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 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน          

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื เดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้

อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรียนศรีส าโรงวทิยา อ าเภอศรสี าโรง         

จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม  

มา 1 ห้องเรยีน จาก 5 ห้องเรยีน จากนัน้ผูว้จิยัท าการทดสอบความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ    

มดัเลก็โดยใชแ้บบทดสอบเชงิปฏบิตัทิี่ผูว้จิยัสร้างขึน้ แล้วเลอืกเดก็ที่ได้คะแนนต ่า จ านวน 15 คน 

เพื่อรบัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั 

วนัละ 40 นาท ี เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั คอื แผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดิน และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็  ซึ่งแบบทดสอบมคี่าดชันีความสอดคล้อง

ระหวา่งพฒันาการกบัจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหวา่ง 0.67–1.00 และมคี่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 

.88  การวจิยัครัง้นี้ใชแ้ผนการวจิยัแบบ One–Group Pretest-Posttest Design และวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถติ ิt–test แบบ Dependent Sample 

 ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีหลงัจาก

ได้รบัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินโดยภาพรวม ( X =47.13) อยู่ในระดบัดี และเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า  ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ( X =11.86)                

ดา้นความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ( X =11.60) ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใช้

กล้ามเนื้อมดัเล็ก ( X =12.07) และด้านการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา ( X =11.60) อยู่ใน   

ระดบัด ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อนการจดักจิกรรมพบวา่ทัง้โดยรวม (t=41.83) และรายด้าน (t=21.43, 

24.39, 39.58 และ 19.09) สูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 สรุปว่าการจดักจิกรรม     

ศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิส่งเสรมิ ใหเ้ดก็อายุ 4-5 ปี มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็สูงขึน้ 
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 The main purposes of this research were to investigate and compare the levels of 
the ability in using fine motor of children aged 4-5 years before and after the use of creative 
soil art activities. The sample used in the study was 15 preschool boys and girls aged 4-5 
years of second year kindergarten in the first semester of 2013 academic year at 
Srisamrong School, Srisamrong District, Sukhothai Province, under the Office of the Private 
Education Commission. They were selected from one class which was chosen from five 
classes. The test of ability in using fine motor was carried out with the children by using a 
practical test developed. After that, 15 children with low scores were selected to be used 
with creative soil art activities. The experiments were carried out within 8 week, 3 days a 
week and 40 minutes per day. The research instruments were plans of creative soil art 
activities and a test of ability in using fine motor. For the test, its index of development-
objective congruence was between 0.67-1.00 and its reliability was at 0.88. The research 
followed one-group pretest-posttest design. The data were analyzed by using dependent 
sample t-test. 

 The research results revealed that the ability in using fine motor of children aged 
4-5 years after the use of creative soil art activities in general was at the good level            
( X =47.13). When considering in individual areas, it was found that the ability was at the 
good level in the areas of fluency in using fine motor ( X =11.86), flexibility in using fine 
motor ( X =11.60), control of fine motor ( X =12.07), and hand-eye coordination ( X =11.60). 
When comparing with the ability before the use of activities, it was found that their ability 
was increased both in general (t=41.83) and in individual areas (t = 21.43, 24.39, 39.58 และ 
19.09) with statistical significance at the level of .01. It was concluded that the use of 
creative soil activities could make the ability in using fine motor of children aged 4-5 years 
higher.      
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 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์      
ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ ประธานกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.วไิลลกัษณ์ 
ลงักา กรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน าขอ้คดิ เกี่ยวกบัขอ้มูลทางสถติ ิ
ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาครัง้นี้ที่ท าให้ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตนัตผิลาชวีะ ที่ได้กรุณาเป็นประธาน
และ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ ทีไ่ดก้รุณาเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่า     
ปรญิญานิพนธแ์ละไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ยิง่ข ึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ที่ได้ให้ค าปรกึษา แนะน า
และไดก้รุณามอบทุนสนบัสนุนในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รุ่งระว ีกนกวบิูลย์ศร ีผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร 
อินทรบ ารุง ดร.ธญัรศัม์  นิธิกุลธีระภัทร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธพิรรณ     
ธรีพงศ ์ผูช้่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ไชยะธน ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญญาพร อูนากูล ที่ได้กรุณา 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเขยีนแผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นางศุลพีร ดรุณเพ็ชร์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา คณะครู 
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 และแม่บา้น ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาอนุเคราะหใ์นดา้นสถานทีเ่พื่อใชเ้กบ็ขอ้มูล
ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและอ านวยความสะดวกในการวจิยัครัง้นี้จนส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาการศกึษาปฐมวยัทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนให้
ความรู ้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ การศกึษาปฐมวยัภาคปกต ิและภาคพเิศษวชิาการศกึษาปฐมวยัทุกท่าน
ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเป็นก าลงัใจทีด่ตีลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมบูรณ์ คุณแม่วชัรนิทร์ น้อยเนียม และสมาชกิทุกคน       
ในครอบครวัที่ได้อบรมเลี้ยงดู ให้โอกาสทางการศกึษาแก่ผูว้จิยั และให้ความช่วยเหลอืสนับสนุน 
ส่งเสรมิเป็นก าลงัใจเสมอมาจนท าให้ปรญิญานิพนธ์ส าเรจ็ได้ด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ตลอดจนผูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจในการท าปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้  รวมถงึผูม้ี
พระคุณอกีหลายท่านทีม่ไิดก้ล่าวนามในทีน่ี้ ซึ่งผูว้จิยัระลกึถงึเสมอทีม่สี่วนสนบัสนุนเป็นแรงผลกัดนั
ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา
ที่ได้อบรมเลี้ยงดูให้การศกึษาและขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทัง้ในอดีตและปจัจุบนัที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภมิูหลงั 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งทุนของ
ประเทศทีม่อียู่ใหเ้ขม้แขง็และมพีลงัเพยีงพอในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ  
การพฒันาคนหรอืทุนมนุษย์ให้เขม้แขง็ ซึ่งวธิทีี่จะพฒันาคนให้มคีุณภาพได้ดทีี่สุดกค็อื การศกึษา 
เพราะการศกึษา คอื เครื่องมอืส าคญัทีจ่ะพฒันาคนใหเ้ป็นคนดแีละคนเก่ง เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา
ประเทศชาตติ่อไป  สมกบัค านิยามที่ว่า การศกึษา คอื การเจรญิงอกงาม (Education is growth) 
(แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัที่11 พ.ศ. 2555 – 2559: 1-9) ดังนัน้         
การส่งเสรมิโอกาสและการวางรากฐานทางการศกึษาทีม่คีุณภาพแก่ประชาชน จงึเป็นสิง่จ าเป็นมาก
ดัง่ความตอนหนึ่ง ในพระราชด ารสัของสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ความวา่ 
 “...ตอ้งพฒันาอาชพีความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอาชพีไม่ใช่เพยีงแต่ปลูกผกั ถัว่  งาให้
หลานเฝ้า แต่เป็นเรื่องของความอยู่ดกีนิด ีความรู้การศกึษาที่กล่าวว่า ต้องช่วยให้การศกึษาดขีึ้น 
เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี คนไม่สามารถท างาน การศึกษาต้องได้ทุกระดับ ถ้าพูดถึงระดับสูง 
หมายความวา่ นกัวทิยาศาสตรข์ ัน้สูง ถา้ไม่มกีารเรยีนชัน้ประถม อนุบาล ไม่มทีางทีจ่ะใหค้นไทยขึน้
ไปเรียนขัน้สูง หรือเรียนขัน้สูงไม่ดี ซึ่งเดีย๋วนี้กย็งัไม่ดี เพราะขัน้สูงนัน้ต้องมีรากฐานจากขัน้ต ่า      
ถา้ไม่มกีเ็รยีนขัน้สูงไม่รู้เรื่อง...” จากพระราชด ารสัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า การศกึษาในระดบัปฐมวยั   
มคีวามส าคญัต่อการพฒันามนุษย์ ซึ่งเดก็คอือนาคตของชาตจิงึจ าเป็นต้องได้รบัการอบรมเลี้ยงดู 
และส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่ถูกต้องเดก็ช่วงอายุ 0-6 ปีนับว่าเป็นช่วงวยัทองของพฒันาการด้านต่างๆ      
ของเด็ก อันได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญา เนื่ องจากสมองของเด็กนัน้             
มกีารเจรญิเตบิโตและพฒันาอย่างรวดเรว็เดก็จ าเป็นตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิในการเรยีนรู้ทุกด้านเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งเด็กควรจะได้รับการวางรากฐานให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง โดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 9)   
 สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 115-116) ได้กล่าวไวว้่า การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย       
ของเดก็ก่อนปฐมวยัจะไม่รวดเรว็เหมอืนวยัทารก แต่จะเป็นอตัราที่คงที่ ส่วนที่พฒันามาก  ได้แก่       
วฒุภิาวะระบบประสาท ปรากฏมาในภาพของกลา้มเนื้อมดัต่างๆ จะแขง็แรง และท างานประสานกนั    
ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว สามารถทรงตวัได้ดขี ึน้ อาจกล่าวแยกเป็น 2 ส่วน คอื    
กลา้มเนื้อใหญ่ เดก็ปฐมวยัจะมอีตัราการพฒันาเป็นไปตามวยั เช่นเดก็อายุ 4 ปี จะสามารถเดนิลง
บนัไดแบบสลบัเท้าได้ดกีว่าเดก็อายุ 3 ปี หรอืในการกระโดดเดก็อายุ 3 ปี จะกระโดดสองเท้า   
พรอ้มกนั ครัน้อายุ 4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดยีวและจะกระโดดสลบัเทา้ได้ เมื่ออายุ 5 ปี    
เป็นต้นไป การส่งเสริมพฒันาการเด็กในด้านกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การยืน การเดิน การวิง่           
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การกระโดด การโยน การรับลูกบอล และการเตะลูกบอลเป็นธรรมชาติและความต้องการ           
ของเดก็ปฐมวยั และกล้ามเนื้อเลก็โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือจะพฒันาอย่างมากเช่นกนั  ในการ       
วาดภาพตามแบบ เดก็จะวาดรูปวงกลมได้ที่อายุ 3 ขวบ วาดรูปสี่เหลี่ยมได้ที่อายุ 4 ขวบ และวาด
รูปสามเหลี่ยมได้ที่อายุ 5 ขวบ การส่งเสรมิพฒันาการเดก็ในด้านกล้ามเนื้อเลก็ และการประสาน
สมัพนัธก์นัระหวา่งมอืกบัตา เชน่การรอ้ย การตดักระดาษ และการวาดภาพอย่างอสิระ 
 พัฒนาการด้านร่างกายเป็นพัฒนาการด้านหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ             
ด ารงชวีติประจ าวนัของเดก็ปฐมวยั ซึ่งกุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 100-102) กล่าววา่ กลา้มเนื้อเลก็
เป็นพฒันาการทางกายอกีส่วนหนึ่งทีส่ าคญัมาก เพราะหมายถงึการสรา้งเสรมิความสามารถในการ
หยบิจบั คดัเขยีน และท ากจิกรรมทีต่อ้งใชก้ลา้มเนื้อนิ้วมอื ฝา่มอื และขอ้ต่อ การส่งเสรมิพฒันาการ
กลา้มเนื้อมดัเลก็เป็นการพฒันากลา้มเนื้อนิ้วมอื เพราะเดก็ตอ้งใชม้อืในการท ากจิกรรมทีส่ าคญัไดแ้ก ่
การเขยีนหนังสือ การจดักระท า หยิบ จบั ป ัน้แต่งสิ่งต่างๆ การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือไม่
เพยีงแต่พฒันาการของกลา้มเนื้อนิ้วมอืให้แขง็แรงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการส่งเสรมิความสามารถของ
การใชส้ายตากบัมอืให้สมัพนัธ์กนัด้วย    การส่งเสริมพฒันาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
ตอ้งพฒันาควบคู่กนัไป และเดก็ต้องได้รบัการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะเหน็ได้ว่าการพฒันากล้ามเนื้อ
มดัเลก็จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรบัเดก็ปฐมวยั ทกัษะการเขยีนการหยบิ การจบัจะดหีรอืไม่ขึน้อยู่กบั
ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อมดัเลก็ เดก็ปฐมวยัต้องได้รบัการจดักจิกรรมที่เดก็ได้ใชก้ล้ามเนื้อเลก็ 
มอื นิ้วมอื ในการท ากจิกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ กลา้มเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวยัแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ก ับความแข็งแรงความยืดหยุ่น 
ความสามารถในการควบคุม และการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา ครูจงึควรจดักจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
(Huffman and Fortenberry. 2011: 47) สอดคล้องกบัเยาวพา  เดชะคุปต์ (2543: 22-24) กล่าวว่า 
การพฒันากลา้มเนื้อเลก็ให้แขง็แรงเดก็กพ็ร้อมที่จะลากลลีามอืซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัของการเขยีน
เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก           
ซึ่งกจิกรรมหรอือุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสรมิการใชก้ล้ามเนื้อมอืกบัสายตาให้ประสานสมัพนัธ์กนั  ได้แก่     
การร้อยลูกปดั ร้อยเชอืก ร้อยดอกไม้ เยบ็กระดุม รูดซิป เรยีงส ีเรยีงไม้หนีบ ปกัหมุด ตอกตะป ู  
เป็นตน้ 
 ปจัจุบนัประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาหนัมาให้ความส าคญักบัการศกึษา
ระดับปฐมวยัมากขึ้นเนื่ องจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา การเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาตามต าราและแบบฝึกหดั โดยละเลยการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพประกอบกับสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเตรียม                
ความพร้อมของเด็กปฐมวยัทุกด้านอย่างแท้จรงิ มุ่งที่จะเร่งให้เด็กเรยีนเขยีนและอ่าน ซึ่งผลการ
ไม่ใหอ้สิระเดก็ในการแสดงออกบงัคบัให้เดก็เขยีนหนังสอืเป็นผลท าให้ผูเ้รยีนมีพฒันาการทางด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่เป็นไปตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ดังนัน้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ          
เดก็ปฐมวยัจงึมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และจดัประสบการณ์ให้เดก็ได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
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เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรยีมพร้อมให้เดก็ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนและในชวีติของเด็ก
ต่อไป   
 การส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัสามารถท าได้หลายวธิี 
เช่น กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ การเล่นตามมุม กจิกรรมเกมการศกึษา และกจิกรรม     
ศลิปสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพระบายสี การป ัน้ การฉีก ตดั ปะ การประดษิฐ์เศษวสัดุ เป็นต้น   
ซึ่งสอดคลอ้งกบั รุ่งรว ีกนกวบิูลย์ศร ี(2555: 199) ที่กล่าวว่า กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ เช่น การหา   
ดนิน ้ามนัหรอืแป้งโดมาป ัน้เล่น จดัหากระดาษ พู่กนั สเีทยีน สไีม้ เพื่อวาดภาพ ระบายส ีหรอือาจ
เปลีย่นกจิกรรมการวาดภาพในกระดาษมาเป็นการใชไ้ม้วาดบนพื้นดนิ พื้นทรายในสนามหน้าบ้าน  
กไ็ด ้หรอืกจิกรรมการรอ้ยดอกไมด้ว้ยก้านมะพร้าว ซึ่งเดก็ต้องมสีมาธ ินิ้วมอืต้องจบัให้มัน่ ต้องใช้
สายตาในการเสียบดอกไม้ หรือการหาเครื่องเล่นประเภทเสียบต่อ เช่น พลาสติกสร้างสรรค ์      
ช่วยพฒันากล้ามเนื้อมือและสายตาได้เหมือนกนั  ลกัษณะของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ส าหรบั      
เดก็ปฐมวยันัน้จะบูรณาการในชว่งของกจิกรรมสรา้งสรรค์ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้
ประสาทสมัผสัในการรบัรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกายในการควบคุมล าตวั แขน นิ้วมอืให้ประสาน
สมัพนัธก์นักบัการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของตนเอง (สรวงพร 
กุศลส่ง. 2553: 114)  
 การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ามารถน าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ น ามาเป็นสื่อประกอบในการ
สรา้งสรรคง์านศลิปะ เพราะการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยัตอ้งอาศยัสิง่เรา้ทีอ่ยู่ในรูปของสื่อวสัดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งวสัดุเหล่านี้จะเป็นตวัเร้าความสนใจในการท ากจิกรรม ซึ่งสอดคล้องกบั  
เบญจา แสงมะล ิ(2546: 119 – 131) กล่าววา่ การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้     
มหีลายประเภท แต่ละประเภทมวีธิีการจดัที่แตกต่างกนัการน าสื่อมาใช้ในกิจกรรมประเภทต่างๆ        
จึงมีหลายลกัษณะที่แตกต่างกันออกไปและสื่อที่จะน ามาใช้ส าหรับจดักิจกรรมทางศลิปะให้แก่       
เด็กปฐมวยั ได้แก่ วสัดุที่ซื้อมาด้วยราคาถูก วสัดุเหลือใช้ วสัดุท้องถิ่น อาทิเช่น ใบไม้ กะลา         
เปลือกมะพร้าว ก้านมะพร้าว ใบมะพร้าว ก้านกล้วย ใบตอง ดอกกรรณิการ์ ดอกอญัชัน ฟาง 
เปลอืกหอย ดนิ หนิ ทราย อบัยา กิง่ไม้แห้ง ฯลฯ หรอือาจเป็นเศษวสัดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ซึ่งใน
ท้องถิน่สุโขทยัมดีินเหนียว และดนิทราย ที่สามารถหาได้ง่ายและมคีวามสะอาดปลอดภยัต่อเด็ก 
เหมาะแก่การน ามาจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็ได ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าดนิมาเป็นสื่อประกอบ
ในการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ให้กบัเด็ก คือ การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดิน ซึ่งเป็น
กจิกรรมหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของเดก็ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะกจิกรรมศลิป
สรา้งสรรค์ด้วยดนิเป็นกจิกรรมที่ให้เดก็ได้หยบิ จบั สมัผสั ลงมอืปฏบิตัสิร้างสรรค์งานศลิปะที่เน้น
การใช้มือและนิ้วมือโดยใช้ดินเหนียว หรือ ดินทราย เป็นวสัดุประกอบหลกัในการท ากิจกรรม      
ด้วยวธิกีารต่างๆตามลกัษณะของดนิ เช่น การป ัน้ การร้อย การวาด การละเลง การโรย การบบี 
และตกแต่งต่อเตมิด้วยวสัดุธรรมชาติ ได้แก่ ดอกไม้ ใบไม้ กิง่ไม้ เปลอืกหอย ก้อนหนิ เมลด็พชื
ต่างๆ ฯลฯ ตามความคดิสรา้งสรรค์ และจนิตนาการของเดก็ดว้ยตนเอง เพื่อส่งเสรมิการใชก้ลา้มเนื้อ     
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มดัเลก็ มอื ฝา่มอื และนิ้วมอื ใหท้ างานประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตาของเดก็ปฐมวยัซึ่งจะเป็น
พืน้ฐานต่อการเตรยีมความพรอ้มในการใชม้อืไดอ้ย่างคล่องแคล่วต่อไป 
 ด้วยความส าคญัและเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาว่ากจิกรรม     
ศลิปสรา้งสรรคด์้วยดนิจะส่งผลต่อความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัเพิม่ขึน้
หรอืไม่ ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้จะเป็นแนวทางส าหรบัครูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาในระดบั
ปฐมวยัได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัอายุ 4-5 ปีใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั  
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ

เดก็อายุ 4-5 ปีที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิว่าจะได้ผลอย่างไร โดยก าหนดเป็น

จุดมุ่งหมายเฉพาะดงันี้ 

 1.  เพื่อศกึษาระดบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยรวม
และรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 
โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 ผลการศึกษาวิจัยในครัง้นี้สามารถน ามาเป็นแนวทางส าหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัรวมถงึไดแ้นวคดิในการส่งเสรมิความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี เพิม่ขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็กอายุ 4-5 ปี      
โดยวธิกีารอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนัไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน้ 
  
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาค้นคว้าครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง       
4 - 5 ปี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรง-
วทิยา อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จ านวน    
150 คน 
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 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย  - หญิง อายุระหว่าง    
4-5 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรง-วทิยา 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 15 คน โดย
เลอืกแบบหลายขัน้ตอนดงันี้ 
    1. เลอืกนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 มา 1 ห้องเรยีน จากจ านวน 5 ห้องเรยีน โดย
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเดก็ทุกหอ้งมพีฒันาการใกลเ้คยีงกนั 

       2. ทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของนกัเรยีนทัง้ห้อง โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

      3. น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ
เดก็นักเรยีนทัง้ห้อง มาจดัเรยีงล าดบัคะแนนจากน้อยไปมาก เลอืกเดก็ที่ได้คะแนนต ่าที่สุดขึน้ไป    
15 อนัดบั ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 15 คน 

 
 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  1.  ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
  2.  ตวัแปรตาม  คอื ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
        2.1 ความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็     

        2.2 ความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 

        2.3 ความสามารถในการควบคมุในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 

        2.4 การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 

  
 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
  การศกึษาครัง้นี้ท าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ระยะเวลาใน      
การทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 40 นาท ีในช่วงเวลา 10.00 – 10.40 น. รวมเป็น
ระยะเวลาในการทดลองทัง้สิน้ 24 ครัง้ 

 
 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
  1.  เดก็อำยุ 4-5 ปี หมายถงึ เดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงั
ศกึษา อยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา อ าเภอ     
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน   
  2.  ดิน หมายถงึ ดนิเหนียว และ ดนิทราย ซึ่งเป็นดนิในท้องถิน่สุโขทยัที่หาได้ง่าย
และมคีวามปลอดภยัต่อเดก็ 



6 
 

  3.  กิจกรรมศิลปสร้ำงสรรคด้์วยดิน หมายถงึ กจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้หยบิ 
จบั สมัผสั ลงมือปฏิบตัสิร้างสรรค์งานศลิปะที่เน้นการใชม้ือและนิ้วมือโดยใช้ดินเหนียว หรือ        
ดนิทราย เป็นวสัดุประกอบหลกัในการท ากจิกรรม ดว้ยวธิกีารต่างๆ ตามลกัษณะของดนิโดยเริม่ต้น
จากการละเลงดนิ การวาดภาพบนดนิ การป ัน้ดนิ การโรยดิน การร้อยดนิ การบีบดนิ และมวีสัดุ
ธรรมชาต ิ เชน่ ใบไม ้กิง่ไม ้เปลอืกหอย กอ้นหนิ เมลด็พชืฯลฯ เพื่อน ามาตดิปะ ต่อเตมิ หรอืน ามา
ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัดนิตามความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการของเดก็ด้วย
ตนเอง เพื่อส่งเสรมิการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ มอื ฝ่ามอื และนิ้วมอื ให้ท างานประสานสมัพนัธ์กนั
ระหว่างมือกบัตาของเด็กปฐมวยัในการท ากิจกรรม  โดยจดัขึ้นตามแผนการจัดกิจกรรมศลิป
สรา้งสรรคด์ว้ยดนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ในชว่งกจิกรรมสร้างสรรค์ใชเ้วลา 40 นาท ีมขี ัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรม ดงันี้ 
   ขัน้น า ครูน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชเ้พลง ค าคลอ้งจอง และท่าทางเพื่อกระตุ้นให้
เดก็สนใจและสรา้งความพรอ้มดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืก่อนเขา้สู่กจิกรรม  
   ขัน้ด าเนินกจิกรรม ครูแนะน ากจิกรรม วสัดุ/อุปกรณ์ พร้อมทัง้อธบิายวธิที า วธิใีช้
วสัดุ ด าเนินกจิกรรม จากนัน้เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิด้วยตนเองอย่างอสิระ
โดยการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืในการสรา้งสรรค์ผลงานด้วยดนิและตกแต่ง ต่อเตมิด้วยวสัดุ
ธรรมชาติต่างๆที่หลากหลาย โดยครูเตรียมให้และเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม      
จนิตนาการของตนเอง 
   ขัน้สรุป เปิดโอกาสให้เดก็ได้น าเสนอผลงานของตนเอง ครูจดบนัทกึค าพูดและ
เรื่องราวทีเ่ดก็เล่าเกีย่วกบัผลงาน และน าผลงานไปตัง้แสดง 
  3.  ควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเน้ือมดัเลก็ หมายถงึ ความสามารถในการบงัคบั
ใชก้ลา้มเนื้อมอื นิ้วมอื และตากบัมอื โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
        3.1 ความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ หมายถงึ ความช านาญในการใช้
มอืและนิ้วไดอ้ย่างคล่องแคล่วในการปฏบิตักิจิกรรม เชน่ การหยบิ การจบั การรอ้ย เป็นตน้ 
        3.2 ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก หมายถึง ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวนิ้วและมอืไดเ้ตม็ขดีจ ากดัของการเคลื่อนไหวนัน้ๆ เชน่ การคบี การกด การบบี การหมุน 
การขย า เป็นตน้ 
        3.3 ความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก  หมายถึง 
ความสามารถควบคุมการใชก้ลา้มเนื้อนิ้ว และมอืไดโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ที่ก าหนดให้ หรอืการ
ปฏบิตักิจิกรรม เชน่ การระบายส ีการตดั การเขยีน โดยไม่ใหอ้อกนอกเสน้ทีก่ าหนดให้ 

      3.4 การประสานสมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา หมายถงึ การใช้นิ้วมอืและมอืปฏบิตัิ
กจิกรรม ร่วมกนักบัการมองเหน็  
   ซึ่งในการศกึษาครัง้นี้สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารง
ชวีติประจ าวนัหากเด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กได้คล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านต่างๆ    
การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ให้กบัเดก็ปฐมวยั ต้องอาศยัการจดักจิกรรม     
ที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ เป็นกจิกรรมที่เน้น
ภาคปฏบิตั ิไดใ้ชก้ลา้มเนื้อมอื นิ้วมอื ในการท ากจิกรรม หยบิ จบัสมัผสัวสัดุต่างๆ เดก็ได้ฝึกการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ได้อย่างอสิระตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคนอย่างเตม็ที่  ผูว้จิยั     
เชือ่วา่การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิส่งผลต่อความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ
เดก็อายุ 4-5 ปี ดงัแสดงในภาพประกอบ ดงันี้ 
              
                 ตวัแปรอิสระ                                                              ตวัแปรตำม 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติฐำนของกำรวิจยั  
 เด็กอายุ 4-5 ปี มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็สูงขึ้นหลงัจากได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ   
 

 

กิจกรรมศิลปสร้ำงสรรคด้์วยดิน 

ควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเน้ือมดัเลก็ 

 1. ความคลอ่งแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็     
 2. ความยดืหยุน่ในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
 3. ความสามารถในการควบคมุในการใช ้  
     กลา้มเนื้อมดัเลก็ 
 4. การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 
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บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ศกึษาค้นควา้เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  และได ้  
น าเสนอหวัขอ้ ต่อไปนี้ 

1. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็ก
ปฐมวยั 

1.1  ความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
1.2  ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
1.3  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
1.4  พฒันาการของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
1.5  การจดักจิกรรมส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็  
1.6  การประเมนิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั  
1.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็  

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
2.1  ความหมายของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ 
2.2  ความส าคญัของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ 
2.3  คุณค่าของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
2.4  หลกัการในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
2.5  กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
2.6  สื่อทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ 
2.7  บทบาทและหน้าทีค่รูในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์
2.8  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

      ของเดก็ปฐมวยั 
    1.1   ความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ หมายถงึ ความสามารถในการบงัคบัใชก้ลา้มเนื้อ
มอื นิ้วมอื และการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตาในการท ากจิกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว
มัน่คง มผีูใ้หค้วามหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ไวด้งันี้ 
 ฟรอส์ทและคิสซิงเจอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542; 87 อ้างอิงจาก Fros & 
Kissinger.1974) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ           
ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมอืและตาเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะต่างๆในการช่วยเหลอืตนเอง  เช่น    
การตดิกระดุม รบัลูกบอลทีก่ระเดาะเพยีงครัง้เดยีว 
 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 73) กล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็เป็น
ความสามารถในการบงัคบักลา้มเนื้อเลก็ส่วนต่างๆใหท้ างานประสานกนั เชน่ ตากบัมอื นิ้วมอื ไดแ้ก่ 
การวาดภาพ การลากเสน้ การตดักระดาษ การรอ้ยลูกปดั และการลากเสน้ตามรอยปะ เป็นตน้ 
 ศริพิร สหสัสานนท์ (2544: 17) กล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ คอื 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบงัคบัการเคลื่อนไหว และการประสานสมัพนัธ์กนัดีระหว่าง
กล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อมือ นิ้วมอืในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และการช่วยเหลือตวัเอง        
ในชวีติประจ าวนั 
 อธษิฐาน พูลศลิป์ศกัดิก์ุล (2546: 111) กล่าวว่า กล้ามเนื้อมดัเลก็เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้       
ในการท างานละเอยีดทีไ่ม่ตอ้งอาศยัการเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการใชก้ล้ามเนื้อเลก็  
ทีน่ิ้วมอืโดยตอ้งท างานสมัพนัธก์บัสายตาดว้ย 
 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 101) กล่าวถงึ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก
หมายถงึ การสรา้งเสรมิความสามารถในการหยบิ จบั คดัเขยีน และท ากจิกรรมที่ต้องใชก้ล้ามเนื้อ
นิ้วมอื ฝา่มอืและขอ้ต่อ 
 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 19) กล่าววา่ กลา้มเนื้อมดัเลก็ ไดแ้ก่ นิ้วมอืนัน้
เดก็ควบคุมได้ดขี ึน้ สามารถท างานประสานกนัได้ดขี ึน้เช่นกนั โดยเฉพาะนิ้วมอืแต่ละนิ้วสามารถ
เคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิระ 
 วฒันา ปุญญฤทธิ ์ (2553: 99) กล่าวถงึ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ คือ     
การใชม้อืในการท ากจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั หรอืการเล่นต่างๆ ซึ่งเรยีกโดยรวมวา่เป็นทกัษะ
การชว่ยเหลอืตนเอง 
 จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สรุปได้ว่า 
ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ หมายถงึ ความสามารถในการบงัคบัการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อมอื และนิ้วมอื ให้ท างานประสานสมัพนัธ์กนัดี และสามารถท ากจิกรรมต่างๆ รวมถึง     
การชว่ยเหลอืตนเองในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมปีระสทิธภิาพ 
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 1.2  ความส าคญัของความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 กลา้มเนื้อมดัเลก็เป็นอวยัวะทีส่ าคญัหนึ่งในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัด้วยตนเอง  เช่น

การใส่ - ถอดกระดุม รูดซปิ การแปรงฟนั ผกูเชอืกรองเทา้ งานศลิปะ รวมทัง้การขดีเขยีน ถา้เดก็ใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสรมิพฒันาการด้านต่างๆ เช่น ด้านสติปญัญาให้ดขี ึ้น                 
เพราะกลา้มเนื้อมดัเลก็มสี่วนท าใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อืส ารวจ สงัเกต จากการสมัผสัจบัตอ้งในทุกๆกจิกรรม
(อธษิฐาน พูลศลิป์ศกัดิก์ุล. 2546: 111) ซึ่งการใชม้อืเพื่อที่จะจบัของเล่นและเรยีนรู้ทกัษะในการ     
ช่วยเหลอืตนเอง เช่น การกนิอาหารและแต่งตวั (Awereness. 2003: Online) เป็นการฝึกความ
พรอ้มดา้นกลา้มเนื้อมอื นิ้วมอืใหแ้ขง็แรงใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่ว และการฝึกความสมัพนัธร์ะหว่างตา
กบัมอื จะชว่ยใหเ้ดก็ไดอ้อกก าลงัและพรอ้มทีจ่ะใชใ้นการเขยีน (พูนสุข บุณย์สวสัดิ.์ 2544: 41) เดก็       
จะสามารถเขยีนสิง่ใดไดก้ต็่อเมื่อมคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมอื และสายตาท างานประสาน
สมัพนัธ์กนัได้ดี (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 123) ซึ่งจะท าให้การควบคุม และการประสานงานกนั
ของกล้ามเนื้อมดัเล็กกบัสายตามีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการของการรบัรู้  และสติปญัญาของ      
เดก็ปฐมวยัดว้ย (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 64) 
 มาเยสกี้ (Mayesky. 1998: 103-105) กล่าวว่า ความส าคญัของความสามารถของ
กลา้มเนื้อมอืวา่จะตอ้งมกีารวางแผน และจดักจิกรรมที่พฒันาทางด้านการใชม้อืแก่เดก็ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีกิจกรรมทางศลิปะเข้าไปมีส่วนช่วยจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางด้าน      
การเขยีนไดง้่ายขึน้นอกจากนี้การบงัคบัมอื และนิ้วมอืในการวาดภาพระบายสี การป ัน้กเ็ป็นอกีวธิี
หนึ่งทีท่ าใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นการเขยีนไดด้ยีิง่ข ึน้ 
 จรลั ค าภารตัน์ (2541: 14) กล่าวถงึ ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ  
มดัเลก็ไวด้งันี้คอื ในขณะทีเ่ดก็ก าลงัลากเสน้ในลกัษณะขดีเขีย่ไปมานัน้สมองของเดก็ไดจ้นิตนาการ
ทีไ่รข้อบเขต และท าใหก้ลา้มเนื้อและประสาทตามคีวามสมัพนัธก์นั 

 ธรรมนูญ นวลใจ (2541: 17) กล่าววา่ เดก็ทีอ่ยู่ในวยัราวๆ สองขวบครึง่ชอบการขดี เขยีน
ระบายส ีหรอืวาดรูป ดว้ยดนิสอรวมทัง้หาสื่อต่างๆมาประกอบเพื่อแสดงความรู้สกึ และจนิตนาการ
เป็นการฝึกการควบคุมมอืและนิ้วมอืของเดก็ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และความภาคภูมใิจในตนเอง
ใหก้บัเดก็ 

 พฒันา ชชัพงศ ์ (2541: 122) กล่าวถงึ ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ คือ     
การพฒันากลา้มเนื้อนิ้วมอืใหแ้ขง็แรงเดก็กพ็รอ้มทีจ่ะลากลลีามอื ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเขยีน 

 ผาณิต บุญมาก (2542: 85) กล่าวว่า การได้ฝึกใชน้ิ้วมอืจะเป็นพื้นฐานในการท างาน      
ทีล่ะเอยีดอ่อนต่อไปจะเขยีนหนงัสอืไดส้วย เล่นดนตรไีดด้ ีพมิพด์ดีไดค้ล่อง เยบ็ปกัถกัรอ้ยไดเ้นี๊ยบ 

 แลนเดอส์ (Landers. 2006: Online) กล่าวถงึ ความส าคญัของความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ว่า การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนื้อตาและมือจะท าให้สามารถพฒันาทกัษะ      
ในการเขยีน การวาด และการจบัวตัถุเลก็ๆหรอือุปกรณ์ เดก็วยัก่อนเรยีนเรยีนรู้ที่จะจบัต้องวตัถุ  
ผา่นกระบวนการมอง ซึ่งจะบอกเขาใหท้ าหรอืไม่ท าอะไรทีเ่ดก็ก าลงัท ากบัวตัถุ 
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 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 101) กล่าวว่า การส่งเสรมิพฒันาการกล้ามเนื้อเลก็ เป็นการ
พฒันากล้ามเนื้อนิ้วมอืที่มคีวามส าคญัต่อเดก็มาก เพราะเดก็ต้องใชม้อืในการท ากจิกรรมที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ การเขยีนหนงัสอื การจดักระท าหยบิจบั การป ัน้ การตกแต่งสิง่ต่างๆ 
 จากการศึกษาความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สรุปได้ว่า 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อเดก็ กล่าวคอื กลา้มเนื้อมดัเลก็เป็น
อวยัวะทีส่ าคญั การเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อตา มอื นิ้วมอื และแขนทีส่มัพนัธก์นั ชว่ยในการพฒันาการ
ของการรบัรูแ้ละสตปิญัญาทีว่อ่งไว และสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดค้ล่องแคล่ว ตลอดจนพื้นฐาน
ความสามารถในการเขยีนของเดก็ต่อไป 
   
