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มัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ ที่ก าลัง
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รวมระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง  
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                The purposes of this research were to study and compare fine moter ability of 
early childhood children enhancing patching and tearing and creative art activity, before 
and after participated in the creative art activity.  
                  Subjects were student 4 – 5 years old , kindergarten II, second semester, 
academic year 2013 at Poobongpakhi School,Thombol Huaykhamin, Ampher Danchang, 
Suphanburi Province.The simple random sampling was used to select the subjects. The 
experiment was carried out 25 times within the period of 5 weeks, 5 days per week and 40 
minutes per day.  

        The research instruments used in study were The Fine Moter Ability of Early  
Childhood Children Test and The Patching and Tearing Creative Art Activity Lesson Plan. It 
was One Group Pretest - Posttest Design. The data was statistically analyzed by the mean, 
standard deviation and t – test for dependent samples.  
                  The result shown that; Fine motor ability of early childhood children after 
participating in patching and tearing creative art activity at good level was higher than 
before significantly at .01 level. 
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              ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ ดร.ราชันย์  
บุญธิมา ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์และอาจารย์ ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์และรองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ ที่สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดตลอดจนชี้แนะ
แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดระยะเวลาในการท า
ปริญญานิพนธ์ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา  
ตันติผลาชีวะ และรองศาสตราจารย ์ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
             ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร อูนากูล รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มศิริ เนาวรังสี อาจารย์ ดร.มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์ธัญรัศมิ์ นิธิกุลธีระภัทร์

อาจารย์ยุพาภรณ์ ชูสาย ที่ได้กรุณาพิจารณาตรวจและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้

ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง  

             ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
ได้ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีในการทดลองและเก็บข้อมูลจนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  
             ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอน ให้
ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีค่าย่ิงแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณนางสาวกัณชลิกา เวียงบรรพต ที่ให้
ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาอังกฤษ และนายสมชาย เวียงบรรพต ซึ่งเป็นก าลังใจส าคัญให้แก่
ผู้วิจัย ขอขอบคุณ พี่ เพื่อน และน้องนิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน ที่มีส่วน
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจนเป็นก าลังใจตลอดมา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้
กล่าวนามไว้ ณ ท่ีน้ี ซึ่งมีส่วนช่วยในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
             คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบิดามารดา ที่ได้ให้ชีวิต 
อบรมเลี้ยงดูและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย อีกทั้งพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง  
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บทที่ 1 
 บทน า 

