษา นิลวิเชียร (2535: 232 – 234) กลาวถึงการกําหนดจุดมุงหมายการเขียนใน
เด็กปฐมวัยไววา เด็กจะพัฒนาความสามารถในการเขียนจากขั้นงายๆ ไปสูขั้นที่ซับซอนยิ่งขึ้นทั้งน้ี เพ่ือ
แสดงออกถึงความประทับใจของตน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูสึก เพ่ือแสดงความตองการหรือเพ่ือเสนอ
สิ่งบันเทิงเด็กตองการประสบการณ การทาํเครื่องหมาย และการทดลองเขยีนคําเขยีนประโยค เพ่ือที่จะ
ไดเกิดการคนพบวา เครื่องหมาย เหลานั้นมีความหมาย 
 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนกึคิดของผูเขยีนตองการ
สื่อสารให ผูอาน เขาใจ สวนเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงออกถึงความประทับใจหรือเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดเห็น เพ่ือแสดงความตองการหรือเพ่ือเสนอสิ่งบันเทิง 
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  องคประกอบของการเขียน 
   สนิท ฉิมเล็ก (2540: 181 – 182) กลาวไววา การเขียนมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ
คือ 
    1. ผูเขยีนหรือผูสงสาร ผูเขียนเปนจุดกาํเนดิที่ทําใหเกิดงานเขียนขึ้น ลกัษณะ
ตางๆ ของผูเขียนที่ชวยใหเกิดงานเขียนไดแก ความรู การแสดงความคิดเห็น ความสามารถในการใช
ภาษาลําดับความสําคัญ ลักษณะทางการเขียนที่สงผลไปถึงลายมือของผูเขียน และความมีมารยาทใน
การเขียน 
    2. ภาษา ภาษาที่ใชในการเขียนมี 3 ระดับ คือ ภาษาพูด ภาษากึ่งแบบแผน 
และภาษาที่มีแบบแผนสามารถสอนผูเขียนภาษาไดทั้ง 3 ระดับ แตความสําคัญอยูที่การเลือกใชภาษา
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคล จุดมุงหมายสถานที่ เวลาและสถานการณสิ่งแวดลอม 
    3. เครื่องมือ เครื่องมือที่ทําใหเกิดสาร คือ เครื่องเขียน เชน ดินสอ ปากกา กระดาษ 
หรือ อ่ืนๆ ที่ใชแทนกันได และตวัอักษรทีอ่าจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา ลายมือ ถาลายมือสะอาดเรียบรอย 
ถูกตองและชัดเจน ถือวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
    4. ผูอาน ผูอานเปนองคประกอบที่สําคัญ ที่ผูเขียนตองคํานึงถึง เพราะเปาหมาย
สําคัญของการเขียน คือ มุงใหผูอานเกิดการรับรูและเขาใจในสิ่งที่สื่อสารออกไป ดังนั้นผูเขียนจึงจําเปน 
ตองเลือกเนื้อหา ภาษาวิธเีขียน รูปแบบการเขียนใหเหมาะสม และสอดคลองกับผูอาน จึงจะทําใหการสื่อสาร
เกิดประสิทธิภาพ 
   นฤมล เฉียบแหลม (2545: 24) กลาววา องคประกอบของการเขียนมี 4 ประการ ที่
ครูตองยึดหลกัและคํานึงถึงเสมอ กอนที่จะวางแนวทางในการสอนเขียนและนอกเหนอืจากนี้ ยังมีปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนใหกับเด็กอีกก็ คือ ปจจัยที่เกี่ยวกับดานรางกายของเด็ก เชน 
อวัยวะทีเ่กี่ยวของกับการเขยีน ไดแก กลามเนื้อมือ ประสาทตา ความสัมพันธระหวางตากบัความสนใจ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด และสัญลักษณใหสัมพันธกับปจจัยที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม
รอบตวัเด็ก เชน สภาพครอบครวั โรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวยครูทีเ่ปนตนแบบในการเขียนหรือเทคนคิ
วิธีการสอนเขียน เปนตน 
 สรุปไดวา องคประกอบของการเขียน มี 4 ประการ คือ ผูเขียนหรือผูสงสาร ภาษา เครื่องมือ 
ผูอาน ซึ่งในการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนครูตองยึดหลักและคํานึงถึงเสมอกอนที่จะวางแนวทางในการสอน
เขียน สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอน เพ่ือพัฒนาการเขียนใหเด็ก คือ ดานรางกาย สติปญญา สิ่งแวดลอม
รอบตัวเด็ก และครูยังถือวาเปนตนแบบในการเขียนใหกับเด็กปฐมวัยอีกดวย 
 2.3 ปจจัยที่เก่ียวของและลักษณะพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวยั 
  2.3.1 ปจจัยที่เก่ียวของกับการเขียน 
   การเขียนเปนการถายทอดความคิด ความรูสึก และความเขาใจของตนเองออกมา
เพ่ือสื่อความหมายของตนใหผูอ่ืนเขาใจ และเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาความคิดสติปญญา ตลอดจน
เจตคติดวยการเขียน จึงเปนทักษะการแสดงออกที่สําคัญ และสลับซับซอน  
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   วรรณี โสมประยูร (2537: 146 – 148) กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน มี
หลายประการ ดังนี้ 
    1. อวัยวะที่เกี่ยวของกับการเขยีน 
     1.1 มือ การพัฒนากลามเนื้อมือมีสวนสําคัญในการเขียน เด็กบางคนไมสามารถ
บังคับกลามเนื้อมือใหเขียนได บางคนมือพิการก็ทําใหเขียนไมถนัด หรือไมสามารถเขียนไดเลยการเขียน
ตองใชมือเปนประการสําคัญ ดังนั้นจึงตองมีการฝกกลามเนื้อมือดวย 
     1.2 ตา การเขียนจําเปนตองใชสายตาในการดู ขณะเขียนสําหรับเด็กที่พัฒนาการ
ทางอวัยวะตาไมเจริญตามปกติ จะมองภาพกลับกันกับสภาพจริง คือ มองตัวอักษรกลับหัว 
     1.3 ความสัมพันธระหวางตากบักลามเน้ือ การเขยีนตองอาศัยการมอง เพ่ือ
รับเขาและใชมือเขียนสิ่งที่มองเห็นนั้น นอกจากนี้ตายังมองสิ่งที่เขียนวาเหมือนที่คิดไวหรือไม 
    2. สมองหรือสติปญญากับการเขียน 
     การเขยีนเปนการถายทอดความคิดความเขาใจและเปนเครือ่งมือสําหรับพัฒนา
ความคิดและสติปญญา ดังนั้นสมองก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่จําเปนตอการเขียนอยางยิ่ง เพราะถาสมอง
ไมคิดสิ่งใดแลวก็ไมมีความตองการที่จะเขียนแสดงสิ่งน้ันออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากนี้ สมองยังเกี่ยวของ
กับการเขียนในเรื่องตางๆ อีกเชนกัน 
     2.1 ความสามารถในการรับรูและคําสั่ง ตอไปน้ี เชน การสังเกตสิ่งที่เขียน
วามีลักษณะอยางไร การเหน็ความสัมพันธของเรื่องราวที่เขียน การลําดับความคิดเพื่อบรรยายเรือ่งราว
และการจําลักษณะตัวอักษร คําประโยค และขอความ 
     2.2 ความสามารถในการแสดงออกที่ตางกันเนื่อง จากความสามารถในการรับ
และการถายทอดของแตละบคุคลแตกตางกนั คือ บางคนเขียนไดเร็ว แตบางคนบังคบักลามเน้ือใหเขียน
ไดไมดี 
     2.3 ชวงความสนใจและความตั้งใจตางกัน เด็กทีมี่ชวงความสนใจสั้น มักเขยีน
ไดนอย ทําใหทักษะการเขียนไมดีเทาที่ควร และมีความตั้งใจเรียนนอยลง 
     2.4 การเขียนมีความจําเปนตองโยงความคิดใหสัมพันธและตอเนื่องกัน เพราะ 
ความคิดที่สัมพันธและตอเนื่องกันจะเปนสื่อใหเด็กเขียนเรื่องราวตางๆ ใหติดตอสัมพันธกัน ไดมากขึ้น 
    3. สิ่งแวดลอม 
     การเขียนตองอาศัยประสบการณพ้ืนฐานอื่นๆ ทั้งจากบาน โรงเรยีน และสังคม
ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกันและมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการเขียนของเด็ก ดังน้ี 
     3.1 สิ่งแวดลอมทางบาน ไดแก ฐานะเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธใน
ครอบครัวภาษาพูดจํานวนพี่นองในครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ นับเปน
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางภาษาของเด็กมาก ทั้งน้ีเพราะบานเปนสิ่งแวดลอมที่เด็กประสบกอน
และอยูใกลตัวที่สุด นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูภาษาอยางหนึ่งที่เด็กใชเปนอันดับแรกคือ การเอาอยาง
และเลียนแบบ เม่ือบานมีอิทธิพลตอการฟง การพูด และการอาน ดังนั้นบานจึงเปนอันดับแรกที่มีอิทธิพล
ตอการเขียนเพราะ เด็กยอมเขียนตามที่ตนพูดหรือเขียนตามที่ไดฟงและอานมา 
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     3.2 สิ่งแวดลอมทางโรงเรียน โรงเรียนทําหนาที่สรางเสริม ปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมตางๆของเด็ก ดังนั้นทักษะทางภาษาของเด็ก ซึ่งรวมทักษะการเขียนดวย ยอมพัฒนาไป
ตามสภาพแวดลอม ซึ่งไดแก ตัวครูและเพ่ือนๆ ในดานตัวครูเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอภาษาของ
เด็กมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนของเด็กมักเริ่มตนจากครู เชน วิธเีขียนของคร ูวิธีการเขียนของครู
ที่เปนตนแบบของการเขียนของเด็ก เจตคติของครู และบรรยากาศการเรียนเขียน ครูไดจัดบรรยากาศ
ใหเด็กมีอิสระในการคิด ยอมชวยใหเด็กสามารถเขยีนอยางสรางสรรคไดสมบูรณอยางเต็มที ่สวนเพื่อนนั้น
ถือเปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็กมาก เพราะในการเขียนเด็กจะซักถามเพื่อนหรือลอกการเขียนจากเพื่อน 
เปนตน 
     3.3 สิ่งแวดลอมทางสังคมและชุมชน เด็กๆ ตองเกี่ยวของกับสังคมและชุมชน
ตลอดเวลา ดังนั้นสภาพแวดลอมทางชุมชนและสังคม ยอมมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาเด็กในดาน
พฤติกรรม บุคลิกภาพ เจตคต ิทักษะทางภาษาและอืน่ๆ สําหรับทางดานภาษาไทยเฉพาะการเขียน
เด็กมักฟง และอานจากสื่อมวลชนดวย เด็กจึงเขียนตามประสบการณที่พบจากโทรทัศนหนังสือพิมพ
และเอกสารตางๆ 
 จากเอกสารที่กลาวมาพอสรุปไดวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนประกอบดวย อวัยวะที่เกี่ยวของ
กับการเขียน เชน มือ ตา ซึ่งตองมีความสัมพันธกันสมองหรือสติปญญาสมองเปนตัวคิดวา จะเขียน
อะไรสวนสิ่งแวดลอม ไดแก บาน โรงเรียน สังคมและชมุชนที่เด็กเกี่ยวของ เด็กมักจะฟงและอานจากสื่อ 
ดังนั้นเด็กจึงเขียนตามประสบการณที่พบเห็น 
  2.3.2 ลักษณะพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย 
   การเขียนเปนการถายทอดความคิด ความรูสึก และความเขาใจของตนเองออกมา
เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจและเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาความคิดสติปญญา ตลอดจน เจตคติ
ดวยการเขียนจึงเปนทักษะ การแสดงออกที่สําคัญและสลับซับซอนการเขียนของเด็กแตละวัย มีความ
แตกตางกัน เร่ิมจากการลากเสนที่ยังไมมีความหมายไปจนถึงการลากเสนที่มีความหมายสรางสัญลักษณ
และสื่อความหมาย ซึ่งมีผูกลาวถึงลักษณะพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยไว ดังน้ี  
   โลเวนเฟลด (สุภาพ กิตติสาร.  2530: 26; อางอิงจาก Lovenfeld. n.d.) กลาวถึง
พัฒนาการในการเขียนของเด็กปฐมวัย ดังตอไปน้ี 
    1. เด็กในชวง 2 – 4 ป จะมีพัฒนาการในการเขียนโดย หยิบจับ ขีดเขียน
อยางสะเปะสะปะ เพราะยงัไมสามารถบังคับมือได จนกระทั่งประสาทมือเริ่มสัมพันธกับการควบคุม
สายตาในงานที่ทําได จะเริ่มเขียนลากเสนที่สะเปะสะปะไปสูเสนโคง มีการวนซ้ําเสนเดิม มีทั้งเสนใน
แนวด่ิงและเสนแนวนอน และจะลากเปนวงกลม จากนั้นเร่ิมเลาถึงการขีดเขียน เร่ิมสนใจและสํารวจสิ่ง
ตางๆ รอบตัว สามารถแสดงออกมาในเสนที่ตนขีดเขียน 
    2. เด็กวัย 4 – 7 ป จะมีพัฒนาการในการเขียน โดยการขีดเขียนนั้น เร่ิมมี
ความหมายชดัเจนยิ่งขึ้น เปนการเริ่มตนสื่อสารดวยภาพ เด็กเริ่มสรางแบบในการวาดของตน แบบแผน
หรือสัญลักษณแรกที่เด็กทําขึ้น ไดแก คน เพราะเปนสิ่งที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด 
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   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2536: 76 – 77) แบงพฤติกรรมการเขียนตามธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวยัออกเปน 7 ลักษณะ ดังนี ้
    1. วาดแทนเขียน เด็กสื่อการคิดโดยใชการวาดแทนเขียน 
    2. ขีดเขี่ยแทนเขยีน เด็กพยายามที่จะเขียนหนังสือแบบผูใหญ แตการเขียน
ของเด็กคือ การขีดเขี่ยในระยะแรก เด็กอาจขีดเขี่ยไปทั่วหนากระดาษอยางไมมีระบบ ตอมาเด็กจะ
รูจักขีดเขี่ยจากซายไปขวา สิ่งที่ขีดเขี่ยดคูลายตวัหนังสือมากกวาภาพ 
    3. เขียนทําเครื่องหมายคลายตัวหนังสือ เด็กพยายามเขียนตัวหนังสือบางตัว
คลายตัวอักษรบางตัว ก็ไมคลายตัวอักษรแตเปนรูปรางตัวอักษรที่เด็กคิดขึ้นเอง 
    4. เขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวธิทีี่คิดขึ้นเอง เด็กอาจเขยีนคาํที่เขียนไดแลว เชน 
ชื่อของตัวเองดวยการสลับที่ตัวอักษรหรืออาจเขียนตัวอักษรสลับ 
    5. คัดตัวอักษร เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เนนอยูรอบตัว หรือบอกขอความที่
ตองการจะเขียนใหผูใหญชวยเขียนใหแลว จึงนําไปลอก บางครั้งอาจเปนการลอกหมดทุกตัวบางครั้ง
เปนการลอกเฉพาะคําที่ตองการไปผสมกับคําที่เขียนไดแลว 
    6. เขียนโดยคิดสะกดขึ้นเอง เด็กจะคิดวิธีสะกดขึ้นเอง เม่ือเขาไมทราบวิธสีะกด
แบบผูใหญ เชน เด็กเขียน คม แทนคําวา ดอกไม 
    7. เขียนสะกดคําใกลเคียง หรือเหมือนกับวิธีสะกดของผูใหญ เชน เขยีนวา 
“ขอบคุณคะ” โดยผสมพยัญชนะและสระตามเสียงของคําที่เขาพูดหรือไดยิน 
   ราศี ทองสวัสดิ์ (2537: 29) กลาววา การสอนหนังสือในระดับปฐมวัยสวนใหญนั้น
จะเปนในลกัษณะทีค่รูเร่ิมสอน อาน – เขียน เร็ว แตเด็กมิไดเรียนรูไปดวย การจะเรยีนอานเขยีนไดชา 
หรือ เร็วยอมเปนไปตามพัฒนาการของเด็ก 
   นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 178 – 179) แบงพัฒนาการทางการเขยีนของเด็กปฐมวัย
ไดดังนี้ 
    เด็ก 2 ขวบ ลากเสนขยุกขยิก ลากเสนตามรูปวงกลมได จับดินสอหรือปากกา
โดยใชทั้งมือจับและทั้งแขนขยับเขยื้อนจะขีดเขียนจนเต็มหนากระดาษ พอใจกับรอยขีดเขียนตนเอง 
    เด็ก 3 ขวบ ชอบเขียนตัวอักษรตัวโตๆทกุครั้งทุกแบบชอบวาดระบายสี 
    เด็ก 4 ขวบจดจําอักษรบางตัวได รวมทั้งจําชื่อตนเองได อาจเขียนชื่อตนเองได 
หรือเขยีนไดเปนบางตวั ชอบวาดและระบายส ีการวาดรูปคน วาดแคเพียงเสนตรงแนวตั้งและรางแบบ
หยาบๆ แตวาดรูปกลมและสี่เหลี่ยมได 
    เด็ก 5 ขวบ เขียนชื่อตนเองได การเขียนพยัญชนะตัวเลข อาจเขียนไมเรียงลําดับ
และบางทีเ่ขยีนหัวกลบัก็มี สามารถเขยีนตวัเลขไดแตตวัไมเทากนั และมีขนาดพอดีๆ จับดินสอปากกา
หรือพูกันไดดีขึ้น ชอบวาดและระบายสี สามารถวาดภาพที่ยกขึ้นได และภาพมีความสมบูรณมากขึ้น 
ชอบเลียนแบบ สามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมเขาดวยกัน ชอบถามถึงตัวสะกดของคํา 
 สรุปไดวา ลักษณะและการเขียนของเด็กปฐมวัยจะเร่ิมจากการวาดรูป เพ่ือสื่อความคิด โดย
การขีดเขียนแบบเขียนของตวัเอง คัดลอกตัวอักษรจากแบบ จนกระทั่งสามารถเขียนและสะกดไดถกูตอง
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ตามแบบการเขียนจริง ซึ่งจะเหมือนการเขียนของผูใหญ ซึ่งกระบวนการเขียนของเด็กจะแตกตางจาก
ผูใหญ 
 2.4 การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัยเปนสิ่งที่ควรสงเสริม เน่ืองจากเด็ก
ปฐมวัยจะไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งจะเริ่มตนจาก
การขีดเขียน การวาดภาพ ซึ่งเด็กสามารถมีพัฒนาการทางดานความคิด จากการขีดเขียนสัญลักษณ
ตางๆ เพ่ิมขึ้น และถือเปนการพัฒนาทักษะดานการเขียนตัวอักษรแกเด็กปฐมวัยได 
  มอรโรว (นฤมล เฉียบแหลม.  2545: 36; อางอิงจาก Morrow.  1993: 245) กลาววา 
แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการเขียนใหกับเด็กปฐมวัยสามารถทําได ดังนี้ 
   1. ควรจัดสิ่งแวดลอมใหมีอุปกรณที่หลากหลายสําหรับเด็กไดฝกเขียน 
   2. ควรจัดกิจกรรมที่สนุกสนานใหเด็กไดเขารวมเพราะเด็กจะทําผลงานจากประสบการณ
ที่เขาพอใจ 
   3. เด็กจะสังเกตการเขียนของผูใหญเสมอทั้งขณะทํางานและในเวลาวาง เพราะฉะนั้น 
ผูใหญควรทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีแตเด็ก 
   4. เด็กตองการโอกาสและวัสดอุุปกรณที่จะเขียนดวยตัวเอง 
   5. บางครั้งเด็กตองการความชวยเหลือในการติดสินใจที่จะเขียน อยาปลอยใหเด็ก
เขียนคนเดียว 
   6. เด็กจะใหความหมายสิ่งที่เขาเขียนขึ้น เชน ตัวหนังสือ คํา เปนตน 
   7. ในการเขียนของเด็ก โดยมากมักจะมีความหมายในการสื่อสาร ดังนั้นตองให 
ความสนใจ 
   8. เด็กควรไดรับการสนับสนุนในระยะยาวทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม อาจจะโดย
การใหเขียนบันทึก เขียนการด เขียนบัตรอวยพรในโอกาสตางๆ เขียนคํา เขียนสัญลักษณ เขียนประกาศ 
เขียนเรื่องราว และเขียนตัวหนังสือ เปนตน 
   9. ควรอานเร่ืองราวที่หลากหลายใหเด็กฟง เพราะอาจเปนการจุดประกายความคิด
ของเด็ก 
   10. ควรหาโอกาสที่เหมาะสมในการสอนเด็กเขียน 
   11. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเขยีนคําจากตนแบบ 
  พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2532: 53 – 54) กลาววา การเตรียมความพรอมทางดานการเขียน
ใหแก เด็กเล็ก เปนการเตรียมความพรอมทางพัฒนาการตางๆกอนเขียน ดังนี้ 
   1. การเตรียมความพรอมดานรางกาย เปนการเตรยีมความพรอมในการรับรูทางตา
สามารถสังเกต และจําแนกสิ่งที่เห็น การเคลื่อนสายตาจับภาพจากซายไปขวา 
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    1.1 เตรียมความพรอมของกลามเน้ือแขน มือ นิ้วมือ ใหแข็งแรงในการจับดินสอ
ใหม่ันคง เตรยีมความพรอมที่จะใชตาและมือใหสัมพันธกันอยางดี สามารถจับดินสอลากไปตามทศิทาง 
และเปนรูปรางที่ตามองเห็นได 
    1.2 การเตรียมความพรอมทางสติปญญา เปนการเตรียมความพรอมในการจดจํา 
คือ ใหสามารถจําภาพของตัวอักษร จําลีลาการเขียนอักษรแตละตัว และเตรียมความพรอมในการคิด
และการเขาใจในการเขียนเพ่ิมมากขึ้น 
   2. การฝกเรื่องตัวพยัญชนะ ครูแจกซองใหเด็กแตละคนเพ่ือประสมตัวอักษร ตาม
ชื่อของตนเอง หรือแจกตวัเลขใหเรียงก็ได ถาโรงเรียนมีกระดานและตวัอักษรแมเหล็กก็สามารถใชตวัอักษร
หรือตัวเลขเรยีงบนกระดานได นอกจากนี้ครูอาจใชตวัอักษรทีท่ําดวยไมพลาสตกิ หรือกระดาษแข็ง 
เพ่ือใหนักเรียนลากเสนตามแบบ 
   3. การเรียงชื่อสิ่งของ ครูจัดสิ่งของใหเรียงจากซายไปขวาหรือจากบนลงลาง และ
เรียกเด็กใหชีพ้รอมทั้งบอกชื่อสิ่งของนั้นตามลําดับทีว่าง 
   4. การวาดภาพ 
    4.1 ควรใหเด็กวาดภาพใหเสร็จอยางนอยสักสวนหนึ่งก็ยังดี 
    4.2 ใหเด็กลากเสนตามรอยปะ 
    4.3 ใหเด็กเขียนในอากาศหรือใชนิ้วจุมนํ้าแลวเขียนบนพื้นซีเมนต 
    4.4 ใหลากเสนตอภาพใหสมบูรณ 
    4.5 การโยงเสนจับคู เชนระหวางแมกับลูก (ของสัตวชนิดตางๆ) รองเทาแบบ
ตางๆ 
   5. การติดปายชื่อนอกจากเด็กมีปายชื่อติดเสื้อแลว ครูควรจัดทําปายชื่อเด็ก เพ่ือให
เด็กหยิบไปแขวนบนแผนกระดาษ ซึ่งครูเขียนชื่อศูนยการเรียนตางๆ ไว เด็กจะตองสนใจกอนวา จะเลือก
ศูนยใด แลวจึงนําปายชื่อตนไปแขวน หรือถามีปาย “อาสาสมัครในวันนี้” ก็ใหเด็กนําไปแขวนดวย 
   6. ศิลปะ เชน ใหเด็กละเลงสี แลวใชนิ้วเขียน (Finger Painting) ลงบนสีเรียบๆ นั้น 
หรือ เขียนบนทราย การปะเศษกระดาษรูปตางๆ เปนตวัอักษร การขยํากระดาษ การสานกระดาษ หรือ 
ไหมพรมเสนโตๆ ก็ได 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา แนวทางสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัยทั้งครูและ
ผูปกครองตองรวมมือกันและควรจัดกิจกรรม สภาพแวดลอมรอบตัวเด็กและมีอุปกรณที่สงเสริมการเขียน
อยางหลากหลาย การจัดกิจกรรมควรใหเด็กมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ใหเด็กมีโอกาส สํารวจ คนควา 
ทดลอง เพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณสมบตัขิองการเปนผูสงสาร โดยเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ควรพูดคุย
ซักถามถึงสิ่งที่เด็กเขียน ตอบคําถามเมื่อเด็กสงสัย และประการสําคัญควรเปนนักสังเกตที่ดีวา เด็กสนใจ
อะไร เพ่ือที่จะเชิญชวนใหเด็กเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้น 
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 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียน 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เดล (มนตกราน คุมรักษา. 2551: 56; อางอิงจาก Dale.  1978: 307) ศึกษาการใช
ถอยคําของเด็กในชวงอายุตางๆ ตั้งแตอายุ 2 ป ถึง 12 ป โดยวิธีการทดสอบคําศัพทจากรูปภาพ ผล
การศึกษาพบวา ความถูกตองในการใชคําศัพทของเด็กเพิ่มขึ้นตามลําดับอายุ กลาวคือ ชวงอายุ 2 ป 
เร่ิมที ่25 คํา ถึง 60 คํา เม่ืออายุ 6 ป และเพ่ิมขึ้น 90คํา เม่ืออาย ุ12 ป อัตราการเพิ่มของคาํศัพทตางๆ 
จะสูงขึ้นอยางรวดเร็วในระยะกอนวัยเรียน หลังจากวัยน้ีคําศัพทจะคอยๆ เพ่ิมขึ้นอยางชาๆ แตจะไมมี
การหยุดนิ่ง สัดสวนของคําชนิดตางๆ ที่เด็กนํามาใชมักจะเปลี่ยนไปดวย กลาวคือ สัดสวนของการใช
คํานามจะลดลง ในขณะทีส่ัดสวนของการใชคําวเิศษณ บุรพบท และสันธาน จะเพ่ิมขึ้นเม่ือพิจารณา
จากจํานวนคําที่เด็กนํามาใช 
   จอหนสัน (มนตกราน คุมรักษา.  2551: 56; อางอิงจาก Johnson.  1989: Abstract) 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาทางวิธีการสื่อความหมาย และหนาที่ในการสื่อความหมายของเด็ก 3 ขวบ 
ขณะมีปฏิสัมพันธกับผูใหญและเพ่ือนๆ ในสถานการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบวา ปฏิสัมพันธระหวาง
เด็กกับผูใหญหลายคน เด็กกับผูใหญคนเดียว และเด็กกับเด็ก มีโครงสรางตางกันและเด็กที่มีปฏิสัมพันธ
กับผูใหญในขณะที่เลนและผูใหญใชวิธีการพูดโดยไมออกคําสั่งจะมีวิธีการสื่อความหมายไดวองไวและ
มีการเรียนรูโดยไมคาดหมายเกิดขึ้น 
   ไดค (จูจิตร ทองเอียด.  2540: 58; อางอิงจาก Dyck.  1993) ศึกษาการเขียนบันทึก
ในชั้นเรียน แนวทางที่ชวยปรับปรุงภาษา การเรียนรู และความคดิ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะ
กรณีตวัอยางประชากรเปนนักเรียนระดับกลางจากชั้นเรียนวชิาวทิยาศาสตร และสังคมศกึษา โรงเรียน
ในชนบทเมืองมานิโทบา จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา การเขียนบันทึกในชั้นเรียนชวยใหนกัเรียน
พัฒนาทั้งดานการเขียน การเรียนรู และความคิด 
   เรดแมน (มนตกราน คุมรักษา.  2551: 57; อางอิงจาก Redman.  1994) ศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนบันทึกเปนเสมือนการฝกการสื่อสาร และสภาวะการอานออกเขียนได ตัวอยางประชากร
เปนนักเรียนเกรด 8 จํานวน 26 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร รูปแบบ
การสนทนา และการเขียนเพ่ิมขึ้น 
   บลัด (Blood.  1996: Abstract) ศึกษาความสามารถทางภาษาของเดก็อาย ุ3 – 5 ป 
จํานวน 67 โรงเรียน โดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษาการรับรู การเขียนและมีการศึกษาระยะยาว 
มีผูปกครองของเด็กเขารวม 56 คน เขามามีสวนรวมในการเรยีนของเดก็ จากการศึกษาพบวา การเรียนรู
ภาษาของเด็กขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก และเจตคตขิองผูปกครองในกระบวนการเรียนรูเพ่ืออานออก
เขียนไดและสงเสริมใหเด็กเขียนชื่อตนเองจะทําใหมีความสามารถในการเรียนรู การอานเขียนไดอยางมี
ความหมาย เพราะช่ือของเด็กถูกเรียกอยูเปนประจําทุกวัน และเปนคําที่สามารถนึกภาพได หากสามารถ
เขียนชื่อตนเองไดจะเปนแนวทางขยายความสามารถในการรับรูคําอื่นตอไป 
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  งานวิจัยในประเทศ 
   จูจิตร ทองเอียด (2540: 78 – 80) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนเจอรนัล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน โดยกอนการทดลองตัวอยางประชากรทําแบบสอบ
ความสามารถในการเขียนเจอรนัล ฉบับที ่ 1 ขณะดําเนินการทดลองตัวอยางประชากรไดรับการสอน
การเขียนเจอรนัลหลังเลิกเรยีนวนัละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาหๆ  ละ 5 วัน หลังการทดลองตวัอยาง
ประชากรไดทาํแบบสอบความสามารถในการเขียนเจอรนัล ฉบบัที ่2 ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการเขียนเจอรนัลหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
   สุวิตรา เศรษฐสมบัติกุล (2543: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่ไดรับการเสริมและไมไดรับการเสริมการเขียน
แบบบันทึกการเรียนรู แบงเปน 2 กลุม กลุมที ่1 เปนกลุมทดลองไดรบัการสอนเขียนความเรียงภาษาไทย
โดยไมไดรบัการเสริมการเขยีนแบบบันทกึการเรียนรู ผลการศกึษาพบวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนเขียน
ความเรียงภาษาไทยโดยไดรับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู มีความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนความเรียงภาษาไทย โดยไมไดรับการเสริมการเขียน
แบบบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ประไพ แสงดา (2544: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไมจบ
เรื่องที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศกึษาเปนนักเรยีน
ชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการเขียนของ
เด็กปฐมวัยในแตละชวงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไมจบเร่ืองมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นความสามารถดานการเขียนสูงขึ้น 
   รัญจวน ประโมจนีย (2544: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทาน
ประกอบภาพที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเดก็ปฐมวัย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาเปน
นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัด
กิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ ในแตละชวงสัปดาห มีความสามารถ
ดานการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 
   นฤมล เฉียบแหลม (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวยั
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียน
ชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 10 คน ผลการวจัิยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณ
การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ มีพัฒนาการดานการเขียนสูงกวากอนการจัดประสบการณการเรียนรูภาษา
แบบธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
   อนงค วรพันธ (2546: บทคดัยอ) ศึกษาพฒันาการอานและการเขยีนของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียน
ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ 
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การทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก และกิจกรรมการเลา
นิทานแบบปกต ิมีพัฒนาการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัย กอน
การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ การทําสมุดเลมเล็ก รายบุคคล รายกลุม และกิจกรรมการเลานิทาน
แบบปกติ มีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ สรุปไดวา การสงเสริมและพฒันาการเขียนใหกับเด็ก
ปฐมวัยสามารถสงเสริม และพัฒนาการเขียนไดดวยการจัดกิจกรรมที่เนนเด็กเปนศูนยกลางกิจกรรม
การเขียนควรเปนการเขียนที่เปดโอกาสใหเด็กเขียน สื่อสารความคิดออกมาตามความตองการของเด็ก 
ใหเด็กไดลงมือปฏิบัตเิอง และการใหการเสรมิแรง กระตุนโดยถามใหเด็กไดคิดถือเปนการสงเสริม การเขียน
อยางแทจริง กิจกรรมหนึ่งที่คิดวาจะสงเสริมการเขียนใหแกเด็กไดเปนอยางดี คือกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชมือในการทาํกิจกรรมและสามารถสื่อความหมายทางการคิด
จากผลงานของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจได และเปนกิจกรรที่ชวยสงเสรมิใหเด็กพัฒนาความสามารถ ใน
การใชมือและสายตาใหประสานสัมพันธกัน ซึ่งการที่เด็กจะสามารถเขียนไดดีตองคํานึงถึงการทํางาน
ใหสัมพันธกันระหวาง สมอง สายตา และการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือมือเปนสําคัญ 
 

3. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนสิ่งมีคุณคาตอเด็ก และเปนกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดใหกับเด็ก
เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไว ดังนี้ 
  ปเตอรสัน (จิตทนาวรรณ เดือนฉาย.  2541: 24; อางอิงจาก Peterson.  1958: 101) 
กลาววา เด็กทุกคนตองการที่จะแสดงออกทางดานความคิดและความรูสึกตางๆ ศิลปะเปนแนวทางหนึ่ง
ในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งเด็กตองการโอกาสที่จะแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึก 
และความเขาใจ รวมทั้งบุคลิกภาพและความเปนอิสระของเด็กออกมาได ซึ่งสิ่งเหลานี้ถายทอดมาจาก
ประสบการณและจิตนาการของเด็กแตละคนนั่นเอง 
  แทนสเลย (พรพรรณ รําไพรจิุพงศ.  2550:  23; อางอิงจาก Tansley.  1960: 167 – 172) 
กลาววา งานสรางสรรคในโรงเรียนเปนรูปแบบที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณที่สมบูรณ ในการพัฒนา
ความเจริญงอกงามทุกดาน เชน พัฒนาการทางดานอารมณ สติปญญา ทําใหเกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 28 – 29) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็ก
ปฐมวัยสามารถแสดงความคิดสรางสรรค ฝกประสาทสัมพันธ และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ไดแก 
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้งชวยใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการกิน เลน ออกกําลังกาย 
และพักผอนอยางถูกตอง 
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  วราภรณ รักวจัิย (2527: 36) กลาววา กิจกรรมสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริม 
ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก ชวยพัฒนากลามเนื้อมือและสายตาใหสัมพันธกัน เพ่ือเตรียมพรอม
ดานการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 36 – 38) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่
สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อเล็ก ชวยพัฒนากลามเน้ือมือ และสามารถใชสัมพันธกัน 
เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเขียน และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน 
  เลิศ อานันทนะ (2529: 44) สรุปการสอนศิลปศึกษาแบบสรางสรรควาการสอนศิลปศึกษา
ตามแนวความคิดใหมที่สงเสริมการแสดงออกทางความคิดริเริ่ม และความคิดจินตนาการ เพ่ือพัฒนา
ทางสมอง รางกาย สังคม และสงเสริมความเจริญเติบโตทาง อารมณ จิตใจ การสอนใหบรรลุถึงความมุงหมาย
ของศลิปศกึษา ครูจําเปนจะตองสงเสรมิใหนกัเรียนทุกคนมกีารแสดงออกอยางอิสระเสร ี(Free Expression) 
ดวยการทดสอบคนควากับวัสดุนานาชนิดอยางกวางขวางที่สุด โดยไมมีการใชอํานาจบีบบังคับขูเข็ญ 
ใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นแลวความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะไมเกิดขึ้น 
  พรมารินทร สุทธจิตตะ (2529: 24) กลาววา กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรยีนรู
ไดดี คือ กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เพราะเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ 
และสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี ทัง้ยังชวยใหกลามเนื้อและตาสัมพันธกัน ชวย
ผอนคลายความเครียดทางอารมณ และสงเสริมความคิดอิสระ ความคิด จิตนาการการรูจักการทํางาน
ดวยตนเอง ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งความคิดและการกระทํา ซึ่งสามารถถายทอดออกมา
เปนผลงานศลิปะและยังนําไปสูการเรียนเขียนตอไป คูมือหลักสูตรการปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546: 50) 
ไดใหความหมายของกิจกรรมสรางสรรคไววา กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึกความคิดริเริ่มสรางสรรค และจิตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน 
การฉีก ปะ การตัดปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและ
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
  ดนู จีระเดชากุล (2546: 101) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค คอื สิ่งที่จะชวยเปน
แนวทางใหเด็กไดแสดงความสามารถ ความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของกิจกรรมที่เด็กมีจินตนาการ 
กิจกรรมเหลานั้นอาจจะอยูในรูปของวัตถสุิ่งของหรือรูปภาพ ซึ่งเด็กจะใชศลิปะเปนสื่ออธิบายในสิ่งที่
เขากระทําหรอืประดิษฐขึ้น เด็กรูจักคนควา ทดลองและสื่อความคิดของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ 
 สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ทางดาน
รางกาย อารมณ- จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก
ทางความคิด และจินตนาการดวยตนเองอยางเสรี ทําใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเองกลาคิด กลาทํา 
กลาแสดงออกแสดงออกไดอยางมีเหตุผล รูจักการสังเกต เปรียบเทียบ ตลอดจนสามารถคิดปญหา
ดวยตนเองได 
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 3.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกจิกรรมที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการสงเสริมพัฒนาการ
ดานตางๆ ของเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมความรูสกึที่ดีตอตนเอง ซึ่งมีผูกลาวเกี่ยวกับความสําคัญ
ของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคไว ดังนี้ 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2524: 93) กลาววา กิจกรรมศิลปะเด็กเปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กแสวงหา
ความสําเร็จในการทํางาน โดยยึดถือความตองการและการทําไดของเด็กเปนพ้ืนฐานของกิจกรรม การสงเสริม
ใหเด็กรูจักเลือกสรรและสรางสรรคงานดวยวัสดุตางๆ เปนการเสนอความรูสึกนึกคิดผานวัสดุเหลานั้น 
ซึ่งสรางความประทับใจใหกบัตนในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถสรางงานไดสําเร็จ 
  นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525: 34) เสนอแนวความคิดไววา ศิลปศึกษาเปนวิชาที่
จําเปนตองจัดไวในหลักสูตรเพราะเปนวิชาที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สําคัญหลายประการ และ
การเรียนรูเหลานั้น จะชวยพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้น เปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุขและเจริญกาวหนา 
  พรมารินทร สุทธิจิตตะ (2529: 24) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เปนกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี ทั้งยัง
ชวยใหกลามเนื้อมือและตาสัมพันธกัน ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณ และสงเสริมความคิด
อิสระความคิดจินตนาการ การรูจักการทํางานดวยตนเองฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคทั้งความคิด
และการกระทํา ซึ่งสามารถถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะและนําไปสูการเรียนเขียน อานตอไป 
  ราศี ทองสวัสดิ์ (2529: 103 – 104) กลาววา กิจกรรมสรางสรรค หรือศิลปะสําหรับเด็ก
มิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทาํงานเพื่อความสวยงามหรือทําใหเหมือนจริง แตตองการชวยพัฒนากลามเนื้อมือ
ใหแข็งแรง การฝกประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเขยีนที่ดีตลอดจนชวยพัฒนา
อารมณ จิตใจใหเด็กมีความเพียร อดทน มีสมาธิในการทํางาน และรูจักรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุม
ชวยใหเด็กเรียนรูการเขาสังคม การแบงปน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสงเสริมพัฒนาการดานปญญา 
ทําใหเด็กรูจักคิด มีเหตุผลในการทํางาน จึงควรใหกําลังใจในการทํางานกับเด็กอยางสม่ําเสมอ ใหเด็ก
เกิดความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออกอยางเต็มที่  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 6 – 15) สรุปถึงประโยชน
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังนี้ 
   1. เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ มีอิสรภาพในการทาํงาน โดยครวูางวสัดุอุปกรณไว 
ใหเด็กสามารถหยิบไดตามความพอใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพ่ือนได 
   2. เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทํางาน เด็กๆ ไดพูดคุย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือน เปนการเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกทางความคิด และความสามารถทางสรางสรรค
จะชวยใหเด็กตระหนักถึงครูคาของความเปนมนุษย สงเสริมใหเขามีกําลังใจ เขาใจตนเองวามีความคิด
ที่ดีและมีความสามารถหลายอยาง 
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  ภรณี คุรุรัตนะ (2535: 67) อธิบายถึง กิจกรรมสรางสรรคศิลปะวา เปนกิจกรรมที่เหมาะสม
กับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง กิจกรรมสรางสรรค จึง
ไมเปนเพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ-ตา และการผอนคลายความเครียด
ทางอารมณที่อาจมีเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝกการรูจักทํางาน
ดวยตนเอง และฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งทางความคิดและการกระทํา ซึ่งถายทอดออกมา 
เปนผลงานทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียน อาน อยางสรางสรรคตอไป 
  จงใจ ขจรศิลป (2535: 44) กลาววา ศิลปะมีความสําคัญในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ใหแกเด็ก และนอกจากจะปลูกฝงความสามารถดานความคิดสรางสรรคแลว ยังสงเสริมความเชื่อม่ัน 
ในตนเอง และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญาอีกดวย ซึ่งการสงเสริมให
ไดผลดีนั้น ครูจําเปนตองใหอิสระแกเด็กในการแสดงออกทางความคิด ริเร่ิมดวยตนเองอยางจริงจัง 
การพัฒนานั้นจึงจะไดผล 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) มีทัศนะที่สอดคลองกันวา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
ชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพ หรือสิ่งของที่เด็ก
สามารถแลเห็นได เด็กใชศิลปะเพื่อเปนสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัด
ประสบการณทางศิลปะใหแกเด็ก ชวยใหเด็กมีโอกาส คนควา ทดลองและสื่อสารความคิด ความรูสึก
ของตนใหผูอ่ืน และโลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได นอกจากนั้นยังไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิด
และการใชจิตนาการ การสังเกตและเพิม่พูนการรับรูที่มีตอตนเองและผูอ่ืน และพัฒนาความเชื่อม่ัน
เกี่ยวกับตนเองในการเลือกใชวัสดุตางๆ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือมือ ความสัมพันธระหวาง
มือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานดานการอาน พัฒนา
ทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณที่ใช แบงหนาที่รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณ
เหลานั้น  
  สรุปไดวา กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ควรสงเสริมใหเด็กไดแสดงออก ทาํให 
เกิด ความพอใจและสนุกสนานในขณะทาํงาน ผอนคลายความเครยีด ปลูกฝงความสามารถดาน
ความคิดสรางสรรค สงเสรมิความเชื่อม่ันในตนเอง อดทนมีสมาธใินการทํางานรูจักรับผิดชอบสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เด็กไดเรียนรูการเขาสังคม จากการทํางานเปน
กลุม รูจักการแบงปน ความเอื้อเฟอเผื่อแผมีเหตุผลในการทํางาน 
 3.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยั เปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในหลายๆ 
กิจกรรมที่ครูจัดใหกับเด็ก ครูตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ ซึ่งการจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับพัฒนาการ
ทางศิลปะของเด็ก การเลือกกิจกรรมควรเลือก กิจกรรมที่ชวยฝกใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน ซึ่งจุรีรัตน บุญรินทร (2547: 31) ใหความคิดเห็นวา 
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 