 1.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 ทฤษฎีพฒันาการของกเีซล (ค าวงั สมสุวรรณ. 2551: 15; อ้างองิจาก Gesell.1940: 17) 
ซึ่งเป็นนกัจติวทิยาพฒันาการไดก้ล่าววา่ ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็สามารถ
แบ่งออกเป็นระยะและมขี ัน้ตอนพฒันาการกล้ามเนื้อมดัเล็กนัน้มีความส าคญัแก่ชวีติเพราะเป็น
รากฐานของบุคคลเมื่อเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่พฤตกิรรมของบุคคลจะมอีทิธพิลมาจากสภาพความ
พร้อมทางร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อ ต่อมกระดูก และประสาทต่างๆสิ่งแวดล้อมเป็นเพียง
ส่วนประกอบของการเปลีย่นแปลง โดยทีก่เีซลไดแ้บ่งพฒันาการของเดก็ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
 1.  พฤตกิรรมด้านการเคลื่อนไหว (Motor behavior) เป็นความสามารถของร่างกายที่
ครอบคลุมอวยัวะต่างๆของร่างกายและความสมัพนัธท์างดา้นการเคลื่อนไหวทัง้หมด 
 2.  พฤตกิรรมดา้นการปรบัตวั (Adaptive behavior) เป็นความสามารถในการระสานงาน
ระหวา่งระบบการเคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor sensory coordination) เชน่ การระสานงาน
ระหว่างตากบัมอื (Eye–Hand coordination) ซึ่งดูได้จากความสามารถในการใชม้อืของเดก็ เช่น  
ในการตอบสนองต่อสิง่ทีเ่ป็นลูกบาศก์ การสัน่กระดิง่ การแกวง่ก าไล ฯลฯ ฉะนัน้พฤตกิรรมด้านการ
ปรบัตวัจงึสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมทางการเคลื่อนไหว 
 3.  พฤตกิรรมทางด้านภาษา (Language behavior) ประกอบด้วยวธิกีารสื่อสารทุกชนิด 
เชน่ การแสดงออกทางหน้าตา ท่าทาง การเคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่ง
เสยีงและภาษาพูด การเขา้ใจในการสื่อสารกบัผูอ้ ื่น 
 4. พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตวัและสังคม (Personal-Social behavior) เป็น
ความสามารถในการปรบัตวัของเดก็ระหว่างบุคคล และบุคคลกบักลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อมและ
สภาพความเป็นจรงิ นบัเป็นการปรบัตวัที่ต้องอาศยัความเจรญิของสมองและระบบการเคลื่อนไหว
ประกอบในส่วนที่เกี่ยวกบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ กเีซลพบว่าก่อนที่คนเราจะท า
อะไรง่ายๆ เชน่ หยบิอาหารใส่ปากไดน้ัน้ มกีารเรยีนรูห้ลายขัน้ ขัน้แรกทารกใชม้อืตะปบ ขัน้ต่อมา
จบัของดว้ยมอื 4 นิ้ว ตดิกนักบัฝา่มอื โดยเริม่ใชฝ้า่มอืตอนใกล้ๆสนัมอื ต่อมาจะเลื่อนไปใชใ้จกลาง
มอืแล้วใช้หวัแม่มือค่อยๆเลื่อนมาจบั ขัน้สุดท้ายคือการหยิบของด้วยนิ้วหวัแม่มือกบัปลายนิ้ว       
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ยิง่ไปกวา่นัน้ กเีซลได้ตัง้ขอ้สงัเกตว่า การควบคุมปฏบิตักิารแห่งกล้ามเนื้อของคนเรามีพฒันาการ
เริม่จากศรีษะจรดเทา้ เรยีกวา่ Cephalo-Caudal Sequence คอื หนัศรีษะได้ก่อนชนัคอ แล้วจงึคว ่า 
คบื นัง่ คลาน ยนื เดนิ และวิง่ตามล าดบั ส่วนพฒันาการการควบคุมปฏบิตักิารกลา้มเนื้อเริม่จากใกล้
ล าตวัก่อน เรยีกว่า Proximodisyal Sequence เช่น ที่แขนขาทารกบงัคบัการเคลื่อนไหวแกว่งแขน
ขาไดก้่อนมอืและเทา้ เดก็ใชแ้ขนคล่องก่อนมอื และใชม้อืคล่องก่อนนิ้ว ดงันัน้เดก็เลก็ๆเมื่อต้องการ
จบัอะไรจะผวาไปทัง้ตวั ต่อมาจะยื่นออกไปเฉพาะแขนแล้วจงึใชม้อืและนิ้วดงักล่าว ถ้าจะให้เดก็
เลก็ๆเขยีนหนังสอืมกัจะได้ตวัโตเพราะกล้ามเนื้อมอืยงัใชค้ล่องได้แต่วาดแขนไปกวา้งๆต่อมาเมื่อ
บงัคบักลา้มเนื้อมอื บรรลุวุฒภิาวะแล้ว จงึสามารถเขยีนตวัเลก็ๆได้เพราะสามารถบงัคบักล้ามเนื้อ
มอื และนิ้วได ้
 จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ สรุปได้ว่า เดก็จะ
มพีฒันาการของความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็เริม่มาจากการเคลื่อนไหวอวยัวะในส่วน
ต่างๆ ที่เรยีกว่า กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนแล้วจงึค่อยๆพฒันามาเป็นการใชก้ล้ามเนื้อเลก็  ซึ่งจะเป็นไป
ตามล าดบัข ัน้ตอนของพฒันาการ วฒุภิาวะ และการเรยีนรูข้องเดก็ 
 
 1.4  พฒันาการของความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 มีผูก้ล่าวถึงพฒันาการของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ไว ้ดงัน้ี 
 ดวงเดอืน ศาสตรภทัร (2535: 117 – 129) สรุปพฒันาการด้านความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็วยัต่างๆจากของกเีซล ไวด้งันี้ 
  อายุ 3 ขวบ 

1.  ต่อกอ้นไมไ้ดสู้ง 9 กอ้น 
2.  ต่อกอ้นไมเ้ป็นรูปสะพานได้ 
3.  หยบิลูกกวาดใส่ขวดได ้10 เมด็ ในเวลา 30 วนิาท ี
4.  เขยีนรูปวงกลมตามแบบได้ 
5.  เขยีนรูปกากบาทได ้
6.  จดัรูปเหลีย่มใส่ชอ่งท าไดถู้กตามแบบ 
7.  กนิอาหารไดเ้องโดยไม่หกเลอะเทอะ 
8.  รนิน ้าจากเหยอืกได้ 
9.  ใส่รองเทา้ไดเ้อง 
10. ใส่เสือ้ทีไ่ม่มกีระดุมได้ 

  อายุ 4 ขวบ 
1. เลยีนแบบวางกอ้นไมเ้ป็นรูปประตูได้ 
2. วาดรูปคนมสี่วนส าคญั 2 ส่วน 
3. วาดรูปกากบาท 
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4. พบักระดาษได ้3 ทบ (ตามแบบ) 
5. ลา้งหน้า ลา้งมอื และแปรงฟนัไดเ้อง 
6. ใส่เสือ้ผา้และถอดไดเ้อง เฉพาะชัน้นอก 

  อายุ 5 ขวบ 
1. ต่อกอ้นไมท้ าข ัน้บนัไดได้ 2 ขัน้ 
2. วาดรูปสามเหลีย่มเหมอืนแบบ 
3. แต่งตวัและถอดเสือ้ผา้ไดเ้องโดยไม่ตอ้งชว่ยเหลอื 

  อายุ 6 ขวบ 
1. เล่นต่อกอ้นไมท้ าบนัไดได้ 3 ขัน้ 
2. วาดรูปคนมสี่วนคอ มอื และใส่เสือ้ผา้ 
3. แต่งตวัและผกูเชอืกรองเทา้ได้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2536: 38 – 40) กล่าวถึง 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ดงันี้ 
  วยั 4 - 5 ปี 

1. เสยีบคลบิกระดาษลงบนกระดาษ 
2. จบัดนิสอดว้ยนิ้วมอืในท่าทางทีถู่กตอ้ง 
3. พบักระดาษซ้อนกนั 3 ทบได ้และใชน้ิ้วรดีตามรอยพบั 
4. ประกอบภาพตดัต่อ 6 – 10 ชิน้ ลงในกรอบ 
5. มคีวามคล่องในการใชก้รรไกร ตดักระดาษเป็นรูป □ O 
6. ป ัน้ดนิน ้ามนัเป็นรูปร่างหยาบ ๆ ทีผู่อ้ ื่นอาจไม่เขา้ใจความหมาย 
7. เขยีนรูปมหีวั มตีวั มสี่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีส่ าคญั ๆ ได ้
8. เขยีนรูป □ หรอื ∆ ตามแบบได ้
9. สามารถเขยีนเสน้ (เสน้ตามรอยปะ) 
10. วาดรูปบา้นแบบง่าย ๆ 
11. ระบายสรีูปทรง และแบบอสิระง่าย ๆ ทีม่ขีนาดใหญ่ภายในขอบรูป 
12. สามารถพบันิ้วมอืของตนเอง เอาขึน้หรอืหดลงทลีะนิ้ว 
13. สามารถกะขนาดรูปร่าง ของสิง่ของรูว้า่อะไรเลก็หรอืใหญ่ 

  วยั 5 – 6 ปี 
  1. สามารถรบัลูกบอลทีโ่ยนมาจากระยะไกล 1 เมตร 
  2. ใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเล่นดนิน ้ามนั เชน่ ขวด 
  3. กรอกน ้า – ทราย ลงในภาชนะ และเทออกได ้
  4. ไขและหมุนลูกบดิประตูดว้ยกุญแจ 
  5. เปิดปิดเขม็กลดัทีม่ขีนาดใหญ่ 
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   6. รอ้ยดา้ยขึน้ลงผา่นรูทีเ่จาะบนกระดาษฝึกการเยบ็ 
   7. ต่อแท่งไมไ้ดเ้ป็นรูปต่าง ๆ ได ้
   8. ประกอบภาพตดัต่อจ านวนไม่เกนิ 12 ชิน้ เขา้ดว้ยกนั (ไม่มกีรอบ) 
   9. ประกอบภาพตดัต่อ 16 – 20 ชิน้ เขา้ดว้ยกนัลงในกรอบ 
   10. ใชก้รรไกรไดค้ล่อง ตดักระดาษตามรอยเป็นภาพต่าง ๆ ได ้
   11. ป ัน้ดนิน ้ามนัเป็นรูปสิง่ของทีม่รีายละเอยีดสื่อความหมายใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจได้ 
   12. เขยีนรูปมหีวั มตีวั มขีาแขน และมอืได ้
   13. เขยีนรูป ∆ ตามค าสัง่โดยไม่มแีบบ 
   14. ลอกแบบตวัพยญัชนะขนาดสูง 2 – 4 เซนตเิมตร 
   15. เขยีนตวัพยญัชนะตามรอยปะได ้
   16. เขยีนชือ่ตวัเองได้ 
   17. ระบายสภีาพทีม่คีวามละเอยีด เลก็ โดยอยู่ในขอบเขต 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2543: 249) กล่าวถงึ พฒันาการความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั ดงันี้ 
     เดก็วยั 3 ขวบ ต่อแท่งไมส้ีเ่หลีย่มไดสู้งถงึ 9 - 10 อนั เขยีนวงกลมไดแ้ต่ยงัวาดรูปคน
ไม่ได ้
      เดก็วยัประมาณ 4 – 6 ขวบ การใชม้อืกม็คีวามละเอยีดขึน้ เดก็วยันี้จงึมคีวามสามารถ
แต่งตวัเองได้ หวผีม แปรงฟนั ล้างหน้า ใส่รองเท้า ผูกเชอืกรองเท้าได้ เมื่อปลายวยั ช่วยท างาน
เลก็ๆน้อยๆได ้ความสามารถในการเรยีนดขีึน้ 
  เดก็วยั 5 ขวบ เขยีนรูปสามเหลีย่มได้ 
  เดก็วยั 6 ขวบ เขยีนรูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูได้ การวาดรูปคนกต็่อเตมิมรีายละเอยีด
เพิม่มากขึน้จนเป็นรูปร่างคนครบบรบิูรณ์ขึน้ 

 สุชา จนัทร์เอม (2543: 41 – 42) กล่าวถงึ ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็แบ่ง
ตามชว่งวยัดงันี้ 
  อายุ 3 ขวบ 

1. ชว่ยจดัโต๊ะอาหารได ้ไม่ท าถว้ยชามหล่น 
2. ตอ่แท่งไมส้ีเ่หลีย่ม 9 แท่ง ไดใ้นทางสูง 
3. สรา้งสะพานโดยใชแ้ท่งไมส้ีเ่หลีย่ม 3 แท่งได ้
4. แต่งตวัเองไดถ้า้ชว่ยกลดั หรอืปลดกระดุมให ้
5. ปลดกระดุมดา้นหน้าเองได้ 
6. เขยีนแบบกากบาทไดเ้ขยีนรูปคนตามทีส่ ัง่ได้ 
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  อายุ 4 ปี 
1. กลดักระดุมเสือ้เองได้ 
2. เขยีนกากบาทไดเ้หมอืน 

  อายุ 5 ปี 
1. ผกูเชอืกรองเทา้ได้ 
2. เขยีนรูปสามเหลีย่มไดเ้หมอืน 
3. เขยีนตวัอกัษร 

  อายุ 6 ปี 
1. สามารถใชม้อืและใชต้าประสานกนัดขีึน้ 
2. การจบัดนิสอในการเขยีนท าไดด้ขี ึน้ 
3. ชอบวาดภาพระบายสแีต่จะท าไดไ้ม่เรยีบรอ้ยเพราะความไม่อยู่นิ่งของเดก็ 
4. เดก็สามารถจะมองเดก็อื่นเล่นโดยทีม่อืของตนยงัท างานต่อไป 
5. สามารถใชม้อืและตาพรอ้มๆกนัขณะเดนิหรอืนัง่เขยีนหนงัสอืตวัเลก็ๆ ได ้
6. ชอบใชม้อืหยบิอาหารใส่ปากมากกวา่ใชช้อ้นสอ้ม 

 อ าไพพรรณ ปญัญาโรจน์ (2545: 322 – 323) กล่าวถงึ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มดัเลก็ ดงันี้ 
  อายุ 1 ปี หยบิ จบัสิง่ของดว้ยนิ้วหวัแม่มอืและนิ้วชี ้จบัดนิสอกลางแท่งดว้ยอุง้มอืแลว้ 
ขดีเขยีนไปมา 
  อายุ 2 ปี ชอบเล่นของเล่นที่ออกแรงมากขึน้ เช่น ต ีหรอืตอกด้วยค้อน ดงึออกหรอื
สวมใส่ของสองสิง่ทีม่รีูปร่างเหมาะมอืและมสีสีะดุดตา 
  อายุ 3 ปี กลา้มเนื้อแขง็แรง ใชม้อืหยบิจบัอาหารตลอดจนใชช้อ้นตกัอาหารเขา้ปาก 
ไดช้ว่ยตวัเองในการแต่งกาย เชน่ ถอดและใส่กระดุมเสื้อได้เองแต่ยงัต้องการให้ผูใ้หญ่ช่วยเหลอือยู่
สามารถจบัดนิสอขดีเขยีนได้ 
  อายุ 4 ปี วยันี้สามารถชว่ยตวัเองในการแต่งตวั ลา้งมอื แปรงฟนั ไดม้ากขึน้ 
  อายุ 5 – 6 ปี เดก็วยันี้สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษตามรูปไดด้ี ป ัน้ดนิน ้ามนั เยบ็ผา้ 
ดว้ยเขม็เล่มโต วาดเขยีนดว้ยดนิสอ และสนี ้าได ้

 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 24) กล่าววา่ ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ
มดัเลก็ดงันี้ 
  อายุ 3 ปี  

1. ใชม้อืจบัดนิสอหรอือุปกรณ์อื่นอย่างถูกวธิใีนการขดีเขยีน  
2. วาดวงกลมตามวธิทีีม่ผีูท้ าใหดู้ 
3. วาดรูปวงกลมตามรูปตวัอย่าง 
4. วาดรูปคนทีม่สี่วนประกอบอย่างน้อยสามส่วน 
5. จบัและใชก้รรไกรเลก็ทีป่ลายมนตดักระดาษได้ 
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6. ปกัหมุดในชอ่ง ขนาดหมุดใหญ่ 1 - 2 ได ้
7. รอ้ยลูกปดัขนาดเลก็ ประมาณเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1 ซม. 
  อายุ 4 ปี  
1. วาดรูปสีเ่หลีย่มตามวธิทีีม่ผีูท้ าใหดู้ 
2. วาดรูปสีเ่หลีย่มตามรูปตวัอย่าง 
3. วาดรูปคนทีม่สี่วนประกอบหา้ส่วน 
4. ใชก้รรไกรเลก็ตดักระดาษใหเ้ป็นเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
5. พบักระดาษเป็นรูปต่างๆ โดยมผีูใ้หญ่ชว่ย 
6. ผกูเชอืกร่มเป็นปม 1 ชัน้ 
7. แกป้มเชอืกร่มสองชัน้ได้ 

  อายุ 5 ปี  
1. วาดรูปสามเหลีย่มตามวธิทีีม่ผีูท้ าใหดู้ 
2. วาดรูปสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัตามวธิทีีม่ผีูท้ าใหดู้ 
3. วาดรูปสามเหลีย่มตามรูปตวัอย่าง 
4. วาดรูปสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัตามรูปตวัอย่าง 
5. วาดรูปคนทีม่สี่วนประกอบหกส่วน 
6. ใชก้รรไกรตดักระดาษตามรอยเสน้โคง้หรอืเป็นรูปร่างง่ายๆ 
7. พบักระดาษเป็นรูปต่างๆ ดว้ยตนเอง 

 สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 116) กล่าวถงึ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ 
ดงันี้ 
  เดก็วยั 3 ขวบ วาดรูปวงกลมได ้
  เดก็วยั 4 ขวบ วาดรูปสีเ่หลีย่มได้       
  เดก็วยั 5 ขวบ วาดรูปสามเหลีย่มได้ 
 จากการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สรุปได้ว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กจะมพีฒันาการเป็นไปอย่างมขี ัน้ตอนเริ่มจากการบงัคบั
กล้ามเนื้อใหญ่ได้ก่อนแล้วจงึจะบงัคบักล้ามเนื้อเลก็ได้หรอือาจกล่าวได้ว่าเริม่จากง่ายไปหายาก    
จากใกล้ตวัออกไปไกลตวั ซึ่งแต่ละช่วงจะมีความแตกต่างกนัไปตามวุฒภิาวะ และการได้รับ         
การส่งเสรมิ 

 
1.5  การจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 อแวร์เนส (Awareness. 2003: Online) กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการ         
ใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ โดยการจดักจิกรรมใหม้อืทัง้ 2 มอืประสานสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ 



17 
 

 1. การปรบมือ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือและแขน โดยสามารถใช้ประกอบเพลง และ     
การเล่นเกม 
 2.  การจดักจิกรรมการสมัผสั ได้แก่ การใชอุ้ปกรณ์ครมีโกนหนวด น ้า ทราย เมลด็ขา้ว
หรอืมกักะโรนี และวาดภาพดว้ยนิ้วมอื เชน่ การตกัทรายขึน้ลง การละเลงสดีว้ยนิ้วมอื 
 3.  การจดักจิกรรมทีใ่หม้อืไดก้ าและจบั 
  3.1 ถอืทีใ่ส่ไวม้อืหนึ่ง ใชอ้กีมอืหนึ่งหยบิของใส่หรอืหยบิของออกจากทีใ่ส่ 
  3.2 ถอืแท่งไวท้ีม่อืหนึ่ง ใชอ้กีมอืสวมแหวนหรอืถอดแหวนออกจากแท่ง 
  3.3 เอาแหวนออกจากเสา 
  3.4 ถอืกระดาษดว้ยมอืหนึ่ง อกีมอืใชข้ดีเขยีน 
  3.5 รอ้ยของเล่นโดยใชไ้มแ้ทนเขม็ 
  3.6 หมุนกล่องของเล่นทีม่ตีุ๊กตาโผล่ออกมา 
  3.7 ตกัน ้าจากถว้ยหนึ่งไปอกีถว้ยหนึ่ง 
 4.  การจดักจิกรรมทีใ่หม้อืไดเ้คลื่อนไหว 
  4.1 หยบิสิง่ของลงในกล่อง 
  4.2 เล่นของเล่นเครื่องมอืชา่ง 
  4.3 วางลูกปดัรวมกนั 
  4.4 รอ้ยลูกปดัเมด็ใหญ่ 
  4.5 หมุนถงัน ้า 
 ฟิชเชอร ์และเทอรร์ี ่(Fisher and Terry. 1997: 284) กล่าวถงึ การจดัประสบการณ์ให้แก่
เดก็เพื่อส่งเสรมิกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ก่อนทีจ่ะเรยีนเขยีนไวด้งันี้ 
 1.  การวาดรูประบายส ีจดัทีใ่หว้าดบนพืน้หรอืบนกระดานทีใ่ชข้าตัง้ เสน้ต่างๆ ทีเ่ดก็ต้อง
ใชใ้นการเขยีนอกัษร เชน่ เสน้ตรง วงกลม หรอืเสน้พืน้ฐานต่าง ๆ นัน้ จะพบไดจ้ากการวาดของเดก็ 
 2.  การออกแบบให้เด็กได้ออกแบบเอง เช่น ลวดลายที่ขอบรูปภาพของจุลสารที่ห่อ
หนงัสอื รูปทรงของถุงกระดาษใส่ถัว่ ความคดิในการออกแบบของเดก็จะมาจากลลีาเสน้และอื่นๆ 
 3.  ถาดทรายท าไดง้่ายและเดก็ ๆ จะรูส้กึสนุกสนานมากในการใชน้ิ้ววาดเสน้ 
 4.  ระบายสดีว้ยนิ้วมอื 
 สุมนา พานิช (2531: 24) กล่าวถงึ วธิกีารส่งเสรมิความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อมดัเลก็
วา่ คอื การฝึกใหเ้ดก็ใชน้ิ้วมอืในการวาดภาพ ระบายส ีป ัน้ ตดักระดาษ เขยีนหนังสอื ท ากจิกรรม
อื่นๆ ในเรื่องการชว่ยเหลอืตวัเอง เชน่ การตดิกระดุม การรูดซปิ ฯลฯ 
 พูนสุข บุณย์สวสัดิ ์(2544: 41-42) กล่าวถึง วิธีการส่งเสริมความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ ไวด้งันี้ 
 1.  ใหเ้ล่นโยน – รบัลูกบอล โยน – รบัห่วงยางหรอืลูกชว่ง 
 2.  ใหเ้ล่นเกม และการละเล่นทีใ่ชม้อืนัง่เล่นอยู่กบัที ่เชน่ หมากเกบ็ อตีกั หมากขมุ ฯลฯ 
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 3.  ให้ใชไ้ม้ขดีเขยีนเล่นบนดนิ ใชน้ิ้วมอืขดีเขยีนเล่นบนทราย และขุดอุโมงค์ ก่อเจดีย์
ทราย ใชช้อลก์ขดีเขยีนกระดานเล่น 
 4.  ให้เล่นกบังานศลิปะ เช่น ให้วาดภาพระบายสดี้วยสเีทยีนหรอืสีไม้ ให้วาดภาพด้วย
พู่กนัหรอืแปรงทาสอีนัเล็กๆ และใชส้นี ้า สฝีุ่น หรอืสโีปสเตอร์ ให้วาดภาพด้วยนิ้วมอืด้วยแป้งมนั
ผสมสหีรอืโคลน ใหว้าดภาพดว้ยกาวน ้าโรยทรายส ีหรือโรยขีเ้ลื่อยไมป้น่ผสมส ีหรอืกากมะพรา้วปน่
ผสมส ีให้วาดภาพด้วยเชอืกหรอืหลอดด้าย ให้พมิพ์ภาพด้วยเศษวสัดุ หรอืฟองน ้า หรือกระดาษ
ขยุม้หรอืใบไม ้กา้นกลว้ย ใหเ้ล่นสบีนกระดาษหยดส ีเทส ีเป่าส ีทบัส ีลูบส ีให้ท างานกระดาษด้วย
เล่นป ัน้แป้งทีผ่สมสใีส่อาหาร ดนิน ้ามนั ดนิเหนียว ป ัน้ทรายผสมน ้า ใหป้ระดษิฐส์ิง่ของจากเศษวสัดุ 
 5.  ให้เล่นของเล่นที่ใช้มือ นิ้วมือ เช่น เล่นโทรศพัท์ เล่นเปลี่ยนเสื้อผ้าตุ๊กตา รูดซิป      
ตดิกระดุม ผกูเชอืกรองเทา้ เล่นใส่ของลงกรอบหรอืในชอ่งทีม่รีูปคลา้ยของนัน้ เชน่ใส่หมุดลงในช่อง
กระดานหมุด ใส่รูปทรงลงในกล่องหยอดรูปทรง สวมลูกกลมแท่งไม้ เล่นร้อยลูกปดั เล่นเย็บผ้า     
บนแผ่นหนังตอกตาไก่ เล่นถกัสานด้วยกระดาษเส้นหรอืพลาสติกเส้น เล่นต่อไม้บล็อก ต่อเลโก ้   
เล่นภาพตดัต่อ เล่นกรองน ้า เล่นก่อเจดยี์ 
 6.  ใหเ้ล่นเครื่องดนตรสี าหรบัเดก็ เชน่ เขย่าลูกแซค ตกีลอง ตฉีาบ ตฉีิ่ง ตรีะนาด เป่าป่ี 
ดดีเปียโน ดดีกตีาร ์ฯลฯ เครื่องดนตรเีหล่านี้ท าดว้ยวสัดุทีเ่หลอืใชก้ไ็ด ้ 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2543: 22–24) กล่าวถงึ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก
ไดแ้ก่ 
 1.  อุปกรณ์ประเภทที่ส่งเสรมิการใชก้ล้ามเนื้อมอืกบัสายตา (Eye Hand Coordination) 
เชน่ การรอ้ยลูกปดั รอ้ยเชอืก รอ้ยดอกไม ้เยบ็กระดุม รูดซปิ เรยีงส ีเรยีงไมห้นีบ ปกัหมุด ตอกตะป ู
เป็นตน้ 
 2.  อุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่จดักระท าต่อวตัถุ (Manipulative) เช่น การต่อบล็อกต่างๆ 
ไดแ้ก่ บลอ็กไม ้บลอ็กพลาสตกิ บลอ็กชดุ บลอ็กกลวง ตวัต่อพลาสตกิต่างๆ เป็นตน้ 
 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 104) กล่าวถึง กิจกรรมที่พฒันากล้ามเนื้อมดัเล็ก เพื่อฝึก    
การท างานประสานสมัพนัธ์ระหว่างตากบัมอืแล้ว ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการใชม้อื เนื่องจากการ
กระตุ้นจากปลายกล้ามเนื้อเล็กจะส่งผลต่อไปยังใยประสาทท าให้เพิ่มความเจริญงอกงามของ       
ใยประสาท ซึ่งมหีลายกจิกรรมดงันี้ 
 1.  กจิกรรมการป ัน้เป็นงานส่งเสริมการท างานของกล้ามเนื้อฝ่ามือ ข้อมือ และนิ้วมือ    
ในการบบี บ ิดงึนวด ทุบ และประดษิฐ ์ซึ่งส่งผลให้เพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อมอื มทีกัษะการ
ใชม้อืใชน้ิ้วในการท างานคล่องตวัขึน้ วสัดุทีน่ ามาใชไ้ดแ้ก่ ดนิเหนียว ดนิน ้ามนั ปจัจุบนันิยมใชแ้ป้ง
หรอืแป้งโด (Play Dough) 
 2.  กจิกรรมการฉีกกระดาษ การตดั การปะตดิกระดาษบนภาพ โดยเน้นความสามารถ
ของการจบั การถอื และการกะประมาณ โดยแตกต่างกนัดงันี้ 
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  เดก็อายุ 4 - 5 ปี 
1.  แปะกระดาษตามรูปรอยได้ 
2.  ตดักระดาษตามรูปรอยได้ 

  เดก็อายุ 5 - 6 ปี 
1. ใช้กรรไกรได้คล่อง ตัดกระดาษตามรอยพับต่างๆได้ ปะติดตกแต่งภาพ        

ในกรอบได ้
   2. การวาดภาพ ระบายส ี
  เดก็อายุ 4 – 5 ปี 

1. จบัดนิสอดว้ยท่าทางทีถู่กตอ้งไดด้ ี
2. เขยีนรูปตามแบบได ้
3. วาดรูปสิง่ทีคุ่น้เคยได้ 
4. วาดรูปคนครบส่วนประกอบของร่างกายได้ 
5. วาดรูปบา้นได ้
6. ระบายสรีูปทรงและแบบอสิระไดใ้นกรอบรูป 

  เดก็อายุ 5 – 6 ปี 
1. วาดรูปคนและเสือ้ผา้ใหร้ายละเอยีด 
2. เขยีนรูปตามจนิตนาการ หรอืตามค าสัง่ไดโ้ดยไม่มแีบบ 
3. ระบายสไีดส้วยงาม ในภาพทีม่คีวามละเอยีดขนาดเลก็โดยอยู่ในกรอบรูป 

4. การพบั การพบัเป็นกจิกรรมเพิม่ความสามารถในการควบคมุกลา้มเนื้อนิ้วมอื ขอ้มอื 
และการใชส้ายตาใหส้มัพนัธก์บัมอื การพบัแต่ละอายุต่างกนั ซึ่งความสามารถแตกต่างตามวยัดงันี้ 
      เดก็อายุ 4 – 5 ปี 

1. พบักระดาษซ้อนกนั 3 ทบได ้
2. ใชน้ิ้วรดีรอยพบัได้ 
3. พบัเป็นรูปร่างอย่างง่ายได ้เชน่ จรวด เรอืส าป ัน้ 
4. เดก็อายุ 5 – 6 ปี 
5. เรยีนพบักระดาษรูปต่างๆได้ 
6. พบักระดาษเป็นรูปร่างทีม่รีายละเอยีดได้ 

 5.  การฝึกความคล่องของกลา้มเนื้อเลก็ 
     เป็นกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ การต่อไม้บล็อก     
การรอ้ยลูกปดั รวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหยบิจบั การใชน้ิ้ว เชน่ การเล่นเปียโน การดดีพณิ 
เป็นตน้ ซึ่งกจิกรรมฝึกความคล่องแบ่งตามอายุ ดงันี้ 
      เดก็เลก็มากอายุ 1 – 3 ปี 

1. รอ้ยลูกปดั 
2. รูดซบิ 
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3. ตดิกระดุม 
4. ต่อไมบ้ลอ็ก 
5. แกะห่อของทีผ่กูเชอืกหลวม 

  เดก็อนุบาลอายุ 3 – 6 ปี 
1. ต่อไมบ้ลอ็ก 
2. จดัแยกสิง่ของ 
3. รอ้ยดา้ย 
4. ผกูเชอืก 

 รุ่งรว ีกนกวบิูลย์ศร ี(2555: 190) กล่าวถงึ การส่งเสรมิความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มดัเลก็ นอกจากกจิกรรมการระบายสยีงัมกีจิกรรมอกีหลายรูปแบบ ที่สามารถพฒันากล้ามเนื้อมอื
และตา เช่น กิจกรรมป ัน้ กิจกรรมการร้อยลูกปดั ร้อยหลอดกาแฟ กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่น
พลาสตกิสรา้งสรรคท์ีต่อ้งมไีมเ้สยีบต่อ ส่งเสรมิการช่วยเหลอืตนเองเริม่ตัง้แต่การแต่งตวั ใชม้อืจบั
ช้อนส้อมกินอาหาร หรือแม้แต่การท างานบ้าน เช่น การใช้ไม้หนีบหนีบผ้าที่ตาก การพับผ้า        
การกรอกน ้าใส่ขวด การซกัผา้ บิดผ้า การท าอาหาร เดด็ผกั หัน่ผกัด้วยมดีพลาสติก ปอกไข่ต้ม 
หรอืป ัน้ขนมบวัลอย ฯลฯ เป็นตน้ 
 นลนิี เชือ้วนิชชากร (2555: 156) กล่าวถงึ วธิกีารสรา้งกลา้มเนื้อมอืใหแ้ขง็แรงไวด้งันี้ 
 1.  บริหารขอ้มอื ขอ้มอืก็มสี่วนส าคญัในการมีพฒันาการกล้ามเนื้อมือที่ดีเช่นเดียวกนั 
โดยกจิกรรมทีเ่ดก็ๆ จะตอ้งใชข้อ้มอืทีแ่ขง็แรงคอื การเขยีน เดก็บางคนอาจจะเขยีนไม่ได ้หรอืเขยีน
บ่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากพฒันาการกล้ามเนื้อมอืที่ไม่แขง็แรงตัง้แต่เลก็ๆ จงึควรฝึกให้ใชข้อ้มอืโดย
การวาดภาพบนกระดาษทีต่ดิอยู่ทีฝ่าผนงับา้น เพราะจะชว่ยขอ้มอืไดก้ระดกขึน้ เป็นการฝึกขอ้มอืให้
เคลื่อนไหวมากขึน้กวา่การเขยีนบนโต๊ะเพยีงอย่างเดยีว 
 2.  ฝึกใช้นิ้วให้สนุก ควรหากิจกรรมที่ลูกได้สนุกกับการขยบัและเคลื่อนไหวนิ้ว เช่น     
ร้องเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน หรือฝึกให้ลูกใช้ปลายนิ้วโป้งแตะกบัปลายนิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย ซึ่งใน
ชว่งแรกๆ ลูกจะท าไดไ้ม่ค่อยถนดั กอ็าจฝึกให้ท าไปพรอ้มๆกบัการเปิดเพลงใหเ้ขา้จงัหวะ การใชน้ิ้ว
ไดอ้ย่างแขง็แรง จะท าใหเ้ดก็ๆ สามารถหยบิจบัสิง่ของชิน้เลก็ๆ ได้อย่างมัน่คง และยงัเป็นพื้นฐาน
ของการจบัดนิสอเขยีนเมื่อเขา้โรงเรยีน 
 3.  ฝึกชว่ยเหลอืตวัเอง การฝึกใหลู้กชว่ยเหลอืตวัเองตามความสามารถที่เหมาะสมกบัวยั 
จะช่วยให้ลูกได้ฝึกฝนพฒันาการด้านต่างๆ ซึ่ งเด็กในวยันี้พฒันาการของกล้ามเนื้อมือส่วนใหญ่      
ที่ท าได้ คือ ถอดกางเกง ใส่เสื้อ ติดกระดุม เปิดฝาขวด เปิดประตู บิดล็อก ถือช้อนและส้อม         
ถอืแกว้น ้า เป็นตน้ 
 จากการศกึษาการจดักจิกรรมส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ สรุปได้ว่า
การส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็นัน้ ท าไดโ้ดยใหเ้ดก็ฝึกทกัษะในการใชม้อืหยบิ
จบัสมัผสักบัวตัถุ สื่อ และอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของมอืให้ประสานสมัพนัธ์
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กนั โดยการส่งเสรมิให้ฝึกฝนทกัษะในการท ากจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมศลิปะ เกมการศกึษา 
กจิกรรมในชวีติประจ าวนั เป็นตน้ 