 
ภูมิหลัง 
  เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ สิ่งที่เด็กได้รับประสบการณ์
และการเรียนรู้ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่  เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาช่วงอายุระหว่าง 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการ
เรียนรู้ ในวัยนี้สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 16) เด็กอาย ุ3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกาย
และสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มี
โอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิด
แก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: ความน า) ทั้งนี้การวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยเพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กต้ังแต่เยาว์วัยการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยทุกคน
เจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
โดยเด็กวัยนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เริ่มจากการรับรู้การเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ (วิชาการ
อนุบาลรักลูก. 2534: ค าน า) ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหากได้รับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และเป็นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการเด็กแล้ว จะท าให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่างสูงสุด 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
โดยกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เช่น การใส่ - ถอด
กระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
ได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล. 2546: 111) และการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้ใช้กล้ามเนื้อสายตาร่วมกับมือ เพราะการประสานงาน
ของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร (ลลิตพรรณ ทองงาม. 2539: 32 ; อ้างอิงมาจาก 
Lowenfeld and Lambert Brittain. 1964) การเล่นและการจัดกิจกรรมศิลปะต่างๆ จะเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมทางมือและตามากที่สุดเด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กจะใช้มือใน
การหยิบจับวัสดุต่างๆ ท าให้เข้าใจวิธีการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับพัฒนา ชัชพงศ์ 
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(2541: 122) กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการเขียน เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียน
ของเด็ก ซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา( Eye Hand 
Coordination) ให้ประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูดซิป 
เรียงสี เรียงไม้หนีบ ปักหมุด ตอกตะปู เป็นต้น (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 22 – 24)ประสบการณ์ต่างๆ 
ที่จัดใหก้ับเด็กถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ใหเ้ด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ประสาทสัมผัส และกล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเป็นทักษะการใช้มือ การประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือและตาจึงถือว่ามีความส าคัญยิ่ง (สุวิมล ต้ังสัจจพจน์. 2540: 27) เพราะมือของคนเราคือ
ฐานของสมองส าหรับผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาต้ังแต่เด็กๆจะเป็นผู้ที่มีสมองดี มีความคิดฉับไว และ
การฝึกฝนความคล่องแคล่วของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก
ซึ่งสามารถฝึกฝนได้โดยการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก (เกียรติวรรณ  
อมาตยกุล. 2539: 9) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เช่น 
การใส่ - ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล. 2546: 
111) การเล่นและการจัดกิจกรรมศิลปะต่างๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมทาง
มือและตามากที่สุดเด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กจะใช้มือในการหยิบจับวัสดุต่างๆ ท าให้เข้าใจ
วิธีการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2541: 122) กล่าวว่า การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียน เพราะความ
คล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ์
ที่ช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา( Eye Hand Coordination) ให้ประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไม้หนีบ ปักหมุด ตอกตะปู เป็นต้น 
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 22 – 24) จากการศึกษาวิจัยพบว่าการเพิ่มความสามารถในการใช้มือ จะ
น าไปสู่การเขียนได้ดีขึ้น ที่ส าคัญกว่านั้นคือ ครอบครัวที่ไม่ปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง แต่คอย
ท าให้เด็กแทบทุกอย่าง เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กมีพัฒนาการช้าในด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ซึ่งการสอน
ในระดับปฐมวัยควรเป็นการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกความพร้อมต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม
ความสามารถด้านร่างกายอารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญามากกว่าที่จะมุ่งเน้นในด้านวิชาการ 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2538: 32 ; อ้างอิงจาก Kaufman , A.S. , Zalma 
R. &Kaufman , N.L. 1978)  
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 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่งกิจกรรมที่จัด
ควรค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม ควรเน้นให้มีสื่อของจริง เปิด
โอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง (กรมวิชาการ. 2540: 23) กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะ
หรือวิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือ เช่น การวาดภาพ ระบายสี พิมพ์ภาพ ปั้น ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์เศษ
วัสดุ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540: 15) สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีกปะ ติดเศษวัสดุที่
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ช่วยฝึกการแก้ปัญหา ผ่อนคลายอารมณ์ ท าให้จิตใจสงบ 
อ่อนโยน มีสมาธิในการท างาน (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. 2546: 50)   
    จากที่ได้กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุเพื่อ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญมากในการเตรียมความพร้อมด้านการเขียน
ให้กับเด็กปฐมวัย เพราะการเตรียมความพร้อมที่ดีย่อมท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเขียนที่ดีตาม 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท่ีจะพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมี
ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดียิ่งขึ้นในชั้นประถมศึกษาต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
        1.เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
         2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
   1. เพื่อให้ทราบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
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              2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในการน ากิจกรรม
ไปใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ ที่

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเขื่อนกระ

เสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 9 โรงเรียน 

                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี  ต าบล 
ห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 13 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
               ตัวแปรที่ศึกษา 
          1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
          2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
    1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการ
ท างานที่ละเอียดซึ่งไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของร่างกาย แต่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือ 
นิ้วมือ แขน ไหล่  ให้ท างานประสานสัมพันธ์กับสายตา โดยผ่านระบบประสาททางกล้ามเนื้อ เพื่อท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ท าให้สามารถท างานได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาครั้งนี้
สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้าง
ข้ึน ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชุด คือ      

       ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
                   ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 
  2. การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด จินตนาการ ได้ส ารวจและจัดกระท ากับ
วัตถุโดยตรงโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ เช่น กล่องนม เชือก ปอฟาง ถุงขนม แกนกระดาษทิชชู ใบไม้ เปลือก
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ไม้ ลังกระดาษ ขวดน้ า ขวดน้ าอัดลม ขวดน้ าผลไม้ ไม้ไอศกรีม สมุด หนังสือเรียน แผ่นพับ กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กระดาษวารสาร กระดาษนิตยสารต่างๆ เป็นต้น  โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์ในชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นวันละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ 
แขน ไหล่ ให้ท างานประสานสัมพันธ์กับสายตา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 