 
 

38 

   1. เนนที่กระบวนการขณะที่เด็กไดลงมือทํางานศิลปะ ไมใชเนนที่ผลงาน เพราะ
ศิลปะแสดงออกถึงประสบการณและความรูสึกของเด็ก 
   2. คํานึงถึงอายุ ความสามารถ ความตองการ และความสนใจของเด็ก 
   3. สงเสริมความคิดริเริ่มและความคิดที่อิสระ 
   4. ใหความสําคญักับความคิดสรางสรรค การทํางานอยางมีอิสระและยืดหยุน 
   5. ยอมรับอัตราพัฒนาการและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กแตละคน 
  เกศิน ีนิสัยเจริญ (2527: 5 – 6) กลาววา ครูควรมีการเตรยีมการทั้งตัวครูผูเรียน และ
วัสดุอุปกรณ ดังนี้ 
  การเตรียมตวัผูสอนหรือครู ควรเปนผูมีความกระตือรือรน รักการสอน การศึกษาคนควา
หาความชํานาญในกิจกรรม ควรรูวา จะสอนอะไรใหสอดคลองกับวัย และวุฒิภาวะของผูเรียน ควรใช
เน้ือหาใด และใชสื่อการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม 
  การเตรียมตัวผูเรียน เน่ืองจากเด็กแตละวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณสังคม 
และสติปญญาไมเทาเทยีมกนั แมแตเด็กในวัยเดียวกนักมี็วุฒิภาวะตางกัน การจัดกิจกรรม จึงตองคาํนึงถึง
พัฒนาการของเด็กเปนสําคญั โดยเฉพาะกิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ตองใชทักษะเกีย่วกบัมือ 
และสายตาทีส่ัมพันธกัน จึงควรศึกษาพัฒนาการเด็กที่อยูในหองเรียนควบคูกันไปดวยการเตรียมสื่อ
การเรียนการสอน (วัสดุอุปกรณ) สื่อการเรียนการสอนมีอยูทั่วไปทุกหนแหง และมีหลายชนิด ครูตอง
พิจารณาเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของเด็กและที่สําคัญที่สุด คือ สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม
สรางสรรคควรเปนสื่อที่หางาย และมีราคาถูก 
  เลิศ อานันทนะ (2535: 57) กลาววา ในการจัดกิจกรรมศิลปะที่ดี จะตองมีความยืดหยุน
และเปลี่ยนแปลงได เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางเสรี ไมยึดติดกับผลงานสําเร็จรูปมีโอกาสสํารวจ 
ทดลองคนควา ดวยวัสดุนานาชนิดอยางอิสระปราศจากการออกคําสั่ง ดังนั้นหลักในการจัดกิจกรรม
ควรมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   1. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใหนาสนใจ สนุกสนาน 
   2. กําหนดกิจกรรมใหมีการแสดงออกอยางเสรี ในลักษณะที่เลือกไดตามความสนใจ
หรือยืดหยุนไดและงาย 
   3. จัดแบงพ้ืนที่ใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ มีบรรยากาศที่ยัว่ย ุและทา ทาย 
   4. ครูผูสอนควรใชคําพูดที่ยั่วย ุและ ทาทายแทนการออกคําสั่งใหเด็กทาํตาม 
   5. สงเสริมใหเด็กเรียนรู โดยการสํารวจ ทดลอง และคนควาดวยตนเอง 
   6. ในบางกิจกรรมที่จําเปนตองแสดงการสาธิตใหเด็กๆ ดูเปนแนวทาง ควรเสนอแนะ
ใหพอเกิดความเขาใจและเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติตามความคิดของตน 
   7. กอนลงมือปฏิบัติงานศิลปะ ควรแนะนําใหเด็กสวมเสื้อกันเปอน ซึ่งอาจเปนเสื้อผา
เกาๆ ของพอแม และซักใหสะอาดภายหลงัใชแลว 
  พีระพงษ กุลพิศาล (2538: 37 – 38) กลาววา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 5 – 6 ขวบ
ควรมีลักษณะที่แยกออกมาเดนชัด มีกระบวนการและจุดมุงหมายที่ชัดเจน กิจกรรมกอใหเกิดการทํางาน
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ที่ประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการตรงจากนอกหองเรียน 
หลีกเลีย่งกิจกรรมที่มีผลงานเหมือนกันทั้งหอง มีอิสระในการทาํงานตามความพอใจของเด็ก โดยไมกําหนด
พ้ืนที่อยางเขมงวด และใหเด็กไดทํางานเปนกลุมบาง ครูจะตองแสดงความรัก ความหวงใย และพยายาม
ใชคําพูดที่กระตุนจินตนาการของเด็ก 
  เบญจา แสงมะล ิ(2545: 63 – 67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลอืใหเด็กไดประสบการณทีเ่ปนผลสําเร็จ
ตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบในการดูแลรักษา
วัสดุพรอมทั้งสรางความรูสกึม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จิตนาการ เลือกและตดัสินใจ 
ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กเม่ือตองการใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็นพองในความพยายาม
ที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้น ครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ และมีความเขาใจในตัวเด็กดวย 
   2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุใหพอเพียงเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหว
อยางอิสระเมื่อทํางานเปนกลุมเล็กๆ บนพ้ืน บนโตะ ภายในและภายนอกอาคารเรียนมอบความไววางใจ
แกเด็กใหเด็กดูแลรักษาเครือ่งมือ เครื่องใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาทีใ่หเด็กไมควรนอยเกินไป จนเด็ก
ตองรีบรอนในการกระทํา กิจกรรม การสาํรวจ การวางแผน การเกบ็ทาํความสะอาดหลงัจากการทาํงานเสรจ็ 
วัสดุที่ใชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตามความพอใจ และเหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บ
รักษางาย และใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 
   3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพ่ือชวยกระตุน
การแสดงออกสรางสรรค ประสบการณนี้เร่ิมจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวัน การพูด การสนทนา 
ความรูสึกในสิ่งที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของเด็ก การแสดงออก
ทางการกระทํา และการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเครื่องใชทางศิลปะ การทัศนศึกษา เปนสวนหน่ึง
ในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค 
   4. เจตคตขิองผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก ครูตองทําหนาที่
เปนผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม
ใหเด็กเมื่ออยูบาน 
   5. ครูใชวิธีการสรางสรรค สนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวิธ ี ซึ่งเด็กจะ
แสดงออกหรือกระทําได และรวบรวมความคิดหรือวสัด ุ วิธีนีไ้มไดหมายความวาเดก็จะกระทํากิจกรรม
โดยปราศจากการแนะนํา แตหมายความวา เด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะ ควรมี
หลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน 
   6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี เด็กมีอิสระในการคนหาสํารวจ
และทดลองและเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กก็จะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ กลามเน้ือเล็ก
การประสานสมัพันธระหวางมือและตาก็จะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง ส ี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็ก
ไดเลนรวมกับเพื่อน พูดสนทนา แลกเปลีย่นสิ่งของ รับผิดชอบรวมกนั การรอคอย ตามลําดับ ชวย
เสริมสรางความพรอมทางอารมณ และสงัคมแกเด็ก 



 
 

40 

   7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพือ่จุดหมายในการวัดผล 
  คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช (2546: 50) สรุปวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ควรจัดใหกับเด็กทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3 – 5 กิจกรรม ใหเด็กเลือกทําอยางนอย 1 – 2 กิจกรรม ตาม
ความสนใจ จึงไดเสนอแนะการจัดกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
   1. การจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ควรพยายามหาวัสดุในทองถิ่น มาใชกอนเปนอันดับแรก 
   2. กอนใหเด็กทํากิจกรรมตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบพรอมทั้ง สาธิต
ใหเด็กดูจนเขาใจ 
   3. ใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคประเภทใด ประเภทหนึ่ง รวมกันในกลุมยอย เพ่ือ
ฝกใหเด็กรูจักการวางแผน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   4. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขัน
และควรนําผลงานของเด็กทุกคน หมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ 
   5. หากพบวา เด็กคนใดสนใจทาํกิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา ควรกระตุนเราและ
จูงใจใหเด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่นบาง เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็ก แตละดาน
แตกตางกัน และเม่ือเด็กทําตามที่แนะนําไดควรใหแรงเสริมทุกครั้ง 
   6. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนา ของเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือเปนขอสังเกต
พัฒนาการเด็ก 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 189) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ และไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปสรางสรรค ซึ่งชวยใหเกิดการพัฒนา 
ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรจากการสังเกต และประเมินภาพการจัด
กิจกรรมศิลปะควรแนะนําหรือบอกเด็กเพียงเล็กนอยเทานั้น แตใหเด็กคนพบกระบวนการทางศิลปะ
ดวยตนเอง โดยใหเด็กไดคนควาอยางกวางขวางจากอุปกรณที่หลากหลาย (Schirrmacher. 1988: 
190 – 191) ใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจและเปนอิสระ ครูตองเปนผูกระตุนจินตนาการ
ของเด็ก พรอมกับการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเลี่ยงใหเด็กลอกเลียน 
หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ เพราะเทากับเปนการกักความคิดเด็ก 
 จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา หลกัในการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคสําหรบัเด็กปฐมวยั 
มีความสําคัญ เปรียบเสมือนหัวใจของการจัดกิจกรรมที่ครูและผูที่เก่ียวของ จะนําไปปรับใชกับเด็กใน
การจัดกิจกรรม จึงตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ และจัดใหเหมาะสม สอดคลองกับวัย
ความสนใจ และควรเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการคิด การแสดงออก ไดทดลอง คนควา ไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองผานการเลน และมีปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดุที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กหรืออาจ
เปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาต ิเชน เมล็ดพืชชนิดตางๆ เปนตน 
 3.4 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ครู ผูปกครองและผูที่เกีย่วของ
กับการจัดการศึกษาใหกับเดก็ปฐมวัย ควรศึกษาหลักและองคประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
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สําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเด็กในแตละวัย และชวยใหเด็กปฐมวัย
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหถึงขีดสุดได ดังน้ันจึงมีผูกลาวเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญใน
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2536: 244 – 245) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กจําเปน 
ตองประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่สรางเสริมใหเกิดคุณคาขึ้น ปจจัยแรก ความพรอม ในตัวผูเรียน
ซึ่งความพรอมรวมถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ความพรอมทางดานประสบการณ ความพรอมดาน
วัสดุอุปกรณ ความพรอมตางๆ นี้ จะชวยเกื้อกูลหนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการสอนศิลปะจะตองพิจารณาถึงกิจกรรมศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน ในการปฏิบัติกิจกรรม
ศิลปะที่เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือชวยเหลือกัน ยังเปนการสงเสริมการอยู รวมกัน 
ในการจัดกิจกรรมศลิปะตองมีบริเวณปฏิบตัิงานที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกัน และบรรยากาศที่มี
เสรีภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 21) เสนอเกี่ยวกับองคประกอบ
สําคัญในการจัดกิจกรรมวา การจัดกิจกรรมเปนหัวใจสําคัญ กอใหเกิดทักษะการเรียนรู เปนประสบการณ
การเรียนรูโดยการปฏิบตั ิมีองคประกอบดังนี้ 
   1. วัสดุอุปกรณ (Materials) 
   2. การจับตอง สัมผัสกระทํากบัสื่อวัสดุเครื่องเลน (Manipulation) 
   3. การใหเด็กเลอืกทํากิจกรรมสิ่งตางๆ ดวยตนเอง (Choices) 
   4. การทีใ่หเด็กมีโอกาสทีจ่ะบอกเลารายงานถึงสิ่งที่เขาตองการทําและกระทาํกิจกรรม
ตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ และครู (Words) 
   5. การใหเด็กไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครู (Support) ครูตองใชเทคนิค
กระบวนการอันหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรม มี ความพยายามทํากิจกรรม เราใหเสี่ยง
ทดลองทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถเด็ก 
  เพ็ญทิพา อวมมณี (2547: 38) กลาวถึงองคประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยน้ันประกอบดวย ประการแรกความพรอมในตัวผูเรียน ซึ่งควรพิจารณาถึงวุฒิภาวะ
ของผูเรียน ประการที่สอง วัสด ุ อุปกรณ ซึ่งชวงๆ ของพัฒนาการของ ผูเรียนจะเปนตัวกําหนดวัสดุ 
อุปกรณ ที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน รวมถึงสิ่งแวดลอมภายในชัน้เรยีนและประสบการณ
ดานการศึกษา ประการที่สาม กิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งควรคาํนึงถึงการที่ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรม
ตางๆ ดวยตนเอง ไดลงมือกระทํากับสื่อ วสัดุ และไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพ่ือนและครู มีโอกาสพูด
เกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัต ินอกจากนั้น อีกประการที่สําคัญ คือ การที่เด็กไดรับการสนับสนุน 
ชวยเหลือจากครู โดยสนับสนุนใหเด็กไดทาํกิจกรรม ใหเด็กแสดงออกถึงความตองการของตนเอง และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคน ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัยใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กไดดีนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกบัองคประกอบที่สําคัญในการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ให
เกิดการพัฒนาเด็กใหเจริญเตบิโตพรอมกับมีพัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพ่ือเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรู
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ในวัยตอไปซ่ึงกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เหมาะสมกับเด็กและเพิ่มพูนประสบการณแกเด็กนั้นสามารถ
จัดไดอยางหลากหลาย และมีความแปลกใหมมากมาย 
 สรุปไดวา องคประกอบที่สาํคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน
ประกอบดวย 
  1. ตัวผูเรียนซ่ึงรวมไปถึงความพรอมทางวุฒิภาวะของเด็กดวย 
  2. วัสด ุอุปกรณ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน 
  3. กิจกรรมทางศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน และในการปฏิบตักิิจกรรม ควร
เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกันปรึกษาหารือชวยเหลือกัน 
  4. ครูควรใหการสนับสนุนไดแสดงออกถงึความตองการของตนเององคประกอบทีก่ลาว
มาแลวขางตน เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กให
เจริญเติบโตพรอมกับมีพัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพ่ือเปนพื้นฐานที่จะเรียนรูในวัยตอไป 
 3.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมใหกับเด็กควรคํานึงถึงตัวเด็ก และการเปดโอกาส
ใหเด็กไดมีอิสระในการทดลองคนควา และสามารถถายทอดสื่อสารสิ่งที่ทดลองกับผูอ่ืน นอกจากนี้ยัง
ไดมีโอกาสพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก และการสรางความสัมพันธระหวางมอืกับตา เสริมสราง
ความเขาใจเกีย่วกบัส ีรูปทรง ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานตอการเตรียมความพรอมในการอาน และยังไดมีโอกาส
พัฒนาการทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ หมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใชและเก็บอุปกรณ
ตางๆ มีผูใหแนวคิด ดังน้ี 
  แฮมมอนด (เยาวพา เดชคุปต. 2542: 32; อางอิงจาก Hammond. 1967: 275 – 282) สรุป
กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กเอาไว ดังนี้ 
   1. การปน 
   2. การประดิษฐ 
   3. การฉีก – ตัด – ปะ  
   4. การระบายส ี
   5. การวาดภาพดวยนิ้วมือ 
   6. การเลนบล็อก 
   7. การวาดภาพดวยทราย 
   8. การวาดภาพดวยฟองสบู 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 29 – 31) กลาววา กิจกรรมที่จัดใหกับเด็ก การวาดภาพระบายสี 
ไดแก การวาดภาพโดยเสรี การปายสีดวยพูกัน การระบายสีเทียนในวิธีการตางๆ หรือระบายสี ตาม
รูปทรง เรื่องราวที่กําหนด และพาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่แลวกบัมาเขียนภาพเปนตน การทดลอง
เกี่ยวกับสี ไดแก การละเลงสี หยดสี ทาสี เปาสี ผสมสี โรยสีและกลิ้งสี เปนตน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   การพิมพภาพไดแก พิมพภาพดวยวัสดุ แมพิมพตรายาง หรือสวนตางๆ ของชวงแขน
และการพิมพภาพลายนูน โดยใชดินสอหรือดินสอสี เปนตน 
   การปนไดแก การปนดวยแปง ดินเหนียว ดินน้ํามัน ใหเปนรูปทรงปนเปนเร่ืองราว
ปนเปนขนม ปนตามใจชอบ และการเลนกอทรายการพับ ฉีก ตัด ปะ ไดแก การฉีกหรือตัดปะเปน
เร่ืองราวตางๆ  
   การพบัหรือมวนกระดาษเปนรูปทรงตางๆ แลวนํามาประดิษฐ สิ่งตางๆ และการพับผา 
เช็ดหนา ใบตอง ใบมะพราว ตามใจชอบ เปนตน 
   การประดิษฐ ไดแก การประดิษฐภาพ เครื่องหอยแขวน ประดิษฐของเลนของใช 
การรอยวัสดุตางๆ การเย็บหรือการสาน เปนตน 
   การเขียนภาพผนัง โดยใชกระดาษตอกันเปนแผนใหญ และใหเด็กชวยกันเขียนภาพ
ตามความมุงหมาย 
  ชัยณรงค เจริญพานิชกุล (2532: 7) กลาววา กิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
แบงออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
   1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) 
   2. กิจกรรมระบายสี (Painting) 
   3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) 
   4. กิจกรรมประตมิากรรม (Sculpture) 
   5. กิจกรรมการประดิษฐตกแตง (Crafts) 
  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533: 51) แบงกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ออกเปน 
5 สาขาใหญๆ คือ 
   1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุ
บางชนิดลงบนกระดาษ โดยแสดงลักษณะเปนเสน 
   2. กิจกรรมระบายสี (Painting) เปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเนื้อน้ิวมือกับ
สายตา มีสีชนิดตางๆ พูกันเปนอุปกรณ 
   3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print Making) กรรมวิธีทางภาพพิมพ มีหลายวิธ ี แตที่
เหมาะสมสําหรับเด็กๆ คือ การพิมพจากแมพิมพนูน ใชสีทาดานหลังของวัสดุแลวนํามาประทับลงบน
กระดาษจะไดภาพพิมพเกิดขึ้น 
   4. กิจกรรมประตมิากรรม (Sculpture) ที่เหมาะสมกบัเด็กเล็กๆ ก็คงจะเปนงานดิน
เทานั้น นอกนั้นก็มีบางแตไมเดนชัด เชน ประติมากรรมประกอบกลองกระดาษ ประติมากรรม ประกอบ 
เศษไม 
   5. กิจกรรมประดษิฐตกแตง (Crafts) หมายถงึ กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก 
เชน การทําภาพประติด ทําหนากาก หุน การถักทอไหมพรมดวยนิ้วมืออยางงายๆ เปนงานที่เนนให
เด็กเรียนรูการทํางานที่มีกระบวนการ หรือมีขั้นตอนดวย 
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 ดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่จัดใหกับเด็กไดนั้นมีหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรม ที่จัดใหกับเด็ก
ลวนเปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ ตามความพอใจความคิด และจินตนาการ รูจัก
การคิดแกปญหา นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็กทุกดานไปตามวัยอยางเต็มศักยภาพ
ของเดก็แตละคน ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากเมล็ดพชืเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กไดมีโอกาสใชความคิด 
การสื่อความหมาย และสรางสรรคผลงานทางศิลปะในรูปแบบทีต่องการ อันจะนําไปสูประสบการณ
พ้ืนฐานดานภาษาและการเรียนรูเรื่องตางๆ ของเด็กตอไป 
 3.6 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
และจินตนาการใหกบัเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก ดังนัน้ครผููสอนควรคํานงึถึงการใชสื่อใหมีความหลากหลาย 
ปลอดภยัและมีความเหมาะสมกับเด็กในแตละวัย ซึ่งจากความสาํคัญน้ีไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกบัสื่อ
ที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังตอไปน้ี 
  ฮิลเดเบรนด (เพ็ญทิพา อวมมณี.  2547: 42; อางอิงจาก Hildebrand.  n.d.) มีทัศนะวา
การใหสื่อศิลปะอยางตอเนื่องแกเด็ก มีความสมเหตุสมผลเพียงพอ เพ่ือใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค
และเพื่อชวยเด็กคนหาสิ่งที่ยอมใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ และความคิดของเขาเปนพิเศษ 
อยางไรก็ตามก็ยังมีเหตุผลอ่ืนอีก ทักษะตางๆ ที่พัฒนาขึ้นผานการใชสื่อศิลปะเปนได ทั้งทักษะการเขียน 
และการอานเบื้องตน บางครั้งก็เรียกวา เร่ิมอานออก เขียนได (Emerging Literacy) 
  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2532: 5) กลาววา สื่อ วัสดุอุปกรณ ที่ใชประกอบกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคของเด็กวยักอนเรียน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจัดวางไวอยางมีระเบียบนาใช เรามัก
พบเสมอวาเดก็เล็กๆ ไมรูจะเร่ิมตนทํางานศิลปะอยางไรดี แตเม่ือเด็กเห็นอุปกรณหลายอยางวางไว
บนโตะก็เกิดความคิดที่จะอยากวาดหรืออยากทํากิจกรรมศิลปะทันที ซึ่งสอดคลองกับ  
  พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 191) ที่กลาววา สื่อ วัสดุทางศิลปะเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่ง
ที่จะชวยกระตุนการทํางานศลิปะแกเด็กเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากประสบการณทางการมอง และ
การสังเกต ซึ่งถาเราจัดเตรียมสื่อ วัสดุหลายๆ ชนิดใหเด็กเด็กจะวาดภาพ หรือทํางานศิลปะไดดีขึ้น 
เพราะสื่อ วัสดุเปนสิ่งทาทายใหเด็กชอบงานศิลปะน้ันเอง 
  สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 51) กลาววา การทํางานศิลปะกับเด็กๆ นั้น วัสดุ
อุปกรณที่ใชไมใชหามาเพื่อการทํางานใหผลงานดีเย่ียม แบบผูที่ทํางาน แตเด็กๆ จะมองดูวัสดุที่มีอยู 
แลวนํามาผนวกเขากับประสบการณของเขา ในการตัดสนิใจเลือกวัสดอุุปกรณประกอบการทํางานศิลปะ 
ซึ่งผูใหญเองก็อาจจะคาดคิดไมถึง ฉะนั้นครูควรจัดหาวัสดุหลากหลายไวแนะนําใหแกเด็ก เม่ือถึงเวลา
อันสมควรที่เขาสามารถทําได วัสดุอุปกรณทุกชนิดมีสวนสนบัสนุนงานทางศลิปะครูควรรูวา เด็กทุกคน
ตองพัฒนาเทคนิคดวยตนเองโดยอาศัยการใหโอกาส มองเห็นคุณคา มีความรูดีและยดืหยุน ควรกําหนด
กระบวนการในการใชวัสดุอุปกรณดวย บางครั้งวัสดุอุปกรณหลายรูปแบบก็สามารถนํามาใชในหองเรียน
พรอมๆ กัน เพ่ือใหโอกาสเด็กในการพัฒนาความสามารถในการแสดงออก ความเปนระเบียบ  
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  สิริพรรณ ตันติรตันไพศาล (2545: 51) เสนอวา สื่อ/อุปกรณสําหรบัการทํางานทางศิลปะ
ของเด็กปฐมวยัควรมีดังนี้ 
   1. พูกัน 
   2. พูกันหรือแปรงทาสี ขนาดยาว 9 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว เหมาะสําหรับเด็กเลก็ๆ 
   3. กระดานขาหยั่งระบายสี เปนอุปกรณที่ใชในการระบายสี สําหรับใหเด็กไดยืน
วาดรูป ระบายสี เด็กจะสามารถเคลื่อนไหวแขนอยางอิสระและสามารถถอยหลังมาดูภาพที่เขาวาดได
ทั้งยังอยูในระดับสายตาของเด็กดวย 
   4. ภาชนะใสส ีภาชนะที่ใสสีน้ําก็เปนสิ่งสําคญัเชนกัน ควรใชถวยพลาสตกิ กระปอง 
เล็กๆ หรือกลองใสนมที่ไมใชแลว ทําเครือ่งหมายสีบนภาชนะใหเด็กเห็น 
   5. กรรไกร กรรไกรเปนอุปกรณที่เด็กชอบมากชนิดหนึ่ง กรรไกรที่จะนํามาใหเด็ก
ใชจะตองเปนกรรไกรปลายมน มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ไมทื่อ งางออกไมยาก หรือหลวมจนกระทั่ง 
ใชตัดกระดาษไมออก 
   6. ลูกกลิ้ง เปนอุปกรณใชกลิง้หมึกหรือสี ใชในการพิมพมีลักษณะเปนแทงกลม
หุมดวยยาง มีดามถือ มีหลายขนาด ใชกลิ้งทาส ีหรือกลิ้งบนสีแลวกลิ้งทับบนวัสดเุพ่ือใชในการพิมพ 
   7. แผนฉลุรูปทรง เปนอุปกรณสําหรับรูป มีขายตามรานเครื่องเขียน ที่ทําขึ้นจาก
แผนพลาสติก เจาะเปนรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหรือรูปอ่ืนๆ ชวยในการสรางภาพ 
   8. แผนกระดานรองเขียน ทําจากไมอัดหรือกระดาษอัด มีตัวหนีบกระดาษ เพ่ือใช
รองในการวาดรูป มีหลายขนาด ควรใชขนาดที่เหมาะสําหรับเด็ก มีน้ําหนักเบา เพ่ือนําติดตัวไปวาดรูป
นอกสถานที่ 
   9. เสื้อคลุมกันเปอน ใชผาหรือผาพลาสติกเปนเสื้อคลุมใหเด็กใส ขณะทํากิจกรรม
ที่เปรอะเปอนงาย ใหมีขนาดที่เด็กสวมใสสบายสะดวกในการใสและถอดออก 
  เบญจา แสงมะลิ (2546: 119 – 131) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค สําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้น มีหลายประเภท แตละประเภทมีวิธีการจัดที่แตกตางกันออกไปการนําสื่อมาใชในกิจกรรม
ประเภทตางๆ จึงมีหลายลกัษณะที่แตกตางกันออกไปและสื่อที่จะนํามาใชสําหรบัจัดกิจกรรมทางศลิปะ
ใหแกเด็กปฐมวัย ไดแก 
   1. วัสดุที่ซื้อมาดวยราคาถูก อาทิเชน กระดาษปรูฟ กระดาษสี สีฝุน ดินสอสี สีเทียน 
ผาสําล ีแปง กาวแผน กระดาษแข็ง ชอลก ลวดกํามะหยี่หรือลวดชนดิตางๆ 
   2. วัสดุเหลือใช เชน กลองกระดาษ ถวยไอศกรีม จุกไมกอก ฝาน้ําอัดลม ถุงกระดาษ 
กระดาษหนังสือพิมพ ขวดพลาสติก เศษผา หลอดกาแฟ หลอดดาย กระดาษหอของขวัญ บัตรเชิญ
เกล็ดปลา ลวดผูกถุงขนม ฯลฯ 
   3. วัสดุทองถิ่น อาทิเชน ใบไม กะลา เปลือกมะพราว กานกลวย กานมะพราว 
ใบตอง ใบมะพราว ดอกกรรณิการ ดอกอัญชัน ฟาง เปลือกหอย ดิน หิน ทราย ฯลฯนอกจากนั้น 
กลาวถึงสื่อที่จะนํามาใชในกิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุ ไดแก กลองกระดาษตางๆ หลอดดาย เศษผาตางๆ 