 
1.6 การประเมินพฒันาการด้านกล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั  
 สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์ (2542: 192-205) กล่าวถงึ แบบบนัทกึพฒันาการเดก็ 3 - 6 ปี และ

ระบุถงึพฒันาการทางดา้นร่างกายกลา้มเนื้อมดัเลก็ ประกอบไปดว้ย 
 1.  การท างานประสานกนัระหวา่งตากบัมอื 

  1.1 ใชห้มุดลงในกระดานหมุด 
  1.2 รอ้ยลูกปดั 
 2.  ท างานดว้ยกลา้มเนื้อมดัเลก็ 
  2.1 หัน่กลว้ยดว้ยมดีพลาสตกิ 
  2.2 วางบลอ็กแต่ละชิน้ในต าแหน่งทีต่อ้งการได้ 

 3.  การใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ชว่ยเหลอืตนเอง 
  3.1 สามารถใชอุ้ปกรณ์ในการรบัประทานอาหาร 
  3.2 เทของเหลวโดยไม่หก 
  3.3 ตดิกระดุมและรูดซปิได้ 
 4.  การใชอุ้ปกรณ์ในการเขยีน การวาดภาพ และการระบายส ี
  4.1 ขีดเขียนเส้นและรูปทรงที่หลากหลายในการวาดภาพ  แมคคาฟีและลีออง       
(นภเนตร ธรรมบวร. 2540: 83-84; อ้างอิงจาก Mcafee; & Leong. 1994: 240) กล่าวถึง          
การประเมนิการดา้นกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยั ควรสงัเกตลกัษณะต่างๆ ต่อไปนี้ 
   4.1.1  ความคล่องแคล่ว (Dexterity) โดยดูที่ระดบัความช านาญในการใชม้อืและ
นิ้วเดก็ควรจะสามารถใชน้ิ้วได้อย่างคล่องแคล่วมอืขา้งใดขา้งหนึ่ งหรอืนิ้วขา้งใดขา้งหนึ่ง อาจจะมี
ความคล่องแคล่วมากกวา่อกีขา้งหนึ่งหรอืนิ้วอื่นๆ 

   4.1.2.  ความอ่อนตวั (Flexibility) เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวนิ้วและมอื
ไดเ้ตม็ขดีจ ากดัของการเคลื่อนไหวนัน้ๆ นิ้วและมอืควรจะเคลื่อนไหวไดอ้ย่างคล่องแคล่วไม่แขง็ทื่อ 

   4.1.3.  ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม (Precision and Control) 
เดก็ควรจะสามารถควบคุมการใชก้ลา้มเนื้อนิ้ว และมอืไดท้ัง้นี้โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
เชน่ การระบายสใีนภาพใหญ่และการระบายสใีนภาพเลก็ เป็นตน้ 

   4.1.4.  การประสานกนั (Coordination) การใชก้ล้ามเนื้อมอืทัง้สองและนิ้วควรมี
การประสานสมัพนัธ์กนั เช่น ในการตดักระดาษ มอืขา้งที่ถอืกระดาษและมอืขา้งที่ถอืกรรไกรควร
ท างานประสานกนั เป็นตน้ 
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   4.1.5.  การรวมกันของการรับรู้ด้านประสาทสัมผสั  (Sensory perceptual 
integration) เป็นการประสานกนัระหว่างการรบัรู้ด้านประสาทสมัผสัและการใชก้ล้ามเนื้อเลก็  เช่น      
การตดัรูปภาพ การวาดรูปตามแบบ การวาดรูปตามรอยปะ เป็นตน้ 
  ในการประเมนิผลพฒันาการด้านการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั ขนาดของ
อุปกรณ์ทีเ่ดก็ใชม้ผีลอย่างมากต่อระดบัความยาก – ง่ายในการประสานกนัของกล้ามเนื้อเลก็ เช่น 
การรอ้ยลูกปดัทีม่ขีนาดเลก็ การตดัตามแนวเสน้ทีก่ าหนด การลากเสน้โดยเสร ีเป็นตน้ 

  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 84-85) กล่าวถึง วธิกีารประเมนิผลพฒันาการด้านการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัสามารถท าไดห้ลายวธิดีงัต่อไปนี้ 
 1.  การสงัเกต โดยสงัเกตทกัษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ในขณะที่เดก็ท ากิจกรรม
ต่างๆ เชน่ การวาดภาพ การป ัน้ การตดักระดาษ การรอ้ยลูกปดั การต่อไมบ้ลอ็ก การต่อภาพตวัต่อ 
การเททรายใส่ขวด เป็นตน้ 
 2.  การใชแ้ฟ้มผลงานเดก็โดยประเมนิพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็และประสาท
สมัผสัของเดก็จากผลงานของเดก็ เช่น การวาดรูประบายสี การวาดภาพตามแบบ การตดิกระดุม 
การรูดซปิ การผกูเชอืกรองเทา้ การรอ้ยลูกปดั การใชก้รรไกรตดัตามแนวเสน้ทีก่ าหนด เป็นตน้ 
 3.  การสมัภาษณ์ผูป้กครองเกีย่วกบัความสามารถในการชว่ยเหลอืตนเองของเดก็ ที่บ้าน 
เช่น การแต่งตวั การตดิกระดุม การใส่และถอดรองเท้า การใชช้อ้นส้อมในการรบัประทานอาหาร 
เป็นตน้ 
 4.  การใชแ้บบทดสอบชนิดต่างๆซึ่งมีทัง้แบบที่สร้างขึน้เองและแบบทดสอบมาตรฐาน
แบบทดสอบทีใ่ชป้ระเมนิพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็และประสาทสมัผสั ส่วนมากจะเป็น
แบบทดสอบทีใ่หเ้ดก็ลากเสน้ชนิดต่างๆหรอืวาดรูปตามแบบ 
 จากการศกึษาการประเมนิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัสรุปได้ว่า เป็น
การประเมนิที่ครอบคลุมทัง้พฒันาการด้านความสามารถในการใช้มอื นิ้วมือ และการประสาน
สมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา โดยใช้วธิีการประเมินที่หลากหลายคอื การสงัเกต การสมัภาษณ์         
การสะสมผลงาน และการใชแ้บบทดสอบซึ่งในการประเมนิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัควรใชว้ธิกีาร
ประเมนิที่ด าเนินควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมเป็นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ  เพื่อให้ทราบถึง
พฒันาการและความกา้วหน้าทีแ่ทจ้รงิของเดก็ เพื่อน าผลไปเป็นขอ้มูลในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม
กบัการพฒันาเดก็ต่อไป 
 

1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็  
 งานวิจัยต่างประเทศ 

 ชมู (Schum 1995: A) ศกึษาธรรมชาตใินการเขยีนของเดก็ปฐมวยั อายุ 4 - 5 ปี จ านวน 
14 คน ใช้เวลาในการศกึษา 9 เดอืน ขณะอยู่ที่บ้านและโรงเรยีนโดยให้เดก็เขยีนภาพร่วมกบั
ครอบครวัครูและเพื่อนร่วมชัน้ซึ่งแบ่งการเขยีนออกเป็น 2 แบบ คอืการเขยีนที่เป็นทางการ เช่น    
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การเขยีนถงึครูประจ าชัน้ เขยีนเกี่ยวกบัหน้าที่ของตน เป็นต้น และการเขยีนที่ไม่เป็นทางการ เช่น 
การเขียนสร้างสรรค์กับเพื่อนนอกเหนือหลักสูตร  การเขียนสิ่งที่เด็กจินตนาการ เป็นต้น             
จากการศกึษาพบว่า การเขยีนของเดก็ทัง้ที่บ้านและที่โรงเรยีนจะสื่อความหมายแตกต่างกนัโดย  
การเขยีนที่ไม่เป็นทางการเดก็จะมคีวามคดิสร้างสรรค์ในการสื่อสารและสร้างผลงานอย่างประณีต 
ไดด้กีวา่การเขยีนอย่างไม่เป็นทางการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 เพนนิตนั (Pennington. 2004: 24) ศกึษาความแตกต่างของความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ของเด็กปฐมวยัที่มีเพศต่างกันในเวอร์จิเนียตะวนัตก  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เดก็ชาย 21 คน เดก็หญิง 16 คน ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อเลก็และใหญ่ของเดก็ชายและเดก็หญงิในวยัอนุบาลไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ

 เอ็มคาฟ่ี และ ลอีอง (Mcafee, O. & D. Leong. 2004) ศกึษาผลของการเล่นทาง
การศกึษาทีม่ตี่อทกัษะกล้ามเนื้อมดัเลก็ในเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยเดก็อายุ 4 – 6 ปี 
ในประเทศอหิร่านจ านวน 60 คน ผลการศกึษาพบว่า กจิกรรมการเล่นทางการศกึษา มผีลต่อ
พฒันาการทกัษะกลา้มเนื้อมดัเลก็ความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืซ้ายและขวา การประสานสมัพนัธร์ะหวา่ง
มอืและตา รวมทัง้ความเรว็ และความคล่องแคล่วในการใชม้อื 

 เชลเด้น (สมศร ี เมฆไพบูลย์วฒันา. 2551: 37; อ้างองิจาก Shelden. 1998: 3089)   
ศกึษาถงึความแม่นย าในการใชม้อืและการสงัเกตพฤตกิรรมการท างานระหวา่ง กลา้มเนื้อมดัเลก็ของ
เด็กนักเรียนที่เป็นอมัพาต ไม่สามารถเดินได้เหมือนกบัเด็กปกติ โดยนักเรียนที่เป็นอมัพาต         
ไม่สามารถเดนิได้ต้องประสบกบัความล าบากมากกว่า นักเรยีนที่มรี่างกาย และสภาพแวดล้อม
ทางการศกึษาปกติ เช่น มขีอ้จ ากดัด้านการเขยีน การท ากจิกรรมในห้องเรยีน ทัง้ที่มมีาตรฐาน     
ในการทดสอบทกัษะต่างๆ ดา้นการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ เพื่อหาระดบัมาตรฐานของสตปิญัญาที่เดก็
ตอ้งเกดิทกัษะในการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ การวเิคราะห์ผลทางด้านการท างานของกล้ามเนื้อ
มดัเลก็ โดยท าการวดัซ ้าๆ หลายๆ ครัง้ ผลปรากฏวา่การท างานของกลา้มเนื้อมดัเลก็และพฤตกิรรม
ในการท างานทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนันยัส าคญัทางสถติิ 
 
 งานวิจยัในประเทศ 

 วรรณี อยู่คง (2547: 58) ศกึษาความสามารถของกล้ามเนื้อมอืของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบั
กจิกรรมการป ัน้ ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการป ัน้มคีวามสามารถของ
กล้ามเนื้อมืออยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการทดลองท ากิจกรรมการป ัน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.01 

 จุฬาลกัษณ์ สุตระ (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาผลของการจดักจิกรรมประสาทสมัผสัทีม่ผีลต่อ
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็เดก็วยัเตาะแตะ ผลการวจิยัพบวา่ เดก็วยัเตาะแตะก่อนการจดั
กิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมประสาทสัมผัส  ในแต่ละช่วงสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย 
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ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
และเมื่อวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสปัดาห์ พบว่า คะแนนความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่        
ระดบั .01 

 สมศร ี เมฆไพบูลย์วฒันา (2551: บทคดัย่อ) ศกึษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ     
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้  ผลการศึกษาพบว่า 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์ร้อยดอกไม้
สูงกวา่เดก็ปฐมวยัที่ไดร้บักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคป์กต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ค าวงั สมสุวรรณ (2551: 74 ) ศกึษาการส่งเสรมิพฒันาการด้านกล้ามเนื้อเลก็ของเดก็
ปฐมวยัโดยการจดักจิกรรมการป ัน้ดนิ ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัก่อนการจดักจิกรรม และหลงั
การจดักิจกรรมการป ัน้ดินในแต่ละสปัดาห์คะแนนพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั p<.05 และเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการป ัน้
ดนิมกีารเปลีย่นแปลงและความแตกต่างของคะแนนพฒันาการด้านกล้ามเนื้อเลก็โดยเฉลี่ยรวมและ
แยกรายดา้นหลงัการท ากจิกรรมในแต่ละช่วงสปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั   
p<.05 โดยเด็กปฐมวยัมพีฒันาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมและแยกรายด้านหลงัการท า
กจิกรรมในแต่ละชว่งสปัดาหส์ูงกวา่ก่อนการจดักจิกรรม 

 สุพชัราภรณ์ ดาราวล ี(2552: บทคดัย่อ) ศกึษาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อเลก็ของ
เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์ พบว่า เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐม์คีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ญาณิศา บุญพมิพ์ (2551: 74) ศกึษาการส่งเสรมิพฒันาการด้านกล้ามเนื้อเลก็ของเดก็
ปฐมวยัโดยใชก้จิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย พบว่า พฒันาการด้านกล้ามเนื้อเลก็ของ
เดก็ปฐมวยัสปัดาห์ก่อนการทดลองและตลอดช่วงการทดลองสปัดาห์ที่ 1 – 8 มคี่าเฉลี่ยโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 (F=2242.935) และมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.01 ทุกช่วงสปัดาห์ส่วนพฒันาการรายด้านคอื ด้านความคล่องแคล่ว 
(F=1047.886) ดา้นความยดืหยุ่น (F=900.357) ดา้นความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม 
(F=749.117) ด้านการประสานกนั (F=826.550) และด้านการรบัรู้โดยใชก้ารสมัผสั (F=751.067) 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 แต่มกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้บางช่วงสปัดาห์ โดย
การจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยส่งผลต่อพฒันาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยรวม    
ร้อยละ 99.4 (Partial η2 =.994) และส่งผลต่อพฒันาการด้านกล้ามเนื้อเลก็รายด้าน ร้อยละ 98.7, 
98.5, 98.2, 98.3, และ 98.2 ตามล าดบั สรุปว่าการจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย
ส่งผลต่อการส่งเสรมิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัใหเ้พิม่ขึน้ 
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 ณภทัสรณ์ นรกจิ (2551: 74) ศกึษาความสามารถในการใชม้อืของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบั  
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยเมลด็พชืพบวา่ ความสามารถในการใชม้อืของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ ดว้ยเมลด็พชืสูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ สรุป
ได้ว่า ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของกล้ามเนื้อมอื  นิ้วมอื และการประสานสมัพนัธ์
ระหว่างมอืกบัตา เป็นพื้นฐานส าคญัในชวีติประจ าวนัและการท ากจิกรรมต่างๆซึ่งการเคลื่อนไหว 
สมัผสั หยบิจบั สิง่ต่างๆของเดก็ยงัไม่พฒันาเตม็ที ่ตอ้งอาศยัการฝึกหดัและเตรยีมความพร้อม เช่น 
การจดักจิกรรมศลิปะประเภทวาดภาพระบายสี การตดั ฉีกปะ การขย า การร้อย การประดษิฐ์เศษ
วสัดุ ล้วนเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น  
เป็นการพฒันากลา้มเนื้อนิ้วมอืใหแ้ขง็แรงตลอดจนการพฒันากลา้มเนื้อมอืและตาใหป้ระสานสมัพนัธ์
กนัได้ดจีนพร้อมที่จะลากลลีามอื ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรบัการเขยีนที่จะน าไปสู่การเขยีนใน
ระดบัประถมต่อไป 
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 

2.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์
 กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์เป็นสิง่มีคุณค่าต่อเดก็ และเป็นกจิกรรมหนึ่งที่ควรจดัให้กบัเด็ก
เพื่อพฒันาเดก็ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ซึ่งนักการศกึษาหลายท่าน    
ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคไ์ว้ ดงันี้ 
 ปีเตอร์สนั (Peterson. 1958: 101) กล่าวว่า เดก็ทุกคนต้องการที่แสดงออก ทางด้าน
ความคดิและความรู้สกึต่าง ๆ ศลิปะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเดก็ ซึ่งต้องการโอกาส  
ทีจ่ะไดแ้สดงออก อกีทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดความรูส้กึและความเขา้ใจ รวมทัง้บุคลกิภาพและความ
เป็นอสิระของเดก็ออกมาได้ ซึ่งสิง่เหล่านี้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ และจนิตนาการของเด็ก   
แต่ละคนนัน่เอง 
 วราภรณ์ รกัวจิยั (2527: 36) กล่าวว่า กจิกรรมสร้างสรรค์ หมายถงึ กจิกรรมที่ส่งเสรมิ
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ ชว่ยพฒันากลา้มเนื้อมอืและสายตาให้สมัพนัธ์กนั เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มดา้นการเรยีน 
 เยาวพา เดชะคุปต ์(2528: 36 - 38) กล่าวว่า กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ หมายถงึ กจิกรรม  
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการใชก้ล้ามเนื้อเล็ก ช่วยพฒันากล้ามเนื้อมอืและตาให้สมัพนัธ์กนั     
เพื่อเตรยีมความพรอ้มดา้นการเรยีน และมโีอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอ่าน 
 มะลฉิตัร เอือ้อานนท ์(2545: 173) กล่าววา่ กจิกรรมศลิปะจะชว่ยพฒันาความพร้อมในตวั
เดก็ความคล่องในการใชค้วามคดิ สายตา และมอืใหป้ระสานสมัพนัธก์นั ความพรอ้มนี้จะเป็นพืน้ฐาน
ขัน้ตน้ใหเ้ดก็สามารถพฒันาไดอ้ย่างสูงสุดตามศกัยภาพของเขา 
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 สรวงพร กุศลส่ง (2553: 114)  กล่าววา่ กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการธรรมชาติ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อสื่อสารและ
แสดงออกผ่านสื่อวสัดุให้ผู้อื่นเข้าใจเกิดเป็นผลงานที่ออกมา  ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะจะไม่มี        
การบงัคบัให้เดก็ท า แต่เป็นกจิกรรมเสรทีี่เดก็ทุกคนสามารถจะท าได้เมื่อตวัเองเกดิความต้องการ 
พอใจและสนใจ โดยใชศ้ลิปะหรอืวธิกีารต่างๆ เป็นเครื่องมอืในการจดักจิกรรม เช่น การวาดภาพ 
ระบายส ีพมิพภ์าพ ป ัน้ ฉีก ตดัปะ การประดษิฐ์ ฯลฯ โดยเดก็จะใชป้ระสาทสมัผสัในการรบัรู้ และ
การเคลื่อนไหวร่างกายในการควบคุมล าตวั แขน นิ้วมอืให้ประสานสมัพนัธ์กนักบัการใชเ้ครื่องมอื
ต่างๆ เพื่อสรา้งผลงานทางศลิปะตามความตอ้งการของตนเอง 
 จากการศกึษาความหมายของกจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า ความหมายของการจดั
กจิกรรมศลิปะเป็นกระบวนการในการปฏบิตัติ่อชิน้งานในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดเขยีน 
การป ัน้ การฉีก การปะ ฯลฯ จะส่งผลต่อพฒันาการด้านต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สตปิญัญาของเดก็ 
  

2.2  ความส าคญัของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์
 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยในการส่งเสริม
พฒันาการดา้นต่างๆ ของเดก็ โดยเฉพาะการส่งเสรมิความรู้สกึที่ดตี่อตนเอง ซึ่งมผีูก้ล่าวเกี่ยวกบั
ความส าคญัของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้ 
 พรมารนิทร ์สุทธจิติตะ (2529: 24) กล่าววา่ กจิกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะ เป็นกจิกรรมที่
เหมาะสมกบัความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกบัหลกัพฒันาการของเดก็เป็นอย่างด ีทัง้ยงั
ชว่ยใหก้ลา้มเนื้อมอืและตาสมัพนัธก์นั ชว่ยผอ่นคลายความเครยีดทางอารมณ์ และส่งเสรมิความคดิ
อิสระความคิดจินตนาการ การรู้จกัการท างานด้วยตนเองฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทัง้
ความคิดและการกระท า ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศลิปะและน าไปสู่ การเรยีนเขยีน 
อ่านต่อไป 
 ราศ ีทองสวสัดิ ์(2529: 103–104) กล่าววา่ กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์หรอืศลิปะส าหรบัเดก็
มไิดม้จีุดมุ่งหมายใหเ้ดก็ท างานเพื่อความสวยงามหรอืเหมอืนจรงิแต่เป็นการชว่ยพฒันากลา้มเนื้อมอื
ใหแ้ขง็แรง ใหจ้บัดนิสอขดีเขยีนไดด้ ีเป็นการฝึกประสานสมัพันธ์ระหว่างมอืกบัตาเพื่อให้มพีื้นฐาน       
การเขียนที่ดี ตลอดจนช่วยพัฒนาอารมณ์ จิตใจให้เด็กมีความเพียรมีความอดทนมีสมาธิใน         
การท างานและรู้จ ักรับผิดชอบ การได้ท างานเป็นกลุ่มช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เข้าสังคม            
การแบ่งปนั ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผแ่ละส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาท าใหเ้ดก็รูจ้กัคดิมเีหตุผล
ในการท างานดงันัน้จงึควรใหก้ าลงัใจในการท างานกบัเดก็อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เดก็เกดิความมัน่ใจ 
กลา้คดิ กลา้แสดงออกอย่างเตม็ที่ 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2531: 6-15) ได้สรุปความส าคญัของ
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคไ์วด้งันี้ 
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 1.  เดก็แสดงออกอย่างอสิระ ส่งเสรมิอสิระภาพในการท างานครูควรวางวสัดุอุปกรณ์ใน
พื้นที่ ที่เด็กจะหยิบมาใช้ได้ และมีโอกาสเลือกหยิบได้ตามความพอใจ ในขณะเดียวกนัเด็กจะ
สามารถแลกเปลีย่นแนวคดิของตนกบัเพื่อน ๆ ได้ 
 2.  เดก็มสีุนทรยีภาพต่อสิง่แวดลอ้ม เดก็จะรูจ้กัชืน่ชมและมทีศันคตติ่อสิง่ต่าง ๆ เป็นสิง่ที่
ควรไดร้บัการพฒันา ซึ่งผูใ้หญ่ควรท าตวัอย่าง โดยการยอมรบัและชื่นชมในผลงานของเดก็ โดยฝึก
ใหเ้ดก็เหน็วา่ทุก ๆ อย่างมคีวามส าคญัส าหรบัตวัเขา ส่งเสรมิให้เดก็รู้จกัสงัเกตสิง่ที่ผดิแปลกในสิง่
ธรรมดาสามญั ใหไ้ดย้นิในสิง่ทีไ่ม่เคยไดย้นิและฝึกใหเ้ขาสนใจสิง่ต่าง ๆ รอบตวั 
 3.  เดก็เกดิความพอใจและสนุกสนานในขณะทีเ่ดก็ท ากจิกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เดก็ควร
ท าตามความพอใจและมคีวามสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนเป็น
โอกาสทีเ่ดก็จะแสดงออกซึ่งความคดิของเขาและเป็นการพฒันาทางภาษาไปดว้ย การเปิดโอกาสให้
เดก็แสดงความสามารถทางสร้างสรรค์จะช่วยให้เดก็ตระหนักถงึคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ช่วย
ส่งเสรมิใหเ้ขามกี าลงัใจ เขา้ใจตนเองวา่มคีวามคดิที่ดแีละมคีวามสามารถหลายอย่าง องค์ประกอบ 
ทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็เกดิความพอใจ สนุกสนานในขณะที่ท ากจิกรรม คอื เวลา และสถานที่ เดก็ต้องการ
เวลาท างานมากพอที่เขาจะได้ท าเสร็จตามความพอใจและต้องการเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะท า       
สิง่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างสนุกสนาน 
 4.  กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคช์ว่ยลดความตงึเครยีดทางอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์เป็น
การผ่อนคลายทางอารมณ์ ลดความกดดนั ความคบัขอ้งใจและความก้าวร้าวลง ซึ่งกจิกรรมศลิป
สรา้งสรรคจ์ะชว่ยใหเ้ดก็แสดงออกและผอ่นคลายอารมณ์ไดด้ทีีสุ่ด 
 5.  กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ช่วยสร้างลกัษณะนิสยัการท างานที่ดี ในขณะที่เด็กท างาน  
ต่าง ๆ ครูควรสอนระเบยีบและนิสยัในการท างานควบคู่กนัไปด้วย เช่น เกบ็ของเป็นที่ล้างมอืเมื่อ
ท างานเสรจ็แลว้ 
 6.  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ภาพ     
วาดภาพด้วยนิ้วมือ การต่อภาพ ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิด
สรา้งสรรคแ์ละความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัสายตาควบคู่กนัไปดว้ย 
 7.  กจิกรรมสรา้งสรรคช์ว่ยใหเ้ดก็รูจ้กัส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง เดก็จะชอบท ากจิกรรมและ
ใชว้สัดุต่าง ๆ ซ ้า ๆ กนัเพื่อสร้างสิง่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะใชค้วามคดิรเิริม่และจนิตนาการของ
เขาจากการคน้ควา้ส ารวจฝึกฝนสรา้งสิง่ใหม่ ๆ ขึน้จากการใชว้สัดุซ ้า ๆ กนั 
 เลศิ อานนัทนะ (2535: 44-48) กล่าวถงึการทีเ่ดก็ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาการด้วยศลิปะที่
เหมาะสมจะสามารถพฒันาในดา้นต่างๆ ดงันี้   
 พฒันาการทางดา้นร่างกาย ส่งเสรมิพฒันาการท างานทีป่ระสานสมัพนัธก์นัระหว่างการใช้
กลา้มเนื้อมอืและประสาทตาท าใหอ้วยัวะต่างๆ ของร่างกายมคีวามแขง็แรงมทีกัษะในการท างานที่
คล่องตวัขึน้ 
 พฒันาการทางด้านอารมณ์ ท าให้เด็กมีความชื่นบานที่สนุกสนานยิ่งเด็กได้ประสบผล 
ส าเร็จในงานที่ลงมือท าก็ยิ่งท าให้เด็กเชื่อมัน่ในตนเองบนพื้นฐานของความรักและความรู้สึก
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ภาคภูมใิจในความสามารถของตนเองส่งผลให้เดก็มสีุขภาพจติที่ดสีามารถมองโลกที่สวยงามด้วย
สายตาทีส่วยงามสดใสตลอดจนมคีวามรูส้กึทีด่งีามต่อผูค้นและสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 
 พฒันาการทางด้านสงัคม การจดักจิกรรมทางด้านศลิปะเพื่อพฒันาการทางสงัคมให้แก่
เดก็อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การจดักระบวนการกลุ่มสมัพนัธ์ (Group Process) ท าให้เดก็เรยีนรู้และ
ฝึกหัดด้านสังคม เช่น การวางแผนหรือปรึกษาหารือ การร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม        
การแก้ปญัหาความขดัแย้ง ฯลฯ มผีลท าให้เดก็ลดความต้องการของตนเองเมื่อต้องการอยู่ร่วมใน
การท างานร่วมกบัเพื่อนหรอืพีน้่องของตนทีจ่ะมคีวามสนใจแตกต่างกนั 
 พฒันาการด้านสติปญัญา ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และจนิตนาการ การที่เดก็ได้ส ารวจ
ทดลอง ค้นควา้กบัวสัดุนานาชนิดเดก็จะมกีารแก้ปญัหา เลอืกสรร ตดัสนิใจ วางแผนลงมอืกระท า
จริงรวมทัง้การวจิารณ์และการประเมินค่าในผลงานที่ตนเองแสดงออกจนส าเร็จขึน้มาท าให้เด็ก
แสดงออกอย่างอสิระเสรภีายใตบ้รรยากาศทีส่นุกสนานเพลดิเพลนิ 
 ภรณ ีคุรุรตันะ (2535: 67) อธบิายถงึ กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคว์า่ เป็นกจิกรรมที่เหมาะสม
กบัความสนใจความสามารถและสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็เป็นอย่างยิง่ กจิกรรมสรา้งสรรคจ์งึ
ไม่จ าเป็นเพียงแต่การส่งเสริมการประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ - ตาและการผ่อนคลาย
ความเครยีดทางอารมณ์ทีอ่าจมเีท่านัน้ แต่ยงัเป็นการส่งเสรมิความคดิอสิระความคดิจนิตนาการฝึก
การรู้จกัการท างานด้วยตนเองและการฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทัง้ทางความคิดและการ
กระท า ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศลิปะและยงัน าไปสู่การเรยีน เขยีน อ่าน อย่างสร้างสรรค์
ต่อไป 
 โอภาส บุญครองสุข (2535: 89) กล่าวถงึ ความส าคญัในการจดัประสบการณ์ การเรยีนรู้
ทางศลิปะใหก้บัเดก็ คอื การพฒันาให้เกดิความงอกงามทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา 
ซึ่งในการจดักจิกรรมศลิปะนัน้ควรเน้นการพฒันาประสาทสมัผสัทัง้ 5 และควรเป็นกจิกรรมที่กระตุ้น
ใหเ้ดก็ไดค้ดิ ตลอดจนการลงมอืปฏบิตั ิ
 ลลติพรรณ ทองงาม (2539: 12 - 24) กล่าวว่า ศลิปะ เป็นสิง่จ าเป็นในการปูพื้นฐานและ
เป็นสิง่ส าคญัทางการศกึษา ดงันัน้ศลิปะจงึมปีระโยชน์ในการพฒันาเดก็ไดห้ลายดา้น ดงันี้ 
 1.  ศลิปะช่วยพฒันาการทางด้านอารมณ์ การวาดเขียนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทาง
อารมณ์ดีขึ้น ระดบัของพฒันาการจะขึ้นอยู่กบัการแสดงออกมาจากรูปภาพซึ่งเป็นงานของเด็ก 
ระดบัของการแสดงตัวตนจะมีตัง้แต่การพฒันาการขัน้ต ่ าซึ่งเด็กวาดรูปซ ้าๆ ออกมาเป็นพิมพ์
เดยีวกนัหมดจนกระทัง่ถงึพฒันาการขัน้สูง ซึ่งเดก็จะวาดภาพอย่างมคีวามหมายและมคีวามส าคญั
ต่อตวัเขาเองโดยเฉพาะเดก็เลก็เริม่วาดรูปตนเองไดส้ าเรจ็ จุดนี้เองทีเ่ดก็ปล่อยอารมณ์ไดด้ทีีสุ่ด 
 2.  ศลิปะช่วยพฒันาการทางสติปญัญา พฒันาการทางสติปญัญาของเด็กเราสามารถ
สงัเกตเหน็ได้จาก พฒันาการของการรู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อม ความรู้ต่าง ๆ ที่เดก็น ามาใช้
ในขณะวาดรูป จะชีใ้หเ้หน็ระดบัของสตปิญัญาของเดก็ ดงันัน้ภาพวาดของเดก็จงึเป็นเครื่องชีร้ะดบั
ของความสามารถทางสมองหรอืสตปิญัญาของเดก็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวยัที่เดก็ยงัไม่สามารถใช้
ค าพูดในการสื่อสารได้คล่องแคล่ว ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนสามารถวดัระดับความสามารถทาง
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สตปิญัญาของเดก็ได้จากการพจิารณาภาพวาดของเดก็แต่เพยีงอย่างเดยีว ครูที่มีความถี่ถ้วนจะ
พจิารณาภาพของเดก็พร้อมทัง้ท าความเขา้ใจในปญัหาที่เดก็แก้ไม่ได้ด้วยตนเอง และช่วยให้เด็ก
พฒันาความสมัพนัธท์ีม่คีวามหมายกบัภาพวาด ชว่ยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ทางการมองเหน็ ทางการ
คดิ เกดิพฒันาการทางสตปิญัญา ช่วยให้เดก็เกดิความเชื่อมัน่และกล้าแสดงออก โดยการชีใ้ห้เดก็
เห็นถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่ได้เห็นโดยการสมัผสั สงัเกต เป็นการช่วยส่งเสริม
พฒันาการทางอารมณ์ และพฒันาการทางสตปิญัญาใหม้คีวามสมดุลกนั 
 3.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นกายภาพ (ทางกาย) พฒันาการทางกายภาพในงานของ
นักเรียนจะสงัเกตได้จาก ความสมัพนัธ์ของการมองเหน็และการใชก้ล้ามเนื้ อมอื การควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย เชน่ การควบคุมกล้ามเนื้อมอืและตาในการลากเส้นตลอดจนการฝึกทกัษะ
ต่างๆ ในกจิกรรมทางศลิปะ เชน่ การพมิพ ์การตดั ปะ ตดิ ความเปลี่ยนแปลงทางกายสามารถเหน็
ไดง้่ายในเดก็วยัเริม่ขดีเขยีน จากเดก็เลก็ที่ลากเส้นแบบสะเปะสะปะ มาเป็นการลากเส้นที่มคีวาม
แน่นอน และมีพฒันาการการท างานอย่างมีเป้าหมายมีข ัน้ตอนในการท างาน และใช้เวลาอย่าง
ต่อเนื่องได้ ครูควรจดักิจกรรมที่ใช้ความคิด มอื และตาเพื่อจะช่วยให้เดก็เกดิพฒันาการทางการ
เคลื่อนไหวไดด้ยีิง่ข ึน้ 
 4.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางการรบัรู ้ความเจรญิเตบิโตและการเรยีนรู้ทางประสาทสมัผสั
เป็นส่วนส าคญัของประสบการณ์ทางศลิปะ โดยครูเป็นผูส้่งเสรมิการรบัรู ้สรา้งประสบการณ์ทางการ
เห็น ฝึกการสงัเกต ฝึกความละเอยีดอ่อน ควรจดักิจกรรมเชงิสร้างสรรค์เพื่อพฒันาการทางการ
เรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้สามารถสงัเกตไดใ้นการที่เดก็ได้รบัประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัการเรยีนรู้เพิม่ขึน้
อย่างหลากหลาย สงัเกตโดยใชส้ายตา สามารถแยกแยะส ีรูป และพืน้ผวิและเทคนิควธิใีนการระบาย
สซีึ่งเป็นพฒันาการในขัน้ตน้ๆ จะชีใ้ห้เหน็ว่าเดก็ชอบใชส้แีละจ าสตี่างๆ แล้วพฒันาสูงขึน้  เดก็จะมี
ความสนใจถงึความเกี่ยวขอ้งของสแีสงเงาด้านความรู้สกึเกี่ยวกบัการสมัผสัวตัถุ เช่น การนวดดนิ
เหนียวและการสมัผสัความหมายละเอยีดในการป ัน้รูปและความเพลดิเพลนิพอใจในพื้นผวิของวสัดุ
ต่างๆ และในคุณภาพของความหยาบละเอยีดของเนื้อ วตัถุในรูปแบบงานศลิปะ 
 5.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นสงัคม พฒันาการทางสงัคมของเดก็จะเหน็ได้จากความ
พยายามในการสร้างสรรค์ของเด็ก ภาพเขียนและภาพวาดต่างๆ จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สกึนึกคดิของเดก็ที่มตี่อประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ื่น เดก็เลก็ๆ จะเริม่วาดรูปคนไวใ้น
ภาพทนัททีีพ่น้ระยะขดีเขีย่แบบสะเปะสะปะ และสิง่แรกทีเ่ดก็วาดแลว้มผีูดู้ออกวา่เดก็วาดอะไรนัน้ก็
คอืรูปคน เมื่อเดก็โตขึน้งานศลิปะจะสะทอ้นถงึความเขา้ใจความรูส้กึทีเ่ดก็มตี่อสิง่แวดลอ้มทางสงัคม
ของเขา เมื่อเดก็มพีฒันาการทางดา้นความเขา้ใจผูค้นรอบขา้งมากขึน้ และเขา้ใจถงึอทิธพิลของคนที่
มตี่อชวีติของเขา เรื่องราวทีเ่ดก็จะวาดรูปไวใ้นงานศลิปะกค็อืสิง่เหล่านี้ 
 6.  ศลิปะช่วยพฒันาการทางด้านสุนทรียะ ผลงานในเชงิสร้างสรรค์ของเด็กตามความ
เจริญเติบโตทางความงาม (สุนทรียะ) จะสังเกตเห็นได้จากความสามารถในการบูรณาการ 
ประสบการณ์ความช านิช านาญหรอืการใชท้กัษะต่างๆ โดยแสดงออกมาเป็นภาพของผลงานเป็น
หนึ่งเดยีว ซึ่งเด็กจะแสดงออกโดยการวาดภาพแสดงความคดิความรู้สึกโดยใช้เส้นสี และพื้นผวิ
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อย่างผสมกลมกลนืเป็นสดัส่วน เดก็เลก็ๆ จะจดัภาพตามสญัชาตญาณในขณะทีน่กัเรยีนระดบัมธัยม
จะเพลิดเพลินกบัการจดัภาพตามความรู้ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามวตัถุในงานศลิปะแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบตัทิางความงามต่างกนั 
 7.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางดา้นความคดิสร้างสรรค์ พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์
นัน้เริม่มมีาตัง้แต่เดก็ๆ เริม่ขดีเขยีน เดก็จะขดีรูปต่างจากความคดิของตนเองและมลีกัษณะเป็นหนึ่ง
เดยีว ซึ่งไม่มใีครเหมอืน จากการขดีเขยีนแบบง่ายๆ ไปสู่ผลงานที่ซบัซ้อนสร้างสรรค์จะมขี ัน้ตอน
ต่างๆ คัน่อยู่มากมายในภาพวาดภาพเขยีนของเดก็ เราจะเหน็พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์  
จากจนิตนาการและความเป็นตวัของตวัเองในงานของเดก็ เดก็ไม่จ าเป็นต้องคล่องแคล่วเชีย่วชาญ
หรอืช านิช านาญในการท าผลงาน แต่ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ เดก็ต้องมอีสิระทางอารมณ์ มี
อสิระที่จะส ารวจและทดลอง มีอิสระที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องรบัรู้ซึ่งกนัและกนั ทัง้ในการใช้วสัดุและ
เรื่องราวในการวาดภาพงานศลิปะทุกชิน้ทีเ่ป็นผลงานของเดก็ ถอืวา่เป็นประสบการณ์การท างานเชงิ
สรา้งสรรคใ์นตวัเองทัง้สิ้น 
 กรมวชิาการ (2540: 106) กล่าวถงึ คุณค่าของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ว่าเป็นกจิกรรมที่
สามารถพฒันาเดก็ได้หลายด้าน เช่น ทางด้านกล้ามเนื้อมือซึ่งจะช่วยให้มอืของเดก็พร้อมที่จะจบั
ดนิสอเขยีนหนังสอืได้เมื่อไปเรียนในชัน้ประถมศกึษา นอกจากนี้ยงัช่วยพฒันาทางอารมณ์ จติใจ 
สงัคม และสตปิญัญาเดก็จะมโีอกาสท างานตามล าพงัและท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัปรบัตวัที่จะท างาน
ด้วยกนัและส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และสนองความสนใจของเด็กในวยันี้ได้เป็น   
อย่างด ี
 โลเวนเฟล (บุศรนิทร ์สริปิญัญาธร. 2541: 26; อา้งองิจาก Lowenfeld. 1970: 29) กล่าวว่า 
ผลสะทอ้นจากการท างานศลิปะท าให้ทราบถงึการเจรญิเตบิโตของเดก็ สิง่แวดล้อมทางสงัคมที่เขา
อาศยัอยู่มอีทิธพิลต่อชวีติของเดก็และก่อใหเ้กดิการรบัรูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของมนุษย์ 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 107) มทีศันะที่สอดคล้องกนัว่า ศลิปะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ชว่ยใหเ้ดก็ได้แสดงความสามารถและความรู้สกึนึกคดิของตนออกมาในรูปของภาพ หรอืสิง่ของที่
เด็กสามารถแลเห็นได้ เด็กใช้ศลิปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท า เห็น รู้สกึ และคิดออกมาเป็น
ผลงาน การจดัประสบการณ์ทางศลิปะให้แก่เด็ก ช่วยให้เดก็มโีอกาส ค้นคว้า ทดลองและสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนให้ผู้อื่น และโลกที่อยู่รอบตวัเขาเขา้ใจได้ นอกจากนัน้ยงัได้มีโอกาส
พฒันาความสามารถในการคดิและการใชจ้ตินาการ การสงัเกตและเพิม่พูนการรบัรูท้ีม่ตี่อตนเองและ
ผู้อื่น และพฒันาความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัตนเองในการเลือกใช้วสัดุต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พฒันา
กลา้มเนื้อมอื ความสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา เกดิความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัรูปร่าง ส ีและมโีอกาส
พฒันาทกัษะพื้นฐานด้านการอ่าน พฒันาทกัษะทางสงัคมจากการแบ่งปนัอุปกรณ์ที่ใช ้แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์เหล่านัน้ 
 จากการศกึษาความส าคญัของกจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์สรุปไดว้า่ กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์
มคีุณค่าและมคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัเด็กปฐมวยัช่วยพฒันาเดก็ได้หลายด้าน  เช่น พฒันา
กล้ามเนื้อมือให้พร้อมส าหรับการเขียนหนังสือส่งเสริมทักษะทางภาษาเปิดโอกาสให้เด็กได้
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แสดงออกทางดา้นความคดิและความรู้สกึส่งเสรมิจนิตนาการ เดก็สามารถแสดงออกได้อย่างอสิระ
ชว่ยผอ่นคลายความคบัขอ้งใจ นอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้เดก็รู้จกัการแบ่งปนั สามารถเรยีนรู้
การเขา้สงัคมรูจ้กัการท างานดว้ยตนเองและความส าเรจ็ในการสร้างสรรค์ผลงานจะช่วยให้เดก็เกดิ
ความภาคภูมใิจ  
  