           3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี  ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอ 
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
             ตัวแปรอิสระ                                                                                                    ตัวแปรตาม 

                           
 
           
 
      

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
              เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
  
 

การได้จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรคก์ารฉีก 

ตัด ปะเศษวัสดุ  

ความสามารถในการใช้ 

กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปนี้  
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

   1.1 ความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   1.2 ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   1.3 พัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   1.4 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ 
    เศษวัสด ุ

   2.1 ความหมายของศิลปะ 
   2.2 ความหมายของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
   2.3 ความส าคัญของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
   2.4 ประเภทของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
   2.5 คุณค่าของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.6 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.7 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.8 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  
   2.9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

                2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรคก์ารฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
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1.  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
          1.1 ความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

       นิวแมน (Neuman. 1978: 26) ให้ความเห็นว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
หมายถึงกระบวนการของการใช้ประสาทสัมผัสให้ประสานสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมอย่างระมัดระวัง  

       ฟอร์แมน และ ฟลีท (Forman and Fleet. 1980: 3) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือ 
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา 

       กรวิภา สรรพกิจจ านง (กรวิภา สรรพกิจจ านง. 2532: 6 - 7) กล่าวว่า ความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง ประสิทธิภาพในการท างานของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ท่ี
ประสานกันดีท าให้สามารถกระท ากิจกรรมต่างๆตลอดจนช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถนัด เช่น การหยิบจับสิ่งของต่างๆ การแต่งตัว การรับประทานอาหาร เป็นต้น 
        ออเดร (วรรณี อยู่คง. 2547: 27 ; อ้างอิงจาก Audrey.1998) ให้ความหมายของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการใช้อวัยวะเพียงบางส่วน
โดยเฉพาะมือและนิ้วมือในการท ากิจกรรม เช่น การตัด การเขียน หลักการท างานที่ส าคัญ คือ
ความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพันธ์กันของมือ นิ้วมือ และตา 

        นภเนตร ธรรมบวร (2540: 73) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็น
ความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อเล็กส่วนต่างๆให้ท างานประสานกัน เช่น ตากับมือ นิ้วมือ ได้แก่ 
การวาดภาพ การลากเส้น การตัดกระดาษ การร้อยลูกปัด และการลากเส้นตามรอยปะ เป็นต้น 

       กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ (2529: 42) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ 
การใช้กล้ามเนื้อมือ เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประสานงานระหว่างมือกับตา
ซึ่งแสดงออกให้เห็นทางความสามารถในการใช้มือของเด็ก 
        เอื้อพร สัมมาทิพย์ (2537: 221) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
หมายถึง ความสามารถในการใช้มือ และนิ้วมือในการท ากิจกรรมต่างๆโดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา 
        อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล (2546: 111) กล่าวว่า  กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ใน
การท างานละเอียดที่ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่นิ้วมือ
โดยต้องท างานสัมพันธ์กับสายตาด้วย 
        รัชนี รัตนา (2533: 7) กล่าวว่า  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง 
ความสามารถในการท างานประสานสัมพันธ์กันดีระหว่างกล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ท าให้
สามารถกระท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างถนัดและมีประสิทธิภาพ 
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        กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
หมายถึง การสร้างเสริมความสามารถในการหยิบ จับ คัดเขียน และท ากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อนิ้ว
มือ ฝ่ามือและข้อต่อ 
        พรรณี ช.เจนจิต (2528: 85 – 94) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ 
ความสามารถในการปรับตัวที่เด็กมีทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การ 
ช่วยตัวเอง การแต่งกาย การท างานต่าง ๆ ตลอดจนการเล่น 

        จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง 
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการท างานที่มีความละเอียด ที่ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของร่างกาย เป็น
ความสามารถในการบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ไหล่ให้ประสานสัมพันธ์กับ
สายตาและประสาทสัมผัส ท าให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้
อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
           1.2 ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
         กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะที่ส าคัญหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง 
เช่น การใส่ - ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ด้านสติปัญญาให้ดีขึ้น เพราะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กมีส่วนท าให้เด็กได้ใช้มือส ารวจ สังเกต จากการสัมผัสจับต้องในทุกๆกิจกรรม 
(อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล. 2546: 111) ซึ่งการใช้มือเพื่อที่จะจับของเล่นและเรียนรู้ทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเอง เช่น การกินอาหารและแต่งตัว (สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา. 2551: 22 ; อ้างอิงจาก 
อแวร์เนส. 2003: Online) เป็นการฝึกความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือให้แข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือจะช่วยให้เด็กได้ออกก าลังและพร้อมที่จะใช้ใน
การเขียน (พูนสุข บุณย์สวัสด์ิ. 2544: 41) เด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดได้ ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาท างานประสานสัมพันธ์กันได้ดี (เยาวพา เดชะคุปต์. 2528: 123) ซึ่งจะท า
ให้การควบคุมและการประสานงานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กกับสายตามีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของการรับรู้ และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 64) 
         พัฒนา ชัชพงศ์ (2541: 122) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไว้คือ 
การพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียน 

        กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็น
การพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือที่มีความส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรมที่ส าคัญ
ได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระท าหยิบจับ ปั้นแต่งสิ่งต่างๆ 
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        เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) กล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไว้ดังนี้ มือของคนเราคือฐานของสมองผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาต้ังแต่เด็กๆจะเป็นผู้
ที่มีสมองดี มีความคิดฉับไว การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมี
ความสัมพันธ์ อย่างมากกับความคิดอันฉับไวของเด็กและในทางตรงกันข้ามเด็กที่ไม่มีความสามารถ
เคลื่อนไหวนิ้วมือได้คล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าไปด้วย  
          ไทดีแมน และ บัทเทอร์ฟิลด์ (รัชนี รัตนา . 2533: 12 ; อ้างอิงมาจาก Tidyman and 
Butterfield . 1951: 363 – 365) กล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มี
ความส าคัญต่อการเขียนซึ่งต้องอาศัยการประสานงานที่ดี ระหว่างสายตากับมือตลอดจนการควบคุม
กล้ามเนื้อมือและแขน นอกจากน้ียังต้องอาศัยความแม่นย าของการรับรู้ รูปร่าง และสัญลักษณ์ต่างๆได้
ถูกต้อง 
         แลนเดอส์ (Landers. 2006: Online) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กว่า การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อตาและมือจะท าให้สามารถพัฒนาทักษะใน
การเขียน การวาด และการจับวัตถุเล็กๆหรือ อุปกรณ์ เด็กวัยก่อนเรียนเรียนรู้ที่จะจับต้องวัตถุผ่าน
กระบวนการมอง ซึ่งจะบอกเขาให้ท าหรือไม่ท าอะไรที่เด็กก าลังท ากับวัตถุ  
        จรัล ค าภารัตน์ (2541: 14) กล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ไว้ดังนี้คือ ในขณะที่เด็กก าลังลากเส้นในลักษณะขีดเขี่ยไปมานั้นสมองของเด็กได้จินตนาการที่
ไร้ขอบเขต และท าให้กล้ามเนื้อและประสาทตามีความสัมพันธ์กัน 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2536: 2) กล่าวว่า ความส าคัญของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การฝึกประสาทสัมผัส 
และความคล่องแคล่วซึ่งจะน าไปสู่การอ่านและการเขียนของเด็ก 
        ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521: 101 – 102) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไว้ว่ามิได้หมายถึงเพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผู้ใหญ่ แต่การเขียน
ของเด็กอนุบาลเพียงการขีดเขียนไปมาก็เป็นการเขียนในขั้นเริ่มต้นแล้ว ซึ่งประโยชน์ของการเขียนก็เพื่อ
สื่อความและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเป็นสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็น โดยต้องใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือในการบังคับควบคุมการท างาน 
        จากข้อความที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญ
ต่อเด็ก กล่าวคือ กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะที่ส าคัญ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตา มือ นิ้วมือ และแขน
ที่มีความสัมพันธ์กันจะท าให้เด็กสามารถท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งการบริหา
กล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงจะช่วยในการพัฒนาการรับรู้และส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาที่ดี 
ตลอดจนเป็นพื้นฐานด้านความสามารถในการเขียนของเด็กต่อไป 
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            1.3 พัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
          สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2525: 124) กล่าวถึง พัฒนาการ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้ เมื่ออายุ 3 – 4 ขวบ จะเริ่มใช้ช้อนป้อนอาหารเองได้ เมื่อ
อายุ 5 – 6 ขวบ จะขว้างและรับลูกบอลได้คล่องแคล่ว 
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543: 249) กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
     เด็กวัย 3 ขวบ ต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมได้สูงถึง 9 - 10 อัน เขียนวงกลมได้แต่ยังวาดรูปคน
ไม่ได้ 
      เด็กวัยประมาณ 4 – 6 ขวบ การใช้มือก็มีความละเอียดขึ้น เด็กวัยน้ีจึงมี