 
 

46 

เศษไหมพรม ลวดชนิดตางๆ ฟาง อับยา ขวดพลาสตกิ กระปองนม กิ่งไมแหง หรืออาจเปนเศษวัสดุ
ที่หางายในทองถิ่น  
  สัญลักษณ สุวรรณรัศมี (2533: 23) กลาวในแนวทางเดียวกันวา สื่อที่ใชในการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคนั้น มีความสําคญัย่ิงตอการเรยีนรูของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อ โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ดังนั้นในการจัดหาสื่อที่เหมาะสม จึงเปนหนาที่
ของผูสอนที่จะตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ 
    3.1 สื่อที่จะนํามาใหเด็กเกิดการเรียนรูตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบๆ ตวัเด็ก 
    3.2 สื่อน้ันตองมีความปลอดภัย เพราะเด็กเรยีนรูจากสื่อดวยการสัมผัส 
    3.3 สื่อตองมีราคาไมแพง หางาย และประหยดัเวลา อาจเปนสื่อที่หางายไดจาก
ภายในทองถิ่น 
    3.4 สื่อที่นํามาใชตองตรงกับเปาหมาย ที่จะใหเด็กเกิดการเรียนรู และสรางเสริม
ใหเด็กมีความพรอมในการพัฒนาการทั้งสี่ดานไปพรอมๆ กัน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
    3.5 สื่อน้ันตองสะดวกตอการนํามาใชสอย สําหรับการปฏิบตัิกิจกรรมทางศิลปะ
ของเด็ก 
    3.6 สื่อที่นํามาใชตองสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก 
 สรุปวา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก มีความสําคัญย่ิงตอการเรียนรู
ของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อดังน้ันสื่อที่จะจัดใหกับเด็กตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบตัวเด็ก มี
ความปลอดภัยราคาไมแพงตรงกับเปาหมายสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก สื่ออุปกรณที่
จัดในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก สี พูกัน กระดาษ ภาชนะใสสี กรรไกรลูกกลิ้ง เสื้อคลุม
กันเปอน 
 3.7 บทบาทผูทีเ่ก่ียวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย ครูเปนผูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม
ที่สนองตอความตองการของเด็กเพื่อใหเด็กไดแสดงออกถึงความตองการและความรูสึกของตนเอง 
ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมซึ่งจะชวยสรางความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ซึ่งมีผูให
ความหมายเกีย่วกับบทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กไว ดังน้ี 
  ชัยณรงค เจริญพานิชยกลุ (2531) กลาววา ตามปกติการจัดกิจกรรมการสอนศลิปสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยจะไมแยกตัวกิจกรรมอยางเดนชัด แตจะใหเด็กเลือกทําเองตามความพอใจเฉพาะตน
หรือกลุม จึงจําเปนตองมีครูเปนพ่ีเลี้ยงหลายๆ คนคอยชวยดูแล กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมเดียว
ที่สามารถทําใหเด็กๆ มีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอน
ศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จึงควรคํานึงถึงสิ่ง ดังตอไปน้ี 
   1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไร ตามลําดับ 
ความอยากงายของกลวธิีการทํางานและความรูโดยกําหนดจุดประสงคและวิธีประเมินผลไวดวยยิ่งดี 
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   2. จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ สภาพหองเรียนและวธิีการสอนใหสอดคลองกับแผน ที่
วางไว 
   3. ระหวางที่เด็กทํากิจกรรมควรระลึกเสมอวา 
    3.1 กิจกรรมที่จัดใหนั้นเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอม 
นอกหองเรียนเพียงพอหรือไม 
    3.2 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทําแลวมีผลงานเหมือนกันทั้งหอง โปรดจําไว
เสมอวา การทํางานศิลปสรางสรรคคือ การแสดงออกทางการรับรูเฉพาะตน และอยางสอนหลัก หรือ
ทฤษฎีทางศิลปะใดๆ ทั้งสิ้น 
    3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กเล็ก  ๆแตละคนไมเหมือนกัน บางคนชอบนั่ง
ทํางานที่โตะ บางคนชอบนอนกับพ้ืน ควรใหอิสระอยางเต็มที่ ถาเด็กทํางานดวยความสุขหองเรียนจะ
เงียบ 
    3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพ่ือฝกประสบการณทางสังคมใหแกเด็ก  
  เลิศ อานันทนะ (2535: 14) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครู และผูปกครองในการจัด
กิจกรรมศิลปศึกษา ควรคํานึงถึงแนวความคิด ดังตอไปน้ี 
   1. สอนดวยความรัก 
   2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 
   3. หลีกเหลี่ยงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน เสียดสี หรือ ตําหนิ ติเตียนโดยตรง 
   4. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียน แตควรพูดจาใหเกิดความคิด
ดวยตัวเอง 
   5. อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ทางที่ดี ควรสงเสริม
ใหกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 
   6. ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหเด็กแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 
   7. วางแผนการจัดเตรียมสื่ออุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
อยางอิสระ 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 186 – 189) กลาวถึง บทบาทของครใูนการจัด กิจกรรม
ศิลปสรางสรรค ดังนี้ 
   1. ใหการแนะแนวใหขอเสนอแนะใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลับ และการยอมรับ 
   2. เลือกและวางแผนการจัดประสบการณ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตามความสามารถ
ของแตละคน 
   3. สงเสริม ยอมรับ และใหกําลังใจในความพยายามของเด็ก โดยใชคําพูด คําชมเชย
ที่ใหกําลังใจ และเสริมสรางความรูสึกวาตัวเองมีคา เชน 
    3.1 ครูชอบความคิดของเธอ หรือเปนความคดิที่ดี 
    3.2 เธอทําไดถาพยายามตอไป หรือเธอทําไดดี 
    3.3 เธอมีความพยายามดีมาก หรือ เธอตั้งใจทํางานนั้นจริงๆ 
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    3.4 ครูชอบที่เธอทํางานจนสําเร็จ 
    3.5 อะไรที่ทําใหเธอมีความคิดที่วิเศษเชนน้ี 
   4. หลีกเลี่ยงการถามถึงสิ่งที่เด็กวาด หรือผลิตวาเปนอะไร หรือภาพอะไร ซึ่งเปน
การทําลายความมั่นใจของเด็ก เพราะเด็กอาจจะทําในสิ่งที่สามารถพูดถึงหรือตั้งชื่อได ซึ่งการใหเด็ก
พูดถึงผลงานอาจทําใหเด็กละอาย เน่ืองจากเด็กไมสามารถพูดหรือบรรยายถึงผลงานของตนได แตครู
ควรถามวา เด็กทําผลงานอยางไรเปนการเนนกระบวนการ เด็กจะมีความพอใจในการทํางานมากกวา
ตัวผลงาน 
 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูถือเปนผูทีมี่บทบาทสําคญัในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่สามารถพัฒนาความสามารถในดานตางๆ เชน
การใชมือในการหยิบจับอุปกรณไดอยางอิสระ คอยชวยเหลือแนะนําเม่ือเด็กตองการ ใหกําลังใจสนับสนุน 
และชมเชย ไมตําหนิผลงานเด็ก กระตุนใหเด็กรูจักคิดแกปญหาเมื่อเกิดปญหาขึ้น ตลอดจนบันทึกผลงาน
และประเมินความกาวหนาของเด็กอยางตอเนื่อง 
 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกจิกรรมศิลปสรางสรรค 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   แสตปป (พรพรรณ รําไพรุจิพงศ. 2550: 39; อางอิงจาก Stapp. 1964: 52 – 58) 
ศึกษาความสมัพันธระหวางความคิดสรางสรรค และสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียน
ศิลปะพบวา ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกนัแตนักเรียนที่เรียนศลิปะไดคะแนน
ความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมไดเรียนศิลปะ 
   วิลเลี่ยม (พรพรรณ รําไพรุจิพงศ.  2550: 39; อางอิงจาก William. 1917: 352 – 358) 
ศึกษาความสมัพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มกับ คะแนนของหมวดวิชาคณติศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และดนตรี ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเร่ิมกับ
คะแนนรวมหมวดศิลปศึกษาและวิชาดนตรีมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
   เคลลี ่(พรพรรณ รําไพรุจิพงศ. 2550: 39; อางอิงจาก Kelley. 1986: 32 – a) ศึกษา
เปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที ่1 ผลปรากฏวา ความคิดริเริม่สรางสรรคของเด็ก
ที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต.ิ01 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สมใจ ตั้งนิกร (2531: 46) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยในโครงการอนุบาลชนบทที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่แตกตางกัน ผลการศึกษา
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคหมุนเวียนที่ไมไดจัดตามแบบการจัดประสบการณ 
แตใชวัสดุแทนจากธรรมชาติที่มีอยูโดยทั่วไปในทองถิ่น สามารถสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็ก
ไดดีกวากลุมเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่จัดตามแผนการจัดประสบการณ 
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   กรวิภา สรรพกิจจํานง (2531: 45) ศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้แนะและแบบอิสระพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การฝกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบอิสระ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นํา 
   จงใจ ขจรศิลป (2532: 80) ศึกษาความคิดสรางสรรคและความเชือ่ม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรค และการเลนตามมุมที่แตกตางกัน พบวาเด็กที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและการเลนตามมุมแบบริเริ่มอยางอิสระมีความคดิสรางสรรค และมี
ความเชื่อม่ันสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมแบบครูชี้แนะ 
   อารี เกษมรัต ิ(2533: 209) ศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักทะนุถนอมเม่ือทํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเปนกลุม และทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่ 2 
ปการศึกษา 2532 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
ตัวอยางงาย เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุมกลุมทดลองไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม กลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคปกต ิ เปนเวลา 8 สัปดาห 
ผลการศึกษาพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันเม่ือทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกลุมมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวา เม่ือทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคตามปกต ิ 2) เด็ก
ปฐมวยัที่ไดรบัการอบรมเลีย้งดูแบบทะนุถนอม เม่ือทํากิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกลุม มีความเชื่อม่ัน 
ในตนเองสูงกวาเมื่อทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ 
   สุทธิพรรณ ธรีะพงษ (2534: 74) ศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัย ที่ทํา
กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกลุมแบบครมีูสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม พบวา 1) การเปรยีบเทียบ
พฤติกรรมการรวมมือของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกลุม พบวา กอน และ
หลังการทดลองกลุมทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครไูมมี
สวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกนักับกอนการทดลอง 2) การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการรวมมือ
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม แบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม 
มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมีสวน
รวม 
   ชไมมน ศรีสุรักษ (2540: 80) ศึกษาความสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม แบบวางแผน ปฏิบัต ิทบทวน พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกลุมแบบวางแผน ปฏบิัต ิ ทบทวนกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธ
ทางสังคมแตกตางกัน โดยหลังทดลองเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกลุม 
แบบปกติกอนและหลงัทดลอง มีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกนั โดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมีความสมัพันธ
ทางสังคมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผนปฏิบัติ ทบทวน และแบบปกติ มีความสัมพันธทางสังคม



 
 

50 

แตกตางกันโดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัต ิทบทวนมี
ความสัมพันธทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคแบบปกติอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   ชนกพร ธีระกุล (2541: 51) ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ ผลปรากฏวา เด็กที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรกบัเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรค แบบเนนกระบวนการ มีทกัษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ 
   พนิดา ชาตยาภา (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อความหมายของ
เด็กปฐมวัย โดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรค ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ
ผลการศึกษาพบวา เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลาดังน้ี สัปดาหที่ 1 เด็กมี
การพัฒนาการสื่อความหมายทุกดาน ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนโดยมีการพัฒนาดาน
การพูดมากเปนอันดับแรก ในสัปดาหที่ 2 – 4 เด็กมีการพัฒนา การสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 1 
ทุกดาน โดยมีการพัฒนาการดานการพูดและการฟงมากเปนอันดับแรกสัปดาหที่ 5 – 7 เด็กมีการพัฒนา 
การสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2 – 4 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการพูด และการฟงมาก
เปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 เด็กมีการพัฒนา การสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจาก สัปดาหที่ 5 – 7 ทั้งการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน โดยมีพัฒนาที่ใกลเคียงกันทุกดาน 
   วราภรณ นาคะศิร ิ (2546: 47) ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายส ี ผลการศึกษาพบวา การคิดเชงิมีเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   เพ็ญทิพา อวมมณี (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถดานมิติสัมพันธที่ใหลวด
กํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธของ
เด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทาํ กิจกรรมศลิปสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือจําแนกรายดานปรากฏวาดานการรับรูลักษณะของวัตถ ุ เม่ือมีการเคลื่อนยายหรือ
เปลี่ยนมุมมองนั้นอยูในระดับสูง สวนดานการจําแนกลักษณะของวัตถุที่อยูคงที่ ดานหาความสัมพันธ
ของวัตถสุองสิ่งหรือมากกวา ดานการจัดหมวดหมูวัตถสุองถึงสามมิติ และดานการจินตนาการเกีย่วกับ
สวนประกอบตางๆ เม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันนั้นอยูในระดับ ปานกลาง สวนความสามารถ ดาน
มิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคสูงกวา
กอนทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สี ในการทาํกิจกรรมศลิปสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
   พรพรรณ รําไพรุจิพงศ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่
ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด ภาพประกอบการพิมพภาพ ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเขียน
ของเดก็ปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพสูงกวากอนทํา 
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กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
พบวา เด็กปฐมวัยสวนใหญมีทักษะการเขียน ทั้งโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้น คดิเปนรอยละ 95.00 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 สรุปไดวา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค จะเห็นไดวากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคสามารถพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ-จิตใจ 
สังคม และสตปิญญา โดยเฉพาะการพัฒนาดานการหยิบจับและสามารถพัฒนาไปสูการเขียนไดตอไป 
ดังนั้นการจัด กิจกรรมศลิปสรางสรรค จึงมีความสําคญัและความจําเปนสําหรบัการสงเสริมความพรอม
ทางการเขียนใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยจึงใชกิจกรรมศิลปสรางสรรค เพ่ือพัฒนาความสามารถของ
กลามเน้ือมือใหกับเด็กปฐมวัย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  4.  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนเด็กชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสังฆประชานสุสรณ สํานักงานเขต
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 3 หอง จํานวน 95 คน  