2.3  คณุค่าของกิจกรรมศิลปสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 อุบล ตู้จนิดา (2532: 19 – 22) กล่าวถงึ คุณค่าของศลิปะที่ช่วยส่งเสรมิความพงึพอใจ 
ความเจรญิงอกงามและพฒันาการดา้นต่างๆ ดงันี้  
 1.  พฒันาการทางด้านร่างกาย กจิกรรมศลิปะ ช่วยพฒันาการทางด้านการเคลื่อนไหว 
การเติบโต การออกก าลังกาย การฝึกหัดใช้มือ แขน ขา กล้ามเนื้อ ความสัมพันธ์ของมือกับ  
ประสาทตา ความคดิ การรบัรู้ และระบบการสัง่งานของสมอง  
 2.  พฒันาการด้านอารมณ์ ขณะเดก็เจริญเติบโต สิ่งแวดล้อมต่างๆ และประสบการณ์    
ที่ผ่านมาคือ พื้นฐานของประสบการณ์ใหม่ การรับรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้นัน้เด็กมี     
ความพอใจ ความสนใจอยากรู้ อยากเหน็ การท างานศลิปะเดก็ได้แสดงออกอย่างเสร ีเพลดิเพลนิ 
สนุกสนานและภาคภูมิใจ ซึ่งจะช่วยพฒันาอารมณ์ เกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความพึงพอใจ      
มอีารมณ์แจ่มใส เบกิบาน ซาบซึ้งในความงามของสิง่ต่างๆ เช่น สขีองดวงอาทติย์ ท้องฟ้า ดอกไม ้
ใบไม ้รูปร่างของสิง่ของต่างๆรอบตวัทีม่อียู่ทุกเวลา ทุกสถานที ่การใชก้จิกรรมศลิปะส่งเสรมิให้เดก็
ไดส้งัเกต มคีวามสามารถในการมองเหน็ความงามเหล่านี้ได้ เดก็กจ็ะเกดิอารมณ์ ชื่นชม รู้คุณค่า 
รูส้กึเป็นสุข  
 3.  พฒันาการทางสังคม ศลิปะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึก
ร่วมกนั เพราะศลิปะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ระหว่างผูส้ร้างผลงานศลิปะด้วยกนั และระหว่าง
ผลงานทางศลิปะกบัผู้ชม ผลงานศลิปะยังช่วยสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียน 
ระหว่างครูกบันักเรียน กิจกรรมแสดงออกทางศลิปะส่วนใหญ่ จงึเน้นสาระที่เกี่ยวข้องกบัสงัคม       
และสิง่แวดลอ้มรอบๆตวั  
 4.  พฒันาการด้านสตปิญัญา สติปญัญา คอื เครื่องสะท้อนที่ให้เหน็ความสามารถของ
บุคคลทีใ่ชค้วามคดิอย่างมเีหตุผล ท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้การทีเ่ดก็
แสดงออกทางศลิปะในแต่ละวยั แต่ละบุคคล และแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ย่อมแสดงถงึความ
แตกต่างทางด้านสติปญัญาด้วย ข้อแตกต่างนั ้นอาจจะปรากฏในแง่รายละเอียด รูปทรง            
การออกแบบส ีความคดิ หรอืจนิตนาการ กจิกรรมทางศลิปะมขีอบเขตกวา้งขวาง เดก็จงึมโีอกาสได้
ทดลองท าและค้นหาความสามารถของตนเองว่าความถนัดมีความสามารถในการท าอะไรบ้าง      
ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการส ารวจ ทดลอง สร้างสรรค์กับวัสดุนานาชนิด จะเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ มเีหตุผล มีรสนิยมอนัด ีมคีวามเป็นตวัของตวัเอง      
มสีตปิญัญากวา้งขวางยิง่ขึน้  
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 5.  พฒันาการทางด้านความรู้ การรบัรู้ หมายถึง กระบวนการที่คนได้รับรู้โดยอาศยั
ประสาทสมัผสั มีความตัง้ใจ ความต้องการการรบัรู้ของมนุษย์ มกัจะมลีกัษณะการจดัสิง่ที่จะรบัรู้   
เป็นส่วนรวม หรอืเป็นหมวดหมู่ เพราะในการรบัรู้แต่ละครัง้ อวยัวะรบัรู้สมัผสัหลายอย่างจะท างาน
ร่วมกนั คือ แทนที่จะรบัรู้รายละเอยีด เรามกัจะรบัรู้ส่วนรวมได้มากกว่า นอกจากนี้มนุษย์ยงัรบัรู้
ทางด้านคุณค่าและการวเิคราะห์ควบคู่ไปด้วยกรมวชิาการ (2540: 106) กล่าวถงึ คุณค่าของ
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ว่า กิจกรรมศลิปะเป็นกิจกรรมที่สามารถพฒันาเด็กได้หลายด้าน เช่น 
ทางดา้นกลา้มเนื้อมอืซึ่งจะชว่ยใหม้อืของเดก็พรอ้มทีจ่ะจบัดนิสอเขยีนหนงัสอืได ้เมื่อไปเรยีนในชัน้
ประถมศกึษา นอกจากนี้ยงัช่วยในการพฒันาทางอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปญัญา เด็กจะมี
โอกาสท างานตามล าพงัและท างานเป็นกลุ่ม รูจ้กัปรบัตวัทีจ่ะท างานดว้ยกนั และส่งเสรมิจนิตนาการ 
ความคดิสรา้งสรรค ์และสนองความสนใจความตอ้งการของเดก็วยันี้ไดเ้ป็นอย่างดี 
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 107) กล่าววา่ ศลิปะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เดก็ได้แสดง
ความสามารถและความรูส้กึนึกคดิของตนออกมาในรูปของภาพหรอืสิง่ของที่เดก็จะสามารถแลเหน็
ได้ เด็กจะใช้ศลิปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท า เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน การจัด
ประสบการณ์ทางศลิปะใหแ้ก่เดก็ชว่ยใหเ้ดก็มโีอกาสคน้ควา้ ทดลอง และสื่อสารความคดิ ความรู้สกึ
ของตน ใหผู้อ้ ื่นและโลกทีอ่ยู่รอบตวัเขาเขา้ใจได ้นอกจากนัน้ยงัได้มโีอกาสพฒันาความสามารถใน
การคิดและการใช้จินตนาการ การสงัเกตและเพิ่มพูนการรบัรู้ที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่น และพฒันา  
ความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัตนเองในการเลือกใช้วสัดุต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา เกดิความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัรูปร่าง ส ีและมโีอกาสพฒันาทกัษะ
พื้นฐานในการอ่าน พฒันาทกัษะทางสงัคมจากการแบ่งปนัอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รบัผดิชอบใน   
การดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์เหล่านัน้ 
 อานไฮเอน (ปรษิา บุญมาศ. 2551: 22; อ้างองิจาก Arnhien. 1983: 9 – 11) กล่าวว่า
กจิกรรมสรา้งสรรคม์ปีระโยชน์ในแง่ของการฝึกการแสดงออกตามความคดิของเดก็เพราะกจิกรรม
ศลิปสร้างสรรค์สามารถส่งเสรมิความคิดจิตนาการต่างๆของเดก็ อกีทัง้ยงัช่วยฝึกทกัษะการรบัรู้    
และความสมัพนัธข์องมอืกบัตาของเดก็ 
 จากการศกึษาคุณค่าของกจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สรุปได้ว่า กจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นกจิกรรมทีม่คีุณค่าต่อเดก็หลายดา้น นบัวา่เป็นแนวทางทีเ่ปิด
โอกาสให้เดก็ได้แสดงออกอย่างอิสระตามความสนใจและจนิตนาการของเดก็อย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากนัน้กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคย์งัมผีลต่อการพฒันาการในด้านต่าง ๆ และยงัเป็นพื้นฐานที่จะ
เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพวยัต่อไป 
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2.4  หลกัการในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 ไดม้ผีูก้ล่าวถงึหลกัการในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ไวด้งันี้ คอื 
 กรมวชิาการ (2540: 23) กล่าววา่ ในการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา มี
ความส าคญัอย่างยิง่เพราะเดก็ในวยัแรกเกดิถงึ 6 ปี เป็นระยะที่ส าคญัที่สุดของการพฒันาทัง้ทาง
ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดักจิกรรมที่เหมาะสม
ใหก้บัเดก็เพื่อกระตุ้นให้เกดิการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพของเดก็แต่ละคน ดงันัน้การจดักจิกรรม
ส าหรบัเดก็ก่อนประถมศกึษา จงึควรยดึหลกัการดงันี้ 
 1.  กจิกรรมทีจ่ดัควรค านึงถงึตวัเดก็เป็นส าคญั เดก็แต่ละคนมคีวามสนใจแตกต่างกนัจงึ
ควรให้มีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกบัวยั ตรงกบัความสนใจและความต้องการของเด็ก
เพื่อใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกตามความสนใจและความสามารถ 
 2.  กิจกรรมที่จดัควรมีทัง้กิจกรรมที่ให้เด็กท าเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่     
ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็รเิริม่กจิกรรมดว้ยตนเองตามความเหมาะสม 
 3.  กิจกรรมที่จ ัดควรมีความสมดุล คือ มีทัง้กิจกรรมในห้อง เรียนและนอกห้องเรียน 
กจิกรรมตอ้งเคลื่อนไหวและสงบ กจิกรรมทีเ่ดก็รเิริม่และครูรเิริม่ 
 4.  ระยะเวลาในการจดักจิกรรมควรเหมาะสมกบัวยั มกีารยดืหยุ่นได้ตามความต้องการ
และความสนใจของเดก็ เชน่ 
  วยั 3 ขวบ มคีวามสนใจชว่งสัน้ประมาณ 8 นาท ี
  วยั 4 ขวบ มคีวามสนใจชว่งสัน้ประมาณ 12 นาท ี
  วยั 5 ขวบ มคีวามสนใจชว่งสัน้ประมาณ 15 นาท ี
 5.  กจิกรรมทีค่วรจะเน้นใหม้สีื่อของจรงิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต ส ารวจ ค้นควา้ ทดลอง
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่น ๆ และผูใ้หญ่ 
 สตัยา สายเชือ้ (2541: 15) เสนอแนวคดิในการจดักจิกรรมการสอนศลิปะส าหรบัเดก็ก่อน
วยัเรยีน ดงันี้ 1. จดัเนื้อหาและหลกัสูตร เน้นใหเ้ดก็มโีอกาสจดักระท า (Manipulation) เพราะเดก็ใน
วยันี้จะเรยีนรู้โดยอาศยัประสาทสมัผสั การรบัรู้ การเคลื่อนไหว (Sensory – Motor) เพื่อส่งเสรมิ
พฒันาการด้านสตปิญัญา 2. การจดักจิกรรมควรเน้นพฒันาประสาทสมัผสัให้มากที่สุด กิจกรรม
กระตุ้นให้คิดและจดักระท าหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม รวมทัง้สัมผสัแตะต้องให้เห็นสิ่งต่างๆทัง้
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งชว่ยใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ รอบตวั 3. ในทศันะของเพยีเจต ์การเลอืกวสัดุโดยเดก็มี
โอกาสสมัผสัหรือจบัต้องสิง่ของที่มอียู่ในธรรมชาต ิเช่น ดนิ หนิ ทราย น ้า  ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเป็นสื่อ
พฒันาประสาทรบัรู้การเคลื่อนไหวของเดก็ให้เขา้ใจในสภาพความจรงิของวตัถุ เช่น เรื่องน ้าหนัก 
เนื้อสารจะน าไปสู่การเชื่อมโยงกบัโครงสร้างอื่น จงึให้เด็กได้จดัท าเพื่อพฒันาประสาทสมัผสัมาก
ที่สุด 4. กิจกรรมที่จดัควรเน้นให้มสีื่อของจรงิให้เด็กได้มีโอกาสสงัเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่นๆและผูใ้หญ่ 
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 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 108) กล่าววา่ การเตรยีมกจิกรรมทางศลิปะที่เหมาะสมให้กบั
เดก็ควรค านึงวา่จะเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็นอสิระในการทดลอง คน้ควา้และสามารถสื่อสารสิง่ที่
เขาทดลองกบัผูอ้ ื่นนอกจากนี้ยงัไดม้โีอกาสพฒันากลา้มเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเลก็ สร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างมือและตา เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปทรงและสี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการเตรียม   
ความพร้อมในการอ่าน และยังได้มีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวสัดุอุปกรณ์
หมุนเวยีนกนัรบัผดิชอบในการใชแ้ละเกบ็อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 115) กล่าววา่ สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดประการหนึ่งในการท างานศลิปะ 
คือเวลา เด็กจ าเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ต่อเนื่ องและยาวนานเพียงพอที่จะท างานศิลปะดังที่            
เชอรม์าเซอร ์(Schirrmacher. 1993: 1-2) กล่าวว่า นักการศกึษาปฐมวยัได้มองเหน็คุณค่าของงาน
ศลิปะที่เด็กได้ท า ถึงแม้ว่าเด็กในวยันี้จะไม่สนใจและไม่พร้อมที่จะรบัความรู้เชิงวชิาการ  แต่ว่า     
เด็กก็ยังมีความสนใจและพร้อมที่จะท ากิจกรรมทางศลิปะ ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกบัศิลปะส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัควรเป็นดงัต่อไปนี้ 
 1.  ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดแ้สดงความรูส้กึของตนเองออกมาอย่างอสิระเสร ีเดก็ต้องการแสดง
ความรูส้กึของตนเองผา่นงานศลิปะ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 2.  ส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งกระบวนการและผลผลติทางศลิปะ โปรแกรมศลิปะ
ทีด่จีะต้องให้เดก็ได้เขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอดในขอ้เทจ็จรงิที่เดก็แต่ละคนสามารถเกดิได้ทั ้ง
กระบวนการและผลผลิต รวมทัง้ทกัษะที่ต้องการให้เกิดแก่เด็ก เช่น การหยด การตดั การม้วน    
การโรย การตดิ และการถกั ผลผลติของการลงมอืกระท าคอื ผลงาน 
 3.  ส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามคดิสรา้งสรรค ์การกระตุ้นให้เดก็เกดิความคดิสร้างสรรค์จ าเป็น 
ทีจ่ะตอ้งค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
  3.1 เดก็ตอ้งการท าอะไร (เนื้อหา) 
  3.2 เดก็ตอ้งการท าอย่างไร (กระบวนการ) 
  3.3 เดก็ตอ้งการไดอ้ะไรเป็นผลผลติข ัน้สุดทา้ย (ผลผลติ) 
 4.  ส่งเสรมิให้เดก็ได้ลงมอืกระท าและค้นพบด้วยตนเอง เดก็สามารถสร้างผลงานศลิปะ
โดยผา่นการคน้พบและการทดลอง การวางแผนในกจิกรรมศลิปะแต่ละครัง้จงึต้องสอนวธิกีารแต่ละ
ข ัน้เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบ การสืบค้น         
การประดษิฐ ์และการทดลองทีส่รา้งสรรค ์
 5.  ส่งเสรมิกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและการมสี่วนร่วมตลอดเวลา เดก็มกีารเคลื่อนไหวและ
แสดงออกถงึศลิปะ การยกมอื การยนื การระบายส ีการใชด้นิน ้ามนั การฉีก การทุบ ดงึ ม้วน กด 
จกิ หยบิ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการกระตุ้นพฒันาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
การส่งเสรมิการแสดงออกอย่างต่อเนื่องจะชว่ยใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกอย่างเตม็ที่ 
 6.  สรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิขึน้ภายในตวัเดก็ ศลิปะเป็นกจิกรรมที่ต้องการเกดิจากแรงจูงใจ
ภายในตนเอง ซึ่งนกัการศกึษาปฐมวยั พบวา่ การสรา้งสรรคง์านศลิปะเกดิจากแรงจูงใจภายในทีเ่ดก็
ตอ้งการเรยีนรูแ้ละรบัรูส้ิง่รอบตวั 
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 7.  สร้างความส าเรจ็และความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง การเลอืกกจิกรรมทางศลิปะ   
ที่เหมาะสมกบัพฒันาการของวยัและการส่งเสรมิความส าเรจ็ของเดก็ ความรู้สกึที่เดก็ได้ท าส า เร็จ
ช่วยให้เกิดความคิดเชงิบวกต่อตนเอง กิจกรรมที่ยากเกินไปจะเป็นตวัสกดักัน้เด็ก และน าไปสู่    
ความลม้เหลวในทีสุ่ดนบัวา่เป็นอนัตรายอย่างยิง่ในการพฒันาเดก็ 
 8.  ส่งเสริมตามความเหมาะสมของพัฒนาการแต่ละวยั กิจกรรมทางศิลปะที่ดีต้อง
ค านึงถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละวยั ซึ่ งเด็กแต่ละวยัจะมีขีดจ ากัดในด้านการควบคุมอวยัวะ       
และ การใชม้ติสิมัพนัธ์ 
 9.  ใชส้ื่อและอุปกรณ์ทางศลิปะอย่างเหมาะสม เดก็สามารถใชอุ้ปกรณ์งานศลิปะได้อย่าง
หลากหลายครูจึงต้องน าสื่อที่เหมาะสมมาใช้ในงานศิลปะในทางที่สร้างสรรค์ ว ัสดุ อุปกรณ์         
และเครื่องมอืต่าง ๆ ตอ้งเหมาะสมกบัพืน้ฐานของเดก็ ตลอดจนค านึงถงึราคาอุปกรณ์ การคุ้มค่าใน
การลงทุน การดูแลและรกัษาเป็นอย่างด ี
 10. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนไดม้สี่วนร่วมและเป็นไปอย่างเสรี  
 เบญจา แสงมล ิ(2545: 63-67) กล่าวในท านองเดยีวกนัวา่ การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค ์
มสีิง่ทีค่วรค านึงถงึขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1.  ความสนใจของแต่ละบุคคล ครูควรช่วยเหลอืให้เด็กได้ประสบการณ์ที่เป็นผลส าเร็จ
ตามความตอ้งการของเดก็ สรา้งเสรมิเจตคตทิี่ดตี่อการผดิพลาดและการรู้จกัรบัผดิชอบในการดูแล
รกัษาวสัดุ พรอ้มทัง้สรา้งความรูส้กึมัน่คง โดยปล่อยให้เด็กมอีสิระในการคดิ จนิตนาการ เลอืกและ
ตัดสินใจ ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าเด็กเมื่อเด็กต้องการ ใช้ค าถามกระตุ้นความคิดและ             
ให้ความเหน็พ้องในความพยายามที่แท้จรงิของเดก็ นอกจากนัน้ครูควรมคีวามเป็นกนัเอง จรงิใจ   
และมคีวามเขา้ใจในตวัเดก็ดว้ย 
 2.  การจดัสถานที่ เวลา และวสัดุให้พอเพยีงเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่าง
อสิระเมื่อท างานคนเดยีวหรอืท างานเป็นกลุ่มเลก็ ๆ บนพืน้ บนโต๊ะ ภายในและภายนอกอาคารเรยีน 
มอบความไว้วางใจแก่เดก็ให้เด็กดูแลรกัษาเครื่องมือ เครื่องใชแ้ละวสัดุด้วยตนเอง เวลาที่ให้เด็ก     
ไม่ควรน้อยเกนิไปจนเดก็ต้องรีบร้อนในการกระท ากจิกรรม การส ารวจ การวางแผน การเก็บท า
ความสะอาดหลงัจากการท างานเสรจ็ วสัดุทีใ่ชต้อ้งเตรยีมไวห้ลากหลายชนิดให้เดก็เลอืกตามความ
พอใจ และเหมาะสมกบัอายุของเด็ก เกบ็รกัษาง่ายและให้โอกาสเด็กมปีระสบการณ์ทางประสาท
สมัผสั 
 3.  การแสดงออกเชงิสร้างสรรค์ เดก็ต้องการประสบการณ์ที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยกระตุ้น   
การแสดงออกสร้างสรรค์ ประสบการณ์นี้ เริ่มจากการเล่นของเด็กในชีวิตประจ าวนั การพูด         
การสนทนา ความรูส้กึในสิง่ทีเ่ดก็เหน็ ชว่ยใหเ้ดก็นึกถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ครูควรสนับสนุนการพูด
ของเดก็ การแสดงออกทางการกระท าและการแสดงออกโดยการใชส้ื่อกลาง วสัดุเครื่องใชท้างศลิปะ 
การทศันศกึษา เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งเสรมิการแสดงออกแบบสรา้งสรรค์ 
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 4.  เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการแสดงออกสร้างสรรค์ของเด็ก ครูต้องท าหน้าที่        
เป็นผูท้ าใหผู้ป้กครองเดก็เขา้ใจผลงานของเดก็ และสามารถเสนอแนะผูป้กครองในการเลอืกวสัดุที่
เหมาะสมใหเ้ดก็เมื่ออยู่บา้น 
 5.  ครูใชว้ธิกีารสรา้งสรรคส์นบัสนุนเดก็ใหเ้ลอืกกจิกรรมศลิปะดว้ยวธิซีึ่งเดก็จะแสดงออก
หรือกระท าได้ และจะรวบรวมความคิดหรือวสัดุ วธิีนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะกระท ากิจกรรม    
โดยปราศจากการแนะน า แต่หมายความว่าเด็กจะตดัสินใจและเลือกด้วยตนเอง กิจกรรมศลิปะ         
ควรมหีลายชนิดใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกในแต่ละวนั 
 กุลยา ตนัติผลาชวีะ (2551: 184) กล่าวว่า กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นพบ และได้ทดลองกบัสื่ออุปกรณ์ทางศลิปสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้เกิด     
การพฒันาความคดิรวบยอดพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จากการสงัเกต และประเมนิ
ภาพการจัดกิจกรรมศิลปะควรแนะน าหรือบอกเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่ให้เด็กค้นพบ
กระบวนการทางศลิปะด้วยตนเอง โดยให้เดก็ได้ค้นควา้อย่างกวา้งขวางจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
(Schirrmacher. 1988:190 – 191) ให้โอกาสแก่เดก็ในการท างานตามความพอใจและเป็นอสิระ     
ครูต้องเป็นผู้กระตุ้นจินตนาการของเด็ก พร้อมกบัการสนับสนุนให้เด็กแสดงออกด้านความคิด
สรา้งสรรค ์โดยหลกีเลีย่งใหเ้ดก็ลอกเลยีนหรอืวาดภาพระบายสจีากสมุดภาพ เพราะเท่ากบัเป็นการ
กกัความคดิเดก็ 
 สรวงพร  กุศลส่ง (2553: 120) กล่าววา่ การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ จงึควรเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และถ่ายทอดความรู้สึกจินตาการทาง
ความคิดของเด็ก คุณค่าและความส าคัญของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ อันดับแรกควรส ารวจ      
ความพร้อม วุฒภิาวะของเด็กที่จะเรียนรู้ การจดัเตรียมให้เด็กได้มีทกัษะในการใช้วสัดุอุปกรณ์       
ในงานศลิปะทีห่ลากหลาย การจดักจิกรรมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีน การจดัสภาพแวดล้อม  
ที่เอื้อต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้จากการน าวสัดุธรรมชาติ วสัดุเหลอืใช ้มาพฒันาในการสร้าง   
งานศลิปะใหม้คีุณค่า 
 บูรชยั  ศริมิหาสาคร (2555: 86-88) กล่าววา่ หลกัการจดักจิกรรมสรา้งสรรคค์วรจดัใหเ้ดก็
ท าทุกวนั โดยอาจจดัวนัละ 3-5 กจิกรรม ให้เดก็เลอืกท าอย่างน้อย 1-2 กจิกรรมตามความสนใจ        
ดงัตวัอย่างการด าเนินการ ดงันี้ 