ความสามารถแต่งตัวเองได้ หวีผม แปรงฟัน ล้างหน้า ใส่รองเท้า ผูกเชือกรองเท้าได้ เมื่อปลายวัย ช่วย
ท างานเล็กๆน้อยๆได้ ความสามารถในการเรียนดีขึ้น 
       เด็กวัย 5 ขวบ เขียนรูปสามเหลี่ยมได้ 
       เด็กวัย 6 ขวบ เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ การวาดรูปคนก็ต่อเติมมี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจนเป็นรูปร่างคนครบบริบูรณ์ขึ้น 
        อธิษฐาน พลศิลป์ศักด์ิกุล (2546: 111) กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาตามวุฒิภาวะของสมองที่เป็นไปตามวัย โดยการพัฒนา
จากต้นแขนไปสู่ปลายแขนหรือจากต้นไปสู่ปลาย ดังนี้ 
     อายุ 1 ปี สามารถใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ได้แต่ยังไม่คล่อง จึงก าสิ่งของทั้งมือ และลากเส้น
เป็นแนวต้ังจากบนลงล่างขึ้นๆลงๆได้ 
     อายุ 2 ปีขึ้นไป สามารถเขียนโดยลากเส้นต่อเนื่องกัน ก่อนจะรู้จักลากเส้นตาม
แนวนอนสลับซ้ายขวา   
        ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ (2529: 23 - 
27)กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งตาม
ความสามารถตามช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ ส าหรับวัย 2 – 6 ขวบ ดังนี้ 
     อายุ 2 – 3 ขวบ รู้จักแต่งตัวและเลือกเสื้อผ้าได้เอง เขียนรูปหัวและตัวหรืออาจจะส่วน
อ่ืน ๆ ของร่างกาย สามารถท างานง่าย ๆ ได้ 
     อายุ 4 -5 ขวบ เขียนรูปมีหัว มีตัว มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ส าคัญ ๆ ได้เขียนรูป
สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมตามแบบได้ 
     อายุ 6 ขวบ สามารถรับลูกบอลที่โยนมาให้จากระยะไกล 1 เมตร เขียนรูปหัว มีตัว มี
ขา แขน และมือได้ 
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         จันทร์เพ็ญ ศรีมันตะ (2531: 70 - 81) กล่าวถึง พัฒนาการความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กไว้ดังนี้ 
     อายุ 3 ปี สามารถหยิบเศษผงโดยปิดตาข้างหนึ่งได้ ตัดกระดาษด้วยกรรไกรได้ วาง
บล็อก 3 ชิ้น เป็นสะพานได้ ควบคุมดินสอให้อยู่ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วมืออีกสองนิ้วได้ เขียนวงกลม
ทับตามแบบและอักษรได้ วาดรูปคนโดยมีศีรษะและอาจมีส่วนอ่ืนของร่างกายอีกสักสองอย่าง 
     อายุ 4 ปี สามารถปิดตาข้างเดียวหยิบและวางเศษผงหรือวัสดุเล็กๆไว้ที่เดิมได้ ร้อย
ลูกปัดได้ แต่ยังร้อยรูเข็มไม่ได้ ต่อบล็อกเป็นหอคอยสูง 10 ชั้นได้ จัดบล็อก 6 อันเรียงเป็นบันได 3 ชั้น
ได้ กดหัวแม่มือลงบนน้ิวแต่ละนิ้วได้ตามตัวอย่าง จับดินสอได้อย่างเด็กโต เขียนทับกากบาทและเขียน
ตัวหนังสือที่ง่ายๆบางตัว เช่น ง บ ป ได้ วาดรูปคนมีศีรษะและขาอาจจะมีแขนและล าตัวด้วย 
     อายุ 5 ปี สามารถร้อยรูเข็มได้ น าบล็อกมาเรียงเป็นขั้นบันได 3 – 4 ขั้น เขียนทับรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ต่อมารูปสี่เหลี่ยม) และตัวอักษรบางตัวได้ อักษรบางตัวเขียนได้โดยไม่ต้องมีคนบอ
กวาดรูปคนโดยเริ่มต้นที่ล าตัวก่อนแล้วจึงวาดศีรษะ แขน ขาและหน้าตา และยังวาดบ้านพร้อมหลังคา
มีหน้าต่าง ประตู ปล่องไฟได้ด้วย ระบายสีภาพด้วยความระมัดระวัง 
     อายุ 6 ปี เขียนทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างถูกต้อง เขียนทับรูปบันไดได้เรียบร้อย
พยายามจะวาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน วาดรูปสามเหลี่ยมได้ถูกต้องกว่าเมื่ออายุ 5 ปี 
         สุชา จันทร์เอม (2543: 41 – 42) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแบ่ง
ตามช่วงวัยดังนี้ 
     อายุ 3 ขวบ 
        1. ช่วยจัดโต๊ะอาหารได้ ไม่ท าถ้วยชามหล่น 
        2. ต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยม 9 แท่ง ได้ในทางสูง 
        3. สร้างสะพานโดยใช้แท่งไม้สี่เหลี่ยม 3 แท่งได้ 
        4. แต่งตัวเองได้ถ้าช่วยกลัด หรือปลดกระดุมให้ 
        5. ปลดกระดุมด้านหน้าเองได้ 
        6. เขียนแบบกากบาทได้เขียนรูปคนตามที่สั่งได้ 
   อายุ 4 ปี 
        1. กลัดกระดุมเสื้อเองได้ 
        2. เขียนกากบาทได้เหมือน 
  อายุ 5 ปี 
        1. ผูกเชือกรองเท้าได้ 
        2. เขียนรูปสามเหลี่ยมได้เหมือน 
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         3. เขียนตัวอักษร 
  อายุ 6 ปี 
        1. สามารถใช้มือและใช้ตาประสานกันดีขึ้น 
        2. การจับดินสอในการเขียนท าได้ดีขึ้น 