 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาชัน้
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ สํานักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน และไดประเมิน
วัดความสามารถในการใชมือ โดยใชแบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดย
คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนความสามารถในการใชมือ 15  อันดับสุดทาย เปนกลุมทดลอง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 2. แบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือ ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 
  2.1 แบบประเมินปฏิบัตคิวามสามารถทางดานหยิบจับ 
  2.2 แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ดังนี้ 
  1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรคของ ชนกพร ธีรกุล (2541) 
พนิดา ชาตยาภา (2544) วราภรณ นาคะศิร ิ(2546) เพ็ญทิพา อวมมณี (2547) 
  1.2 กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยของ เยาวพา เดชะคุปต (2542) 
  1.3 ศิลปศึกษาของวิรุณ ตั้งเจริญ (2532) และ สุรพล ขันธศุภ (2543) 
  1.4 กิจกรรมศิลปะ สําหรับเด็กกอนวัยเรียนของ สัตยา สายเชื้อ (2541) 
  1.5 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยของสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545) 
  1.6 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ 
 2. สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ชื่อกิจกรรม 
  2.2 จุดประสงคของการทํากิจกรรม 
  2.3 วัสด ุ- อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
  2.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 3. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานเพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน คือ  
  3.1 อาจารยปยะธิดา เกษมสวุรรณ ศึกษานิเทศกชาํนาญพิเศษสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร    
  3. 2  อาจารยจงรัก  อวมมีเพียร อาจารยประจําโรงเรียนวัดเกาะลอย จังหวัดระยอง  
  3. 3 ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร  
   ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เห็นสมควรใหมีการปรับจุดประสงคให
มีความสอดคลองกับกิจกรรม ปรับเปลี่ยนสื่อใหเหมาะสมกับเด็ก พรอมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมใน
บางกิจกรรมใหนาสนใจ สวนการดําเนินกจิกรรมใหเขียนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมใหละเอียด 
รวมถึงใหดูแลความปลอดภัยในการใชวัสดุอุปกรณและเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเด็กหยิบเขาจมูกไดงาย 
และควรใหคําแนะนําในการใชวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคกอนทํากิจกรรมทุกครั้ง  
 4. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 5. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชที่ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try out) กับโรงเรียนสงัฆประชานุสสรณ อายุ 5 – 6 ป เพ่ือปรับปรุง
กิจกรรมใหเหมาะสม เชน ในกิจกรรมบางกิจกรรมที่ใชเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็กมากเกินไป เชน เมล็ดงา 
ทําใหยากตอการหยิบจับของเด็ก จึงแกปญหาดวยการใชชอนตักเมล็ดพืช และโรยลงบนกาวทีท่าใน
ผลงานแทน และแนะนําอุปกรณที่ใชทุกครั้งโดยเนนในเรื่องวิธีการใชอุปกรณที่ถูกตอง 
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 6. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชทีป่รับปรุงเหมาะสมแลว ไปจัดทํา
เปนฉบบัสมบรูณ เพ่ือนําไปใชกับกลุมตวัอยางในการทดลอง 
 การสรางแบบประเมินความสามารถในการใชมือ มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาตําราเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในใชมือ และ 
แบบประเมินความสามารถในการใชมือ  
  2. สรางแบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือ ซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ 
   2.1 ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิบตัิความสามารถทางดานหยิบจับ มีจํานวน 8 ขอ 
   2.2 ชุดที่ 2 แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน มีจํานวน 5 ดานๆ ละ  
2 รายการ 
  3. สรางคูมือในการดําเนินการประเมินวัดความสามารถในการใชมือ ใหสอดคลองกับ
แบบประเมินที่ไดสรางขึ้นในขอ 2 ไดแก 
   3.1 ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิบตัิความสามารถทางดานหยบิจับ ซึ่งเปนแบบประเมิน
เพ่ือใหกลุมตวัอยางไดปฏบิตัิโดยมีจํานวนรายการทั้งหมด 8 ขอ ที่เกี่ยวของกบัความสามารถทางดาน
หยิบจับ ไดแก 
    1) พับกระดาษรูปทรงสามเหลี่ยมใหบรรจบกันพอดี 
    2) ขยํากระกาษหนังสือพิมใหเปนทรงกลม 
    3) หยิบกระดุมวางเรียงตอกันเปนเสนตรงจํานวน 10 เม็ด 
    4) วานไมบลอ็กตอกันในแนวตั้ง 10 อัน 
    5) รอยเชื่อกราองเทาตามแบบ 
    6) รูดซิบกางเกง 
    7) ถือแกวที่มีน้ําไดโดยไมหกเปนเวลา 1 นาที 
    8) ใชแกวกรอกน้ําใสขวดโดยไมหก 
   เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความสามารถทางดานหยิบจับ แบงออกเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
    ให 2 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบตามกําหนดสมบูรณและเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
    ให 1 คะแนน กรณีเด็กทําไดเกินครึ่งหน่ึงของเกณฑที่กาํหนดแตไมเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 
    ให 0 คะแนน กรณีเด็กไมใหความรวมมือหรือทําไดไมถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ 
   3.2 ชุดที่ 2 แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน ซ่ึงเปนแบบประเมินจาก
การเก็บผลงานของเด็กกอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช โดยสัปดาหแรก กอน
การทดลองเปนการเก็บผลงานของเด็กที่ไดจากกิจกรรมเสริมการเลานิทาน และบนัทึกภาพในนิทาน
ตามหนวยการเรียนที่ไดเรียนในสัปดาหนั้น เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและเก็บผลงานของเด็กในสัปดาห
สุดทายหลังจากการทดลอง  เพ่ือประเมินความสามารถในการใชมือทางดานการเขียน  โดยมีจํานวน 
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ทั้งหมด 5 ดาน ในแตละดานประเมินจากผลงานของเด็กปฐมวัย 2 ชิน้งาน  
    ดานที่ 1 การขีดเขี่ยเสนตางๆ ที่มีความหมาย 
    ดานที่ 2 การวาดภาพแทนการเขียน 
    ดานที่ 3 การเขียนสัญลักษณคลายตวัอักษร 
    ดานที่ 4 การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวธิกีารของตัวเอง 
    ดานที่ 5 การเขียนสะกดคําขึ้นเอง 
   เกณฑการใหคะแนนความสามารถทางดานการเขียนแบงเปนคะแนน 0 – 3 คะแนน
โดยแยกเปน 5 ดาน ดังน้ี 
    ดานที่ 1 การขีดเขี่ยเสนตางๆ ที่มีความหมาย หมายถึง การขีดเขีย่เสนตางๆ 
และบอกความหมายของเสนที่เขียน พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่เขียนไดอยางสัมพันธกัน 
เกณฑการใหคะแนน 
     ให 3 คะแนน หมายถึง ขีดเขีย่เสนตาง  ๆและบอกความหมายของเสน พรอมทั้ง
บอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่เขยีนไดอยางสัมพันธกัน 
     ให 2 คะแนน หมายถงึ ขีดเขี่ยเสนตางๆ และบอกความหมายของสิ่งทีเ่ขียน
ไดเปนประโยค 
     ให 1 คะแนน หมายถึง ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายเปนคํา 
     ให 0 คะแนน หมายถึง ขีดเขี่ยเสนตางๆบอกความหมายและเลาเรื่องราว
ไมได 
    ดานที่ 2 การวาดภาพแทนการเขียน หมายถึง การวาดภาพแทนการเขียน
พรอมสื่อความหมายและเลาเปนเรื่องราวไดอยางสัมพันธกัน เกณฑการใหคะแนน 
     ให 3 คะแนน หมายถึง วาดภาพแทนการเขียนพรอมสื่อความหมาย และ
เลาเปนเรื่องราวไดอยางสัมพันธกัน 
     ให 2 คะแนน หมายถึง วาดภาพแทนการเขียนพรอมสื่อความหมายเปน
ประโยคได 
     ให 1 คะแนน หมายถึง วาดภาพแทนการเขียนพรอมสื่อความหมายได 
     ให 0 คะแนน หมายถึง วาดภาพสื่อความหมายและเลาเปนเร่ืองราวไมได 
    ดานที่ 3 การเขียนสัญลักษณแทนการเขยีน หมายถึง การเขียนสัญลกัษณคลาย
ตัวอักษร ซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมาย พรอมทั้งเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได  
เกณฑการใหคะแนน 
     ให 3 คะแนน หมายถึง การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตวัคิด
ขึ้นเอง แตสามารถบอกความหมาย พรอมทั้งเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 
     ให 2 คะแนน หมายถึง การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตวัคิด
ขึ้นเอง แตสามารถบอกความหมายได 
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     ให 1 คะแนน หมายถึง การเขียนสัญลักษณไมคลายตัวอักษร แตบอกความหมาย
ของตัวอักษรที่เขียนได 
     ให 0 คะแนน หมายถึง เขียนสัญลักษณคลายตวัอักษรบอกความหมาย
และเลาเปนเรือ่งราวไมได 
    ดานที่ 4 การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง หมายถึง การเขียน
ตัวอักษรที่รูจักดวยวธิีการของตนเองตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมา สามารถบอกความหมาย และ
เลาเรื่องราวใหสัมพันธกับสิ่งที่เขียนได เกณฑการใหคะแนน  
     ให 3 คะแนน หมายถึง การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวธิีการของตนเอง ตัวอักษร
ที่เขียนอาจสลบัที่ไปมาแตสามารถบอกความหมายและเลาเรื่องราวใหสัมพันธกับสิ่งที่เขียนได 
     ให 2 คะแนน หมายถึง การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง 
ตัวอักษรที่เขยีนอาจสลับทีไ่ปมาแตสามารถบอกความหมายได 
     ให 1 คะแนน หมายถึง การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง 
ตัวอักษรที่เขยีนอาจสลับทีไ่ปมาหรือเขียนไมครบ 
     ให 0 คะแนน หมายถึง เขียนตัวอักษรทีรู่จักดวยวิธกีารของตนเอง บอก
ความหมายและเลาเรื่องราวไมได 
    ดานที่ 5 การเขียนสะกดคําขึ้นเอง หมายถึง มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคํา
ขึ้นเอง โดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอกความหมายของคําที่เขยีนและเลาเรื่องราวที่มีความสมัพันธ
กันได เกณฑการใหคะแนน 
     ให 3 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึง 
ถึงความถูกผิดสามารถบอกความหมายของคําที่เขียนและเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 
     ให 2 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคาํขึ้นเองโดยไมคํานึง 
ถึงความถูกผิด สามารถบอกความหมายของคําที่เขียนได 
     ให 1 คะแนน หมายถึง มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคาํขึ้นเองโดยไมคํานึง 
ถึงความถูกผิดแตบอกความหมายไมได 
     ให 0 คะแนน หมายถึง ไมม่ันใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเอง บอกความหมาย
และเลาเปนเรื่องราวไมได 
  4. นําแบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือและคูมือดําเนินการประเมินที่สรางขึ้น
เสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 ทาน คือ  
   4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   4.2 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน หัวหนาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  
   4.3 อาจารยอุไรวรรณ โชติชุษณะ อาจารยโรงเรียนสาธิต อนุบาลละอออุทิศ 
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    ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เห็นสมควรใหมีการปรับภาษาในคําสั่ง
บางรายการใหมีความกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นเพ่ิมขึ้นและหาคาความเที่ยงตรง โดยนําแบบประเมิน
ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยไปใหผูเชียวชาญ ทั้ง 3 ทาน พิจารณาลงความเห็นใหคะแนน
แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาคุณภาพระหวางแบบประเมินกบัจุดประสงค (IOC) ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับจุดประสงค (IOC) ซึ่งอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
  5. นําแบบประเมนิความสามารถในการใชมือทีป่รับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แลวไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน
สังฆประชานุสสรณ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  6. นําแบบประเมนิความสามารถในการใชมือที่ปรับปรุง เหมาะสมแลว มาจัดทําเปน
แบบประเมินฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง   
  วิธีการดําเนินการประเมนิ 
   1. การเตรียมการประเมิน 
    1.1 ในการประเมนิครั้งนี้ ทําการประเมินเปนรายบุคคล การจัดเตรียมสถานที่
ทําการประเมนิควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอก อากาศตองถายเทไมมีเสียงรบกวน 
และมีแสงสวางเพียงพอ 
    1.2 สรางสถานการณในการประเมินใหเปนสภาพปกต ิ โดยสรางความคุนเคย
ดวยการสนทนากับเด็กกอนการประเมิน 
    1.3 จัดเตรียมอุปกรณ ไดแก แบบประเมิน นาฬิกาจับเวลา กระดาษรูปทรง
เรขาคณิต กระดาษหนังสือพิมพ กระดุม ไมบล็อก รองเทา เชือกผกูรองเทา กางเกงที่มีซิบรูด แกว
น้ําด่ืม น้ํา และขวดน้ํา ใหเด็กกอนการประเมิน 
   2. การประเมิน 
    2.1 ขั้นเตรียมตัว และสรางความคุนเคย ผูทดสอบสนทนากับเด็ก และสราง
ความคุนเคยกอนการประเมิน 
    2.2 ขั้นประเมิน  
     2.2.1 ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิบตัิความสามารถดานการหยิบจับ  
      ผูประเมินดําเนินการประเมินโดยแจกอุปกรณแตละชนิดใหกับเด็กทีละ
รายการในการประเมิน พรอมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบตัิใหเด็กฟง โดยผูประเมินอานรายการประเมิน
ใหเด็กฟงทีละขอจากคูมือดําเนินการประเมิน และใหเด็กปฏิบัติตามรายการประเมินที่กําหนดใหเสร็จ
สมบูรณ โดยผูประเมินจะทาํการประเมิน และบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินความสามารถ
ดานการหยิบจับโดยใชระยะเวลาในการประเมินครั้งละ 30 นาที กอน – หลังการทดลอง 
     2.2.2 ชุดที่ 2 แบบประเมินความสามารถดานการเขียน  
      ผูประเมินทําการประเมินเปนรายบุคคลซึ่งไดมาจากชิ้นงานวาดภาพของ
เด็กปฐมวัย 2 ชิ้นงาน กอน-หลัง การทดลองโดยเปนชิ้นงานที่ไดมาจากการทํากิจกรรมวาดภาพจาก
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นิทานที่ผูวิจัยเลาจํานวน 2 เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องเดียวกนัทั้งกอนและหลังการทดลอง จากนั้นจะทําการ
ประเมินความสามารถทางดานการเขียนโดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 
       ดานที่ 1 การขีดเขี่ยเสนตางๆ ที่มีความหมาย 
       ดานที่ 2 การวาดภาพแทนการเขียน 
       ดานที่ 3 การเขียนสัญลักคลายตัวอักษร 
       ดานที่ 4 การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวธิกีารของตนเอง 
       ดานที่ 5 การเขียนสะกดคําขึ้นเอง 
      ในการดําเนินการประเมิน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการประเมินดวยตนเองโดย
อธิบายวธิีการปฏิบัติและเตรียมอุปกรณ เพ่ือใหเด็กปฏิบัติและดําเนนิการประเมิน นอกจากนี้มีผูชวย
ดําเนินการประเมินชวยดูแล และอํานวยความสะดวกใหผูรับการประเมินไดรับอุปกรณที่ถูกตองตาม
คําสั่งและขั้นตอน ซึ่งการประเมินจะใชระยะเวลาชิ้นละ 1 วันๆ ละ 30 นาที โดยทําการทดลองในวัน
จันทรและวันพุธ กอน – หลังการทดลอง เม่ือทําการประเมินเรียบรอยแลวจึงนําแบบประเมินมารวม
ใหคะแนนตามเกณฑ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลอง
แบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 249) 
ตามตาราง 2 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม Pretest Treatment Posttest 
    

E T1 X T2 
    

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  E แทน  กลุมตัวอยางในการทดลอง 
  T1 แทน การประเมินกอนการทดลอง (Pre-test โดยใชแบบประเมินความสามารถ  
     ในการใชมือ 
  X แทน  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
  T2  แทน  การประเมินหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบประเมินความสามารถ 
     ในการใชมือ 
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การดําเนินการทดลอง 
 มีขั้นตอนดังนี ้
 การทดลองในครั้งนี้ดําเนนิการในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2554 ในชวงเดือนกรกฏาคม 2554 
ถึง สิงหาคม 2554 เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ระหวางเวลา 10.00 – 10.30 น. 
รวม 24 วัน โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2. นําแบบประเมนิความสามารถในการใชมือที่ผูวิจัยสรางขึน้ทดสอบกับเด็กกอนการทดลอง 
(Pre-test) 
 3. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร  พุธ และศุกร วันละ 30 นาที ดังปรากฎใน ตาราง 2  
 
ตาราง 2 รายการจัดกิจกรรมในการทดลอง 8 สัปดาห 
 

สัปดาห ที่ วัน รายชื่อกิจกรรม ความสามารถที่ปรากฏ 
    

จันทร วาดภาพกับเมล็ดแมงลัก ความสามารถดานการเขียน 
พุธ รูปทรงหรรษา ความสามารถดานหยิบจับ 1 
ศุกร กาวสีสรางภาพ ความสามารถดานการเขียน 
จันทร สรอยคอถั่วเหลือง ความสามารถดานหยิบจับ 
พุธ เรือโจรสลัด ความสามารถดานการเขียน 

 
2 
 ศุกร ตุกตาแปงปน ความสามารถดานหยิบจับ 

จันทร ดอกไมของหนู ความสามารถดานการเขียน 
พุธ เมล็ดนอยตัวเลข ความสามารถดานหยิบจับ 

3 
 

ศุกร หนากากอินเดียแดง ความสามารถดานการเขียน 
จันทร มานบังลม ความสามารถดานหยิบจับ 
พุธ สัตวปาแสนซน ความสามารถดานการเขียน 4 
ศุกร แปงขนมปงแปลงกาย ความสามารถดานหยิบจับ 
จันทร ลูกแกะนอย ความสามารถดานการเขียน 
พุธ โลกใตทะเล ความสามารถดานหยิบจับ 

 
5 
 ศุกร นิ้วมือสรางภาพ ความสามารถดานการเขียน 

จันทร สายโทรศัพทพิศวง ความสามารถดานหยิบจับ 
พุธ โมบายดาวลูกไก ความสามารถดานการเขียน 

 
6 
 ศุกร กรอบรูปความทรงจํา ความสามารถดานหยิบจับ 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

  
 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวจัิยทําการประเมิน (Prosttest) กับกลุมตัวอยาง 
โดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชมือฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนทดลอง 
 5. นําคะแนนที่ไดจากการประเมินไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือสรุป
ผลการวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิตติางๆ ดังนี้  
 1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
  1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2538: 73) 

   Ν

Χ
=Χ ∑

 
  
   เม่ือ  Χ   แทน  คาเฉลี่ย 
     ∑Χ   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
  1.2 หาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
 

   ( )
( )1

22

−
×∑−×∑Ν

=
NN

S  

สัปดาห ที่ วัน รายชื่อกิจกรรม ความสามารถที่ปรากฏ 
    

จันทร ลายเสนจากหมึกจีน ความสามารถดานการเขียน 
พุธ หมูบานถั่วนอย ความสามารถดานหยิบจับ 

 
7 
 ศุกร ทายซิ.....ฉันคือใคร ความสามารถดานการเขียน 

จันทร กลองปะเทงปะ ความสามารถดานหยิบจับ 
พุธ เมล็ดพืชสรางภาพ ความสามารถดานการเขียน 

 
8 
 ศุกร ลูกชุบแสนอรอย ความสามารถดานหยิบจับ 
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   เม่ือ  S    แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N    แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     ∑Χ    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     2∑Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละคนยกกาํลังสอง 
  
 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ    
  2.1 หาคาความเที่ยงตรงรายขอดวยการคํานวณความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงค โดยใชสูตร (บญุเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 95) 
 

   
N
RIOC ∑

=  

 
   เม่ือ  IOC    แทน    คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับ 
         จุดประสงค      
     ∑R  แทน    ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