1. เตรยีมจดัโต๊ะและอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม โดยอาจมอบหมายใหเ้ดก็รบัผดิชอบ ช่วยจดัในแต่
ละวนั ตวัอย่างการจดักจิกรรมสร้างสรรคใ์น 1 วนั เชน่  
  กจิกรรมที ่1 ป ัน้ดนิน ้ามนั ดนิเหนียว หรอืแป้งโด 
  กจิกรรมที ่2 วาดภาพระบายสดีว้ยสเีทยีน  
  กจิกรรมที ่3 วาดภาพดว้ยสนี ้า 
  กจิกรรมที ่4 ฉีกปะกระดาษ 
  กจิกรรมที ่5 ประดษิฐเ์ศษวสัดุ 
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 2.  สรา้งบรรยากาศในการท ากจิกรรมใหส้ดชืน่แจ่มใสและมอีสิระ ใหเ้ดก็เลอืกท ากจิกรรม
อย่างมีระเบยีบ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใชค้ าถามและสนทนา เช่น "อาหารมื้อเชา้วนันี้ใคร
รับประทานไข่บ้าง" เป็นต้น เมื่อเด็กยกมือตอบ ครูอนุญาตให้เด็กเหล่านัน้เลือกท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ที่จดัเตรียมไว ้หรอืเลอืกเล่นอสิระในมุมเล่นต่างๆ ครูจะเปลี่ยนค าถามเป็นอาหารชนิด
อื่นๆ ต่อไป จนเดก็ไดเ้ขา้ท ากจิกรรมทุกคน 
 3.  ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมต่าง อย่างอิสระตามความสนใจของตนเองอย่างน้อย 1-2 
กจิกรรม 
 4.  การเปลี่ยนและหมุนเวยีนการท ากจิกรรม ครูต้องก าหนดขอ้ตกลงกบัเดก็ว่าในกรณี   
ที่โต๊ะหรือกลุ่มใดครบหรือเต็มตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว เด็กคนอื่นที่ต้องการเขา้ไปท ากิจกรรม     
ในโต๊ะหรือกลุ่มนัน้ จะต้องคอยจนกว่าจะมีที่ว่าง คือให้เลือกเล่นในมุมเล่นก่อน เมื่อมีที่ว่างจึง
สามารถเขา้ท ากจิกรรมสรา้งสรรคท์ีต่นสนใจได้ 
 5.  กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ส าหรับเด็ก ครูควรแนะน าอุปกรณ์และวิธีใช้ เช่น         
การละเลงสดีว้ยนิ้วมอื ซึ่งจะตอ้งใชน้ ้าทาโต๊ะแล้วทาบกระดาษลงไปเพื่อกนัไม่ใหก้ระดาษเลื่อนไปมา 
ตกัแป้งทีผ่สมลงบนกระดาษ ใชส้่วนต่างๆ ของมอื เชน่ นิ้วมอื ฝา่มอื สนัมอื เป็นตน้ วาดแป้งเป็นรูป
ต่างๆ และควรแนะน าใหเ้ดก็สวมพลาสตกิกนัเป้ือน เพื่อไม่ใหเ้ลอะเทอะเสือ้ผา้ 
 6.  ขณะเดก็ท ากจิกรรม ครูตอ้งคอยดูแล ชีแ้นะ หรอืให้ค าปรกึษาเมื่อเดก็ต้องการ ครูไม่
ควรบอกหรอืสัง่ให้เดก็ท าตามความคดิเหน็ของครู หรอืให้ท ากจิกรรมเหมอืนกนัหมดทัง้ห้อง และ
จะตอ้งคอยใหก้ าลงัใจเดก็ อย่าตเิตยีนเดก็จนหมดก าลงัใจ 
 7.  ควรกระตุน้ใหเ้ดก็รูจ้กัคดิแกป้ญัหา เชน่ พบว่าเดก็วาดภาพรถยนต์ไม่มลี้อ แทนที่ครู
จะบอกใหไ้ดเ้ดก็เตมิลอ้รถ ครูอาจใชค้ าถามวา่ "รถคนันี้จะแล่นไดอ้ย่างไร" การถามเช่นนี้จะช่วยให้
เดก็คดิและพบค าตอบดว้ยตวัเอง 
 8.  เมื่อท างานเสรจ็หรอืหมดเวลา ต้องให้เดก็เกบ็วสัดุ เครื่องมอืเครื่องใชเ้ขา้ที่ และดูแล
ความสะอาดหอ้งเรยีนใหเ้รยีบรอ้ยทุกครัง้ 
 9.  เมื่อเดก็ท างานเสรจ็ อาจให้เดก็เล่นหรอือธบิายผลงานของตน ทัง้นี้เพื่อพฒันาภาษา
และทกัษะการคดิของเดก็ ถา้เป็นภาพวาด ครูควรบนัทกึเรื่องทีเ่ดก็เล่าและวนัทีท่ าไวด้ว้ย เพื่อทราบ
ความกา้วหน้าและระดบัพฒันาการของเดก็ การเขยีนเรื่องทีเ่ดก็เล่า ควรเขยีนด้วยตวับรรจง ขนาด
ตวัหนงัสอืใหญ่พอทีเ่ดก็จะเหน็ลลีาการเขยีนทีถู่กตอ้ง เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสคุน้เคยกบัตวัหนงัสอื 
 จากการศกึษาหลกัในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั สรุปไดว้า่ หลกัใน
การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ส าหรบัเด็กปฐมวยัมีความส าคญั เปรียบเสมือนหวัใจของการจดั
กจิกรรมทีค่รูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งจะน าไปปรบัใชก้บัเดก็ในการจดักจิกรรม จงึต้องค านึงถงึพฒันาการ
ของเดก็เป็นส าคญั ซึ่งควรจดัให้เหมาะสมสอดคล้องกบัวยั และความสนใจ ควรเปิดโอกาสให้เด็ก        
มอีิสระในการคดิ การแสดงออก ได้ทดลอง ค้นควา้ ได้ลงมือปฏบิตัดิ้วยตนเองผ่านการเล่ น และ      
มปีฏสิมัพนัธก์บัสื่อวสัดุทีห่ลากหลาย  
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2.5  กิจกรรมศิลปสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ควรมลีกัษณะที่หลากหลายช่วยให้
เดก็มโีอกาสทดลอง ค้นควา้และสื่อสารความคดิความรู้สกึของตนได้อย่างเหมาะสม สิง่ที่น ามาใช้    
ในกิจกรรมควรมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไป มีความเข้าใจ ตรงตามความต้องการและไม่ยุ่งยาก
ซบัซ้อนเกนิความสามารถของเดก็ 
 ชยัณรงค ์เจรญิพานิชยกุล (2533: 51–56) ไดก้ล่าววา่ กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ที่หมาะสม
ส าหรบัเดก็ปฐมวยัแบ่งออกเป็น 5 สาขาใหญ่ๆ คอื 
 1.  กจิกรรมวาดเสน้ (Drawing) การวาดเสน้เป็นภาพที่เกดิจากเขยีนวสัดุบางชนิดลงบน
กระดาษ โดยแสดงลกัษณะเป็นเสน้ วสัดุทีน่ิยมใชเ้ขยีนคอื ดนิสอด า ดนิสอส ีสเีทยีน พู่กนั สชีอรค์  
ชอรค์เขยีนกระดานด า ปากกาลูกลื่น ปากกาหมกึซมึ ปากกาปลายสกัหลาด พู่กนั ฯลฯ 
 2.  กจิกรรมระบายส ี(Painting) เดก็วยันี้เป็นวยัที่กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะแสดงออกใน
เรื่องการเขยีนภาพระบายสสี าหรบักจิกรรมระบายสจีะต้องอธบิายวธิกีารใชส้หีรอืถอืพู่กนั การจุ่มส ี
มาระบาย การระบายส ีการลา้งท าความสะอาดหลงัจากทีเ่รยีนไปสกัระยะหนึ่งควรสอนประสบการณ์
ใหม่ๆ เชน่ การผสมส ีสทีีค่วรใชค้อื สฝีุน่ สโีปสเตอร ์สเีทยีน เป็นตน้ 
 3.  กจิกรรมภาพพมิพ์ (Print Making) กรรมวธิทีางภาพพมิพ์มหีลายวธิ ีแต่ที่เหมาะสม
ส าหรบัเดก็เลก็คอื การพมิพจ์ากแม่พมิพนู์น (Relief Printing) เดก็ในวยันี้จะชอบงานภาพพมิพ์มาก
เพราะมกีจิกรรมท ามากมายหลายขัน้ตอนเหมาะสมกบัวยัทีก่ าลงัอยากรูอ้ยากเหน็ 
 4.  กจิกรรมประตมิากรรม (Sculpture) กจิกรรมประตมิากรรมที่เหมาะสมกบัเดก็เลก็คอื
งานดนิ ได้แก่ ดนิเหนียว ดนิน ้ามนั กจิกรรมที่เกี่ยวกบัดนิมหีลายวธิ ีเช่น การป ัน้ดนิ การกดวสัดุ
ต่างๆ ลงบนแผ่นดิน การแผ่ดินเป็นแผ่นบางๆแล้วขดีเขยีนลงบนดนินัน้ การตดัแผ่นดินเป็นเส้น
ยาวๆ หลายๆ เสน้ แลว้น ามาถกัหรอืสานกนัเป็นลายตาขา่ย 
 5.  กจิกรรมประดษิฐ์ตกแต่ง (Crafts) งานประดษิฐ์ตกแต่งที่เหมาะสมกบัเดก็เลก็ ได้แก่
การท าภาพปะตดิ การท าหน้ากากจากถุงกระดาษ การฉีกกระดาษใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ การประกอบ
เศษวสัดุ กจิกรรมประดษิฐต์กแต่ง นอกจากจะใหเ้ดก็แสดงออกทางศลิปะแลว้ยงัเน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู้
การท างานทีม่กีระบวนการหรอืมขี ัน้ตอนดว้ย 
 พรีะพงษ์ กุลพศิาล (2536 : 34 – 35) แบ่งประเภทของกจิกรรมส าหรบัเดก็ตามลกัษณะ
ผลงานทีเ่ดก็สรา้งสรรคเ์ป็นหลกัคอื 
 1.  กจิกรรมศลิปะ 2 มติ ิหมายถงึ กจิกรรมที่มุ่งให้เดก็สร้างสรรค์ภาพบนระนาบผวิวสัดุ   
ทีแ่บนๆ เชน่ กระจก กระดาษ ผนังปูน พื้นทราย พื้นดนิ ฯลฯ โดยใชก้ลวธิวีาดเส้นระบายส ีพมิพ ์
กด ประทบัใหเ้ป็นส ีปะตดิดว้ยกระดาษส ีเป็นตน้ กจิกรรมประเภทนี้ได้แก่ การวาดภาพด้วยนิ้วมอื
หรือมือ การพิมพ์ภาพด้วยเศษวสัดุต่างๆ การวาดภาพเส้นด้วยดินสอสีเทยีน การระบายสีด้วย      
สเีทยีน สฝีุน่ สโีปสเตอร ์สนี ้า เป็นตน้ ผลงานศลิปะประเภทนี้ดูแลว้แบนราบมเีฉพาะมติกิวา้งขวาง 
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 2.  กจิกรรม 3 มิต ิหมายถงึ กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กสร้างภาพให้มลีกัษณะลอยตวันูน
หรือเว้าลงไปในพื้นที่โดยใช้วสัดุและกลวธิีต่างๆที่เหมาะสมกบัวสัดุนัน้ๆ เช่น การป ัน้ทราย ดิน
เหนียว ดนิน ้ามนั กระดาษ แป้งโด หรือการประกอบวสัดุต่างๆเขา้ด้วยกนั กลวธิีที่จะให้เด็กท า
กิจกรรมประเภทนี้ต้องไม่มีข ัน้ตอนที่ซับซ้อนสามารถท าให้อย่างรวดเร็ว ง่าย  และไม่เสี่ยง           
ต่ออนัตราย เช่น วสัดุที่น ามาประกอบเข้าด้วยกนัควรเป็นวสัดุประเภทกล่องกระดาษ เมล็ดพืช 
ลูกปดั เศษใบไม ้โดยใชก้าวทีต่ดิง่าย เป็นตน้ 
 3.  กจิกรรมศลิปะผสมผสาน 2 มติิ 3 มิต ิกิจกรรมที่ให้เด็กสร้างสรรค์ภาพโดยใชว้สัดุ 
และกลวธิีทางกจิกรรมศลิปะ 2 มิติ และ 3 มติิ รวมเข้าด้วยกนั เช่น ให้เด็กใช้สีโปสเตอร์ระบาย     
บนรูปป ัน้ดินเหนียวหรือแป้งโดที่แห้งแล้วให้เด็กระบายสีหรือผนึกกระดาษสี (ที่ฉีกหรือตดัเป็น     
รูปต่าง ๆ) ตกแต่งกล่องกระดาษ 
  การจดักิจกรรมศลิปะทัง้ 3 ประเภทควรให้โอกาสแก่เด็กร่วมกนัท าเป็นกลุ่มด้วย   
กลุ่มละประมาณ 3-5 คน ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัขนาดของผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรบัเด็กปฐมวยั      
ทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย เชน่ การวาดภาพระบายส ีการทดลองเกีย่วกบัส ี
การพิมพ์ภาพ การป ัน้ และการประดิษฐ์เศษวสัดุ ซึ่งเป็นกิจกรรมดงักล่าวได้ส่งเสริมพฒันาการ    
และฝึกให้เดก็สงัเกตและสมัผสัสิง่ต่างๆ รอบตวัท าให้เด็กมคีวามสนุกสนาน เปิดโอกาสให้เดก็ได้
สามารถพฒันาทกัษะในการเรยีนรูแ้ละสามารถแสดงออกทางผลงานศลิปะดว้ยตนเอง 
  ส าหรบักจิกรรมการเล่นส ีซึ่งไดแ้ก่ การกลิ้งส ีเป่าส ีหยดส ีขูดส ีและการท ากจิกรรม
การระบายสดี้วยนิ้วมอื (Finger Painting) ซึ่งหมายถงึ การละเลงสทีี่ใชน้ิ้วมอืแทนพู่กนัหรอืเกรยีง 
โดยการป้ายสทีีต่อ้งการแลว้กดหรอืขยีล้งบนผนืผา้ใบ ผลทีเ่กดิขึน้คอื จะได้ร่องรอยของสทีี่น่าสนใจ
ต่างๆ จากการใชพู้่กนั 
  การละเลงสดี้วยนิ้วมือเป็นศลิปะแขนงหนึ่งที่เริม่ขึน้ในประเทศจนี (Wolff. 1968: 3) 
การระบายสดีว้ยนิ้วมอื (Finger Painting) การระบายสดีว้ยนิ้วมอืทีแ่ทจ้รงินัน้ควรเรยีกวา่ การละเลง
สดี้วยนิ้วมอืหรอืการละเลงสมีากกว่าเพราะไม่ได้ใชเ้พยีงนิ้วมอืเท่านัน้แต่จะใชทุ้กส่วนของมอืและ
แขน สีที่ใช้ในการละเลงนี้จะแตกต่างกับสีอื่นๆเพราะประกอบด้วย แป้ง สี และส่วนผสมอื่นๆ         
ที่ไม่เป็นอนัตรายต่อผวิหนังคน ส่วนสีน ้าก็ท าให้เกดิรอยด่างและสีเกาะตดิผวิหนัง ล้างออกยาก 
กจิกรรมชนิดนี้เป็นกจิกรรมที่เหมาะสมกบัเดก็เลก็มากและยงัใชใ้นการท ากายภาพบ าบดัส าหรบั
คนไขท้ีม่ปีญัหาเรื่องการเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อมอืดว้ย 
  การเริ่มต้นกิจกรรมของเด็กในครัง้แรกเด็กอาจจะรู้สึกขยะแขยงแป้งกลวัมือเป้ือน
เปรอะล้างไม่ออก ครูต้องสาธิตให้เด็กเห็นว่าแป้งจะสามารถล้างออกได้ง่ายและเป็นกิจกรรม          
ทีส่นุกสนาน พรอ้มทัง้สาธติใหดู้ในครัง้แรกๆ ในทีสุ่ดเดก็กจ็ะเริม่คุน้เคยโดยอาจจะเริม่จากการใชน้ิ้ว
เพียงนิ้วเดยีววาดรูปแต่สุดท้ายแล้ว จะใช้มอืทัง้ 2 ข้างละเลงและไม่ยอมที่จะเลกิง่ายๆ สิง่ที่ควร
ระมดัระวงัคอื ไม่ใหเ้ดก็เอานิ้วใส่ปากเพราะอาจเป็นอนัตรายได้ ในต่างประเทศจะใชช้็อคโกแลตให้
เดก็เลก็ๆ ละเลงแทนแป้งไม่มอีนัตรายต่อเดก็ (สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล. 2545 : 71-72) 
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  ความมุ่งหมายของกจิกรรมละเลงสดีว้ยนิ้วมอื 
  1.  เพื่อใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละคน้พบเกีย่วกบัส ีเสน้ รูปทรง และการออกแบบดว้ยตนเอง 
  2.  เพื่อให้เด็กได้ทดลองใช้ฝ่ามือ นิ้ว เล็บ สันมือ ก าป ัน้ และแขน เคลื่อนไหว       
เป็นจงัหวะในลกัษณะต่างๆ 
  3.  เพื่อส่งเสรมิพฒันาการใชม้อื แขน ใหค้ล่องแคล่ว 
  4.  เพื่อใหเ้ดก็ไดใ้ชจ้นิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 
  5.  เพื่อชว่ยคลีค่ลายและระบายความรูส้กึภายในของเดก็ออกมา 
  การเตรยีมการท างาน ครูควรก าหนดจ านวนเดก็ให้พอกบัสถานทีท่ีก่วา้งขวางพอจะได้
เคลื่อนไหวไดส้ะดวกมกีารเตรยีมถงัน ้า ส าหรบัจุ่มกระดาษ ลา้งมอื มีผา้เชด็มอื ใกล้กบัโต๊ะที่เดก็ท า
กจิกรรมก่อนการท ากจิกรรมเดก็ควรสวมเสือ้กนัเป้ือนทุกครัง้ทีท่ ากจิกรรมและมสีถานที่ตากผลงาน
เมื่อเด็กท าเสร็จแล้ว กระดาษที่เด็กจะใช้ส าหรับกิจกรรมละเลงสีควรจะมีขนาดใหญ่ผิวมัน            
ไม่ซมึน ้าง่าย บางทเีรยีกวา่ กระดาษอารต์มนั หรอือาจจะใชก้ระดาษปฏทินิมนัทีพ่มิพห์น้าเดยีวแทน
ไดด้ ี
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 36) กล่าวถึง กิจกรรม
สรา้งสรรคท์ีค่วรมดีงันี้ 
 1.  การวาดภาพและระบายส ี
  1.1 การวาดภาพดว้ยสเีทยีนหรอืสไีม้ 
  1.2 การวาดภาพดว้ยสนี ้า เชน่ พู่กนั ฟองน ้า 
  1.3 การละเลงสดีว้ยนิ้วมอื 
 2.  การเล่นสกีบัสนี ้า 
  2.1 การเปา่ส ี
  2.2 การหยดส ี
  2.3 การเทส ี
 3.  การพมิพภ์าพ 
  3.1 การพมิพภ์าพดว้ยส่วนต่างๆของร่างกาย 
  3.2 การพมิพภ์าพดว้ยวสัดุ พชื ผกัต่างๆ 
 4.  การป ัน้ เชน่ ดนิเหนียว ดนิน ้ามนั แป้งโด ฯลฯ 
 5.  การพบั ฉีก ปะ 
  5.1 การพบัอย่างง่าย 
  5.2 การฉีกปะ 
 6.  การประดษิฐ ์
  6.1 ประดษิฐว์สัดุต่างๆ 
  6.2 การรอ้ย เชน่ ลูกปดั หลอดกาแฟ หลอดดา้ย ฯลฯ 
  6.3 การสาน เชน่ กระดาษ ใบตอง ใบมะพรา้ว ฯลฯ 
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 กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัสามารถจดัไดด้งันี้  
 แฮมมอนด์ (เยาวพา เดชะคุปต์ 2542: 108; อ้างองิจาก Hammond. 1967: 275 - 282) 
สรุปกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคท์ีค่วรจดัใหก้บัเดก็เอาไวด้งันี้ 
 1.  การป ัน้ 
 2.  การประดษิฐ ์
 3.  การฉีก-ตดั-ปะ 
 4.  การระบายส ี
 5.  การวาดภาพดว้ยนิ้วมอื 
 6.  การเล่นบลอ็ก 
 7.  การวาดภาพดว้ยทราย 
 8.  การวาดภาพดว้ยฟองสบู่ 
 สตัยา สายเชือ้ (2541: 43) มทีศันะเพิม่เตมิเกี่ยวกบักจิกรรมศลิปะที่เหมาะส าหรบัเด็ก
ก่อนวยัเรยีนวา่อาจแบ่งไดอ้อกเป็น 7 สาขาใหญ่ ๆ คอื 
 1.  กจิกรรมวาดเสน้และระบายส ี
 2.  กจิกรรมศลิปะดว้ยสธีรรมชาต ิ
 3.  กจิกรรมภาพพมิพ ์
 4.  กจิกรรมประตมิากรรม 
 5.  กจิกรรมกระดาษ 
 6.  กจิกรรมประดษิฐต์กแต่ง 
 7.  กจิกรรมการจดันิทรรศการ 
 ปริยานุช จุลพรหม (2547: 38) สรุปกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่เป็นกิจกรรมประดิษฐ์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วสัดุที่ได้จากธรรมชาต ิเช่น ใบไม้ ดอกไม้ กิง่ไม้ เมลด็พืช
เปลอืกหอย ฯลฯ และวสัดุทีเ่ป็นของเหลอืใช ้เชน่ กล่องยาสฟีนั เศษผา้ ฝาขวดน ้าอดัลม ฯลฯ 
 รุ่งรว ีกนกวบิูลยศ์ร ี(2555: 199) กล่าววา่ กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ เช่น ป ัน้ดนิน ้ามนัหรอื
แป้งโด วาดภาพ ระบายส ีหรอือาจเปลีย่นกจิกรรมการวาดภาพในกระดาษมาเป็นการใชไ้ม้วาดบน
พืน้ดนิ พืน้ทรายในสนามหน้าบา้นกไ็ด้ หรอืกจิกรรมการรอ้ยดอกไมด้้วยก้านมะพร้าว ซึ่งเดก็ต้องมี
สมาธ ินิ้วมอืตอ้งจบัใหม้ัน่ ตอ้งใชส้ายตาในการเสยีบดอกไม ้หรอืการหาเครื่องเล่นประเภทเสยีบต่อ 
เชน่ พลาสตกิสรา้งสรรค ์ช่วยพฒันากลา้มเนื้อมอืและสายตาไดเ้หมอืนกนั 
 จากการศึกษากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั  สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์มีหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมวาดเส้น กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง กิจกรรม
ประตมิากรรม กจิกรรมภาพพมิพ ์กจิกรรมระบายส ีโดยในทุกกจิกรรมจะเน้นให้เดก็ได้สมัผสักบัสื่อ 
วสัดุทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของเดก็  
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2.6  ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์
 สื่อที่ใช้ในการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์นัน้ ถือเป็นสิ่งส าคญัในการส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการใหก้บัเดก็ปฐมวยัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ครูผูส้อนควรค านึงถงึการใชส้ื่อให้มี
ความหลากหลายปลอดภัยและมคีวามเหมาะสมกบัเดก็ในแต่ละวยั ซึ่งจากความส าคญันี้ได้มผีูใ้ห้
ความหมายเกีย่วกบัสื่อทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์ดงัต่อไปนี้ 
 ชยัณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2532: 5) กล่าวว่า สื่อ วสัดุอุปกรณ์ ที่ใชป้ระกอบกิจกรรม 
ศลิปสร้างสรรค์ของเด็กวยัก่อนเรียน มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจดัวางไว้อย่างมีระเบยีบน่าใช ้    
เรามกัพบเสมอวา่เดก็เลก็ๆ ไม่รูจ้ะเริม่ตน้ท างานศลิปะอย่างไรด ีแต่เมื่อเดก็เหน็อุปกรณ์หลายอย่าง
วางไว้บนโต๊ะก็เกิดความคิดที่จะอยากวาดหรืออยากท ากิจกรรมศลิปะทันที ซึ่งสอดคล้องกับ
พรีะพงษ์ กุลพศิาล (2545: 191) ที่กล่าวว่า สื่อ วสัดุทางศลิปะเป็นหวัใจส าคญัอย่างหนึ่งที่จะช่วย
กระตุ้นการท างานศลิปะแก่เด็กเป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากประสบการณ์ทางการมอง และ    
การสงัเกต ซึ่งถา้เราจดัเตรยีมสื่อ วสัดุหลายๆ ชนิดให้เดก็ เดก็จะวาดภาพ หรอืท างานศลิปะไดด้ขี ึน้
เพราะสื่อ วสัดุเป็นสิง่ทา้ทา้ยใหเ้ดก็ชอบงานศลิปะนัน้เอง 
 สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล (2545: 51) เสนอวา่ สื่อ/อุปกรณ์ส าหรบัการท างานทางศลิปะ 
ของเดก็ปฐมวยัควรมดีงันี้ 
 1.  พู่กนั 
 2.  พู่กนัหรอืแปรงทาส ีขนาดยาว 9 นิ้ว ถงึ 10 นิ้ว เหมาะส าหรบัเดก็เลก็ๆ 
 3.  กระดานขาหยัง่ระบายส ีเป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการระบายส ีส าหรบัให้เดก็ได้ยนืวาดรูป 
ระบายส ีเดก็จะสามารถเคลื่อนไหวแขนอย่างอสิระและสามารถถอยหลงัมาดูภาพที่เขาวาดได้ทัง้ยงั
อยู่ในระดบัสายตาของเดก็ดว้ย 
 4.  ภาชนะใส่ส ีภาชนะทีใ่ส่สนี ้ากเ็ป็นสิง่ส าคญัเชน่กนั ควรใชถ้ว้ยพลาสตกิ กระป๋องเลก็ๆ 
หรอืกล่องใส่นมทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ท าเครื่องหมายสบีนภาชนะใหเ้ดก็เหน็ 
 5.  กรรไกร กรรไกรเป็นอุปกรณ์ที่เด็กชอบมากชนิดหนึ่ง กรรไกรที่จะน ามาให้เด็กใช้
จะต้องเป็นกรรไกรปลายมน มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ไม่ทื่อ ง้างออกไม่ยาก หรือหลวม
จนกระทัง่ใชต้ดักระดาษไม่ออก 
 6.  ลูกกลิ้ง เป็นอุปกรณ์ใช้กลิ้งหมึกหรือสี ใช้ในการพิมพ์มีลักษณะเป็นแท่งกลมหุ้ม    
ดว้ยยาง มดีา้มถอื มหีลายขนาด ใชก้ลิง้ทาส ีหรอืกลิง้บนสแีลว้กลิง้ทบับนวสัดุเพื่อใชใ้นการพมิพ์ 
 7.  แผ่นฉลุรูปทรง เป็นอุปกรณ์ส าหรบัรูป มขีายตามร้านเครื่องเขยีน ที่ท าขึน้จากแผ่น
พลาสตกิ เจาะเป็นรูปวงกลม สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มหรอืรูปอื่นๆ ชว่ยในการสรา้งภาพ 
 8.  แผน่กระดานรองเขยีน ท าจากไมอ้ดัหรอืกระดาษอดั มตีวัหนีบกระดาษ เพื่อใชร้องใน
การวาดรูป มีหลายขนาด ควรใชข้นาดที่เหมาะส าหรบัเด็ก มนี ้าหนักเบา เพื่อน าติดตวัไปวาดรูป
นอกสถานที ่
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 9.  เสื้อคลุมกันเป้ือน ใช้ผ้าหรือผ้าพลาสติกเป็นเสื้อคลุมให้เด็กใส่ ขณะท ากิจกรรม        
ทีเ่ปรอะเป้ือนง่าย ใหม้ขีนาดทีเ่ดก็สวมใส่สบายสะดวกในการใส่และถอดออก 
 เบญจา แสงมะล ิ(2546: 119 – 131) กล่าววา่ การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ ส าหรบัเดก็
ปฐมวัยนัน้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการจัดที่แตกต่างกันออกไปการน าสื่อมาใช้           
ในกิจกรรมประเภทต่างๆ จึงมีหลายลักษณะที่แตกต่างกนัออกไปและสื่อที่จะน ามาใช้ส าหรับ       
จดักจิกรรมทางศลิปะใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ 
 1.  วสัดุที่ซื้อมาด้วยราคาถูก อาทเิช่น กระดาษปรู๊ฟ กระดาษสี สีฝุ่น ดินสอสี สีเทียน 
ผา้ส าล ีแป้ง กาวแผน่ กระดาษแขง็ ชอลก์ ลวดก ามะหยีห่รอืลวดชนิดต่างๆ 
 2.  วสัดุเหลอืใช ้เช่น กล่องกระดาษ ถ้วยไอศกรมี จุกไม้ก๊อก ฝาน ้าอดัลม ถุงกระดาษ
กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ขวดพลาสตกิ เศษผา้ หลอดกาแฟ หลอดดา้ย กระดาษห่อของขวญั บตัรเชญิ
เกลด็ปลา ลวดผกูถุงขนม ฯลฯ 
 3.  วสัดุท้องถิน่ อาทิเช่น ใบไม้ กะลา เปลอืกมะพร้าว ก้านกล้วย ก้านมะพร้าว ใบตอง  
ใบมะพรา้ว ดอกกรรณกิาร ์ดอกอญัชนั ฟาง เปลอืกหอย ดนิ หนิ ทราย ฯลฯ นอกจากนัน้กล่าวถงึ
สื่อที่จะน ามาใช้ในกจิกรรมประดษิฐ์เศษวสัดุ ได้แก่ กล่องกระดาษต่างๆ หลอดด้าย เศษผา้ต่างๆ 
เศษไหมพรม ลวดชนิดต่างๆ ขวดพลาสตกิ กระป๋องนม กิง่ไมแ้หง้ หรอือาจเป็นเศษวสัดุทีห่าง่ายใน
ท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัสญัลกัษณ์ สุวรรณรศัม ี(2533: 23) ที่กล่าวว่า สื่อที่ใชใ้นการจดักจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรคน์ัน้ มคีวามส าคญัยิง่ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ ซึ่งเดก็จะเรยีนรูจ้ากสื่อ โดยอาศยัประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้ และกาย ดงันัน้ในการจดัหาสื่อทีเ่หมาะสมจงึเป็นหน้าทีข่องผูส้อน
ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ คอื 
  3.1 สื่อทีจ่ะน ามาใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูต้อ้งเป็นสื่อทีห่าง่าย และอยู่รอบๆ ตวัเดก็ 
  3.2 สื่อนัน้ตอ้งมคีวามปลอดภยั เพราะเดก็เรยีนรูจ้ากสื่อดว้ยการสมัผสั 
      3.3 สื่อต้องมีราคาไม่แพง หาง่าย และประหยดัเวลา อาจเป็นสื่อที่หาง่ายได้จาก
ภายในทอ้งถิน่ 
      3.4 สื่อทีน่ ามาใชต้อ้งตรงกบัเป้าหมาย ทีจ่ะใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้และสรา้งเสรมิใหเ้ดก็
มคีวามพรอ้มในการพฒันาการทัง้สีด่า้นไปพรอ้มๆ กนั ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 
     3.5 สื่อนัน้ต้องสะดวกต่อการน ามาใช้สอย ส าหรับการปฏิบตัิกิจกรรมทางศิลปะ     
ของเดก็ 
  3.6 สื่อทีน่ ามาใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัวยั และความสามารถของเดก็ 
 ฮลิเดเบรนด ์(เพญ็ทพิา อ่วมมณ.ี 2547: 42; อา้งองิจาก Hildebrand. n.d.) มทีศันะว่าการ
ใหส้ื่อศลิปะอย่างต่อเนื่องแก่เดก็ มคีวามสมเหตุสมผลเพยีงพอ เพื่อให้เดก็เกดิความคดิสร้างสรรค์
และเพื่อช่วยเดก็ค้นหาสิง่ที่ยอมให้เดก็แสดงออกถึงความรู้สกึ อารมณ์ และความคิดของเขาเป็น
พิเศษอย่างไรก็ตามก็ยังมีเหตุผลอื่นอีก ทักษะต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการใช้สื่อศิลปะเป็นได ้         
ทัง้ทักษะการเขียนและการอ่านเบื้องต้น บางครัง้ก็เรียกว่า เริ่มอ่านออก เขียนได้ (Emerging 
Literacy) 
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 จากการศึกษาสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า สื่อที่ใช้ในการจัด
กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ มคีวามส าคญัยิ่งต่อการเรยีนรู้ของเดก็ ซึ่งเดก็จะเรยีนรู้จากสื่อ
ดงันัน้สื่อที่จะจดัให้กบัเดก็ต้องเป็นสื่อที่หางาย และอยู่รอบตวัเด็ก มคีวามปลอดภัยราคาไม่แพง   
ตรงกบัเป้าหมายสอดคล้องกบัวยั และความสามารถของเดก็ สื่ออุปกรณ์ที่จดัในการท ากจิกรรม  
ศลิปสร้างสรรค์ให้กบัเด็ก เช่น สี พู่กนั กระดาษ ภาชนะใส่สี กรรไกรลูกกลิ้ง เสื้อคลุมกนัเป้ือน     
เป็นตน้ 
 

2.7  บทบาทและหน้าท่ีครใูนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์
 เลศิ อานนัทนะ (2535: 14-15) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของครู และผูป้กครองไวด้งันี้ 
 1.  สอนดว้ยความรกั 
 2.  ยอมรบันบัถอืในความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  ไม่จ าเป็นต้องรบีร้อนแก้ไขผลงานศลิปะของนักเรยีน ทางที่ดคีวรส่งเสรมิให้กล้าคดิ
กลา้ท า และกลา้แสดงออกใหม้ากทีสุ่ด 
 4.  อย่าแทรกแซงความคดิ หรอืตดัสนิใจแก้ปญัหาแทนนักเรยีน ทางที่ดคีวรส่งเสรมิให้
กลา้คดิ กลา้ท า และกลา้แสดงออกใหม้ากทีสุ่ด 
 5.  ใชค้ าพูดยัว่ยุ และทา้ทายใหแ้สดงออกแทนการออกค าสัง่ 
 6.  วางแผนการจดัเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์เอาไวล้่วงหน้า เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้
แสดงออกอย่างอสิระภายใตบ้รรยากาศของความรกั ความอบอุ่น และเป็นกนัเอง จะท าให้นักเรยีน
เกดิความรู้สกึปลอดภยั ได้รบัความคุ้มครองปกป้อง และส่งผลให้เกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง และ 
กลา้แสดงออกในทีสุ่ด 
 โลเวนเฟลด์ (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 113; อ้างองิจาก Lowenfeld. 1968) เชื่อว่า      
ค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ใหญ่ต่องานศลิปะของเด็กเป็นการบัน่ทอนความเชื่อมัน่ในตนเองและ      
การแสดงออกซึ่งความรู้สกึผ่านงานทางศลิปะของเดก็ และไม่ได้ช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางด้าน
ศลิปะแก่เด็กเลย ความสามารถทางศิลปะโดยธรรมชาติของเด็กจะปรากฏให้เห็นถ้าผู้ใหญ่ให ้     
การสนบัสนุนทัง้ดา้นเครื่องมอื และการให้ก าลงัใจ แต่การกระทานัน้ๆต้องไม่เป็นการก้าวก่ายใดๆ 
ของผูใ้หญ่ ซึ่งจะท าให้ความสามารถทางการสร้างสรรค์ที่มอียู่ภายในตวัเดก็หยุดชะงกั ให้แนวคดิ
เกี่ยวกบั บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจดักิจกรรมศลิปศกึษา ควรค านึงถงึแนวความคิด
ดงัต่อไปนี้  
 1.  สอนดว้ยความรกั  
 2.  ยอมรบันบัถอืในความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนั  
 3.  หลกีเลีย่งการวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิล้อเลยีน เสยีดส ีหรอืต าหนิตเิตยีนโดยตรง  
 4.  ไม่จ าเป็นตอ้งรบีรอ้นแกไ้ขผลงานศลิปะของนกัเรยีน แต ควรพูดจาใหเ้กดิความคดิดว้ย
ตวัเอง  
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 5.  อย่าแทรกแซงความคดิหรอืตดัสนิใจแก้ปญัหาแทนนักเรยีน ทางที่ดคีวรส่งเสรมิให้
กลา้คดิ กลา้ท า และกลา้แสดงออกใหม้ากทีสุ่ด  
 6.  ใชค้ าพูดยัว่ยุและทา้ทายใหแ้สดงออกแทนการออกค าสัง่  
 7.  วางแผนการจดัเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เอาไว้ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกอย่างอสิระ  
 เบญจา แสงมล ิ (2545: 63) กล่าวว่า บทบาทของครูในเรื่องการจดักจิกรรมศลิปะ คอื     
การสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทีช่ว่ยสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตของเดก็ถงึขดีสุด การจดัตัง้ที่ท้าทาย 
กระตุ้นและให้โอกาสสาหรบัการเริม่ต้นของความซาบซึ้งในสิง่สวยงาม การสร้างสภาพแวดล้อม     
ที่สร้างเสริมการเจริญเติบโตของเดก็ดงัจะเห็นได้ว่า ครูเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการจดักิจกรรม   
ศลิปสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อเกดิการเจรญิงอกงามของพฒันาการด้านต่างๆ 
ของเดก็อย่างแทจ้รงิ ซึ่งกจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ที่ดแีละพฒันาเดก็ได้นัน้ ครูต้องวางแผนในการจดั
กจิกรรมเป็นอย่างด ีโดยค านึงถงึความเหมาะสมของพฒันาการเดก็แต่ละวยัเป็นส าคญั จดักจิกรรม  
ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของเด็ก น าเสนอสื่อวสัดุที่เหมาะสมและหลากหลาย        
การสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ ใหโ้อกาสกระตุน้เดก็ ตลอดจนการจดัสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่อบอุ่น
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 
 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ(2551) กล่าวถงึบทบาทของครูศลิปะไวว้า่ ครูคอืบุคคลทีส่ าคญัทีสุ่ด 
ในการเรยีนการสอนศลิปะ เพราะครูเป็นผูส้รา้งบรรยากาศในการประดษิฐ์ คดิคน้ และผลติผลงาน 
ออกมา งานศลิปะส าหบัเดก็จะส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดนีัน้ขึน้อยู่กบัครูทัง้สิน้ 

 จากการศกึษาบทบาทและหน้าทีค่รูในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์สรุปไดว้า่ ครูเป็นผูท้ี่
มีบทบาทส าคญัในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กบัเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกิจกรรมศลิป
สรา้งสรรคท์ีด่แีละพฒันาเดก็ไดน้ัน้ครูตอ้งวางแผนในการจดักจิกรรมเป็นอย่างดี โดยค านึงถงึความ
เหมาะสมของพฒันาการเดก็แต่ละวยัเป็นส าคญั การจดักจิกรรมควรจดัให้หลากหลายสนองความ
ต้องการของเดก็น าเสนอสื่อวสัดุที่เหมาะสมและหลากหลาย  การสนับสนุน ให้ก าลงัใจ ให้โอกาส 
กระตุน้เดก็ ตลอดจนจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 

 
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์

 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 แสตปป์ (Stapp. 1964: 5258-A) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิสร้างสรรค์และ
สตปิญัญาของนกัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะและไม่เรยีนศลิปะ พบวา่ ความคดิสร้างสรรค์และสตปิญัญาไม่มี
ความสมัพนัธก์นั แตน่กัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะไดค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคส์ูงกวา่พวกทีไ่ม่เรยีนศลิปะ 
 ครอลล์ (Krall. 1982: 1101-A) ได้ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์โดยใชว้ชิา
ศลิปะของครูในโรงเรยีนครสิตศ์าสนาในการจดั ประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิพบวา่ ครูสามารถชว่ยเดก็ 
ใหเ้กดิประสบการณ์ในการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ โดยใชส้ื่อทางศลิปะและความคดิสรา้งสรรค์ 
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 วลิเลี่ยม (พรพรรณ ร าไพรุจพิงศ์. 2550: 39; อ้างองิจาก William. 1917: 352 – 358)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มกับคะแนนของหมวดวิชา
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ศลิปศกึษา และดนตร ีผลปรากฏว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความคดิรเิริม่กบัคะแนนรวมหมวดศลิปศกึษาและวชิาดนตรมีคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 
 เคลลี่ (พรพรรณ ร าไพรุจพิงศ.์ 2550: 39; อ้างองิจาก Kelley. 1986: 32 – a) ศกึษา
เปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผนเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ  เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ทางศลิปะเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่า ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค์ของเดก็ที่เขา้ร่วมตามแผนกบัเดก็ที่ไม่ได้เขา้ร่วมตามแผนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ.01 
  
 งานวิจยัในประเทศ 

 วราภรณ์ นาคะศริิ (2546: 47) ศกึษาการคิดเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี ผลการวจิยัพบว่า การคดิเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลงั     
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคโ์ดยใชท้รายสอีย่างมนียัส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไวแ้สดงให้เหน็ว่า การใชก้จิกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้
ทรายส ีส่งผลใหเ้ดก็มกีารคดิเชงิเหตุผลสูงขึน้ 

 รตันา นิสภกุล (2550: 74) ศกึษาการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปสร้างสรรค์ด้วยน ้ าตาลไอซิ่ง พบว่า การคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลงัการท ากิจกรรม         
ศลิปสร้างสรรค์ด้วยน ้ าตาลไอซิ่งสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยน ้ าตาลไอซิ่งอย่าง          
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ปานิตา กุดกรุง (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาต ิพบวา่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น
กวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาติ โดยทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในภาพรวมสูงกวา่ก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 พรเพญ็ บวัทอง (2555: 45) ศกึษาผลการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยวสัดุธรรมชาติ
ท้องถิน่ที่มตี่อพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั พบว่า 1. เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรม      
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายด้าน 
ประกอบด้วย การช่วยเหลือ การแบ่งปนั และความร่วมมือ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่าง         
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  2. จากการวดัพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดุธรรมชาตทิ้องถิน่ทุกสปัดาห์ พบว่าเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมทาง
สงัคมโดยรวมและรายดา้นสูงขึน้ตามล าดบั 

 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ พบว่า กิจกรรมศลิป
สรา้งสรรคน์ัน้เป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัยิง่กจิกรรมหนึ่งที่ควรจดัให้กบัเดก็  เพราะเป็นกจิกรรมที่



47 
 

สามารถช่วยในการพฒันาเดก็ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้เป็น 
การฝึกฝนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปญัหาเป็น ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงโดยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ตลอดจนเป็นการปพูืน้ฐานให้กบัการเรยีนรู้ของเดก็ต่อไป
ในอนาคต 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

ในกำรวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัน้ี 

 1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี       
ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรียนศรีส าโรงวิทยา        
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านกังานคะะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 150 คน 
  
 กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง         
4 - 5 ปี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรง-
วทิยา อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงานคะะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน  15 
คน โดยเลอืกแบบหลายขัน้ตอนดงันี้ 
  1.  เลอืกนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 มา 1 ห้องเรยีน จากจ านวน 5 ห้องเรยีน โดยวธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเดก็ทุกหอ้งมพีฒันาการใกลเ้คยีงกนั 
   2.  ทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนทัง้ห้อง โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
  3.  น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็ก
นักเรยีนทัง้ห้อง มาจดัเรยีงล าดบัคะแนนจากน้อยไปมาก เลือกเดก็ที่ได้คะแนนต ่าที่สุด ขึน้ไป 15 
อนัดบั ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 15 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้มเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดงันี้ 
 1.  แผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มมดัเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี 

กำรสร้ำงและหำคณุภำพของเคร่ืองมือ 

 1.  กำรสร้ำงและหำคณุภำพแผนกำรจดักิจกรรมศิลปสร้ำงสรรคด้์วยดิน 
  1.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์
ด้วยดินดงันี้ ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ส าหรบัเด็กอายุ 3-5 ปี 
ตวัอย่างแผนการจดัประสบการะ์ระดบัปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ศกึษาแผนการจดัประสบการะ์               
ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนศรีส าโรงวทิยา เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั         
กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ของจารุวรระ คงทว ี(2551) ครูปฐมวยักบัศลิปะเดก็ของเตม็สริิ เนาวรงัส ี
(2553) ศลิปะส าหรบัเดก็ปฐมวยัของสริพิรระ ตนัตริตัน์ไพศาล (2545) กจิกรรมศลิปะเดก็อนุบาล
ของชยัะรงค์ เจรญิพานิชย์กุล (2532) กจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนของสตัยา สายเชือ้ 
(2541) การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัของกุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551) จากการศกึษา
เอกสาร ต าราและงานวจิยั ที่มเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิผูว้จิยัท า
การคดัเลือกวธิกีารต่างๆ ตามลกัษะะของดนิโดยเริม่ต้นจาก  การละเลงดนิ การวาดภาพบนดิน 
การป ัน้ดนิ การโรยดนิ การร้อยดนิ การบบีดนิ ที่เหมาะแก่การส่งเสรมิการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ มอื 
ฝา่มอื และนิ้วมอื ให้ท างานประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างมอืกบัตาของเดก็ปฐมวยั เหมาะกบัวยัและ
ความสามารถของเดก็ 
  1.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน โดยก าหนด

จุดประสงค ์การด าเนินกจิกรรม สื่อการเรยีนและประเมนิผล ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

   1.2.1  กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เป็นส่วนทีร่ะบุถงึกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ดัไวใ้ห้

เดก็ในแต่ละวนั 

   1.2.2  จุดประสงค ์เป็นผลสมัฤทธิท์ีแ่สดงถงึความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม 

จนบรรลุเป้าหมาย 

   1.2.3  อุปกระ์การท ากจิกรรมมดีนิเหนียว ดนิทรายเป็นวสัดุหลกั และวสัดุจาก

ธรรมชาตเิป็นวสัดุเสรมิ 

   1.2.4  ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม เป็นส่วนทีร่ะบุถงึข ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม

โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี้ คอื 

      ขัน้น า ครูน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชเ้พลง ค าคล้องจอง และท่าทางเพื่อ
กระตุน้ใหเ้ดก็สนใจและสรา้งความพรอ้มดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืก่อนเขา้สู่กจิกรรม  
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            ขัน้ด าเนินกจิกรรม ครูแนะน ากจิกรรม วสัดุ/อุปกระ์ พรอ้มทัง้อธบิายวธิที า 
วธิใีชว้สัดุ ด าเนินกจิกรรม จากนัน้เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิด้วยตนเองอย่าง
อสิระโดยการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืในการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยดนิและตกแต่ง ต่อเตมิด้วย
วสัดุธรรมชาตติ่างๆ ที่หลากหลาย โดยครูเตรยีมให้และเป็นผูก้ระตุ้นให้เดก็สร้างสรรค์ผลงานตาม
จนิตนาการของตนเอง 
               ขัน้สรุป เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดน้ าเสนอผลงานของตนเอง ครูจดบนัทกึค าพูด
และเรื่องราวทีเ่ดก็เล่าเกีย่วกบัผลงาน และน าผลงานไปตัง้แสดง 
   1.2.5  การประเมินผล โดยการสังเกตจากความสนใจขะะท ากิจกรรม สงัเกต
ผลงานเดก็ และสงัเกตพฤตกิรรมการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ขะะปฏบิตักิจิกรรม 
  1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นโดยเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจาระาเพื่อหาความสอดคล้องของ จุดประสงค์ เนื้อหา          

การด าเนินกจิกรรม สื่อการเรยีน และการประเมนิผล จ านวน 3 ท่าน คอื 

                      1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุทธพิรระ ธรีพงศ ์   หวัหน้าภาควชิาการศกึษา 
                                                                                 ปฐมวยั คะะครุศาสตร ์           
                                                                                 มหาลยัวทิยาลยั                                                                                          

         ราชภฏัสวนดุสติ    
                                                                       กรุงเทพมหานคร 

   2) ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุวรระา ไชยะธน         หวัหน้าภาควชิาการศกึษา  
    ปฐมวยั คะะครุศาสตร ์                    
    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
                                                                                 อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

 3) ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ุญญาพร อูนากูล        อาจารยป์ระจ าชัน้เดก็เลก็  
                                                             โรงเรยีนสาธติ  
                 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  
  ประสานมติร (ฝา่ยประถม)  
  กรุงเทพมหานคร 

  1.4 ปรบัปรุงแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยปรบัปรุง แก้ไขตามความคดิเหน็และขอ้แนะน าในเรื่อง การปรบัชื่อ
กจิกรรมในบางกจิกรรม ใส่ชือ่ผูแ้ต่งในเพลงและค าคล้องจอง เพิม่วสัดุธรรมชาตทิี่น ามาใชใ้นแต่ละ
กจิกรรมใหม้คีวามหลากหลาย  
  1.5 น าแผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินที่ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า       
ของผูเ้ชีย่วชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กบัเดก็นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรยีนศรสี าโรง-
วทิยา ซึ่งไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง เพื่อความชดัเจนของขัน้ตอนการจดักจิกรรม 
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  1.6 น าแผนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิที่ปรบัปรุงเหมาะสมแล้ว ไปจดัท า
เป็นฉบบัสมบูระ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างในการทดลอง  
 2.  กำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเน้ือ    

มดัเลก็ของเดก็อำย ุ4 - 5 ปี 

     2.1 ศกึษาเอกสารต ารา และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ

มดัเลก็และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ ดงันี้ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของ วรระี อยู่คง (2547) สมศร ีเมฆไพบูลย์วฒันา (2551) 

ค าวงั สมสุวรระ (2551) สุพชัราภระ์ ดาราวล ี(2551) การประเมนิผลพฒันาการเดก็ปฐมวยัของ 

นภเนตร ธรรมบวร (2540) การวดัและประเมนิแนวใหม่: เดก็ปฐมวยั ของสริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ 

(2553) จากการศกึษาเอกสาร ต าราและงานวจิยั ที่มเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลพฒันาการ

เดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัท าการคดัเลอืกวธิกีารประเมนิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็โดยการใช้

แบบทดสอบเชงิปฏิบตัิจริง ให้เด็กลงมอืกระท าปฏบิตัจิริงกบัอุปกระ์ที่ใชใ้นการทดสอบ จากนัน้

น ามาปรบัปรุงและสรา้งเพิม่เตมิ ใหเ้หมาะกบัวยัและความสามารถของเดก็อายุ 4-5 ปี  

  2.2 ก าหนดลกัษะะของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ

เดก็อายุ 4 - 5 ปี 

   2.3.1 เป็นแบบทดสอบเชงิปฏิบตัิจริง โดยให้เด็กลงมือกระท าปฏิบัติจริงกับ

อุปกระ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี 

   2.3.2 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็     

อายุ 4 - 5 ปี ซึ่งเป็นแบบทดสอบเชงิปฏบิตัจิรงิ แบ่งออกเป็น 4 ชดุ จ านวนชดุละ 5 ขอ้ ดงันี้ 

       ชดุที ่1 วดัความสามารถดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็  

          ชดุที ่2 วดัความสามารถดา้นความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็  

         ชุดที่ 3 วดัความสามารถด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้

กลา้มเนื้อมดัเลก็  

          ชดุที ่4 วดัความสามารถดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา  

  2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก
ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี ประกอบไปดว้ย ค าชีแ้จง ค าแนะน าในการใชแ้บบทดสอบ และการด าเนินการ 
  2.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี    
ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา             
ความเหมาะสมของแบบทดสอบและเกะฑ์การให้คะแนนความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็  
จ านวน 3 ท่าน คอื 
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     1) อาจารยร์ุ่งระว ี กนกวบิูลยศ์ร ี                     อาจารยป์ระจ าชัน้อนุบาล 

    โรงเรยีนอนุบาลสามเสน 

                                                                          เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
    2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร อนิทรบ ารงุ   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
    การศกึษาปฐมวยั 

    คะะศกึษาศาสตร ์

                                                             มหาวทิยาลยัศลิปากร 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

   3) ดร. ธญัรศัม ์ นิธกิุลธรีะภทัร ์                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนจารุวรระ 
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  2.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี    
ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยปรบัปรุง แก้ไขตามความคดิเหน็และขอ้แนะน า
ในเรื่อง การปรบัภาษาในค าสัง่บางรายการใหม้คีวามชดัเจน ตรงประเดน็เพิม่ขึน้ และปรบัเวลาที่ใช้
ในการทดสอบใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 
  2.6 การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  โดยน าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ที่ผูว้จิยัสร้างขึน้ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน ลงความเหน็ 
และใหค้ะแนนแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนที่ได้จากการลงความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน หา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้ (IOC )โดยใชเ้กะฑ์คุะภาพ
ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึถอืวา่ใชไ้ด้ (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89 ) จากการทดลองปรากฏว่า
กฎเกะฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อเลก็ได้ค่า IOC ระหว่าง .67 - 1.00 ในทุก
ขอ้ของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็  
  หลงัการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงแล้ว ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของอายุ 4 - 5 ปี ไปทดลองใช้ (Try out) กบัเดก็นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2   
โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกมาโดยวธิกีารจบัสลากแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจรงิ
จ านวน 30 คน แลว้ใหค้ะแนนตามเกะฑ ์ดงันี้ 
   ให ้3 คะแนน กระเีดก็ท าไดค้รบตามจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให ้
   ให ้2 คะแนน กระเีดก็ท าไดเ้กนิครึง่ของจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให ้
   ให ้1 คะแนน กระเีดก็ท าไดไ้ม่ถงึครึง่หนึ่งของจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให ้
   ให ้0 คะแนน กระเีดก็ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืท าไม่ไดแ้มแ้ต่ครัง้เดยีว 
  2.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี    
ที่ผ่านการทดลองใชม้าตรวจแล้ววเิคราะห์รายข้อกบัคะแนนทัง้ฉบบัเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก  (r) 
คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 - .79 ซึ่งไดแ้บบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ 
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  2.8 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี  
ไปหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coneffcient) ขงครอนบคั 
(Cronbach) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 299) โดยมคี่าความเชือ่มัน่ .88 
           2.9 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี    
ทีป่รบัปรุงเป็นฉบบัสมบูระ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนกำรทดลอง 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นตาม
แบบแผนการทดลอง One - Group Pretest - Posttest Design (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550: 
15) มลีกัษะะการทดลองดงันี้ 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 

 
 เมื่อ  E   แทน กลุ่มการทดลอง 
   T1  แทน การทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็กอ่นการทดลอง 
   X   แทน การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
   T2  แทน การทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็หลงัการทดลอง 
 วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
 การทดลองครัง้นี้ด าเนนิการในภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 โดยกลุ่มทดลองจะไดร้บั    
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ซึ่งท าการทดลองในชว่งกจิกรรมสรา้งสรรค ์ ใชเ้วลาในการ
ทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก ่วนัจนัทร ์วนัพุธ วนัศกุร ์ใชเ้วลาวนัละ 40 นาท ีระหวา่ง
เวลา 10.00 -10.40 น. รวม 24 วนั มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิารโรงเรยีนในการท าวจิยั 
 2.  สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็กลุ่มตวัอย่างเป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 3.  ผูว้จิยัท าการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี 
ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้        
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปีทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้กบันกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
 4.  จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในห้องเรยีนที่ใชใ้นการทดลองให้เหมาะสม  โดยการจดัแบ่ง
เนื้อทีส่ าหรบัการท ากจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิในห้องเรยีนให้ชดัเจน จดัอุปกระ์และสิง่ของที่
ดงึดูดความสนใจ  



54 
 

 5.  ด าเนินการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่างจะไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ซึ่ง
ท าการทดลองในชว่งกจิกรรมสร้างสรรค์ ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ โดยทดลองสปัดาห์ละ 3 
วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพุธ วนัศกุร ์วนัละ 40 นาท ีในชว่งเวลา 10.00 -10.40 น. 
 
ตาราง 2 วนัเวลาและการจดักจิกรรมทีท่ าการทดลอง 

การจดักจิกรรม ระยะเวลาทีท่ าการทดลอง วนัทีท่ าการทดลอง เวลา 
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์
ดว้ยดนิ 

1 สปัดาหก์่อนการทดลอง 
 

วนัจนัทร ์วนัพุธ  
วนัศกุร ์

10.00 - 10.40 น. 

กจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์
ดว้ยดนิ 

8 สปัดาห ์ วนัจนัทร ์วนัพุธ  
วนัศกุร ์

10.00 - 10.40 น. 

  
 6.  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยใหก้ลุม่ตวัอย่างไดร้บักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์  
ดว้ยดนิโดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
  ขัน้น า ครูน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชเ้พลง ค าคลอ้งจอง และท่าทางเพื่อกระตุ้นให้เดก็

สนใจและสรา้งความพรอ้มดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืก่อนเขา้สู่กจิกรรม  

         ขัน้ด าเนินกจิกรรม ครูแนะน ากจิกรรม วสัดุ/อุปกระ์ พรอ้มทัง้อธบิายวธิที า วธิใีชว้สัดุ

ที่ใชใ้นการท ากจิกรรม เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิด้วยตนเองอย่างอสิระโดย

การใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดนิและตกแต่ง ต่อเตมิด้วยวสัดุ

ธรรมชาติต่างๆที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้เตรียมให้และกระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม

จนิตนาการของตนเอง 

         ขัน้สรุป เปิดโอกาสให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตนเอง  ครูจดบนัทึกค าพูดและ

เรื่องราวทีเ่ดก็เล่าเกีย่วกบัผลงาน และน าผลงานไปตัง้แสดง 

 7.  เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห ์ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบทีใ่ชท้ดสอบก่อนการทดลอง 
 8.  เมื่อสิน้สุดการทดลองแลว้ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติิ 

 
กำรจดักระท ำและกำรวิเครำะหข้์อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหแ์ละหาคุะภาพดว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงันี้ 
   1.  หาค่าคะแนนเพื่อศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี 
 2.  หาค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็
ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี โดยน าขอ้มูลไปหาคะแนนเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป
สรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เพื่อศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี โดยใชค้่า
แจกแจง t-test แบบ Dependent Sample 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูล 
 1.  สถิติพืน้ฐำนท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูล 
       1.1 หาสถติพิืน้ฐาน 
                   1.1.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) ค านวะจากสูตร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2526: 36) 
ดงันี้ 
 

    N

X
X


  

 

   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 

 

                 1.1.2 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวะจากสูตร (บุญเชดิ 
ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2521: 56) ดงันี้ 
 

    )1(

)( 22






 
NN

XXN
S  

   เมื่อ  S  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

    N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     2X  แทน ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 
 2.  สถิติพืน้ฐำนในกำรวิเครำะหเ์ครื่องมือ 
     สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุะภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 
                 2.1 ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อ
มดัเลก็ (Content Validity) โดยค านวะจากสูตร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2545: 45) ดงันี้ 
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    N

R
IOC


  

 

   เมื่อ  IOC    แทน  คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมนิแต่ละขอ้กบั    

                                               จุดประสงค ์

    R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละขอ้ 

       N       แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

 

  2.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ ค านวะจากสูตร (บุญเชดิ 
ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2548) ดงันี้ 
 

          

  





2222 )(( TTnIIn
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   เมื่อ I        แทน คะแนนของขอ้ค าถามหรอื item 
    T        แทน คะแนนผลรวมของขอ้อื่นๆทีเ่หลอืทกุขอ้ 
    n        แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
 
  2.3 ค่าความเชือ่มัน่ของเกะฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็
โดยใช้สูตรสมัประสิทธิแ์อลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (บุญเชิด             
ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 299) ดงันี้ 
 

    
















2

2

1
1 t

i

S

S

K

K
  

 

   เมื่อ    แทน คา่สมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่ 

    K   แทน จ านวนขอ้ของเครื่องมอืวดั 

     2

iS   แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

    
2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 3.  สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
        เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนกอ่นทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช ้          
t –test แบบ Dependent Samples (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2526: 99) โดยใชสู้ตร ดงันี้ 
     

             D
S

D
t   

 

  เมื่อ   t     แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิาระาใน t – distribution 

    D    แทน คะแนนความแตกต่าง 

    D    แทน ค่าเฉลีย่คะแนนความแตกต่าง 

    
D

S   แทน ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 

                 

  โดยที ่  
N

S
S D

D
  

 
 4.  กำรแปลผลระดบัของควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเน้ือมดัเลก็ 
    การแปลผลระดบัของความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี    
ครัง้นี้ก าหนดการแปลผลในภาพรวมและจ าแนกรายดา้น ดงัต่อไปนี้ 
ตาราง 3 การแปลผลระดบัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในภาพรวม 

 

คะแนน ระดบัควำมสำมำรถ 
48.1 - 60 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัดมีาก 
36.1 - 48 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัดี 
24.1 - 36 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัปานกลาง 
12.1 - 24 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัพอใช ้

0 - 12 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัปรบัปรุง 
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ตาราง 4 การแปลผลระดบัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในดา้นความคล่องแคล่ว     

   ดา้นความยดืหยุ่น  ดา้นความสามารถในการควบคุม ดา้นการประสานสมัพนัธข์องมอืตา 

 

คะแนน ระดบัควำมสำมำรถ 

12.1 - 15.0 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัดมีาก 

9.0 - 12.0 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัด ี

6.1 - 9.0 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัปานกลาง 

3.1 - 6.0 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัพอใช ้

0 - 3 มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในระดบัปรบัปรุง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลองและการแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มูล 
เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้ 
 N  แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 
 K  แทน  คะแนนรายดา้น 
           X  แทน  คะแนนเฉลีย่ 
 S  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
           D  แทน  ค่าเฉลีย่คะแนนความแตกต่าง 

           D
S  แทน  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 

 t  แทน  ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
 sig  แทน  ค่าระดบันยัส าคญั 
 df  แทน  ค่าชัน้แห่งความเป็นอสิระ 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยค านวณการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปีด้วยการหาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่า t การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูลในการทดลองครัง้นี้
ผูว้จิยัเสนอตามล าดบัดงันี้ 
 1.  ระดบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี ทัง้โดยรวมและ     
รายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 2.  การเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี     
ทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ซึ่งผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ระดบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี ทัง้โดยรวมและ
รายด้าน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดิน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยแปลผลระดบั
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี 
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 การวเิคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้ ผูว้จิยัได้น าคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี ในแต่ละด้านทัง้ก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยแยกเป็นด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ด้านความยืดหยุ่นในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ด้านการประสาน
สมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จะใชเ้ป็นค่าบ่งชีร้ะดบัของความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมอื ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  ค่าสถติแิสดงระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี              
   ทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 

ความสามารถในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 

N K 
ก่อนการจดักจิกรรม หลงัการจดักจิกรรม 

X  S ระดบั X  S ระดบั 
1. ดา้นความคลอ่งแคล่วใน
การใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 15 6.00 .53 พอใช ้ 11.86 1.19 ด ี

2. ดา้นความยดืหยุน่ในการ
ใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 15 5.93 .70 พอใช ้ 11.60 .73 ด ี

3. ดา้นความสามารถใน 
การควบคมุในการใช ้   
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 15 6.00 .65 พอใช ้ 12.07 .79 ด ี

4. ดา้นการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมอืกบัตา 

15 15 5.86 .83 พอใช ้ 11.60 .99 ด ี

รวม 15 60 23.80 1.78 พอใช ้ 47.13 2.50 ด ี
 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 5 โดยรวมพบว่า ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ
เดก็มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็อยู่ในระดบัพอใช้ ( X =23.80) และเมื่อพจิารณาแยก
เป็นรายดา้นพบวา่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ทัง้ 4 ดา้น ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่ว
ในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ( X =6.00) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ( X =5.93)     
ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ( X =6.00) และดา้นการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมอืกบัตา ( X =5.86) อยู่ในระดบัพอใช ้
  หลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิเดก็มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็
โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( X =47.13) และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคล่องแคล่ว   
ในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ ( X =11.86) ด้านความยดืหยุ่นในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ ( X =11.60)  
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ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ( X =12.07) และด้านการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา ( X =11.60) อยู่ในระดบัด ี
 
 2. การเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี     
ทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ     
 การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วจิยัน าคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ       
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแยกเป็นรายด้านทัง้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างและทดสอบความแตกต่างเฉลีย่วา่มคีวามแตกต่างมากน้อย
เพยีงใด โดยใช ้t–test ทดสอบค่านยัส าคญัทางสถติขิองแบบทดสอบ ปรากฏผลแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6  การเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี         
   ทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 

ความสามารถในการ
ใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 

K 
ก่อนการจดั
กจิกรรม 

หลงัการจดั
กจิกรรม D  D

S  t df sig 
X  S X  S 

1. ดา้นความ
คล่องแคล่วในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 6.00 .53 11.86 1.19 5.86 .27 21.43 14 .000 

2. ดา้นความ
ยดืหยุน่ในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 5.93 .70 11.60 .73 5.67 .23 24.39 14 .000 

3. ดา้นความ 
สามารถในการ
ควบคุมในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ 

15 6.00 .65 12.07 .79 6.06 .15 39.58 14 .000 

4. ดา้นการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมอื 
กบัตา 

15 5.86 .83 11.60 .99 5.73 .30 19.09 14 .000 

รวม 60 23.80 1.78 47.13 2.50 23.29 .55 41.83 14 .000 
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 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 6 พบว่าคะแนนความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ
เด็กอายุ 4-5 ปี โดยรวมหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินสูงกว่าก่อน           
การจดักจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t = 41.83) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า หลงัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิส่งผลให้เดก็มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ  
มดัเลก็ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ดา้นความยดืหยุ่นในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ และด้านการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาอยู่ในระดับดี สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน         
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t = 21.43, 24.39, 39.58และ 19.09) ตามล าดบั 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี     
ที่ได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน  มีจุดมุ่งหมายในการวจิัย คือ เพื่อศึกษา              
และเปรยีบเทียบระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็กอายุ 4-5 ปีก่อนและหลงั    
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ    
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญงิ อายุระหวา่ง 4-5 ปี 
ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา        
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน  15 คน        
โดยเลอืกแบบหลายขัน้ตอนดงันี้ 
 1. เลอืกนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 มา 1 ห้องเรยีน จากจ านวน 5 ห้องเรยีน โดยวธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเดก็ทุกหอ้งมพีฒันาการใกลเ้คยีงกนั 
 2.  ทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนทัง้ห้อง โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็เดก็อายุ 4-5 ปี ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 3.  น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็ก
นักเรยีนทัง้ห้อง มาจดัเรยีงล าดบัคะแนนจากน้อยไปมาก เลือกเดก็ที่ได้คะแนนต ่าที่สุดขึน้ไป 15 
อนัดบั ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ านวน 15 คน ตวัแปรที่ใช้ในการวจิัยประกอบด้วย           
ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ตวัแปรตาม คอื ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี จ าแนกรายด้าน 4 ด้าน ดงันี้ ด้านความคล่องแคล่วในการใชก้ล้ามเนื้อ   
มดัเล็ก ด้านความยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดิน และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ผูว้จิยัได้สร้างขึ้น 20 ขอ้ มคี่า      
ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึ่งทดลอง ( Quasi Experimental Research ) ซึ่งท าการวจิยั
กบักลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนระดบัปฐมวยั โดยสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็กลุ่มตวัอย่างเป็นระยะเวลา          
1 สปัดาห์ ด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี            
กบักลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง โดยน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของ
เดก็อายุ 4-5 ปี  มาประเมนิก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี หลงัการ
ทดลองดว้ยแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ และน าขอ้มูลที่ได้จากการทดสอบไปวเิคราะห์ด้วยวธิกีาร
ทางสถติ ิ
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สรปุผลการวิจยั 
 เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน               
มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ดงันี้ 
    1.  ระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี หลงัการจดักจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิเดก็มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็โดยรวมอยู่ในระดบัดี และเมื่อ
พจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ดา้นความยดืหยุ่น
ในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ       
ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา อยู่ในระดบัดี  
    2.  ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยรวมหลงัจากได้รบั   
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดบั.01 (t = 41.83) และเมื่อพจิารณา เป็นรายด้านพบว่า หลงัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์   
ด้วยดินส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กทัง้  4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
คล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก  ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก                  
ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ และดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอื
กบัตาอยู่ในระดบัดี สูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ      
ทีร่ะดบั .01            
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษาระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็
ของเดก็อายุ 4-5 ปีทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัก่อน
การจดักจิกรรมและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ
มดัเลก็สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ แสดง
ใหเ้หน็วา่ การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิสามารถส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีใหพ้ฒันาสูงขึน้ ทัง้นี้สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
    1.  ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีแยกเป็นรายด้าน พบว่า
เดก็อายุ 4-5 ปี ที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ หลงัการจดักจิกรรมสูงกว่าก่อน          
การจดักจิกรรม โดยมคีวามสามารถสูงขึน้ทุกดา้น คอื 
        1.1 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็ เด็กมคีวามสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ  ( X  = 6.00) หลงัการจดักจิกรรม            
( X  =11.66) ทัง้นี้เนื่องจาก การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดิน ในกิจกรรมการละเลงดิน        
การป ัน้ดิน การร้อยดินด้วยดินเหนียว และกิจกรรมการวาดภาพบนดิน การโรยดิน การบีบดิน    
ดว้ยดนิทราย เดก็ไดใ้ชม้อืและนิ้วมอื หยบิ จบั สมัผสั ลงมอืปฏบิตัจิรงิในการสร้างสรรค์งาน รวมถงึ
ครูใชก้ารสงัเกต จากสภาพจรงิทีส่ามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างของพฒันาการและความสามารถ
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ของเดก็แต่ละคน จงึชว่ยใหเ้ดก็สามารถพฒันาดา้นความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมดัเลก็ได้เรว็ขึน้ 
ซึ่งในระยะแรกของการจดักจิกรรมจากการสงัเกตความคล่องแคล่วในการใชม้อืของเดก็พบว่า  เดก็
ส่วนใหญ่สามารถใชม้อืในการท ากจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิได้ แต่ยงัไม่คล่องแคล่ว เช่น ใน
สปัดาหท์ี ่1 ในการหยบิ จบั วสัดุ อุปกรณ์ หรอืการละเลงดนิ การโรยดนิ การวาดภาพบนดนิ เดก็ยงั
ไม่กล้าที่จะลงมอืท ากลวัเลอะเทอะ จงึใชผ้ลจากการสงัเกตไปปรบักจิกรรม  โดยแนะน าวธิีการท า
เพิม่เตมิ กระตุน้เรา้ความสนใจใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจในการลงมอืกระท า กลา้ทีจ่ะใชม้อืในการสมัผสั
ดินมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบรูเนอร์ (Bruner) ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive 
Representation) เป็นขัน้ตอนที่เดก็เรยีนรู้เกิดจากประสารทสมัผสั  (ทิศนา แขมมณี. 2553: 76)     
ท าให้เดก็ได้ฝึกฝนการใชม้อืและนิ้วมอื มคีวามคล่องแคล่วเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ จงึส่งผลท าให้เดก็     
มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็เพิม่สูงขึน้ 
          1.2 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก  เด็กมีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมดัเลก็ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ  ( X =5.93) หลงัการจดักจิกรรม ( X