     N    แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน กอนทดลองและหลังทดลอง โดยใช t-test 
สําหรับ Dependent Samples โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104) 
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1

22
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   เม่ือ  t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
     D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N   แทน  จํานวนคูของคะแนน 
     D∑  แทน  ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
         หลังการทดลอง 

     
2D∑  แทน   ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอน 

         และหลังการทดลอง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
 N   แทน   จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
 Χ    แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
 Χ d แทน  คาเฉลี่ยความตางรวมของคะแนน 

 t   แทน   คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t-distribution 
 p  แทน  ความนาจะเปนของคาสถิต ิ
 SD  แทน   คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความแตกตางของคะแนน 
 **   แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณเปรยีบเทียบความสามารถ
ในการใชมือของเด็กปฐมวัยดวยการหาคาเฉลี่ย และทดสอบคา t ซึ่งการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง ดังนี้ 
  ตอนที ่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
  ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมกอนและหลังทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที ่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัที่ไดรบัการจัด 
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ด ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดัง ตาราง 3 
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ตาราง 3 ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยทางดานหยิบจับ และทางดานการเขียนกอนและ 
     หลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมลด็พืช 
 

กอน หลัง ความสามารถในการใชมือ 
(n=12) Χ  S.D. Χ  S.D. การเปลี่ยนแปลง 

รอยละของ 
การเปลี่ยนแปลง 

       

1. ความสามารถทางดาน
หยิบจับ 6.20 2.10 14.33 1.99 8.13 131.13 
2. ความสามารถทางดาน
การเขียน 8.07 1.75 21.13 3.29 13.07 161.96 

    2.1 ดานที่ 1 การขีดเขี่ย
เสนตางๆ ที่มีความหมาย 2.00 0.38 4.47 0.74 2.47 123.33 
    2.2 ดานที่ 2 การวาด
ภาพแทนการเขียน 1.93 0.26 5.07 0.70 3.13 162.07 
    2.3 ดานที่ 3 การเขียน
สัญลักษณแทนการเขียน 

 
1.53 

 
0.52 

 
4.33 

 
0.62 

 
2.80 

 
182.61 

    2.4 ดานที่ 4 การเขียน
ตัวอักษรที่รูจักดวยวธิีการ
ของตนเอง 

 
 

1.20 

 
 

0.68 

 
 

3.80 

 
 

0.86 

 
 

2.60 

 
 

216.67 
    2.5 ดานที่ 5 การเขียน
สะกดคําขึ้นเอง 

 
1.40 

 
0.83 

 
3.47 

 
1.13 

 
2.07 

 
147.62 

       

รวม 13.33 4.37 35.47 4.90 22.13 
 

166.01 
       

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 3 พบวา ความสามารถดานการใชมือของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช พบวา เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การใชมือ โดยรวมคิดเปนรอยละ 166.01 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ความสามารถทางดานหยิบจับมีการเปลี่ยนแปลงคิดเปนรอยละ 131.13 ของความสามารถพื้นฐานเดิม 
สวนความสามารถทางดานการเขียน มีการเปลี่ยนแปลงคิดเปนรอยละ 161.96 ของความสามารถพื้นฐานเดิม 
โดยเด็กปฐมวยัมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางดานการเขียนในดานที่ 4 การเขียนตวัอักษรที่รูจัก
ดวยวิธกีารของตนเองมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานที่ 3 การเขยีนสัญลกัษณแทนการเขียนดานที ่2 
การวาดภาพแทนการเขียน รองลงมา คือ และดานที่ 5 การเขยีนสะกดคําขึ้นเองตามลําดับ สวนดานที่ 1 
การขีดเขี่ยเสนตาง  ๆที่มีความหมาย มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐานเดิมเปนอันดับสุดทาย จากตาราง 3 สรุป
ไดวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากเมล็ดพืช มีความสามารถในการใชมือสงูขึ้น   
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื ซึ่งผลการวเิคราะหขอมูลปรากฎดังตาราง  4 
 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
     ศิลปสรางสรรคดวยเมลด็พืช 
 

กอน หลัง 
ความสามารถในการใชมือ 

Χ  SD Χ  S.D. 
Χ d SD t P 

         

1. ความสามารถทางดาน 
หยิบจับ 6.20 2.01 14.33 1.99 8.13 0.35 89.23** 0.00 
2. ความสามารถทางดาน
การเขียน 8.07 1.75 21.13 3.29 13.07 2.55 19.86** 0.00 
    2.1 ดานที่ 1 การขีดเขี่ย
เสนตางๆ ที่มีความหมาย 2.00 0.38 4.47 0.74 2.47 0.64 14.93** 0.00 
    2.2 ดานที่ 2 การวาด
ภาพแทนการเขียน 1.93 0.26 5.07 0.70 3.13 0.74 16.33** 0.00 
    2.3 ดานที่ 3 การเขียน
สัญลักษณคลายตัวอักษร 1.53 0.52 4.33 0.62 2.80 0.68 16.04** 0.00 
     2.4 ดานที่ 4 การเขียน
ตัวอักษรที่รูจักดวยวธิีการ
ของตนเอง 1.20 0.68 3.80 0.86 2.60 0.51 19.86** 0.00 
     2.5 ดานที่ 5 การเขียน
สะกดคําขึ้นเอง 1.40 0.83 3.47 1.13 2.07 1.22 6.55** 0.00 
         

รวม 13.33 4.37 35.47 4.90 22.13 4.61 18.59** 0.00 
         

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 4 พบวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชความสามารถ
ในการใชมือของเด็กปฐมวัยในภาพรวมสงูขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณา
แยกเปนรายดานพบวา ความสามารถในการใชมือ ไดแก ความสามารถทางดานหยบิจับ และความสามารถ
ทางดานการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา กิจกรรมศิลปสรางสรรค ดวย
เมล็ดพืชสงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการใชมือโดยรวมและแตละดานสูงขึ้น 



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถดานในการใชมือของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือ
ของเด็กปฐมวยักอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื สรุปสาระสาํคัญของการศกึษา
ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืช 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช มีความสามารถในการใชมือ
สูงกวากอนการทดลอง 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้น้ี เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื ซึ่งมีผลตอความสามารถทางดานหยิบจับและทางดานการเขียนเพ่ิมขึ้น
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของกับการศึกษา
ของเด็กปฐมวยั ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานสุสรณ สํานักงานเขต 
หนองจอก สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน รวม 95 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาชัน้
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ สํานักงานเขตหนองจอก 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน และไดประเมิน
วัดความสามารถในการใชมือ โดยใชแบบประเมินวัดความสามารถในการใชมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดย
คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนความสามารถในการใชมือ 15 อันดับสุดทาย เปนกลุมทดลอง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
 1. แผนการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช จํานวน 24 แผน 
 2. แบบประเมินความสามารถในการใชมือ จํานวน 2 ชุด 
  ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิบตัิความสามารถดานการหยิบจับ จํานวน 8 ขอ 
  ชุดที่ 2 แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน จํานวน 5 ขอ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประเมินเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เพ่ือหาพื้นฐาน
ความสามารถในการใชมือโดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชมือ 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมดวยเมล็ดพืช
ในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ในชวงเดือน กรกฎาคม 2554 – สิงหาคม 2554 ใชเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ชวงระยะเวลา 10.00 – 10.30 น. รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวจัิยทําการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) 
กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบประเมินความสามารถในการใชมือฉบับเดียวกันกับแบบประเมินที่ใชกอน
การทดลอง 
 4. นําคะแนนที่ไดจากการประเมินไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิต ิ

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืช พบวา ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย โดยรวม มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 
166.01 ของความสามารถพืน้ฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถทางดานหยิบจับ
มีการเปลีย่นแปลงคิดเปนรอยละ 131.13 ของความสามารถพื้นฐานเดิม สวนความสามารถทางดานการเขยีน 
มีการเปลีย่นแปลงคิดเปนรอยละ 161.96 ของความสามารถพื้นฐานเดิม  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช พบวา เด็กปฐมวัยหลังการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
เมล็ดพืช มีความสามารถในการใชมือ ในภาพรวมสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และเม่ือ
พิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ความสามารถในการใชมือ ดานการหยิบจับ และดานการเขียนสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แสดงวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัย มีความสามารถในการใชมือโดยรวมและรายดานสูงขึ้น  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย และ
เปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย กอนและหลงัการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค 
ดวยเมล็ดพืช ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืช พบวา ความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย โดยรวม มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 
166.01 ของความสามารถพืน้ฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถทางดานหยิบจับ
มีการเปลีย่นแปลงคิดเปนรอยละ 131.13 ของความสามารถพื้นฐานเดิม สวนความสามารถทางดานการเขยีน 
มีการเปลี่ยนแปลงคิดเปนรอยละ 161.96 ของความสามารถพื้นฐานเดมิ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมลด็พืช สงเสริมความสามารถในการใชมือดาน
การหยิบจับและดานการเขียนใหกับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยเมล็ดพืช เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยสัมผัส หยิบ จับวัสดุ
ตาง  ๆในขณะทํากิจกรรม และเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งน้ีตรงกับแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี 
(John Dewey) ที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการกระทํา (Learning by doing) และการลงมือปฏิบัติจริง 
และสอดคลองกับ เพียเจต และ อินเฮลเดอร (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 31 – 32; อางอิงจาก 
Piaget; & lnhelder) ที่กลาววา เด็กสามารถเขาใจถึงสิ่งตางๆ และความสัมพันธระหวางตนเองกับวตัถุได
โดยการลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ เตม็สิริ เนาวรัตน (2544: คํานํา) ที่
กลาววา การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดทักษะที่เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กในแตละวยั ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากเมล็ดพืชน้ัน ไมเพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธ
ระหวางกลามเนื้อมือกับสายตาในขณะลงมอืปฏิบัติกิจกรรมเทานั้น แตยงัชวยใหเด็กผอนคลายความเครียด
ทางอารมณอยางอิสระ สงเสริมความคิดสรางสรรค จินตนาการ และฝกการทํางานดวยตนเอง ผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งผลงานของเด็กจะเนนการนําเมล็ดพืชชนิดตางๆ มาประกอบกับวัสดุอุปกรณ
ที่มีความหลากหลาย เชน เมล็ดพืชกับกระดาษลัง แปงโด ใบไม กระถางตนไม กลอง ขวดพลาสติก 
แกวนํ้า เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ โณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2536: 79) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความคดิสรางสรรคเด็กกอนประถมศึกษาโดยใชเครื่องเลนอิสระ กระดาน กระดาษทราย และ
ไหมพรม ซึ่งพบวา การจัดเตรียมสื่อวัสดุทีมี่สีสันหลากหลายส ีอุปกรณที่งายตอการเลนหรือทํากจิกรรม
ตางๆ จะเปนตวักระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู จากประสบการณที่ไดสังเกต หรือการสัมผัส และนํามา
ผสมผสานเพิ่มเติม เพ่ือริเร่ิมสรางสรรคผลงานของตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของกรวิภา สรรพกิจจํานง 
(2532: 45) ที่ศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการฝกกิจกรรมศลิปสรางสรรคแบบอิสระ มีความสามารถ
ในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นํา  
 เม่ือพิจารณาความสามารถในการใชมือเปนรายดานสามารถอภปิรายได ดังนี้  
  1.1 ความสามารถทางดานหยบิจับ พบวา มีการเปลีย่นแปลงคิดเปนรอยละ 131.13 ของ
ความสามารถพื้นฐานเดิม ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชืทําใหเด็กมีโอกาส
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ในการหยบิ จับอุปกรณและเมล็ดพืชตามความตองการของตนเองในขณะทํากจิกรรมศิลปะ ตามความพอใจ
ของตนเอง เด็กใชมือ นิ้วมือในการหยิบจับเมล็ดพืชแตละชนิดเพื่อสรางผลงานของตน เชน ตุกตาแปงปน 
หนากากอินเดียแดง หมูบานถั่วนอย เปนตน นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหเด็กมีความมั่นคงในการใช
กลามเนื้อมือประสานสัมพันธกับสายตา ทําใหเด็กมีสมาธิในการทํางาน เด็กไดฝกทักษะการใชมือจาก
การลงมือปฏิบัติซ้ําๆเพื่อใหเกิดความชํานาญในการบังคับกลามเนื้อมือไดอยางคลองแคลวจากการทํางาน
ศิลปสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมใจ ตั้งนกิร (2531: 46) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวยั ในโครงการอนบุาลชนบทที่ไดรับการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค
ที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่ไมได
จัดตามแบบการจัดประสบการณแตใชวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูโดยทั่วไปในทองถิ่น สามารถสงเสริม
พัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กไดดีกวากลุมเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียน
ที่จัดตามแผนการจัดประสบการณ 
 สรุปไดวา จากประสบการณที่เด็กไดรับในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมลด็พืช นั้น 
สงเสริมใหเด็กไดฝกทักษะการใชมือในการหยิบจับเมล็ดพืช และอุปกรณตางๆ จากการทําซ้ําๆ บอยๆ 
เด็กจะพัฒนากลามเนื้อมือทางดานหยบิจับ ซึ่งหลังจากทีเ่ด็กปฐมวยัไดรบัประสบการณจากการนํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสงผลใหความสามารถในการใชมือทางดานหยิบจับของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น   
  1.2 ความสามารถทางดานการเขียน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงคิดเปนรอยละ 161.96 
ของความสามารถพื้นฐานเดิม ทั้งนี้เน่ืองมาจาก เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
เมล็ดพืช สามารถใชมือในการขีดเขียนเสนตางๆ ที่มีความหมาย วาดภาพแทนการเขียน และใชสัญลักษณ
ตางๆ แทนการเขยีน อีกทั้งสามารถสะกดคําอยางงายดวยวธิีการของตนเองโดยผานผลงานศลิปะ โดย
ใชสีเทยีน สีไม และสีน้ําเขามามีสวนชวยในการทํากิจกรรม เปนตน สอดคลองกับ วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 
49 – 52) ที่กลาวถึง การวาดภาพของเด็กวา เปนการสะทอนใหเห็นพัฒนาการ หรือความเจริญเตบิโต
ของรางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาสัมพันธกับการเคลื่อนไหว
การใชมือ ทีต่องใชทกัษะ ในการควบคุมทิศทาง และสอดคลองกบั อภิสิรี จรัญชวนะเพท (2529: 100 – 
101) ที่กลาววา การใชศิลปะชวยสงเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปนั้นเด็กไดแสดงความรูสึก 
นึกคิด ชวยผอนคลายความคับของใจทางอารมณ โดยผานการวาดภาพ และสงเสริมพัฒนาการทางดาน
ภาษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เคลลี ่ (พรพรรณ รําไพรุจิพงศ. 2550: 39; อางอิงจาก Kelley. 
1986: 32 – a) ศึกษาเปรยีบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที ่1 ผลปรากฏวา  ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคของเด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรมารินทร สุทธิจิตตะ (2529: 24) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ทําใหเด็กเกดิการเรียนรูไดดี พบวา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะเปนกิจกรรมทีเ่หมาะกบัความสนใจ 
ความสามารถ อีกทั้งยังสอดคลองกบัหลักการพัฒนาการของเด็ก ทั้งยังชวยใหกลามเน้ือมือและสายตา
ทํางานสัมพันธกัน ซึ่งจะนําไปสูการเรียน เขียนอาน ดังที่ ราศี ทองสวัสดิ ์(2529: 103 – 104) กลาววา 
กิจกรรมสรางสรรคทางศลิปะสําหรบัเด็ก มิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทาํงานเพื่อความสวยงาม แตตองการ
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ชวยพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรง การฝกประสานสัมพันธระหวางมอืกับตา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเขยีน
ที่ดี และที่ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) กลาววา การฝกฝนความคลองแคลวของการใชกลามเนื้อมือ
มีความสัมพันธอยางมากกบัการเขียนของเด็ก ดังนั้นจะเห็นไดวา กิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมลด็พืชนั้น 
เปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงและถายทอดความรูสึกนึกคิด ผานการวาดภาพ
และกิจกรรมตางๆ ทําใหเด็กสามารถพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรงจากการฝกลีลามือในการวาดภาพ 
การบังคับกลามเนื้อมือใหทํางานประสานสัมพันธกับสายตา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัญจวน ประโมจนีย 
(2544: บทคดัยอ) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพที่มีตอความสามารถดาน
การเขียนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาเปนเด็กชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 
จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกจิกรรมการเลานิทาน
ประกอบภาพในแตละชวงสัปดาห มีความสามารถดานการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช ทาํใหเด็กไดฝกทักษะ
การใชมือเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมือดานการเขียนใหมีความความคลองแคลว ม่ันคง 
จากการสรางสรรคผลงานศลิปะของตนเอง ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสูการเขียนของเด็กตอไป ใน
อนาคตและยงัเปนการพัฒนาความสามารถในการใชมือใหกับเด็กปฐมวัยอีกดวย   
 จากที่อภิปรายมาสรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช เปนกิจกรรมที่สงเสริม
ความสามารถการใชมือทั้งดานการหยิบจับสิ่งตางๆ และดานการเขียน เพราะเด็กมีโอกาสใชมือปฏิบัติจริง 
ตามความสนใจของตนเองอยางอิสระ จึงสงผลใหความสามารถการใชมือโดยรวมของเด็กปฐมวยั มี
พัฒนาการสูงขึ้นจากความสามารถพื้นฐานเดิม  
 2. ผลจากการเปรียบเทียบความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช พบวา เด็กปฐมวัยหลังการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค 
ดวยเมล็ดพชื มีความสามารถในการใชมือ ในภาพรวมสงูขึ้นอยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 และ
เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ความสามารถในการใชมือ ดานความสามารถดานหยิบจับ และ
ความสามารถดานการเขยีนสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว 
แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช สงเสริมความสามารถในการใชมือดานการหยิบจับ
และดานการเขียนใหกับเดก็ปฐมวัยสูงขึน้ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากเมล็ดพืช 
เปดโอกาสใหเด็กฝกฝนและพัฒนาการใชกลามเนื้อมือในการหยิบจับเมล็ดพืช เพ่ือปะติดในกิจกรรมศิลปะ 
ฝกลีลามือจากการวาดภาพในถาดเมล็ดพืชอยางอิสระ ซึ่งมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กในแตละวยั 
สอดคลองกับ สุมนา พานิช (2531: 24) ที่กลาววา วิธีการสงเสริมความสามารถในการใชมือของเด็ก
ปฐมวัย คือ การฝกใหเด็กใชมือ นิ้วมือในการวาดภาพ ระบายสี ปน ตัดกระดาษ เขียนหนังสือหรือทํา
กิจกรรมตางๆ ในการชวยเหลือตัวเอง เชน การติดกระดุม การรูดซิป ฯลฯ และสอดคลองกับ กุลยา 
ตันติผลาชวีะ (2547: 100) ที่กลาววา การสงเสริมกลามเน้ือมือ เปนการพัฒนาการกลามเน้ือมือ นิ้วมือ 
ที่มีความสําคญัตอเด็กมาก เพราะเด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การเขียนหนังสือ 
การหยิบจับ การปน การตกแตงสิ่งตางๆ เชนเดียวกับ เกียรติวรรณ อมาตยกลุ (2539: 9) ที่กลาวถึง 
ความสําคัญของความสามารถในการใชมือวา มือของคนเรานั้น ถือเปนพ้ืนฐานของการสรางเซลลสมอง 
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ถามนุษยไดรบัการบริหารมือมาตั้งแตวัยเด็กจะสามารถเปนผูที่มีสมองดี มีความคิดฉับไว ซึ่งควรฝกฝน
ความคลองแคลววองไวในการใชกลามเนื้อมือ นิ้วมือใหสัมพันธกัน เพ่ือพัฒนาสูการจัดระบบสมองให
มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น แตในทางตรงกันขามเด็กที่ไมไดฝกการเคลื่อนไหวมือ นิ้วมือใหมีความคลองแคลว
นั้น มักจะทาํสิง่ตางๆ ไดชาไปดวย ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือ นิ้วมือ 
ใหกับเด็กปฐมวัย โดยผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรมการเลนตางๆ ที่ตอง
ใชกลามเน้ือมือ นิ้วมือและประสาทสัมผัสในการเรียนรูใหกับเด็กเพื่อใหเด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถ
ในการใชมือไดอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ คอฟแมน ซาลมา และ คอฟแมน (สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษา.  2538: 32; อางอิงจาก Kaufman, A.S.; Zalma, R.; & Kaufman, N.L.  
1978) ที่ศึกษาพบวา การเพิ่มความสามารถในการใชมือ จะนําไปสูการจับลูกบอล และสิ่งอ่ืนรวมทั้ง
การเขียนไดดีขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยในครัง้นี้พบวา จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชืน้ัน 
เด็กปฐมวัยเรียนรูจากประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัตจิริง ไดกระทํากิจกรรมอยางอิสระ และทําซ้ําๆ 
บอยๆ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานการเขียนสูงขึน้ นอกจากนี้ยังสามารถอภปิรายเปน
รายดานไดดังน้ี 
  2.1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถดานหยบิจับ พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการไดรบั
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
โดยกอนการทดลองมีคาเฉลีย่ของคะแนนอยูที่ 6.20 คะแนน และหลังการทดลองม ีคาเฉลีย่ของคะแนน 
10.33 จากการเปรียบเทียบพบวา มีคาเฉลี่ยแตกตางกนัระหวางกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะ ขณะทีเ่ด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
เมล็ดพืช เด็กไดใชมือในการหยิบจับเมลด็พืชและอุปกรณตางๆ ที่มีความหลากหลาย เชน กิจกรรม
สัตวปาแสนซน กลองปะเทงปะ เมล็ดพชืสรางภาพ ที่สอดคลองกบั สมบูรณ ชติพงศ และคณะ (2518: 57) 
ที่กลาววา ความสามารถในการใชมือ คือ ความสามารถเกี่ยวกับระบบประสาททางกลามเนื้อมือ และ
ความสามารถในการใชกลามเน้ือมือ ในการบังคับ หยบิจับสิ่งตางๆ ไดอยางม่ันคง คลองแคลว และ
สอดคลองกับ พรรณี ช. เจนจิต (2528: 85 – 94) ที่กลาววา ความสามารถการใชมือในการหยิบจับ 
คือ ความสามารถในการปรบัตวัที่เด็กมีทกัษะการใชมือ เพ่ือหยิบจับหรือปฏิบัติงานในชีวติประจาํวัน
ได เชน การชวยตัวเอง การแตงกาย การทํางานตางๆ ตลอดจนการเลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฮิลการด (พรรณี ช. เจนจิต.  2528: 35; อางอิงจาก Hillgard.  1932) ที่ศึกษาคนควา เร่ืองความพรอม
ในการใชมือ พบวา เด็กมีอายุมากกวาเดก็มีวุฒิภาวะมากกวาเขียนรูไดเร็วและงายกวาเด็กที่มีอายุนอย 
จาการทดลองกับกลุมเด็กหนึ่งอายุประมาณ 2 – 3 ขวบ โดยการฝกใหติดกระดุม เดินขึ้นบันได และ
การใชกรรไกรเปนเวลา 12 อาทิตย เปรียบเทียบกับเด็กกลุมหน่ึง ซึ่งเปนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก
ใหทํากิจกรรมตางๆ ดังกลุมทดลอง เด็กกลุมน้ี มีอายุแกกวาเด็กกลุมแรก 3 เดือน ผลปรากฏวา หลัง
การฝกหัด 12 อาทิตย เด็กในกลุมทดลองทํากิจกรรมเหลานั้นไดดีกวากลุมทดลอง ซึ่งไดรับการฝกหัด
มาเปนเวลา 3 เดือน ผลจากการทดลองนี้สรุปไดวา เด็กอายุมากกวาใชเวลาในการฝกการใชกลามเนื้อมือ 
นอยกวาเด็กที่มีอายุนอยและสอดคลองกับ รัชนี รัตนา (2533: 17) ทีศ่ึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใชกลามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวยัที่ผูปกครองใชกิจกรรมชุด ใหความรูแกผูปกครองกบัเด็กปฐมวัย
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ที่ผูปกครองใชกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการใชกลามเนื้อของเด็ก
ปฐมวัยที่ผูปกครองใชกิจกรรมประจําวัน เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุมพบวา ทั้งกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมมีความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็กสูงขึ้นกวากอนทดลอง 
 สรุปไดวา เด็กปฐมวัยจากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสงผลใหเด็กปฐมวัย
สามารถฝกฝนและพัฒนาความสามารถในดานหยิบจับเมล็ดพืชและวสัดุตางๆ ในขณะทํากิจกรรม อีกทั้ง
เปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะทางดานรางกายในการหยิบจับ ตลอดจนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดดวยตนเอง มีความเขาใจในการบังคับมือ เพ่ือหยิบจับเมล็ดพืชตางๆ เพ่ือนํามาทํากิจกรรมศิลปะ
อยางม่ันคง 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป-
สรางสรรคดวยเมล็ดพืช พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
สูงกวากอนการจัดกิจกรรม กลาวคือ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่ 8.07 คะแนน และ
หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่ 21.13 คะแนน ซึ่งพบวา มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ระหวาง
กอนและหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะ ในขณะที่เด็กทํา
กิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช เด็กใชความสามารถทางดานการเขียนถายทอดออกมา เชน กจิกรรม
การวาดภาพในถาดเมล็ดพืชพรอมสื่อความหมายจากภาพที่วาด เปนการพัฒนาความสามารถ ดาน
การเขียนในการฝกลีลามือเพ่ือไปสูการเขยีนระดับสูงตอไป สอดคลองกับ แอนเดอรสัน และ แลพพ 
(เบญจมาศ วิไล.  2544: 18; อางอิงจาก Anderson; & Lapp.  197: 102) ที่กลาวถึง วิธีสงเสริมใหเด็ก
มีความสามารถในการใชมือ คือ การฝกกลามเน้ือ และฝกการบังคับเคร่ืองมือที่ใชเขียน ทําใหเด็กได
พัฒนากลามเน้ือมัดเล็กดวยการเลน เชน เลนโทรศัพท จัดโตะ เปลี่ยนชุดตุกตา ตัดกระดาษดวยกรรไกร 
เขียนภาพดวยมือ ปนดินเหนียว ถักสานและฝกใชชอลกเขียนกระดานดํา หรือใชสีเทียนในกระดาษแผน
ใหญๆ ใหการฝกฝนเกี่ยวกับพ้ืนฐานในการเขียนโดยตรง เขาใจรูปราง ตัวอักษรที่แทจริงและรูจักวิธีเขียน 
เด็กจะเขียนวงกลมเปนอันดับแรกๆ โดยมีการกําหนดทิศทางที่เร่ิมตนให เชน เขียนรูปนาฬิกา ขนม
กลมๆ ลูกบอล ฟองสบู เปนตน ตอจากนั้นก็เชื่อมโยงวงกลมกับเสนตรง เชน ใหวาดภาพเกวียนมีลอ 
วาดภาพไกงวงมีขนไกที่หาง วาดภาพไมตะพดมีหัวกลม และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ (2526: 2) ที่เสนอความสําคัญของความสามารถในการใชมือ เปนความสัมพันธระหวางมือ
กับสายตา การฝกประสาทสัมผัส และความคลองแคลว ซึ่งจะนํามาไปสูการอานและการเขียนของเด็ก 
ดังนั้น การสงเสริมความสามารถในการใชมือ จึงสงผลตอทักษะทางดานการเขียนใหแกเด็กปฐมวยั 
สอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 101 – 102) ที่กลาววา ความสามารถในการใชมือ มิไดหมายถึง
การเขียนตวัอักษรตามความหมายของผูใหญเทานั้น แตเปนการขีดเขียนเสนตางๆ ซึง่ถือเปนการเขยีน
ในขั้นเริ่มตนของเด็กปฐมวัย การเขียน มีประโยชนเพ่ือสื่อความหมายและแสดงออกทางความคิด ซึ่ง
เปนสื่อในการแสดงสิ่งที่สายตามองเห็น โดยใชความสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือกับสายตาเพื่อควบคุม
การทํางานตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตกราน คุมรักษา (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมทศันศึกษาประกอบการบันทึกขอมูลที่มีตอการสื่อความหมายดานการเขยีนของเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมทัศนศกึษาประกอบการบันทึกขอมูล มี
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การสื่อความหมายดานการเขียนทั้ง 6 ขั้น ในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยที่การเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายดานการเขียน กอนการทดลอง กับระหวางการจัด
กิจกรรมในชวงสัปดาหที่ 6 จนถึงหลังการทดลอง (สัปดาหที่ 11 – 12) มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
เพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนระหวางการจัดกิจกรรมชวงสัปดาหที่ 3 กับ สัปดาหที่ 4 
และสัปดาหที่ 4 กับสัปดาหที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ พรพรรณรําไพ รุจิพงศ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย
ที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด ภาพประกอบการพิมพภาพ จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการเขียน
ของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค การวาดภาพประกอบการพิมพภาพสูงกวากอนทํา 
กิจกรรมศิลปสรางสรรค การวาดภาพประกอบการพิมพภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
พบวา เด็กปฐมวัยสวนใหญ มีทักษะการเขียนทั้งโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 95.00 
ของนักเรียนทั้งหมด  
 ที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา จากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช เด็กปฐมวัย
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนได อีกทั้งชวยสงเสริมทักษะการใชมือใหมีความแข็งแรง ในการทํางาน
ศิลปะ การฝกลีลามือจากการวาดภาพ เด็กเกิดเรียนรูจากการฝกกลามเน้ือมือในการเขียนเพ่ือสรางสรรค
ผลงานใหมีความหลากหลาย รวมถึงการนําเมล็ดพืชมาประกอบกับวสัดุตาง  ๆดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากเมล็ดพืช จึงสงผลใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชมือดานการเขียนสูงขึ้น หลังจากที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 จากการอภิปรายที่กลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีความสามารถดานการหยิบจับและดานการเขียนสูงขึน้ เนื่องจากเด็กปฐมวัยเกิดเรียนรูโดยการไดลงมือ
ปฏิบตัิ การทาํซ้ํา เด็กมีโอกาสใชมือในการสัมผัสกบัเมล็ดพืชแตละชนิดที่มีขนาดแตกตางกนัเพ่ือนํามา
สรางสรรคผลงานของตนเอง ซึ่งสงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการบังคับกลามเนื้อมือ ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง คลองแคลว ในการหยิบจับเมล็ดพืชและการเขียน เพ่ิมขึ้น ดังนั้น กิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากเมล็ดพืชถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สงผลใหความสามารถ
ในการใชมือของเด็กปฐมวัยดานการหยิบจับ และดานการเขียนสูงขึน้ หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชื 
 