=11.60) ทัง้นี้เนื่องจากการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิในกจิกรรมการละเลงดนิ การป ัน้ดนิ 
การรอ้ยดนิดว้ยดนิเหนียว และกจิกรรมการวาดภาพบนดนิ การโรยดนิ การบบีดนิดว้ยดนิทราย เดก็
ไดใ้ชม้อืและนิ้วมอื หยบิ จบั สมัผสั ลงมอืปฏบิตัจิรงิในการสรา้งสรรคง์าน ท าใหก้ลา้มเนื้อมดัเลก็เกดิ
ความยดืหยุ่นเป็นความสามารถในการโคง้ การงอมอื หรอืนิ้วมอื และการเคลื่อนไหวได้ง่าย รวมถงึ
ครูมบีทบาทในการสงัเกตความสามารถในการใชม้อืและนิ้วมอืในขณะที่เดก็ท ากจิกรรม  ท าให้ครู
สามารถมองเหน็พฒันาการของเดก็แต่ละคน ถา้พบวา่เดก็คนไหนมปีญัหาในดา้นความยดืหยุ่นของ
มอืและนิ้วมอื ซึ่งจะสงัเกตเหน็ไดช้ดัในกจิกรรมการบบีดนิ การป ัน้ดนิ เดก็จะท าไม่ค่อยได ้ไม่มคีวาม
มัน่ใจในการท าครูจะเขา้ไปแนะน าวธิกีารพรอ้มกบักระตุน้ใหเ้ดก็ท ากจิกรรม และเมื่อเกดิการกระท า
ซ ้าบ่อยๆ ครัง้ย่อมท าให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ  กฎแห่งการฝึกหดัของ    
ธอร์นไดค์ (Thorndike)   ที่เชื่อว่าการกระท าซ ้าๆจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี (ทิศนา แขมมณี. 
2553: 51) สามารถท าใหค้รูเหน็พฒันาการของเดก็ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูสามารถที่จะน ามาแก้ไข
ปรบัปรุงพฒันาได้ทนัที ดงันัน้ จงึส่งผลท าให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความยืดหยุ่นในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็เพิม่สูงขึน้ 
        1.3 ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ เดก็มคีวามสามารถ 
ในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ  ( X  = 6.00) หลงัการจดั
กจิกรรม ( X =12.07) ทัง้นี้เนื่องจากในกจิกรรมการละเลงดนิ การป ัน้ดนิ การร้อยดนิด้วยดนิเหนียว 
และกจิกรรมการวาดภาพบนดนิ การโรยดนิ การบบีดนิด้วยดนิทราย เดก็ได้ใชม้อืและนิ้วมอื หยบิ 
จบั สมัผสั ลงมอืปฏบิตัจิรงิในการสรา้งสรรคง์าน ซึ่งในชว่งสปัดาหแ์รกของการจดักจิกรรมเดก็ยงัไม่
สามารถใชม้อืหยบิจบั วสัดุอุปกรณ์ ได้ถูกต้อง จะสงัเกตได้ชดัในกจิกรรมการบบีดนิ เช่น การจบั
ขวดซอสเพื่อบบีดนิไปตามภาพทีต่นเองวาดไว้ การจบัพู่กนั ดนิสอในการวาดภาพ การจบักรรไกร
ตดัวสัดุธรรมชาต ิส่งผลใหเ้ดก็ไม่อยากท ากจิกรรมเกดิความไม่มัน่ใจ ครูจะเขา้ไปแนะน าวธิกีารท า 
ที่ถูกต้องจงึท าให้เดก็มคีวามสนใจที่จะท ากจิกรรมและสามารถใชม้อืหยบิ จบั วสัดุอุปกรณ์ และ
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ควบคุมการท างานของมอืนิ้วมอืไดถู้กตอ้งและดขีึน้ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา (2552: 19) กล่าววา่ กลา้มเนื้อมดัเลก็ ได้แก่ นิ้วมอืนัน้เดก็ควบคุมได้ดขี ึน้ สามารถ
ท างานประสานกนัไดด้ขี ึน้เชน่กนั โดยเฉพาะนิ้วมอืแต่ละนิ้วสามารถเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิระ ดงันัน้ 
จงึส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็เพิม่
สูงขึน้ 
        1.4 ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา เดก็มคีวามสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อ
มดัเลก็ก่อนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ( X =5.86) หลงัการจดักจิกรรม ( X  =11.60) ทัง้นี้
เนื่องจากการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินเป็นกิจกรรมที่เด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรม     
ทุกข ัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อธรรมชาตขิองพฒันาการอยากรูอ้ยากเหน็ เดก็ได้ใช้
กล้ามเนื้อเลก็ มอื นิ้วมอื และสายตาในการท างานให้ประสานสมัพนัธ์กนั ในช่วงแรกของการจดั
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เดก็ยงัไม่ค่อยมัน่ใจในการท ากจิกรรม ใชม้อืในการหยบิ จบัอุปกรณ์ 
วสัดุต่างๆยงัไม่ค่อยคล่อง กล้ามเนื้อมอืและสายตายงัไม่ค่อยสมัพนัธ์กนั  สงัเกตได้จากกจิกรรม    
การร้อยดนิ เด็กร้อยดินได้น้อยชิน้และใช้เวลาในการท ากจิกรรมค่อนขา้งนาน เมื่อได้รบัการจดั
กจิกรรมในทุกสปัดาห์ เดก็ใชม้อืหยบิ จบัอุปกรณ์ในการร้อยได้คล่องขึน้และมคีวามกระตอืรอืร้น    
ในการท ากจิกรรมร้อยวสัดุด้วยเชอืกได้จ านวนมากขึน้ใชเ้วลาในการท างานน้อยลงเป็นการฝึกฝน 
และควบคุมการใชน้ิ้วมอืและตาในการร้อยดนิได้ดขี ึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั แลนเดอส์ (Landers. 2006: 
Online) กล่าวถงึ ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ว่า การประสานสมัพนัธ์
ของกล้ามเนื้อตาและมอืจะท าให้สามารถพฒันาทกัษะในการเขยีน  การวาด และการจบัวตัถุเลก็ๆ
หรอือุปกรณ์ เดก็วยัก่อนเรยีนเรยีนรู้ที่จะจบัต้องวตัถุผ่านกระบวนการมอง ซึ่งจะบอกเขาให้ท า
หรอืไม่ท าอะไรทีเ่ดก็ก าลงัท ากบัวตัถุ ประกอบกบัผูว้จิยัใชว้ธิกีารสงัเกต พฒันาการของเดก็ในขณะ
จดักจิกรรม ท าใหเ้หน็ระดบัความสามารถ และพฒันาการของเดก็ได้อย่างชดัเจน จงึท าให้ได้ขอ้มูล  
ที่สามารถน ามาปรบัปรุง และส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ได้ จึงส่งผลท าให้เดก็มีคะแนนเฉลี่ยใน   
ดา้นการท างานประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมอืกบัตาเพิม่สูงขึน้ 
 เมื่อพจิารณาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีที่แยกออกเป็น
รายดา้นแลว้พบวา่มกีารพฒันาเพิม่สูงขึน้ ซึ่งผลการวจิยัสอดคล้องกบัสุพชัราภรณ์ ดาราวล ี(2552: 
54) ที่ท าการวจิยัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรม     
ศลิปะประดิษฐ์พบว่า การจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สามารถส่งเสริมความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยัให้พฒันาสูงขึ้น และในขณะปฏิบตัิกิจกรรมครูได้ใช้วธิีการสงัเกต
พฒันาการท าให้สะท้อนเหน็ถงึพฒันาการและความสามารถของเดก็ได้ ทัง้นี้เพราะการสงัเกตจะ
แสดงใหเ้หน็พฒันาการของเดก็ทุกดา้น สามารถมองเหน็ประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ครูจดัและยงัช่วย
ใหค้รูเหน็เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของเดก็ซึ่งเดก็บางคนต้องการเอาใจใส่จากผูใ้หญ่ด้วย
หลายเหตุผล ถา้ครูดูแลอย่างใกลช้ดิและดูแลความตอ้งการของพวกเขา จะช่วยให้ครูช่วยเหลอืเดก็ 
ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัต่อเหตุการณ์ไม่ปล่อยให้เป็นปญัหาเนิ่นนาน
ค่อยแกไ้ข (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2553:240) 
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 2.  เดก็อายุ 4-5 ปีทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ มคีวามสามารถในการ
ใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็โดยเฉลีย่สูงขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 (t = 41.83) ทัง้นี้เนื่องจาก
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสบการณ์ในการใช้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ไดอ้ย่างอสิระตามความสามารถและความสนใจของเดก็แต่ละคนอย่างเตม็ที่เดก็ได้
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยวธิกีารละเลง การวาด การป ัน้ การโรย การร้อย และการบบี เพื่อให้เกดิภาพต่างๆ
ตามจนิตนาการของเดก็ โดยการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เดก็ไดใ้ชท้ัง้กลา้มเนื้อมอื ฝา่มอื 
นิ้วมอื และการประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างมอืกบัตา ซึ่งส่งผลให้เพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ   
มดัเลก็ และมทีกัษะในการใชม้อื นิ้วมอืในการให้ท างานได้คล่องแคล่วขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัฟิชเชอร ์
และเทอร์รี่ (Fisher and Terry. 1997: 284) กล่าวว่า  การจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็เพื่อส่งเสรมิ
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ก่อนทีจ่ะเรยีนเขยีนสามารถท าได้โดยให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการระบายสดี้วย
นิ้วมอื การใชม้อืขดีเขยีนเล่นบนทราย วาดภาพดว้ยนิ้วมอืดว้ยแป้งมนัผสมสหีรอืโคลน ให้วาดภาพ
ดว้ยกาวน ้าโรยทรายส ีเพราะกจิกรรมเหล่านี้นอกจากจะชว่ยพฒันากลา้มเนื้อส่วนย่อยใหส้มัพนัธก์บั
การเขยีนแลว้ ยงัชว่ยใหก้ารประสานงานระหวา่งตากบัมอืเป็นไปอย่างกลมกลนื โดยได้จดักจิกรรม 
ดงัต่อไปนี้ 
 กจิกรรมการละเลงดนิ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงโดย
การทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสสมัผสัจบัตอ้งสิง่ต่างๆ ซึ่งกจิกรรมละเลงดนิเดก็ไดใ้ชม้อื นิ้วมอื ฝ่ามอื และวสัดุ
ธรรมชาต ิเช่น ก้านมะละกอ ฝกัขา้วโพด ลูกมะเฟือง เปลอืกมะพร้าว เคลื่อนไหวไปบนดนิให้เกดิ
ภาพ ซึ่งดนิที่ใช้ในการละเลงเป็นดนิเหนียวที่น าไปแช่น ้าจึงมลีกัษณะเหมือนโคลน ท าให้เดก็ได้
พฒันาทกัษะในการใชม้อื  ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อมดัเลก็มคีวามแขง็แรงเกดิความความยดืหยุ่นและ
ความคล่องแคล่ว สอดคล้องกบั สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล (2545: 72) กล่าวว่า กจิกรรมละเลงสี
ดว้ยนิ้วมอื สามารถส่งเสรมิพฒันาการใชม้อื แขน ใหค้ล่องแคล่ว 
 กจิกรรมการวาดภาพบนดนิ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยการ
จดักจิกรรมการวาดภาพบนดนิเดก็ไดใ้ชน้ิ้วมอืในการวาดภาพรูปลงบนดนิทรายที่อยู่ในถาด และได้
หยิบจบัวสัดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ กากมะพร้าว เปลือกไข่ เมล็ดพืชต่างๆ มาติดปะต่อเติมตาม
ความคดิและจนิตนาการของตนเอง เดก็ไดฝึ้กการใชล้ลีามอื และมทีกัษะในการใชม้อื นิ้วมอื ส่งผล
ให้กล้ามเนื้อมดัเลก็มคีวามแขง็แรง คล่องแคล่ว เกดิการท างานประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา   
ซึ่งสอดคล้องกบั อแวร์เนส (Awareness. 2003: Online) กล่าวว่า การวาดภาพด้วยนิ้วมือเป็น     
การส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ 
 กจิกรรมการป ัน้ดนิ เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ กบัวสัดุ อุปกรณ์ 
เช่น ดนิเหนียว โดยการจดักจิกรรมการป ัน้ดนิเดก็ได้ใชท้ัง้กล้ามเนื้อมอื นิ้วมอื และการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา ในการป ัน้ดนิใหเ้ป็นรูปร่างตามตอ้งการ และไดห้ยบิจบัวสัดุธรรมชาต ิเช่น 
กิ่งไม้ ใบไม้ ก้อนหิน เปลือกหอย เมล็ดพืชต่างๆ มาติดปะต่อเติมตามจินตนาการของตนเอง 
กจิกรรมการป ัน้ดนิเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการท างานของกลา้มเนื้อฝา่มอื ขอ้มอื และนิ้วมอืในการบบี 
กด ดงึ นวด ขย าดนิเหนียว ซึ่งส่งผลใหเ้พิม่ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อมอื และมทีกัษะในการใชม้อื 
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นิ้วมอืให้ท างานได้คล่องแคล่วขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ค าวงั สมสุวรรณ (2551: 74) 
พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมป ัน้ดนิมพีฒันาการดา้นกลา้มเนื้อเลก็โดยเฉลีย่รวมและแยก
รายดา้นหลงัการท ากจิกรรมในแต่ละชว่งสปัดาหส์ูงกวา่ก่อนการจดักจิกรรม 
 กิจกรรมการโรยดิน เป็นการส่งเสริมการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ นิ้วมือ            
ในการหยิบจับวสัดุ อุปกรณ์ โดยเด็กจะได้ใช้มือจบัพู่ก ันในการใช้กาววาดรูป การจับขวดกาว        
ในการบบี การใชม้อืถูกาวในการพบักาว และใชม้อืจบัวสัดุทีใ่ชใ้นการการพมิพภ์าพจากกาว จากนัน้
จงึใชน้ิ้วมอืทัง้สองขา้งหยบิดนิทรายโรยลงไปบนภาพทีต่นเองสรา้งสรรคไ์วด้ว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึ
การได้ใช้นิ้วมือหยิบจับวสัดุธรรมชาติ เช่น เปลือกมะพร้าว ก้านของลูกมะพร้าว ใบไม้ ตอก      
เมลด็พชืต่างๆ มาตดิปะต่อเตมิตามจนิตนาการของตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก  
ในการควบคุม การยดืหยุ่น การท างานประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตาส่งผลให้การท างานของ
กลา้มเนื้อมดัเลก็ใหแ้ขง็แรง ท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่วมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั พูนสุข บุณย์สวสัดิ ์
(2544: 41) กล่าวว่า การให้เด็กได้วาดภาพด้วยกาวน ้าโรยทรายสี หรือโรยขี้เลื่อยไม้ป่นผสมส ี
สามารถส่งเสรมิกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ก่อนทีจ่ะเรยีนเขยีนได ้
 กจิกรรมการร้อยดนิ เป็นกจิกรรมที่เดก็มีโอกาสได้ลงมือท ากบัสื่อวสัดุธรรมชาติ เช่น    
ดนิเหนียวรูปทรงต่างๆ กา้นมะละกอ เปลอืกขา้วโพด เมด็ประดู่ ฝกัมะค่าโมง ไดส้มัผสัจบัตอ้งวสัดุที่
มลีกัษณะหลากหลาย มรีูปร่างแขง็ บาง นุ่ม ใหญ่ เลก็ แตกต่างกนั ซึ่งในการร้อยเดก็ได้ใชน้ ้าหนัก
มอื แรง เบา แตกต่างกนัตามวสัดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการร้อย เพื่อเคลื่อนไหวมอืและนิ้วมอืในการดงึ 
หยบิจบัวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆอยู่ตลอดขณะท ากจิกรรม เป็นการฝึกฝนและควบคุมการใชน้ิ้วมอืและตา
ในการร้อย ส่งผลให้เกดิทกัษะความช านาญในการท างานจงึท าให้อวยัวะต่างๆของกล้ามเนื้อเลก็   
เกดิความแขง็แรง มีลลีาที่คล่องแคล่วว่องไวเกดิความยดืหยุ่นของกล้ามเนื้อมอื  และการท างาน
ประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมศร ีเมฆไพบูลย์วฒันา (2551: 
บทคดัย่อ) พบว่า ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบักจิกรรมศลิปะ
สรา้งสรรคร์อ้ยดอกไมสู้งกวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคป์กติ 
 กจิกรรมการบบีดนิ การให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก มอื นิ้วมอื ในการบีบดนิจาก       
ขวดซอส เพื่อสร้างภาพตามความต้องการของเด็กลงบนกระดาษ ซึ่งดนิที่ใชเ้ป็นดนิทรายผสม    
กาวน ้า จากนัน้เด็กได้ใชน้ิ้วมือหยบิ จบัวสัดุธรรมชาติ เช่น ดอกหญ้า เปลอืกถัว่ ตอก เปลอืก
ขา้วโพด ขีเ้ลื่อย เมลด็พชืชนิดต่างๆ มาตกแต่งต่อเตมิภาพให้สวยงามตามจนิตนาการ ซึ่งเป็นการ
ฝึกการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ในการควบคุม การยดืหยุ่น การท างานประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา
ส่งผลใหก้ารท างานของกลา้มเนื้อมดัเลก็ใหแ้ขง็แรง ท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่วมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 101) กล่าววา่ การส่งเสรมิพฒันาการกลา้มเนื้อเลก็ เป็นการพฒันา
กล้ามเนื้อนิ้วมอืที่มคีวามส าคญัต่อเดก็มาก เพราะเดก็ต้องใชม้อืในการท ากจิกรรมที่ส าคญั ได้แก่ 
การเขยีนหนงัสอื การจดักระท าหยบิจบั การป ัน้ การตกแต่งสิง่ต่างๆ 
 การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินนัน้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือ  ฝ่ามือ นิ้วมือ              
ในการหยบิ จบั สมัผสั ประกอบวสัดุต่างๆทีห่ลากหลาย เพื่อให้เกดิภาพ ตามความคดิ จนิตนาการ
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ของเดก็ และส่งเสรมิการท างานของกลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืใหแ้ขง็แรงมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั 
รุ่งรว ี กนกวบิูลย์ศรี (2555: 190) กล่าวว่า การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเล็ก 
นอกจากกจิกรรมการระบายสียงัมีกจิกรรมอกีหลายรูปแบบที่สามารถพฒันากล้ามเนื้อมือและตา 
เช่น กจิกรรมป ัน้ กิจกรรมการร้อยลูกปดั ร้อยหลอดกาแฟ กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นพลาสติก
สรา้งสรรคท์ีต่อ้งมไีมเ้สยีบต่อ ฯลฯ กจิกรรมต่างๆเหล่านี้จะส่งเสรมิให้เดก็แสดงความคดิสร้างสรรค์ 
และพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืและสายตาควบคู่กนัไปดว้ย 
 ผลการวจิยัครัง้นี้แสดงให้เหน็ว่าการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินสามารถส่งเสริม
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีได ้
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4 - 5 ปี ที่ได้รบั        
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ พบขอ้สงัเกตดงันี้ 
 1.  ในชว่งระยะแรกๆของการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ เดก็ยงัไม่ค่อยกล้าหยบิ
จบัดนิ เดก็มคีวามขยะแขยงดนิ ไม่กล้าหยบิจบัไม่ค่อยมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองในการท ากจิกรรม 
เนื่องจากกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไม่เคยได้ท า จงึเป็นช่วงการปรบัตวัของ
เด็กแต่ละคน จนกระทัง่ช่วงระยะเวลาปลายสปัดาห์ที่ 2 เดก็เกดิความคุ้นชนิกบักิจกรรมศลิป
สร้างสรรค์ด้วยดินเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม และลงมือท ากิจกรรม             
ดว้ยความมัน่ใจ  
 2.  การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืกระท ากบัสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการท ากจิกรรมศลิป
สรา้งสรรคด์ว้ยดนิทีห่ลากหลาย และเรยีนรูท้ีจ่ะใชก้ลา้มเนื้อมอืในการโรย การบบี การร้อย การป ัน้ 
การละเลง การวาด ท าใหเ้ดก็ไดใ้ชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมกีารประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมอืกบัตาเป็นอย่างด ี
 3.  เดก็มคีวามภูมใิจในผลงาน สงัเกตได้จากขณะที่เดก็ท ากจิกรรมมกีารสนทนาถงึงาน
ของตนเองโดยเล่าใหเ้พื่อนฟงัวา่ตนเองท าอะไร และเมื่อเดก็สรา้งสรรคผ์ลงานเสรจ็แลว้ เดก็จะน ามา
เล่าใหผู้ว้จิยัฟงัดว้ยความภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง 
 4.  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเด็กได้รับการจัด
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิโรยเริม่จากการละเลงดนิ การวาดภาพบนดนิ การป ัน้ดนิ การโรยดนิ      
การรอ้ยดนิ และการบบีดนิตามล าดบัอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 สปัดาห ์ 
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  การส่งเสรมิพฒันาการด้านกล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยการจดักจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิครูจะต้องให้เวลากบัเดก็ในการปรบัตวัในการท ากจิกรรมร่วมกนั  ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาสปัดาหแ์รกเดก็จะไม่กลา้หยบิจบัดนิ ในขณะที่เดก็ไม่อยากหยบิจบัดนิ ครูควรกระตุ้นเร้า
ความสนใจใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจทีจ่ะท ากจิกรรม และใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามสามารถในการใชม้อื  นิ้วมอื 
และการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา โดยใหเ้ดก็ลงมอืกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 2.  การท ากจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิหากเดก็มคีวามสนใจที่จะท ากจิกรรมครูควร    
มกีารขยายระยะเวลาเพิม่มากขึน้ 
 3.  กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนินี้ ในการจดักจิกรรมต้องมดีนิเป็นวสัดุหลกัและยงัมี
วสัดุวสัดุธรรมชาตติ่างๆ ที่น ามาใช ้ครูควรหากล่องส าหรบัใส่วสัดุธรรมชาติ เพื่อจะได้เกบ็ไวใ้ชใ้น
งานครัง้ต่อไป นอกจากนี้วสัดุบางชนิดทีอ่าจเกดิอนัตราย เชน่ การใชก้รรไกร และความคมของวสัดุ
ธรรมชาตบิางชนิดที่อาจท าให้บาดมอืเดก็ได้ ครูควรดูแลและอธบิายในการใช้วสัดุอุปกรณ์อย่าง
ละเอยีด เพื่อความปลอดภยัของเดก็ในขณะทีท่ ากจิกรรม และเมื่อเสรจ็กจิกรรมครูควรเกบ็กวาดดนิ 
และวสัดุธรรมชาตทิีร่่วงหล่นทีพ่ืน้ใหห้มด 
 4.  ผูป้กครองสามารถน ากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินไปใช้เพื่อส่งเสริมพฒันาการ   
ดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ควบคู่ไปกบัทางโรงเรยีนเพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาผลการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิในกลุ่มเดก็พเิศษ เชน่ เดก็ที่
มพีฒันาการกลา้มเนื้อไม่แขง็แรง เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสมอง 
 2.  ควรมีการศกึษาพฒันาการด้านอื่นๆของเด็กปฐมวยั เช่น พฒันาการทางอารมณ์    
การฝึกสมาธ ิโดยการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 3.  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินในเด็กที่มีปญัหา          
ดา้นการเขยีน 
 4.  ควรมกีารศกึษาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัจากการท า
กจิกรรมอื่นๆ เชน่ การถกั การสาน เป็นตน้ 
 5.  ควรมกีารศกึษาทศันคตขิองผูป้กครองเกีย่วกบักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72 

 

บรรณานุกรม 
 
กรมวชิาการ. (2540). หลกัสูตรก่อนประถมศกึษาพุทธศกัราช 2540. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
________ . (2546). คู่มอืหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. (2542). การเลี้ยงดูเดก็กอ่นวยัเรยีน 3 – 5 ขวบ. กรุงเทพฯ: โชตสิุขการพมิพ.์ 
________ . (2547). การใชศ้ลิปะเป็นสื่อการเรยีนรู.้ การศกึษาปฐมวยั. 8 (1) : 32 – 35. 
________ . (2551). การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: เบรน-เบส. 
เกยีรตวิรรณ อมาตยกุล. เรยีนๆเล่นๆ อนุบาลอมาตยกุล. กรุงเทพฯ: ทพี ีพริน้ท.์ 
ค าวงั สมสุวรรณ. (2551). การส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัโดยการจดั

กจิกรรมการป ัน้ดนิ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
จรลั ค าภารตัน์. (2541). การสอนศลิปะเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: เวลิด ์มเีดยี. 
จารุวรรณ คงทว.ี (2551). การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมละเลงสดีว้ย 
  นิ้วมอื. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
จรีะพนัธุ ์พูลพฒัน์. (2540). การสอนแบบมอนเตสซอรี.่ กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรก์รุ๊ป  
 แมเนจเมน้ท ์จ ากดั. 
จุฬาลกัษณ์ สุตระ. (2550). ผลการจดักจิกรรมประสาทสมัผสัทีม่ตี่อความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อ 
 เลก็เดก็วยัเตาะแตะ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ชยัณรงค ์เจรญิพานิชกุล. (2531). แบบการพฒันาการเรยีนการสอนศลิปะส าหรบัเดก็. กรุงเทพฯ: 
 ณ วทิยาลยัคร.ู 
ญาณศิา บุญพมิพ.์ (2552). การส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัโดยใช้ 
 กจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย. ปรญิญานิพนธ ์กศม. (การศกึษาปฐมวยั). 
 กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ณภทัสรณ์ นรกจิ. (2555). ความสามารถในการใชม้อืของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิป 
 สรา้งสรรคด์ว้ยเมลด็พชื. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ดวงเดอืน ศาสตรภทัร. (2535). การเปรยีบเทยีบทฤษฎพีฒันาการเดก็. กรุงเทพฯ: ภาควชิา 
  จติวทิยา. คณะมนุษยศาสตร.์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ทศินา แขมมณ.ี (2553). ศาสตรก์ารสอน องคค์วามรูเ้พือ่การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี

ประสทิธภิาพ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 



73 

 

ธรรมนูญ นวลใจ. (2541). หวัใจแห่งการศกึษา : ส าหรบัเดก็ 1-5 ขวบ. กรุงเทพฯ: ก าแกว้. 
นภเนตร ธรรมบวร. (2544). การประเมนิผลพฒันาการเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นลนิี เชือ้วนิชชากร. (2555, เมษายน). Small hand Bigskill. นิตยสารรกัลูก. 30(351): 156-159  
บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. (2521). เอกสารประกอบการสอน สถติกิารศกึษา. กรุงเทพฯ: ภาควชิา 

 พืน้ฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

________. (2526). การทดสอบแบบองิเกณฑ ์: แนวคดิและวธิกีาร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

 ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

________. (2545). รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์เรือ่งการวดัประเมนิการเรยีนรู้. กรุงเทพฯ:      

 ศนูยศ์กึษาตามแนวพระราชด าร.ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

บุศรนิทร ์สริปิญัญาธร. (2541). แนวโน้มและอตัราการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมร่วมมอืของเดก็ 
 ปฐมวยัทีเ่กดิจากกจิกรรมศลิปะแบบสือ่ผสมเป็นกลุ่ม. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษา 
 ปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.  
บูรชยั  ศริมิหาสาคร.  (2555). นวตักรรมการจดัประสบการณ์เดก็ปฐมวยั: ตามทฤษฎ.ี นนทบรุ:ี  
 บุ๊คพอยทว์ชิาการ. 
เบญจา แสงมล.ิ (2545). การพฒันาเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: ศนูยส์่งเสรมิวชิาการ. 
________. (2526). “สือ่เพือ่จดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั” สือ่การสอนระดบัปฐมวยัหน่วยที ่ 
 9. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
________. (2546). การพฒันาเดก็ปฐมวยั. กรงุเทพฯ: เมธทีปิส.์ 

ปรยิานุช จุลพรหม. (2547). การพฒันาความสามารถดา้นการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัดว้ย 
 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ.์ ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 ปรษิา บุญมาศ. (2551). ทกัษะการคดิเชงิเหตผุลของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิป 
 สรา้งสรรคเ์น้นการผสมส.ี ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.  
ปานิตา กุดกรุง. (2553). ทกัษะพื้นฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิป 
 สรา้งสรรคจ์ากวสัดธุรรมชาต.ิปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ผาณติ บุญมาก. (2542). คู่มอืพฒันาการเดก็. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ: รกัลูก. 
 
 



74 

 

พรพรรณ ร าไพรุจพิงศ.์ (2550). ทกัษะการเขยีนของเดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคก์าร 
 วาดภาพประกอบการพมิพภ์าพ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
พรเพญ็ บวัทอง. (2555). ผลการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคด์ว้ยวสัดุธรรมชาตทิอ้งถิน่ทีม่ตี่อ 
 พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัปรญิญานพินธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
พรมารนิทร ์สุทธจิติตะ. (2529). การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี 
  ที1่ทีเ่รยีนการสรา้งภาพโดยการใชแ้ละไม่ใชรู้ปเลขาคณติเป็นสือ่. วทิยานพินธ ์ค.ม. (การ 
 ประถมศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
พฒันา ชชัพงศ.์ (2541). ทฤษฎแีละปฏบิตักิารพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ: 
 ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
พรีะพงษ ์กุลพศิาล. (2536). สมองลกูพฒันาไดด้ว้ยศลิปะ. กรุงเทพฯ: แปลนพบัลชิชิง่. 
พูนสุข บุณยส์วสัดิ.์ (2544). เมือ่หนูน้อยหดัเขยีน. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 
เพญ็ทพิา อ่อมมณ.ี (2547). ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีใ่ชล้วดก ามะหยีใ่นการ 
 ท ากจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค.์ ปรญิญานิพนธ.์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ภรณ ีคุรุรตันะ. (2535). การเล่นของเดก็. กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลกัสูตรและการสอนคณะ 
 ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
มะลฉิตัร เอือ้อานนัท.์ (2545). กระบวนการเรยีนการสอนศลิปะในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครูยุค 
 ใหม.่ กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. (2543). พฒันาการเดก็และการเลีย้งดู. (เอกสารประกอบค าสอน). 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
เยาวพา เดชะคุปต.์ (2528). กจิกรรมส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
________. (2542). การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: แมค็. 
________. (2542). กจิกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: เอพ ีกราฟฟิกส ์ดไีซน์. 
________. (2543). หอ้งสมุดของเล่น. การศกึษาปฐมวยั. 4(2): 22 - 24. 
รตันา นิสภกุล. (2550). การคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์ 
 ดว้ยน ้าตาลไอซิง่. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
รุ่งรว ี กนกวบิูลยศ์ร.ี  (2555, ตุลาคม). อนุบาล 2 แลว้ยงัเขยีนหนงัสอืไมค่่อยได้. นิตยสารรกัลกู.  
 30(357): 199. 



75 

 

________. (2555, มถิุนายน). วาดรูประบายสอีย่างไรใหไ้ดพ้ฒันาการรอบดา้น. นิตยสารรกัลกู.  
 30(353): 190. 
ลลติพรรณ ทองงาม. (2539). ศลิปะส าหรบัครูประถม. กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
เลศิ อานนัทนะ. (2535). เทคนคิวธิสีอนศลิปะเดก็. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วรรณี อยูค่ง. (2547). ความสามารถของกลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมการป ัน้. 
 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วราภรณ์ นาคะศริ.ิ ( 2546 ). การคดิเชงิเหตุและผลของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิป 
 สรา้งสรรคโ์ดยใชท้รายส.ี ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วราภรณ์ รกัวจิยั. (2525). เอกสารประกอบการสอน กร. 531 กจิกรรมสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็กอ่นวยั 
 เรยีน. กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วฒันา ปญุญฤทธิ.์ (2553). การศกึษาปฐมวยั : แนวคดิ หลกัการ สู่การปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: 
  มวิเซยีม บุคส.์ 
สมศร ีเมฆไพบูลย.์ (2551). ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
  กจิกรรมสรา้งสรรคร์อ้ยดอกไม.้ ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สรวงพร  กุศลส่ง. (2553). สุนทรยีภาพทางศลิปะระดบัปฐมวยั. เพชรบูรณ์: ดดีกีารพมิพ.์ 
สญัลกัษณ์ สุวรรณรศัม.ี (2533). คู่มอืการจดักจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะเดก็ ชัน้อนุบาลปีที1่ : ชลบุร.ี 
 โรงเรยีนอนุบาลชลบุร ีส านกังานการประถมศกึษา อ าเภอเมอืง ชลบุร.ี 
สตัยา สายเชือ้. (2540). กจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็กอ่นวยัเรยีน. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
________. (2541). กจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้ เฮา้ส.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ (2531). แผนการจดัประสบการณ์ชัน้เดก็เลก็. 
 กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพมิพ.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ (2536). รายงานการวจิยัเรือ่ง การศกึษารูปแบบการจดั 
 กจิกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ระดบัก่อน 
 ประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพรา้ว. 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2550). นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาปฐมวยั  
 (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550 – 2559. กรุงเทพฯ: ว.ีท.ีซ.ี คอมมวินิเคชัน่. 
 



76 

 

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2552). รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 อายุ 3-5 ปีตามสมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในการพฒันาตามวยั. กรุงเทพฯ:  
 พรกิหวานกราฟฟิค. 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2552). สมรรถนะของเดก็ปฐมวยัของเดก็ปฐมวยัอายุ 3-5 ปี :  
 แนวแนะส าหรบัผูดู้แลเดก็ ครู และอาจารย์. กรุงเทพฯ: แปลน ฟอร ์คดิส.์  
สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล. (2545). ศลิปะส าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: โปรแกรมวชิาศกึษา 
 ปฐมวยั คณะครุศาสตร ์สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ. สุวรียิาสาสน์. 
สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ.์ (2545). การวดัและประเมนิแนวใหม:่ เดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: ภาควชิา 
 หลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
________. (2550). ECED 901 การวจิยัการศกึษาดา้นปฐมวยั. กรุงเทพฯ: หลกัสูตร 

 ครุศาสตรบ์ณัฑติ สาขาการศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 

________. (2553). การวดัและประเมนิเดก็แนวใหม่ : เดก็ปฐมวยั (ปรบัปรุงแกไ้ข). กรุงเทพฯ: 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์. (2542). แบบบนัทกึพฒันาการเดก็. เอกสารประกอบการสอนครูโรงเรยีนเอกชน 
 ระดบัก่อนประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพค์รุุสภาลาดพรา้ว. 
สุชา จนัทรเ์อม. (2543). จติวทิยาเดก็. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
สุพชัราภรณ์ ดาราวล.ี (2552). ความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
 กจิกรรมศลิปะประดษิฐ.์ ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
อธษิฐาน พูลศลิปศกัดิก์ุล. (2546, กุมภาพนัธ)์. กระตุน้กลา้มเนื้อมดัเลก็เสรมิสรา้งสตปิญัญา. บนัทกึ 
 คุณแม่. 9(118): 110-114. 
อ าไพพรรณ ปญัญาโรจน์. (2545).  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ก่อนวยัเรยีน. กรุงเทพฯ: คณะวทิยาศาสตร ์
 และเทคโนโลย ีสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม. 
อุบล ตูจ้นิดา. (2532). หลกัและวธิสีอนศลิปะ. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้ เฮา้ส.์  
โอภาส บุญครอง. (2535). เราจะสอนวชิาศลิปะศกึษาใหเ้ดก็มสีนุทรยีภาพตามแนวปรชัญาใด 
 ศลิปศกึษา – ศกึษาศลิปะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Awareness, S. (2003). Fine Motor Development. (Online).  
 Available:htpp://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/spring99/ finemotor.htm.  
 Retrieved January 25, 2006. 
Gesell, Arnoid. (1940). The First Five Years of life : A Guide to the Study of the  
 PreschoolChild. New York: Harper. 
 



77 

 

Krall, P.V. (1982, October). “Teaching the Creative Use of Art to Church School Teacher in a  

 Workshop Experience,” Dissertation Abstract International. 

Mayesky. M. and others. (1998). Creative Activities for Young Children. New York :  Delmar. 

Landers, C. (2006). Early Childhood Development from Two to Six Years of Age.(Online).  
 Available :http://www.talkingpage.org/artic012.html. RetrievedJanuary 25, 2006. 
Fisher, J. and Terry, A. (1997). Children’s Language and the Language Arts. Massachusetts  
 : Allyn & Bacon A Simon & Schuster. 
J. Michelle Huffman and Callie Fortenberry. (2011). Developing Fine Motor Skills.  

 Young Children. 66(5). 100. 

Penington, K. R. 2002. “Gender Differences in Gross and Fine Motor Abilities in  
 Preschoolaged Children in West Virginia”. Health Sciences’ Human Development  
 (Online).http://www.lib.umi.com, June 5, 2008. 
Peterson, H.T. (1958). Kindergarten : The Key to Child Growth. New York : Exposition 

Press. 
Mcafee, O. and D. Leong. 2004. Assessing and guiding young children’s development  
 andlearning. Toronto: Allyn and Bacon. 
Stampp, R.V. (1964). Relationship of Measures of General Intelligence andPsychology. 
  18 (1) 87-88. 
Schirrmacher,R. (1988). Art and Creative Development for Young Children. New York :  
 Delmar. 
Schum, D.J. (1995). Hearing aids: Hearing impaired; Self-help devices for the  

disabled;Rehabilitation. Boston: Allyn and Bacon. 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

- คู่มอืการใชแ้ผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
                           - ตวัอย่างแผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 
 
1. ค าช้ีแจง 
 แผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดินเป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดห้ยบิ จบั สมัผสั ลงมอืปฏบิตัสิรา้งสรรคง์านศลิปะที่เน้นการใชม้อืและ
นิ้วมอืโดยใชด้นิเหนียว หรอื ดนิทราย เป็นวสัดุประกอบหลกัในการท ากิจกรรม ด้วยวธิกีารต่างๆ 
ตามลักษณะของดินโดยเริ่มต้นจากการละเลงดิน การวาดภาพบนดิน การป ัน้ดิน การโรยดิน       
การร้อยดนิ การบบีดนิ และมวีสัดุธรรมชาติ  เช่น ใบไม้ กิง่ไม้ เปลอืกหอย ก้อนหนิ เมลด็พชืฯลฯ 
เพื่อน ามาติดปะ ต่อเติม หรือน ามาประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับดินตามความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของเดก็ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสรมิการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ มอื ฝ่ามอื และ  
นิ้วมอื ใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัระหวา่งมอืกบัตาของเดก็ปฐมวยัในการท ากจิกรรม โดยผูว้จิยัได้
จดัเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ประกอบการจดักจิกรรมสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ จ านวนทัง้สิน้ 24 กจิกรรม 
 ลกัษณะของกิจกรรม จะใชด้นิเหนียว หรอื ดนิทราย ซึ่งเป็นดนิในทอ้งถิน่สุโขทยัที่หาได้
ง่ายและมคีวามปลอดภยัต่อเด็ก เป็นวสัดุหลกัในการละเลง การวาดภาพบน การป ัน้ดนิ การโรย 
การร้อย การบบีตามลกัษณะของดนิและตกแต่งต่อเตมิด้วยวสัดุธรรมชาติ โดยจดัให้เดก็ได้ปฏบิตัิ
กจิกรรมเป็นกลุ่ม โดยผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัปฏบิตักิจิกรรม 
2. จดุประสงค ์
 เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอื และการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมอืกบัตา ดว้ยการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ  
3. เน้ือหา 
 กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 24 กจิกรรม 
4. การจดักิจกรรม 
 4.1 สรา้งขอ้ตกลงในการท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
  4.1.1 ไม่น าดนิเหนียว ดนิทราย และวสัดุธรรมชาตติ่างๆ เขา้ปาก 
    4.1.2 ไม่น าดนิเหนียว ดนิทราย และวสัดุธรรมชาตติ่างๆ ปาใส่กนั 
               4.1.3 ตกลงสญัญาณก่อนหมดเวลาดว้ยการเคาะจงัหวะ 
  4.1.4 เมื่อท ากจิกรรมเสรจ็ตอ้งชว่ยกนัเกบ็อุปกรณ์ และลา้งมอืใหส้ะอาด 
 4.2 กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ มขี ัน้ตอนการจดักจิกรรมเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
  ขัน้น า ครูน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชเ้พลง ค าคลอ้งจอง และท่าทางเพื่อกระตุ้นให้เดก็
สนใจและสรา้งความพรอ้มดา้นกลา้มเนื้อมดัเลก็ มอื นิ้วมอืก่อนเขา้สู่กจิกรรม  
         ขัน้ด าเนินกจิกรรม ครูแนะน ากจิกรรม วสัดุ/อุปกรณ์ พรอ้มทัง้อธบิายวธิที า วธิใีชว้สัดุ
ที่ใชใ้นการท ากจิกรรม เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิด้วยตนเองอย่างอสิระโดย
การใช้กล้ามเนื้อเล็ก มือ นิ้วมือในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดินและตกแต่ง  ต่อเติมด้วยวสัดุ
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ธรรมชาติต่างๆที่หลากหลาย โดยครูเตรียมให้และเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
จนิตนาการของตนเอง 
         ขัน้สรุป เปิดโอกาสให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตนเอง  ครูจดบนัทึกค าพูดและ
เรื่องราวทีเ่ดก็เล่าเกีย่วกบัผลงาน และน าผลงานไปตัง้แสดง 
5. บทบาทเดก็ 
 5.1 เดก็ไดซ้กัถาม ใชม้อืหยบิ จบั สมัผสักบัวสัดุ อุปกรณ์อย่างอสิระเสร ี
 5.2 เดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองตามจนิตนาการ จากวสัดุที่หลากหลายในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน 
 5.3 เดก็แต่ละคนสามารถบอกเกี่ยวกบัผลงานของตนเอง  เพื่อให้ทราบถงึความคดิและ
จนิตนาการ 
 5.4 เมื่อหมดเวลาในการท ากิจกรรม เด็กส่งผลงานและจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆให้
เรยีบรอ้ย 
6. บทบาทคร ู
 6.1 ศกึษาแผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิใหเ้ขา้ใจก่อนลงมอืจดักจิกรรม 
 6.2 จดัเตรยีมสิง่แวดลอ้มและสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้  
 6.3 แนะน า สื่ออุปกรณ์และอธบิายขัน้ตอนในการท ากจิกรรม เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดซ้กัถาม 
ใชม้อืหยบิ จบัวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
 6.4 ให้เด็กมีอิสระในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินด้วยตนเอง แล้วใช้วสัดุ 
อุปกรณ์ทีห่ลากหลายในการตกแต่ง ต่อเตมิผลงานของตนเองตามจนิตนาการ 
 6.5 ระหวา่งด าเนินกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ครูใหแ้รงเสรมิ กระตุ้นและจูงใจให้เดก็
สนใจในกจิกรรมและแสดงออกอย่างเตม็ทีต่ามความสามารถ 
 6.6 ครูเป็นผูจ้ดบนัทกึค าพูดของเดก็ทุกครัง้ เกีย่วกบัผลงานของเดก็  
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ตารางการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิในระยะเวลา 8 สปัดาห ์
 

สปัดาหท์ี/่เวลา วนั รายชือ่กจิกรรม ลกัษณะของกจิกรรม ประเภทของดนิ 
1 

10.00 – 10.40 น. 
จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

ร่วมดว้ยชว่ยกนั 
ดนิดมีภีาพ 

ป ัน้ดนิจนิตนาการ 

การละเลงดนิ 
การวาดภาพบนดนิ 

การป ัน้ดนิ 

ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 

2 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

สรา้งภาพประทบัใจ 
มอืน้อยรอ้ยดนิ 
บบีบบี สรา้งภาพ 

การโรยดนิ 
การรอ้ยดนิ 
การบบีดนิ 

ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 

3 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

มอืน้อยรอยนี้ 
นิ้วมอืสรา้งภาพ 
ป ัน้ ป ัน้ ป ัน้ 

การละเลงดนิ 
การวาดภาพบนดนิ 

การป ัน้ดนิ 

ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 

4 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

โรยดนิจนิตนาการ 
รอ้ยเรยีงเคยีงดนิ 
บบีดนิมภีาพ 

การโรยดนิ 
การรอ้ยดนิ 
การบบีดนิ 

ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 

5 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

ภาพสวยดว้ยโคลน 
ไม่ยากถา้อยากวาด
ป ัน้และประกอบ 

การละเลงดนิ 
การวาดภาพบนดนิ 

การป ัน้ดนิ 

ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 

6 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

ภาพสวยดว้ยดนิ
มาลยัดนิ 

สองมอืบบีบบี 

การโรยดนิ 
การรอ้ยดนิ 
การบบีดนิ 

ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 

7 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

สองมอืสรา้งสรรค ์
เขยีนไวบ้นดนิ 
คลงึแลว้ขด 

การละเลงดนิ 
การวาดภาพบนดนิ 

การป ัน้ดนิ 

ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 

8 
10.00 – 10.40 น. 