ขอสังเกตทีไ่ดรับจากการวิจัย 
 จากการที่ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชน้ัน ผูวิจัยพบวา 
 1. เด็กมีสมาธิในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชเพ่ิมมากขึ้น เพราะเมล็ดพืช 
แตละชนิดมีรูปทรงและขนาดที่มีความแตกตางกันไป ซึ่งเมล็ดพืชบางชนิด เชน เมล็ดถั่วเขียว เมล็ด
ถั่วเหลืองผาซกีที่มีขนาดเลก็ เด็กจึงตองใชสมาธิในการหยิบจับเพ่ือทาํชิ้นงานของตนเองใหสําเร็จ และ
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด         
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 2. เด็กไดใชความคิดและจินตนาการในการสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง ซึ่งครเูปนผูเตรียม
วัสดุอุปกรณ และเมล็ดพืชชนิดตางๆ ไวใหเปนสื่อประกอบ เชน กระดาษโปสเตอรสี กลอง ขวดพลาสติก 
กระจก กระถางตนไมขนาดเล็ก แกวนํ้า แปงโด เมล็ดพืช โดยเด็กสามารถนํามาตกแตงชิ้นงาน เพ่ือให
เกิดความสวยงาม และตองนํามาประกอบเปนศลิปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 3. เด็กเกิดการเรยีนรูและสังเกตเก่ียวกบัขนาด สี รูปรางลกัษณะตางๆ ของเมล็ดพืชแตละชนิด 
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช แตละกิจกรรมเด็กๆ จะไดเห็นขนาด และสี 
ความแตกตางของเมล็ดพืชแตละชนิด เชน ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดํา งาขาว เม็ดแมงลัก ลูกเดือย ถั่วเหลือง
ผาซีก เมล็ดตนหางนกยูง เมล็ดตนคูน เปนตน นอกจากนี้ก็จะเรียนรูเรื่อง ขนาด สี รูปทรง รวมถึง
ทิศทาง ในการวางเมล็ดพืชในตําแหนงตาง  ๆพรอมทั้งตอเติม เด็กจะตองมีการนําชิ้นสวนตาง  ๆมาประกอบ
เขาดวยกนั และกต็องมีการนําชิ้นสวนบางชิ้นออกบาง เพ่ือความสวยงาม หรือบางครั้งก็ตองนําชิน้สวน
ติด ตกแตง ซึง่เด็กตองมีการสังเกต เพ่ือจะทําใหผลงานของตนเองนั้น  ออกมาตามที่ตองการ 
 4. เด็กรูจักรักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลว เน่ืองจาก
ขณะที่ทํากิจกรรม มักจะมีเมล็ดพืชแตละชนิดทั้งใหญและเลก็ตกอยู ทั้งบริเวณโตะทํากิจกรรม และ
บริเวณพ้ืนหอง ซึ่งทําใหสกปรกจึงตองชวยกันเกบ็และทําความสะอาดเพื่อใหหองเรียนสะอาด หลังจาก
การทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอย และในสวนของอุปกรณอ่ืนๆ เชน กาว กรรไกร สี ซึ่งเปนอุปกรณที่ใช
ตอไดก็เก็บเขาที่ใหเรียบรอย เน่ืองจากสดวกในการหยิบใชในการทาํกิจกรรมครั้งตอไป  
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ขณะที่เด็กปฏบิัติกิจกรรมครคูวรสังเกตการจัดกิจกรรมของเด็ก คอยเปนที่ปรึกษาแนะนํา
หรือใชคําชมเชยที่เปนการกระตุนใหเด็กใชความคิดในการสรางผลงานของตนเอง และเม่ือมีเด็กที่ยัง
ไมเขาใจในการทํากิจกรรม ครูควรสาธิตการจัดกิจกรรมใหดูเปนตัวอยางเปนรายบุคคล ควรสรางบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําอยางอิสระ 
 2. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชน้ี ในการจัดกิจกรรมตองมีการใชเมล็ดพืช เปนวัสดุหลัก
และยังมีวัสดุประกอบตางๆ ที่หลากหลาย เศษเมล็ดพืชทีน่ํามาใช ควรมีขนาดที่พอเหมาะสําหรับมือเด็ก 
ครูควรหากลองสําหรับใสเมล็ดพืช เพ่ือจะไดเก็บไวใชในงานครั้งตอไป นอกจากนี้วัสดุบางชนิดที่อาจ
เกิดอันตราย เชน ขวดแกว หรือ การใชกรรไกร และความคมของเมลด็พืชบางชนิดที่อาจทําใหบาดมือ
เด็กได ครูควรดูแลและอธบิายในการใชวสัดุอุปกรณอยางละเอียด เพ่ือความปลอดภยัของเด็กในขณะที่
ทํากจิกรรม 
 3. ครูไมควรประเมินผลงาน เพ่ือใหเด็กตองทําผลงานออกมาสวยงาม ตามที่ครูตองการ 
แตควรเพิ่มทีก่ระบวนการทํางานที่สงเสริมความคิดและจินตนาการ การใชความสามารถในการใชมือ
ทั้งทางดานหยิบจับเมล็ดพชืและทางดานการเขียนอักษรที่กี่ยวของกับกิจกรรมที่สามารถถายทอดลง
สูชิ้นงานได เพ่ือทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และไดสงเสริมพัฒนาการใหกับ
เด็กปฐมวัย 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมอื่นๆ เชน 
การละเลนเด็กไทย การเลนหมากกระดาน หรือการจัดกจิกรรมศลิปสรางสรรคจากวสัดุอ่ืนๆ เชน ลวด 
กํามะหยี่ เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชทีมี่ตอความสามารถ
พ้ืนฐานดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เชน พัฒนาทักษะทางภาษาในการสื่อสารความสามารถพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรเลขอนุกรม เปนตน 
 3. ควรมีการเปรยีบเทยีบผลของการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยเมลด็พืชที่สงเสรมิทาง 
ดานผิวสัมผัส หรือจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุอ่ืนๆ ที่มีผลตอเด็กปฐมวัย 
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  - คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช  
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

 

 

1. คําชี้แจง 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช  เปนกิจกรรมที่ใชเมล็ดพืชเปนวัสดุประกอบในการทํา
กิจกรรม ซึ่งเด็กสามารถเลือกทําไดตามความสามารถ และความสนใจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็ก
ไดเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช ทั้งน้ียังเปน
กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชมือของเด็กปฐมวัยในดานการหยิบจับ และดานการเขียน ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางขึ้น และเตรียมวัสดุอุปกรณใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมอยางเสรี เหมาะสมกับพัฒนาการ
และความสนใจของเด็กจํานวนทั้งสิ้น 24 กิจกรรม 
 

2. จุดประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานหยิบจับ 
 2.2 เพ่ือสงเสริมความสามารถทางดานการเขียน 
 2.3 เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 
3. เนื้อหา 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 24 กิจกรรม 

 

4. การดําเนินกิจกรรม 
 4.1 สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมลด็พืช ดังนี้ 
  4.1.1 ตกลงสัญญานกอนหมดเวลาดวยการเขยาเครื่องเคาะจังหวะ 
  4.1.2 เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณเขาที่และลางมือใหสะอาด 
 4.2 ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณ รวมทั้งวธิีการปฏิบตัิทีถู่กตอง ปลอดภัย 
 4.3 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ  ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
 4.4 เด็กเลาถึงผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม 

 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตผลงานของเด็ก 
 5.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
 5.3 สังเกตการเกบ็อุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
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6. บทบาทครู 
 6.1 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชใหเขาใจกอนลงมือจัดกิจกรรม 
 6.2 สรางขอตกลงและอธิบายขัน้ตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
 6.3 กระตุนใหเด็กสนใจในกิจกรรม และใหแรงเสริมทางบวกขณะทีเ่ด็กทํากิจกรรม ในขัน้สรุป
ใหเด็กทบทวนถึงเรื่องที่ไดทําและผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

7. บทบาทเดก็ 
 ครูควรชี้ใหเด็กเห็นบทบาทของตนเอง ดังนี้ 
 7.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว 
 7.2 พยายามใหเด็กฝกการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบขณะทํากิจกรรม 
 7.3 สามารถตอบคําถามในสิ่งทีต่นเองทําได 
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

ชื่อกิจกรรม 1 : วาดภาพกับเมล็ดแมงลัก 

 จุดมุงหมาย 
  1. เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชมือในการวาดภาพ 
  2. เพ่ือสงเสริมควาสามารถทางดานการเขียน 
  3. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ   
  4. เพ่ือสงเสริมการวางแผนและการทํางานอยางเปนขั้นตอน 
  5. เพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาในการถายทอดความคิดเห็นของตนเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา 
  1. ครูแนะนําอุปกรณในการทาํกิจกรรม พรอมทั้งวิธีการทํากิจกรรมใหถูกตอง 
  2. เด็กๆ สังเกตรูปราง ลักษณะ สี ของอุปกรณ พรอมทั้งวางแผนในการสรางสรรค
ผลงานของตนเองตามจินตนาการ 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
  3. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยใชนิ้วมือวาดภาพลงไปในถาดงาดําที่เตรียมไว จากนั้น
ใหเด็กทากาวลงบนกระดาษแข็งเทา-ขาว ใหทัว่ และคว่ําลงบนทรายสีที่เด็กๆ วาดไวในถาด กดลง
เบาๆ พอใหเมล็ดงาดําติดที่กระดาษแลวยกขึ้นนําไปตากใหแหง   
 ข้ันสรุป 
  4. เม่ือทํางานเสร็จแลวเด็กๆออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน จากนั้น
เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมและจึงชวยกนัเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรยีบรอย 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
 1. เมล็ดแมงลัก 
 2. กาว 
 3. ระดาษแข็งเทา-ขาว 
 4. ถาดใสทราย 
 5. แปรงทากาว 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
 2. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืช 
 

ชื่อกิจกรรม 2 : รูปทรงหรรษา 

 จุดมุงหมาย 
  1. เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชมือในดานการหยิบจับ 
  2. เพ่ือสงเสริมความมั่นใจและการตัดสินใจของตนเอง 
  3. เพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาในการถายทอดความคิดเห็นของตนเอง 
  4. เพ่ือสงเสริมทักษะการสังเกตและการทํางานอยางเปนขั้นตอน 
  5. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ   
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

 ข้ันนํา 
  1. ครูแนะนําอุปกรณในการทาํกิจกรรม พรอมทั้งวิธีการทํากิจกรรมใหถูกตอง 
  2. เด็กๆ สังเกตรปูราง ลักษณะ ขนาด สี และจํานวนของอุปกรณ พรอมทั้งคิดวางแผน
ในการสรางผลงานตามจินตนาการ 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
  1. แจกรูปทรงตางๆ แตละชนิด ไดแก                         พรอมทั้งออกแบบการนํา
เมล็ดพืชมาตดิรูปทรงของตนเองตามจินตนาการ 
  2. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยทากาวที่รูปทรงที่ตนเองเลือกและนําเมล็ดพืชไป
ติดที่กระดาษรูปทรงเพื่อสรางภาพของตนเองจากนั้นนําไปปะติดบนกระดาษ A4 ใหเด็กๆ วาดภาพ
ตอเติม ระบายสีและตกแตงใหสวยงาม 
 ข้ันสรุป 
  1. เม่ือเด็กๆ ทําผลงานเสร็จเรียบรอย จึงนําผลงานออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน พรอมทั้ง
เลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับผลงานของตน 
 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
 1. เมล็ดถั่วเหลืองผาซีก / เมล็ดลูกเดือย / เมล็ดถั่วดํา / เมล็ดถั่วเขียว 
 2. กระดาษโปรสเตอรสีแข็งรูปทรง 
 3. กระดาษ A4 
 4. กาว 
 

การประเมินผล 
  1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 

 2. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
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ภาคผนวก ข 

 
   - แบบประเมนิความสามารถในการใชมือ แบงเปน 2 ชุด 
   - คูมือการใชแบบประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานหยิบจับ 
   - ตัวอยางแบบประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานหยิบจับ 
   - คูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางดานเขียน 
   - ตัวอยางแบบประเมินความสามารถทางดานเขียน 
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คูมือดําเนนิการประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานหยิบจับ 
 

 

 

1. คําชี้แจง 
 1.1 แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินความสามารถทางดานหยิบจับสําหรบัเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาล 2 (อายุ 5 – 6 ป)  
 1.2 แบบประเมินความสามารถทางดานหยิบจับนี้เปนแบบประเมินปฏิบตัิรายบุคคลมี
ทั้งหมด 8 รายการ มีลักษณะเปนรายการปฏิบัตใิหเด็กลงมือทําตามรายการที่กําหนด 
 1.3 ในการดําเนินการประเมิน ผูดําเนินการประเมินดวยตนเอง โดยอธิบายวิธีการปฏบิัติ
และเตรียมอุปกรณ เพ่ือใหเด็กปฏิบัติและดําเนินการประเมินทีละขอ นอกจากนี้มีผูชวยดําเนนิการ
ประเมินชวยดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับการประเมินไดรับอุปกรณที่ถูกตองตามคําสั่งและ
ขั้นตอน ซึ่งการประเมินจะใชระยะเวลา 1 วัน 30 นาที เม่ือทําการประเมินเรียบรอยแลว นําแบบ
ประเมินมารวมใหคะแนนตามเกณฑ 
 

2. คําแนะนําในการใชแบบประเมิน 
 2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบประเมิน ประกอบดวยรายการประเมินปฏบิัตทิั้งหมด 8 รายการ 
พรอมอุปกรณประกอบการประเมิน  
 2.2 เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
   ให 2 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบตามกําหนดสมบูรณและเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
   ให 1 คะแนน กรณีเด็กทําไดเกินครึ่งหนึ่งของเกณฑที่กําหนด แตไมเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 
   ให 0 คะแนน กรณีเด็กไมใหความรวมมือหรือทําไดไมถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ 
 2.3 การเตรียมตวักอนดําเนินการประเมิน 
  2.3.1 สถานที่ประเมินควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอม ทั้งภายในหองเรียน และ
นอกหองเรียนเอ้ืออํานวยตอผูรับการประเมิน เชน โตะ เกาอ้ี มีขนาดพอเหมาะกับผูรับการประเมิน 
มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดังรบกวน 
  2.3.2 ผูดําเนินการประเมินตองศึกษาคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการในการประเมิน
ทั้งหมด เพ่ือใหเกิดความชาํนาญในการใชแบบประเมิน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการประเมิน เปนไป
อยางราบรื่น และกอนการประเมินผูดําเนินการประเมินตองเขียนชื่อ - นามสกุล ของผูเขารับการประเมิน
ใหเรียบรอย กอนลงมือประเมิน ผูดําเนินการประเมินตองอธิบายขั้นตอนและอุปกรณตางๆ ใหผูเขารับ
การประเมินดูไปพรอมๆ กัน 
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  2.3.3 อุปกรณที่ใชในการประเมิน 
   แบบประเมินความสามารถทางดานหยิบจับประเภทขอรายการปฏิบัต ิเตรียมอุปกรณ 
ดังนี้ 
   2.3.3.1 คูมือดําเนินการประเมิน 
   2.3.3.2 แบบประเมิน 
   2.3.3.3 อุปกรณที่ใชในขอรายการปฏิบัติ ไดแก 
    2.3.3.3.1 กระดาษรูปทรงสามเหลี่ยม 1 แผน 
    2.3.3.3.2 กระดาษหนังสือพิมพ 1 แผน 
    2.3.3.3.3 กระดุม จํานวน 10 เม็ด 
    2.3.3.3.4 ไมบล็อกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา จํานวน 10 บล็อก 
    2.3.3.3.5 รองเทาและเชอืกผูกรองเทา จํานวน 1 คู 
    2.3.3.3.6 กางเกงมีซิบ จํานวน 1 ตัว 
    2.3.3.3.7 แกวน้ําดื่มพลาสติก จํานวน 1 ใบ 
    2.3.3.3.8 ถังน้ําพลาสตกิใสน้ํา จํานวน 1 ใบ 
    2.3.3.3.9 ขวดน้ําพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
   2.3.3.4 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
  2.3.4 ผูรับผิดชอบ 
   2.3.4.1 กอนดําเนินการประเมินใหผูรับการประเมินไปทําธุระสวนตวั เชน ด่ืมน้ํา 
เขาหองน้ํา ใหเรียบรอย 
   2.3.4.2 ผูดําเนินการประเมินควรสรางความคุนเคยกับผูรับการประเมินโดยทักทาย
พูดคุยเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดี เม่ือเห็นวาผูรบัการประเมินพรอมจึงเริ่มทําการประเมินทีละขอรายการ 
 2.4 ขอปฏิบัตใินการประเมิน 
  2.4.1 ผูดําเนินการประเมินอานคําสั่ง และขอรายการใหผูรับการประเมินฟงชาๆ และ
ชัดเจนรายการละ 2 ครั้ง 
  2.4.2 ใหผูรับการประเมินใชเวลาปฏิบัติตามรายการประเมินตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 2.5 ระยะเวลาทีใ่ชในการประเมนิ 

 แบบประเมินปฏิบัตคิวามสามารถทางดานหยิบจับกําหนดขอละ 5 นาที 
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ชุดที่ 1 
แบบประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานหยิบจับ 

 

จุดมุงหมาย : เพ่ือประเมินความสามารถทางดานการหยิบจับของเด็กปฐมวัยจากการลงมือปฏิบัติจริง 
คําชี้แจง  :  1. แบบประเมินชุดนี้เปนแบบประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานหยิบจับรายบุคคล 
  2. ผูประเมินอานขอรายการปฏิบัติใหผูไดรับประเมินลงมือปฏิบัติ 
  3. ผูประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองบันทึกคะแนนตามความสามารถของผูไดรับการประเมิน 
 
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................... นามสกุล ............................................................. 
ชั้นอนุบาล ............................................................................. โรงเรียน ............................................................. 
ผูทําการประเมิน .................................................................... วันที่ประเมิน ....................................................... 

 
 
รวมคะแนนที่ได  .................................... คะแนน 
 
 
 

ผลการประเมิน  
 

รายการประเมิน 
ทําไดครบ

สมบูรณเสร็จ
ตามเวลา 

(2 คะแนน ) 

ทําไดเกินครึ่ง
แตไมเสร็จตาม

เวลา 
(1 คะแนน ) 

ไมใหความ
รวมมือหรือทํา
ไดไมถึงครึ่งหนึ่ง 

(0 คะแนน ) 

 
 

พฤติกรรมที่พบ 
ในขณะถูกประเมิน 

1. พับกระดาษรูปทรงสามเหล่ียม
ใหบรรจบกันพอดี 

    

2. ขยํากระดาษหนังสือพิมพให
เปนทรงกลม 

    

3. หยิบกระดุมวางเรียงตอกัน
เปนเสนตรงจํานวน 10 เม็ด 

    

4. วางไมบล็อกตอกันในแนวตั้ง  
  10 อัน 

    

5. รอยเชือกรองเทาตามแบบ     
6. รูดซิบกางเกง     
7. ถือแกวที่มีน้ําไดโดยไมหกเปน
เวลา 1 นาที 

    

8. ใชแกวกรอกน้ําใสขวด 
โดยไมหกได 
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คูมือดําเนินการประเมินปฏิบัติความสามารถทางดานการเขียน 
 

1. คําชี้แจง 
 1.1 แบบประเมินน้ี เปนแบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน สําหรับเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาล 2 (อายุ 5 – 6 ป)  
 1.2 แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียนนี้เปนแบบประเมินรายบุคคล ซึ่งไดมาจาก 
ชิ้นงานวาดภาพของเด็กปฐมวัย 2 ชิ้นงาน กอน-หลัง การทดลอง โดยเปนชิ้นงานที่ไดมาจากการทํา
กิจกรรมวาดภาพจากนทิานที่ผูวิจัยเลาจํานวน 2 เร่ือง ซึ่งเปนเรื่องเดียวกนัทั้งกอนและหลงัการทดลอง
จากนั้นจะทําการประเมินความสามารถทางดานการเขียนโดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 
  ดานที่ 1 การขีดเขี่ยเสนตางๆ ที่มีความหมาย 
  ดานที่ 2 การวาดภาพแทนการเขียน 
  ดานที่ 3 การเขียนสัญลักคลายตัวอักษร 
  ดานที่ 4 การเขียนตวัอักษรที่รูจักดวยวธิกีารของตนเอง 
  ดานที่ 5 การเขียนสะกดคําขึ้นเอง 
 1.3 ในการดําเนินการประเมิน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการประเมินดวยตนเองโดยอธิบายวิธีการ 
ปฏิบัติและเตรยีมอุปกรณเพ่ือใหเด็กปฏิบัตแิละดําเนินการประเมิน นอกจากนี้มีผูชวยดําเนินการประเมิน
ชวยดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับการประเมินไดรับอุปกรณที่ถูกตองตามคําสั่งและขั้นตอน ซึ่ง 
การประเมินจะใชระยะเวลาชิ้นละ 1 วันๆ ละ 30 นาที โดยทําการทดลองในวันจันทรและวันพุธกอน - หลัง
การทดลอง เม่ือทําการประเมินเรียบรอยแลวจึงนําแบบประเมินมารวมใหคะแนนตามเกณฑ 
 

2. คําแนะนําในการใชแบบประเมิน 
 2.1 ลักษณะทั่วไปของแบบประเมิน ประกอบดวยรายการประเมินความสามารถทางดาน
การเขียนโดยแบงออกเปน 5 ดาน 
 2.2 เกณฑการใหคะแนน 
  ผูวิจัยเปนผูประเมินความสามารถทางดานการเขียนดวยตนเอง ดังนี้ เม่ือนําผลงานของ
เด็กที่ไดจากการทํากิจกรรมวาดภาพจากนิทานมาประเมินตามเกณฑการใหคะแนนความสามารถทาง 
ดานการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ถาพบวา ผลงานของเด็กอยูในระดับคะแนนใด ผูวิจัยจะทําเครื่องหมายถูก
ลงในชองคะแนนนั้น  
 2.3 การเตรียมตวักอนดําเนินการประเมิน 
  2.3.1 สถานที่ประเมิน ควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอม ทั้งภายในหองเรียน และ
นอกหองเรียน เอ้ืออํานวยตอผูรับการประเมิน เชน โตะ เกาอ้ี มีขนาดพอเหมาะกับผูรับการประเมิน
มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดังรบกวน 
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  2.3.2 ผูดําเนินการประเมิน ตองศกึษาคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการในการ
ประเมินทั้งหมด เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบประเมิน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการประเมิน
เปนไปอยางราบรื่น และกอนการประเมินผูดําเนินการประเมินตองเขียนชื่อ- นามสกุล ของผูเขารับ
การประเมินใหเรียบรอย กอนลงมือประเมินผูดําเนินการประเมินตองอธิบายขั้นตอนและอุปกรณตางๆ 
ใหผูเขารับการประเมินดูไปพรอมๆ กัน 
  2.3.3 อุปกรณที่ใชในการประเมิน 
   แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียนประเภทขอรายการ เตรียมอุปกรณ 
ดังนี้ 
   2.3.3.1 คูมือดําเนินการประเมิน 
   2.3.3.2 แบบประเมิน 
   2.3.3.3 อุปกรณที่ใชในการประเมิน ไดแก 
    2.3.3.3.1 หนังสือนิทาน เรื่อง สีดํา สีขาว (ประเมินครั้งที่ 1) แตงโดย ผูชวย
ศาสตราจารย บุบผา เรืองรอง  ภาพโดย สะอาด จอมงาม 
    2.3.3.3.2 หนังสือนิทาน เรื่อง โตขึ้น ฉันจะเปน (ประเมินครั้งที ่ 2) แตงโดย 
กิ่งไผ เอกคณาปราชญ ภาพโดย ไพสิน กลิ่นนอย / ศิลา ศรีมาลา 
    2.3.3.3.3 กระดาษ A4 จํานวน 1 แผน 
    2.3.3.3.4 ดินสอดํา 1 แทง 
    2.3.3.3.5 ยางลบ 1 กอน 
    2.3.3.3.6 สีไม / สีเทียน 
   2.3.3.4 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
  2.3.4 ผูรับผิดชอบ 
   2.3.4.1 กอนดําเนินการประเมินใหผูรับการประเมินไปทําธุระสวนตวั เชน ด่ืมน้ํา 
เขาหองน้ําใหเรียบรอย 
   2.3.4.2 ผูดําเนินการประเมิน ควรสรางความคุนเคยกับผูรบัการประเมินโดยทกัทาย
พูดคุยเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดี ดังนี้ 
    ผูดําเนินการประเมิน... สวสัดีคะเดก็ๆ วันน้ีครูมีนิทานสนกุๆ มาเลาใหเด็กๆ ฟงคะ 
เด็กๆ อยากรูม้ัยวา นิทานเรื่องน้ีจะเปนนิทานเกี่ยวกบัอะไร แตกอนที่เราจะฟงนิทานเรามาชวยกัน
สรางขอตกลงในการฟงนิทานกันกอนนะคะ (ใหเด็กเปนผูเสนอขอตกลงที่จะทํารวมกัน) เอาละ ตอนนี้
เราก็ไดขอตกลงในการฟงนิทานเรียบรอยแลว เรามาเริม่ฟงนิทานกันเลยนะคะ (ครูเลานิทานจนจบ
เร่ืองและใชคําถามกระตุนความคิดใหกับเด็กทั้งกอนเลา ขณะเลา และหลังจากที่เลาจบ โดยเชื่อมโยง
เขาสูตวัอักษรที่มีความสัมพันธกับตัวละครในนิทาน) 
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   2.3.4.3 ใหเด็กวาดภาพเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองในนิทานแลวเขียนตวัอักษร หรือสัญลักษณ
สะกดคําเกี่ยวกับภาพในนิทานที่ตนเองวาดลงในผลงาน พรอมทั้งอธิบายใหผูประเมินฟงไดถึงสิ่งที่
ตนเองเขียน 
   2.3.4.4 ผูประเมินทําการประเมินลงในแบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน
ใหครบสมบูรณและรวบรวมออกมาเปนคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 2.4 ขอปฏิบัตใินการประเมิน 
  2.4.1 ผูดําเนินการประเมินเลานิทานและอธิบายกจิกรรมใหผูรับการประเมินฟงชาๆ และ
ชัดเจน 2 ครั้ง 
  2.4.2 ใหผูรับการประเมินใชเวลาปฏิบัติกิจกรรมและประเมินตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 2.5 ระยะเวลาทีใ่ชในการประเมนิ 
  แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียนจะใชระยะเวลาทั้งหมด 2 วันๆ ละ 30 นาที 
ในวันจันทรและวันพุธ กอน – หลังการทดลอง 
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เกณฑการประเมินความสามารถทางดานการเขียน 
 

เกณฑการประเมินความสามารถทางดานการเขียน คะแนนการประเมิน 

1. การขีดเข่ียเสนตางๆท่ีมีความหมาย 
    1.1 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายของเสน พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่เขียน
ไดอยางสัมพันธกัน 

 
3 

  1.2 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายของสิ่งที่เขียนไดเปนประโยค 2 
  1.3 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายเปนคํา 1 
  1.4 ขีดเขี่ยเสนตางๆ บอกความหมายและเลาเรื่องราวไมได 0 
2. การวาดภาพแทนการเขียน 
    2.1 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายและเลาเปนเรื่องราวไดอยางสัมพันธกัน 

 
3 

    2.2 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายเปนประโยคได 2 
    2.3 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายได 1 
    2.4 วาดภาพ ส่ือความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได 0 
3. การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร 
    3.1 การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมาย 
พรอมทั้งเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 

 
3 

    3.2 การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมายได 2 
    3.3 การเขียนสัญลักษณไมคลายตัวอักษรแตบอกความหมายของตัวอักษรที่เขียนได 1 
    3.4 เขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร บอกความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได 0 
4. การเขียนตัวอักษรท่ีรูจักดวยวิธีการของตนเอง 
    4.1 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมา 
แตสามารถบอกความหมายและเลาเรื่องราวใหสัมพันธกับส่ิงที่เขียนได 

 
3 

    4.2 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมา 
แตสามารถบอกความหมายได 

2 

    4.3 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมาหรือ
เขียนไมครบ 

1 

4.4 เขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง บอกความหมายและเลาเรื่องราวไมได 0 
5. การเขียนสะกดคําข้ึนเอง 
    5.1 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอก
ความหมายของคําที่เขียนและเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 

 
3 

    5.2 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอก
ความหมายของคําที่เขียนได 

2 

    5.3 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิดแตบอกความหมาย
ไมได 

1 

    5.4 ไมมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเอง บอกความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได 0 
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ชุดที่ 2 
แบบประเมินความสามารถทางดานการเขียน 

 
 

จุดมุงหมาย : เพ่ือประเมินความสามารถทางดานการเขียนของเด็กปฐมวัยจากการลงมือปฏิบัติจริง 
คําชี้แจง  :  1.  แบบประเมินชุดนี้เปนแบบประเมินความสามารถทางดานการเขียนรายบุคคล 
  2. ผูประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองบันทึกคะแนนตามความสามารถของผูไดรับการประเมิน 
 
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................... นามสกุล ............................................................. 
ชั้นอนุบาล ............................................................................. โรงเรียน ............................................................. 
ผูทําการประเมิน .................................................................... วันที่ประเมิน ....................................................... 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การขีดเข่ียเสนตางๆท่ีมีความหมาย 
    1.1 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายของเสน พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่เขียนได
อยางสัมพันธกัน 

 

    1.2 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายของสิ่งที่เขียนไดเปนประโยค  
    1.3 ขีดเขี่ยเสนตางๆและบอกความหมายเปนคํา  
    1.4 ขีดเขี่ยเสนตางๆ บอกความหมายและเลาเรื่องราวไมได  
2. การวาดภาพแทนการเขียน 
    2.1 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายและเลาเปนเรื่องราวไดอยางสัมพันธกัน 

 

    2.2 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายเปนประโยคได  
    2.3 วาดภาพแทนการเขียนพรอมส่ือความหมายได  
    2.4 วาดภาพ ส่ือความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได  
3. การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร 
    3.1 การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมาย พรอม
ทั้งเลาเรื่องราวท่ีมีความสัมพันธกันได 

 

    3.2 การเขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร ซึ่งบางตัวคิดขึ้นเองแตสามารถบอกความหมาย ได  
    3.3 การเขียนสัญลักษณไมคลายตัวอักษรแตบอกความหมายของตัวอักษรที่เขียนได  
    3.4 เขียนสัญลักษณคลายตัวอักษร บอกความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

98 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

4. การเขียนตัวอักษรท่ีรูจักดวยวิธีการของตนเอง 
    4.1 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมาแตสามารถ
บอกความหมายและเลาเรื่องราวใหสัมพันธกับส่ิงที่เขียนได 

 

    4.2 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมาแตสามารถ
บอกความหมายได 

 

    4.3 การเขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง ตัวอักษรที่เขียนอาจสลับที่ไปมาหรือเขียน
ไมครบ 

 

    4.4 เขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีการของตนเอง บอกความหมายและเลาเรื่องราวไมได  
5. การเขียนสะกดคําข้ึนเอง 
    5.1 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอก
ความหมายของคําที่เขียนและเลาเรื่องราวที่มีความสัมพันธกันได 

 

    5.2 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด สามารถบอก
ความหมายของคําที่เขียนได 

 

    5.3 มีความมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเองโดยไมคํานึงถึงความถูกผิดแตบอกความหมาย
ไมได 

 

    5.4 ไมมั่นใจในการเขียนสะกดคําขึ้นเอง บอกความหมายและเลาเปนเรื่องราวไมได  
   

รวมคะแนน  
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางภาพกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพชืและผลงานนักเรียน 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชและผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

วาดภาพกับเมล็ดแมงลัก 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยเมล็ดพืชและผลงานนักเรียน 
 

หมูบานถั่วนอย 
 

 
 

 
เมล็ดพชืสรางภาพ 

 

ตอเติมภาพจากเสนเชือก 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง   ผูชวยศาสตราจารย  
           อาจารยประจํา 
           คณะศึกษาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยศิลปกร 2)  
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           หัวหนาภาควชิาการศึกษาปฐมวัย  
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