จนัทร ์
พุธ 
ศกุร ์

ภาพอะไรใครรู ้
สองมอืชว่ยกนัรอ้ย
เสน้สายลายสวย 

การโรยดนิ 
การรอ้ยดนิ 
การบบีดนิ 

ดนิทราย 
ดนิเหนยีว 
ดนิทราย 
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ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 
 
กิจกรรม เขยีนไวบ้นดนิ                        ระยะเวลา  40 นาท ี
จดุประสงค ์

เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุ่น 
ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้น า 

1. ครูเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กด้วยการร้อง เพลง“นิ้วมือ      
มาเจอกนั” พรอ้มทัง้ท าท่าบรหิารนิ้วมอืประกอบเพลง 

 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2. เดก็ฟงัครูแนะน า วสัดุ อุปกรณ์ ในการท ากจิกรรม พรอ้มทัง้อธบิายขัน้ตอน และสาธติ  

การปฏบิตักิจิกรรมเขยีนไวบ้นดนิใหก้บัเดก็ 
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมเด็กวาดรูปด้วยนิ้วมือลงบนดินทรายที่อยู่ในถาดตาม 

ความคดิ และจนิตนาการของตนเอง  
4. เมื่อเสรจ็แลว้น ากระดาษ 100 ปอนด ์ทีค่รูทากาวเตรยีมไวใ้หค้ว ่าลงในถาดทีว่าดภาพ

ไว ้แลว้ยกขึน้จากนัน้น า กิง่ไม ้เมลด็ถัว่แดง เปลอืกไข่ ตดิปะต่อเตมิตามความคดิ และจนิตนาการ
ของตนเองอย่างอสิระ 

5.   ระหวา่งท ากจิกรรมครูเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ดก็สรา้งสรรคผ์ลงานตามจนิตนาการของตนเอง 
 ขัน้สรปุ 

6.   เดก็น าผลงานของตนเองมาส่งครูพรอ้มเล่าเรือ่งเกีย่วกบัผลงานของตนเอง 
7.   เดก็น าผลงานไปตัง้แสดง 
8.   เดก็ ๆ ชว่ยกนัท าความสะอาดบรเิวณ และเกบ็สิง่ของเขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย  

 
การประเมินผล 

1.   สงัเกตการพฤตกิรรมการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ขณะปฏบิตักิจิกรรม 
2.   สงัเกตผลงานเดก็ 
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วสัดแุละอปุกรณ์ 

1.   เพลง นิ้วมอืมาเจอกนั 
2.   ดนิทราย 
3.   ถาดพลาสตกิ 
4.   วสัดุธรรมชาต ิไดแ้ก ่กิง่ไม ้เมลด็ถัว่แดง เปลอืกไข ่  
5.   กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด A4 
6.   กาว 
7.   เอีย๊มกนัเป้ือน 
8.   ผา้พลาสตกิส าหรบัปพูืน้และรองโต๊ะกจิกรรม  
9.   อ่างน ้าลา้งมอื 
10. ผา้ขนหนูหรอืผา้เชด็มอื 

 
ภาคผนวก 
                 เพลง นิ้วมอืมาเจอกนั                              (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
  นิ้วโป้งมาเจอกนั     ถามวา่ไปไหนมา 
  หมุนนิ้วแลว้ขอลา    พรุ่งนี้มาเจอกนั  (เปลีย่นจากนิ้วโป้งเป็นนิ้วอืน่ๆไปเรื่อยๆ) 
  นิ้วทัง้สบิมาเจอกนั   ถามวา่ไปไหนมา 
  หมุนนิ้วแลว้ขอลา    พรุ่งนี้มาเจอกนั 
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ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 
 
กิจกรรม  บบีดนิมภีาพ                          ระยะเวลา  40 นาท ี

 
จดุประสงค ์

เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ด้านความคล่องแคล่ว ความยดืหยุ่น 
ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูเตรยีมเดก็ให้มคีวามพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กด้วยการร้องเพลง “ก า-แบ”

พรอ้มทัง้ท าท่าบรหิารนิ้วมอืประกอบเพลง 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2.   เดก็ฟงัครูแนะน า วสัด ุอุปกรณ์ ในการท ากจิกรรม พรอ้มทัง้อธบิายขัน้ตอน และสาธติ 

การปฏบิตักิจิกรรมบบีดนิมภีาพใหก้บัเดก็ 
3. เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม เดก็บบีดนิสร้างภาพตามจนิตนาการของตนเองอย่างอสิระ

ลงบนกระดาษสา 
4. เมื่อเสร็จแล้วน า เมล็ดงาด า ตอก เปลือกถัว่ ติดปะต่อเติมตามความคิด และ

จนิตนาการของตนเองอย่างอสิระ 
5.   ระหวา่งท ากจิกรรมครูเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ดก็สรา้งสรรคผ์ลงานตามจนิตนาการของตนเอง 

  ขัน้สรปุ 
6.   เดก็น าผลงานของตนเองมาส่งครพูรอ้มเล่าเรือ่งเกีย่วกบัผลงานของตนเอง 
7.   เดก็น าผลงานไปตัง้แสดง 
8.   เดก็ ๆ ชว่ยกนัท าความสะอาดบรเิวณ และเกบ็สิง่ของเขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
  

การประเมินผล 
1.   สงัเกตการพฤตกิรรมการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ขณะปฏบิตักิจิกรรม 
2.   สงัเกตผลงานเดก็ 
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วสัดแุละอปุกรณ์ 
1. เพลง ก า-แบ 
2. ดนิทราย  
3. วสัดุธรรมชาต ิไดแ้ก่ เมลด็งาด า ตอก เปลอืกถัว่ 
4. ขวดซอสพลาสตกิ 
5. กระดาษสาขนาด A4 
6. กาว 
7. เอีย๊มกนัเป้ือน 
8. ผา้พลาสตกิส าหรบัปพูืน้และรองโต๊ะกจิกรรม  
9. อ่างน ้าลา้งมอื 
10. ผา้ขนหนูหรอืผา้เชด็มอื 

 
ภาคผนวก 
                         เพลง ก า – แบ                            (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
  ก า ก า ก า ก า       แบ แบ แบ แบ 
  ตบ ตบ ตบ ตบ     ก า ก า แบ 

 
หมายเหต:ุ  กจิกรรมบบีดนิครูตอ้งน าดนิทรายมาผสมกบักาว 
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ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 
 
กิจกรรม สองมอืสรา้งสรรค ์           ระยะเวลา  40 นาท ี
 
จดุประสงค ์
  เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุ่น 
ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา 
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
  ขัน้น า 

1. ครูเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กด้วยการร้องเพลง         
“กระดุ๊ก  กระดิก๊” พรอ้มทัง้ท าท่าบรหิารนิ้วมอืประกอบเพลง 

  ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
2. เดก็ฟงัครูแนะน า วสัดุ อุปกรณ์ ในการท ากจิกรรม พรอ้มทัง้อธบิายขัน้ตอน และสาธติ  

การปฏบิตักิจิกรรมสองมอืสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็ 
3. เดก็ลงมอืปฏบิตักิิจกรรมเด็กเทดนิเหนียวที่แช่น ้ าไวล้งบนแผ่นพลาสตกิใส จากนัน้   

ใชม้อืละเลงดนิโดยใชม้อื นิ้วมอื ฝา่มอื กา้นมะละกอ สรา้งภาพตามจนิตนาการของตนเองอย่างอสิระ  
4.   ระหวา่งท ากจิกรรมครูเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ดก็สรา้งสรรคผ์ลงานตามจนิตนาการของตนเอง 

  ขัน้สรปุ 
5.   เดก็น าผลงานของตนเองมาส่งครพูรอ้มเล่าเรือ่งเกีย่วกบัผลงานของตนเอง 
6.   เดก็น าผลงานไปตัง้แสดง 
7.   เดก็ๆ ชว่ยกนัท าความสะอาดบรเิวณ และเกบ็สิง่ของเขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย  

 

การประเมินผล 
1.  สงัเกตการพฤตกิรรมการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ขณะปฏบิตักิจิกรรม 
2.  สงัเกตผลงานเดก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

วสัดแุละอปุกรณ์ 
1. เพลง “กระดุ๊กกระดิก๊”  
2. ดนิเหนยีว 
3. น ้า 
4. กา้นมะละกอ 
5. แผน่พลาสตกิใส ขนาด A4 
6. เอีย๊มกนัเป้ือน 
7. ผา้พลาสตกิส าหรบัปพูืน้และรองโต๊ะกจิกรรม  
8. อ่างน ้าลา้งมอื 
9. ผา้ขนหนูหรอืผา้เชด็มอื 
 

ภาคผนวก 
                       เพลง กระดุ๊กกระดิก๊                                (ผกากานต ์น้อยเนียม) 

 เรามาสนุกเฮฮานิ้วโป้งขา้งซ้ายกระดุก๊กระดิก๊                         

 นิ้วโป้งขา้งขวากระดุ๊กกระดิก๊  (เปลีย่นจากนิ้วโป้งเป็นนิ้วอื่นๆไปเรื่อยๆ) 

 เรามาสนุกเฮฮานิ้วทัง้สบินิ้วกระดุก๊กระดิก๊ 

 
หมายเหต:ุ  กจิกรรมละเลงดนิครูตอ้งน าดนิเหนียวมาแชน่ ้า 
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ภาคผนวก ข 
 

- คู่มอืด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 
- ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 
- ใบบนัทกึคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อาย ุ4-5 ปี 
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คู่มือด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
ของเดก็อาย ุ4 - 5 ปี 

ค าช้ีแจง 
  1.  แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ของ
เดก็อายุ 4 - 5 ปี  
  2.  แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบทดสอบความสามารถภาคปฏบิตั ิมจี านวน 20 ขอ้ 
  3.  การด าเนินการทดสอบ ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดสอบด้วยตนเอง โดยทดสอบผูร้บั
การทดสอบเป็นรายบุคคล 
ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบ 
  1.  ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก เป็น
แบบทดสอบภาคปฏบิตัเิน้นความสามารถในการใชม้อื นิ้วมอืและการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอื 
กบัตา มทีัง้หมด 20 ขอ้ 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่องบันทึกคะแนนที่ตรงกับ
ความสามารถของเดก็ โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

   3 คะแนน กรณเีดก็ท าไดค้รบตามจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให้ 
   2 คะแนน กรณเีดก็ท าไดเ้กนิครึง่ของจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให้ 
   1 คะแนน กรณเีดก็ท าไดไ้ม่ถงึครึง่ของจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดให้ 
   0 คะแนน กรณเีดก็ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืท าไม่ไดแ้มแ้ต่ครัง้เดยีว 
  3.  การเตรยีมตวัก่อนการทดสอบ 
   3.1 ผูด้ าเนินการทดสอบศกึษาคู่มือด าเนินการทดสอบ และแบบทดสอบให้เข้าใจ
กระบวนการทัง้หมด เพื่อให้เกดิความช านาญในการใชแ้บบทดสอบ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการ
ทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น และก่อนการทดสอบผูด้ าเนินการทดสอบต้องเขยีนชื่อ - นามสกุลของ
ผูร้บัการทดสอบในแบบบนัทกึคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ใหเ้รยีบรอ้ย 

 3.2 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบมดีงันี้ 
     3.2.1 คู่มอืด าเนินการแบบทดสอบ 
     3.2.2 แบบบนัทกึคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ   

4-5 ปี 
     3.2.3 นาฬกิาส าหรบัจบัเวลา 1 เรอืน 
     3.2.4 อุปกรณ์ทีก่ าหนดไวใ้นแบบทดสอบ 

    3.3 ขอ้ปฏบิตักิ่อนทดสอบ 
          3.3.1 ผูด้ าเนินการทดสอบควรสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการทดสอบ โดยการ 

ทกัทายพูดคุยเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี 
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    3.3.2 ก่อนด าเนินการทดสอบควรให้ผู้เข้ารบัการทดสอบท าธุระส่วนตวั เช่น      
ดื่มน ้า เขา้หอ้งน ้าใหเ้รยีบรอ้ย 

 4.  ขอ้ปฏบิตัใินด าเนินการทดสอบ ผูท้ดสอบด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
   4.1 แสดงความเป็นกนัเองเพื่อไม่ให้ผูเ้ขา้รบัการทดสอบเกดิความกงัวล  และร่วมมอื 

ในการทดสอบเป็นอย่างด ี
    4.2 ก่อนลงมือทดสอบ ผู้ด าเนินการทดสอบต้องอธบิายขัน้ตอนในการทดสอบให้                  
ผูเ้ขา้รบัการทดสอบเขา้ใจ 
  การด าเนินการ 
  ผูด้ าเนินการทดสอบ : สวสัดคี่ะเดก็ๆ วนันี้ครูมอีะไรมาใหเ้ดก็ๆ ลองท าดู (ครูยก อุปกรณ์ 
ในการทดสอบใหเ้ดก็ๆ ดู) และก่อนจะลงมอืท า ครูมขีอ้ตกลงกบัเดก็ๆ เมื่อครูบอกให้ท าอะไร ขอให้
ตัง้ใจฟงัแลว้ท าตามทีค่รูบอกนะคะ 
  ผูเ้ขา้รบัการทดสอบ : ลงมอืปฏบิตั ิ
  ผูด้ าเนินการทดสอบ : จบัเวลาตามรายการที่ก าหนดไวใ้นแบบทดสอบและจดบนัทึก
คะแนน 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ 
กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 

อปุกรณ์ในการทดสอบ 

1. ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็   
1.1 หยบิเมลด็ถัว่เขยีวใส่จาน จ านวน 10 เมลด็        

  ภายในเวลา 15 วนิาท ี
1. ภาชนะใส่เมลด็ถัว่เขยีว 
2. เมลด็ถัว่เขยีว จ านวน 10   
   เมลด็ 

1.2 รอ้ยเสน้มกักะโรนีแบบโคง้ จ านวน 10 ชิน้
 ภายในเวลา 2 นาท ี

1. เสน้มกักะโรนีแบบโคง้ 
    จ านวน 10 ชิน้ 
2. เชอืกขาว 

1.3 แกป้มเชอืกร่ม 2 ชัน้ จ านวน 4 เสน้ 
  ภายในเวลา 30 วนิาท ี

1. เชอืกร่มจ านวน 4 เสน้  

1.4 ผกูปมเชอืกร่ม 1 ชัน้ จ านวน 4 เสน้ 
  ภายในเวลา 1 นาท ี

1. เชอืกร่มจ านวน 4 เสน้ 

1.5 ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน จ านวน 4 เมด็ 
  ภายในเวลา 1 นาท ี

 

1. เสือ้นกัเรยีนทีม่กีระดมุขนาด  
    เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1 ซ.ม.   
    จ านวน 4 เมด็ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ 
กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 

อปุกรณ์ในการทดสอบ 

2. ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็  
 2.1 คบีเมลด็มะขามใส่จาน  จ านวน 10 เมลด็ 

ภายในเวลา 30 วนิาท ี
1. ภาชนะใส่เมลด็มะขาม 
2. คมีคบี (ขนาดเลก็) 
3. เมลด็มะขาม จ านวน 10 เมลด็ 

 2.2 เปิดฝาขวดน ้าพลาสตกิแบบฝาเกลยีวทีม่ ี
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของฝาขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ขวด
ภายในเวลา 15 วนิาท ี

1. ขวดน ้าพลาสตกิแบบฝาเกลยีว  
   ทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางของฝา   
   ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ขวด 

 2.3  หมุนน๊อตพลาสตกิทีม่ขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
       ของตวัน๊อต 2 ซ.ม  จ านวน 2 ตวั 
     ภายในเวลา 30 วนิาท ี

1. น๊อตพลาสตกิทีม่ขีนาด 
   เสน้ผา่ศนูยก์ลางของตวัน๊อต  
   2 ซ.ม. จ านวน 2 ตวั 

   2.4  ป ัน้ดนิเหนียวเสน้ขนาดยาว 10 ซ.ม.   
         เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 ซ.ม.ใหเ้ป็นทรงกลม จ านวน  
         3 กอ้น ภายในเวลา 1 นาท ี

1. ดนิเหนียวเสน้ขนาดยาว 10   
   ซ.ม. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 ซ.ม.   
   จ านวน 3 เสน้ 

 2.5  กดดนิเหนียวทรงกลมน ้าหนกั 50 กรมั ใหเ้ป็นแผน่     
       จ านวน 3 แผน่ ภายในเวลา 30 วนิาท ี

1. ดนิเหนียวทรงกลมน ้าหนกั  
   50 กรมั จ านวน 3 กอ้น 

3. ด้านความสามารถในการควบคมุในการใช้
กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 

3.1 วาดรูปกากบาทตามรอยเสน้ประ จ านวน 1 รูป
ภายในเวลา 15 วนิาท ี

1. กระดาษ A4 ทีม่รีอยเสน้ประรูป  
   กากบาท ความยาวเสน้ละ 3 นิ้ว  
   จ านวน 1 รูป 
2. สเีทยีน 

3.2 ลากเสน้ซกิแซกแบบฟนัปลาตามรอยเสน้ประ  
จ านวน 1 เสน้ภายในเวลา 20 วนิาท ี
ภายในเวลา 1 นาท ี

1. กระดาษ A4 ทีม่รีอยเสน้ประซกิ 
   แซกแบบฟนัปลา ความยาว 6    
   นิ้ว จ านวน 1 เสน้ 
2. สเีทยีน 

3.3 ระบายสใีนรูป       ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป
ภายในเวลา 1 นาท ี

1. กระดาษ A4 ทีม่รีูป       
   ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. สเีทยีน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช ้
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี 

อปุกรณ์ในการทดสอบ 

3.4 ระบายสใีนรูป       ดา้นเทา่ ขนาดความยาวดา้นละ    
3 นิ้ว จ านวน 1 รูป ภายในเวลา 1 นาท ี

1. กระดาษ A4 ทีม่รีูป      ดา้น
เท่าขนาดความยาวดา้นละ 3 
นิ้ว จ านวน 1 รูป 

2. สเีทยีน 
3.5 ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว จ านวน 1 เสน้

ภายในเวลา 30 วนิาท ี
1. กระดาษ A4 ทีแ่บบเสน้ตรง            
    ความยาว 6 นิ้ว จ านวน  
    1 เสน้ 
2. กรรไกรปลายมน 

4. ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา  
   4.1 เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ 
        จ านวน 6 อนั ภายในเวลา 1 นาท ี  

1. กระดาษเทาขาวขนาด 4x4 นิ้ว 
   จ านวน 1 แผน่ 
2. ลวดเสยีบกระดาษ จ านวน  
   6 อนั 

   4.2 รนิน ้าจากเหยอืกใส่แกว้ จ านวน 2 แกว้ 
        ภายในเวลา 15 วนิาท ี

1. เหยอืกน ้า จ านวน 1 เหยอืก 
2. แกว้ขนาด สงู 4 นิ้ว ปากแกว้  
   เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 นิ้ว จ านวน   
   2 ใบ  

   4.3 เรยีงกอ้นหนิ จ านวน 10 กอ้น เป็นรูปสามเหลีย่ม 
        ตามแบบ ภายในเวลา 30 วนิาท ี

1. กอ้นหนิ จ านวน 10 กอ้น 

   4.4 รอ้ยกอ้นดนิเหนยีวรูปทรงสีเ่หลีย่ม และทรงกลม  
        ทีม่รีขูนาด 0.5 ซ.ม.ตามแบบ จ านวน 10 กอ้น  
        ภายในเวลา 1 นาท ี

1. กอ้นดนิเหนียวรูปทรงสีเ่หลีย่ม   
   และทรงกลม ทีม่รีขูนาด 0.5  
   ซ.ม.จ านวนรูปทรงละ 10 กอ้น 
2. เชอืกขาว 

   4.5 ต่อบลอ็กไมรู้ปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาด 2 x 8 ซ.ม.               
        จ านวน 3 อนั เป็นรูปประตูตามแบบ  
        ภายในเวลา 15 วนิาท ี

1. บลอ็กไมรู้ปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้   
   ขนาด 2 x 8 ซ.ม. จ านวน  
   3 อนั 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี 

 
ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน จ านวน 4 เมด็ ภายในเวลา 1 นาท ี
 

ขัน้ตอนการทดสอบ 
 ผูด้ าเนินการทดสอบ : ใหเ้ดก็ๆ ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน จ านวน 4 เมด็ ใหเ้สรจ็ 

                               ภายในเวลา 1 นาท ี
 เดก็ปฏบิตั ิ           : เดก็ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน จ านวน 4 เมด็ ใหเ้สรจ็ 

                               ภายในเวลา 1 นาท ี
เกณฑก์ารให้คะแนน 
         ให ้ 3 คะแนน กรณเีดก็ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีนได ้4 เมด็ ภายในเวลา 1 นาท ี
  ให ้ 2 คะแนน กรณเีดก็ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีนได ้3 เมด็ ภายในเวลา 1 นาท ี
   ให ้ 1 คะแนน กรณเีดก็ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีนได1้-2 เมด็ ภายในเวลา 1 นาท ี
   ให ้ 0 คะแนน กรณเีดก็ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืท าไมไ่ดแ้มแ้ตค่รัง้เดยีว 
 
ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 คบีเมลด็มะขามใส่จาน  จ านวน 10 เมลด็ ภายในเวลา 30 วนิาท ี

 

ขัน้ตอนการทดสอบ 
  ผูด้ าเนินการทดสอบ : ใหเ้ดก็ๆ คบีเมลด็มะขามใส่จาน จ านวน 10 เมลด็ ใหเ้สรจ็   

                    ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 เดก็ปฏบิตั ิ            :  เดก็คบีเมลด็มะขามใส่จาน จ านวน 10 เมลด็ ใหเ้สรจ็ 

                    ภายในเวลา 30 วนิาท ี
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 ให ้3 คะแนน กรณเีดก็คบีเมลด็มะขามใส่จานได ้10 เมลด็ ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้2 คะแนน กรณเีดก็คบีเมลด็มะขามใส่จานได ้5-9 เมลด็ ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้1 คะแนน กรณเีดก็คบีเมลด็มะขามใส่จานได ้1-4 เมลด็ ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้0 คะแนน กรณเีดก็ไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืท าไมไ่ดแ้มแ้ต่ครัง้เดยีว 
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ด้านความสามารถในการควบคมุในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว จ านวน 1 เสน้ ภายในเวลา 30 วนิาท ี

 

ขัน้ตอนการทดสอบ 
 ผูด้ าเนินการทดสอบ : ใหเ้ดก็ๆ ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว จ านวน 1 เสน้  

                    ใหเ้สรจ็ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 เดก็ปฏบิตั ิ            : เดก็ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว จ านวน 1 เสน้   

                    ใหเ้สรจ็ภายในเวลา 30 วนิาท ี
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ให ้3 คะแนน กรณเีดก็ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้วได ้หรอืออกนอกเสน้ 

         แต่ไม่เกนิ 1 ซ.ม. ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้2 คะแนน กรณเีดก็ตดักระดาษไดย้าว 6 นิ้ว แต่ออกนอกเสน้เกนิ 1 ซ.ม.   

         ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้1 คะแนน กรณเีดก็ตดักระดาษตามเสน้ตรงไดแ้ต่ไม่เสรจ็ ภายในเวลา 30 วนิาท ี
 ให ้0 คะแนน กรณเีดก็ไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืท าไมไ่ดแ้มแ้ต่ครัง้เดยีว 

 
ด้านการท างานประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตา 
 เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ จ านวน 6 อนั ภายในเวลา 1 นาท ี  
 

ขัน้ตอนการทดสอบ 
 ผูด้ าเนินการทดสอบ : ใหเ้ดก็ๆ เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ 

จ านวน 6 อนั ใหเ้สรจ็ภายในเวลา 1 นาท ี
 เดก็ปฏบิตั ิ            :  เดก็เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ 

จ านวน 6 อนั ใหเ้สรจ็ภายในเวลา 1 นาท ี
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 ให ้3 คะแนน กรณเีดก็เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบได ้6 อนั 
         ภายในเวลา 1 นาท ี

 ให ้2 คะแนน กรณเีดก็เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบได ้3-5 อนั 
         ภายในเวลา 1 นาท ี

 ให ้1 คะแนน กรณเีดก็เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ ได1้-2 อนั 
         ภายในเวลา 1 นาท ี

 ให ้0 คะแนน กรณเีดก็ไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืท าไมไ่ดแ้มแ้ต่ครัง้เดยีว 
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ใบบนัทึกคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
ของเดก็อาย ุ4-5 ปี 

ชือ่ ...........................................นามสกุล.................................ชือ่เล่น....................อาย.ุ............... 
โรงเรยีน...................................... ชัน้.................... วนัทีท่ าการทดสอบ........................................ 
 
 

ใส่เครื่องหมาย √ ในชอ่งระดบัคะแนนทีต่รงกบัความสามารถของเดก็ 
 

 

รายการ 
ระดบัคะแนน 

หมายเหตุ 
0 1 2 3 

1. ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

1.1 หยบิเมลด็ถัว่เขยีวใส่จาน 10 เมลด็   
     

1.2 รอ้ยเสน้มกักะโรนีแบบโคง้ 10 ชิน้        

1.3 แกป้มเชอืกร่ม 2 ชัน้ 4 เสน้       

1.4 ผกูปมเชอืกร่ม 1 ชัน้ 4 เสน้       

1.5 ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน 4 เมด็       

 2. ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
  2.1 คบีเมลด็มะขามใส่จาน 10 เมลด็  

     

  2.2 เปิดฝาขวดน ้าพลาสตกิแบบฝาเกลยีว 4 ขวด      

  2.3 หมุนน๊อตพลาสตกิ 2 ตวั       
2.4 ป ัน้ดนิเหนียวใหเ้ป็นทรงกลม 3 กอ้น       

 2.5 กดดนิเหนียวทรงกลมใหเ้ป็นแผน่ 3 แผน่               
3. ด้านความสามารถในการควบคมุในการใช้กล้ามเน้ือ
มดัเลก็   

3.1 วาดรูปกากบาทตามรอยเสน้ประ 1 รูป  

     

3.2 ลากเสน้ซกิแซกแบบฟนัปลาตามรอยเสน้ประ 1 เสน้      
3.3 ระบายสใีนรูป       1 รูป       
3.4 ระบายสใีนรูป       ดา้นเทา่ 1 รูป       
3.5 ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว 1 เสน้      
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รายการ 
ระดบัคะแนน หมายเหตุ 

 0 1 2 3 
4. ด้านการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตา 
   4.1 เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษตามแบบ 6 อนั    

     

   4.2 รนิน ้าจากเหยอืกใส่แกว้ 2 แกว้       
   4.3 เรยีงกอ้นหนิ 10 กอ้น เป็นรูปสามเหลีย่มตามแบบ              
   4.4 รอ้ยกอ้นดนิเหนยีวรูปทรงสีเ่หลีย่ม และทรงกลม  
        ทีม่รีขูนาด 0.5 ซ.ม. ตามแบบ 10 กอ้น  

     

   4.5 ต่อบลอ็กไมรู้ปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ 3 อนั เป็นรูปประตู 
        ตามแบบ  
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงค่าดชันคีวามสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
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ตาราง 7 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ΣX IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที ่3 

2. ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือ 

มดัเลก็ 

2.1 หยบิเมลด็ถัว่เขยีวใส่จาน 10 เมลด็  

+1 +1 0 2 0.67 

2.2 รอ้ยเสน้มกักะโรนีแบบโคง้ 10 ชิน้  +1 +1 +1 3 1 
2.3 แกป้มเชอืกร่ม 2 ชัน้ 4 เสน้  0 +1 +1 2 0.67 
2.4 ผกูปมเชอืกร่ม 1 ชัน้ 4 เสน้  0 +1 +1 2 0.67 
2.5 ตดิกระดุมเสือ้นกัเรยีน 4 เมด็  +1 +1 +1 3 1 

3. ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือ 
     มดัเลก็ 

 2.1 คบีเมลด็มะขามใส่จาน 10 เมลด็  
+1 +1 +1 3 1 

 2.2 เปิดฝาขวดน ้าพลาสตกิแบบฝาเกลยีว 4 ขวด       +1 +1 +1 3 1 
 2.3 หมุนน๊อตพลาสตกิ 2 ตวั  +1 +1 0 2 0.67 

   2.4 ป ัน้ดนิเหนียวใหเ้ป็นทรงกลม 3 กอ้น  +1 +1 +1 3 1 
2.5 กดดนิเหนียวทรงกลมใหเ้ป็นแผน่  3 แผน่          +1 +1 +1 3 1 

3. ด้านความสามารถในการควบคมุในการใช้
กล้ามเน้ือมดัเลก็   

3.6 วาดรูปกากบาทตามรอยเสน้ประ 1 รูป 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

3.7 ลากเสน้ซกิแซกแบบฟนัปลาตามรอยเสน้ประ 
1 เสน้ 

+1 +1 +1 3 1 

3.8 ระบายสใีนรูป       1 รูป +1 +1 +1 3 1 
3.9 ระบายสใีนรูป       ดา้นเทา่ 1 รูป +1 +1 +1 3 1 
3.10 ตดักระดาษตามเสน้ตรงยาว 6 นิ้ว 1 เสน้ 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 7 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ΣX IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที ่3 

4. ด้านการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตา 
   4.1 เสยีบลวดเสยีบกระดาษลงบนกระดาษ 
        ตามแบบ 6 อนั       

+1 +1 +1 3 1 

   4.2 รนิน ้าจากเหยอืกใส่แกว้ 2 แกว้ +1 +1 +1 3 1 
   4.3 เรยีงกอ้นหนิ 10 กอ้น เป็นรูปสามเหลีย่ม 
        ตามแบบ 

+1 +1 +1 3 1 

   4.4 รอ้ยกอ้นดนิเหนยีวรูปทรงสีเ่หลีย่ม 
        และทรงกลมทีม่รีขูนาด 0.5 ซ.ม. ตามแบบ    
        10 กอ้น  

+1 +1 +1 3 1 

   4.5 ต่อบลอ็กไมรู้ปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ 3 อนั  
        เป็นรูปประตูตามแบบ  

+1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 8 แสดงค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 

 

ชดุท่ี แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ (r) 

1 ดา้นความคลอ่งแคล่วในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ .381 
  .352 

  .695 
  .584 
  .421 

2 ดา้นความยดืหยุน่ในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ .419 
  .797 
  .355 

  .389 
  .495 
3 ดา้นความสามารถในการควบคมุในการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็   .385 

  .673 
  .641 
  .423 
  .568 

4 ดา้นการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมอืกบัตา .678 
  .281 
  .387 
  .214 
  .667 
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ภาคผนวก ง 
 

บญัชรีายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ 
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บญัชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 
 1.1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุทธพิรรณ ธรีพงศ ์        หวัหน้าภาควชิาการศกึษาปฐมวยั                                                      
                                                                              คณะครุศาสตร ์   
    มหาลยัวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
    กรุงเทพมหานคร 
 1.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุวรรณา ไชยะธน          หวัหน้าภาควชิาการศกึษาปฐมวยั          

                                                                    คณะครุศาสตร ์                    
    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
    อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

 1.3 ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ุญญาพร อูนากูล        อาจารยป์ระจ าชัน้เดก็เลก็ 
    โรงเรยีนสาธติ  

                มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                  
                      ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 
     กรุงเทพมหานคร 
 

2. ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 1.1 อาจารยร์ุ่งระว ีกนกวบิูลยศ์ร ี                     อาจารยป์ระจ าชัน้อนุบาล 
    โรงเรยีนอนุบาลสามเสน 

                                                                     เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 1.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร อนิทรบ ารุง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
    การศกึษาปฐมวยั 

    คณะศกึษาศาสตร ์
                                                             มหาวทิยาลยัศลิปากร 
    อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
 1.3 ดร.ธญัรศัม ์นิธกิุลธรีะภทัร ์                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนจารุวรรณ 

                                                         เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
 

ชือ่ ชือ่สกุล  นางสาวผกากานต ์ น้อยเนยีม 
วนั เดอืน ปีเกดิ  1 มถิุนายน 2528 
สถานทีเ่กดิ  อ.ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
สถานทีอ่ยู่ปจัจุบนั  178/1 หมู ่3 ต.คลองตาล อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั 64120 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานในปจัจุบนั  ครู 
สถานทีท่ างานปจัจุบนั  โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา ต.คลองตาล อ.ศรสี าโรง จ.สุโขทยั    
                                               64120 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2547  มธัยมศกึษา 
 จาก โรงเรยีนอุดมดรุณ ี
 พ.ศ. 2552  ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) เอกการศกึษาปฐมวยั 
 จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
 พ.ศ. 2556  การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.)  
  สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้

               จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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