        3. ชอบวาดภาพระบายสีแต่จะท าได้ไม่เรียบร้อยเพราะความไม่อยู่นิ่งของเด็ก 
        4. เด็กสามารถจะมองเด็กอ่ืนเล่นโดยที่มือของตนยังท างานต่อไปไก 
        5. สามารถใช้มือและตาพร้อมๆกันขณะเดินหรือนั่งเขียนหนังสือตัวเล็กๆได้ 
        6. ชอบใช้มือหยิบอาหารใส่ปากมากกว่าใช้วาวช้อนส้อม 
         ดวงเดือน ศาสตรภัทร (2535: 117 – 129) สรุปพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัยต่างๆจากของกีเซล ไว้ดังนี้ 
   อายุ 3 ขวบ 
         1. ต่อก้อนไม้ได้สูง 9 ก้อน 
         2. ต่อก้อนไม้เป็นรูปสะพานได้ 
          3. หยิบลูกกวาดใส่ขวดได้ 10 เม็ด ในเวลา 30 วินาที 
          4. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
          5. เขียนรูปกากบาทได้ 
          6. จัดรูปเหลี่ยมใส่ช่องท าได้ถูกตามแบบ 
          7. กินอาหารได้เองโดยไม่หกเลอะเทอะ 
          8. รินน้ าจากเหยือกได้ 
          9. ใส่รองเท้าได้เอง 
          10.ใส่เสื้อที่ไม่มีกระดุมได้ 
     อายุ 4 ขวบ 
           1. เลียนแบบวางก้อนไม้เป็นรูปประตูได้ 
           2. วาดรูปคนมีส่วนส าคัญ 2 ส่วน 
           3. วาดรูปกากบาท 
           4. พับกระดาษได้ 3 ทบ (ตามแบบ) 
           5. ล้างหน้า ล้างมือ และแปรงฟันได้เอง 
           6. ใส่เสื้อผ้าและถอดได้เอง เฉพาะชั้นนอก 
      อายุ 5 ขวบ 
            1. ต่อก้อนไม้ท าขั้นบันไดได้ 2 ข้ัน 
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            2. วาดรูปสามเหลี่ยมเหมือนแบบ 
            3. แต่งตัวและถอดเสื้อผ้าได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ 
       อายุ 6 ขวบ 
            1. เล่นต่อก้อนไม้ท าบันไดได้ 3 ข้ัน 
            2. วาดรูปคนมีส่วนคอ มือ และใส่เสื้อผ้า 
            3. แต่งตัวและผูกเชือกรองเท้าได้ 
           ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 38 – 40) กล่าวถึง ความ 
สามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้ 
      วัย 4 -5 ปี 
           1. เสียบคลิบกระดาษลงบนกระดาษ 
            2. จับดินสอด้วยน้ิวมือในท่าทางที่ถูกต้อง 
            3. พับกระดาษซ้อนกัน 3 ทบได้ และใช้นิ้วรีดตามรอบพับ 
            4. ประกอบภาพตัดต่อ 6 – 10 ชิ้น ลงในกรอบ 
   5. มีความคล่องในการใช้กรรไกร ตัดกระดาษเป็นรูป �  
   6. ปั้นดินน้ ามันเป็นรูปร่างหยาบ ๆ ที่ผู้อ่ืนอาจไม่เข้าใจความหมาย 
   7. เขียนรูปมีหัว มีตัว มีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ส าคัญ ๆ ได้ 
   8. เขียนรูป � หรือ      ตามแบบได้ 
   9. สามารถเขียนเส้น ( เส้นตามรอยปะ ) 
  10. วาดรูปบ้านแบบง่าย ๆ 
   11. ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระง่าย ๆ ที่มีขนาดใหญ่ภายในขอบรูป 
   12. สามารถพับนิ้วมือของตนเอง เอาขึ้นหรือหดลงทีละนิ้ว 
   13. สามารถกะขนาดรูปร่าง ของสิ่งของรู้ว่าอะไรเล็กหรือใหญ่ 
         วัย 5 – 6 ปี 
   1. สามารถรับลูกบอลที่โยนมาจากระยะไกล 1 เมตร 
   2. ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเล่นดินน้ ามัน เช่น ขวด 
   3. กรอกน้ า – ทราย ลงในภาชนะ และเทออกได้ 
   4. ไขและหมุนลูกบิดประตูด้วยกุญแจ 
   5. เปิดปิดเข็มกลัดที่มีขนาดใหญ่ 
   6. ร้อยด้ายขึ้นลงผ่านรูที่เจาะบนกระดาษฝึกการเย็บ 
   7. ต่อแท่งไม้ได้เป็นรูปต่าง ๆ ได้ 
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   8. ประกอบภาพตัดต่อจ านวนไม่เกิน 12 ชิ้น เข้าด้วยกัน (ไม่มีกรอบ) 
   9. ประกอบภาพตัดต่อ 16 – 20 ชิ้น เข้าด้วยกันลงในกรอบ 
   10. ใช้กรรไกรได้คล่อง ตัดกระดาษตามรอยเป็นภาพต่าง ๆ ได้ 
   11.ปั้นดินน้ ามันเป็นรูปสิ่งของที่มีรายละเอียดสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
   12. เขียนรูปมีหัว มีตัว มีขาแขน และมือได้ 
   13. เขียนรูป � ตามค าสั่งโดยไม่มีแบบ 
   14. ลอกแบบตัวพยัญชนะขนาดสูง 2 – 4 เซนติเมตร 
   15. เขียนตัวพยัญชนะตามรอบปะได้ 
   16. เขียนชื่อตัวเองได้ 
   17. ระบายสีภาพที่มีความละเอียด เล็ก โดยอยู่ในขอบเขต 
         อ าไพพรรณ ปัญญาโรจน์ (2545: 322 – 323) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ดังนี้ 
          อายุ 1 ปี หยิบ จับสิ่งของด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ จับดินสอกลางแท่งด้วยอุ้ง
มือแล้วขีดเขียนไปมา 
          อายุ 2 ปี ชอบเล่นของเล่นที่ออกแรงมากขึ้น เช่น ตี หรือตอกด้วยค้อน ดึงออก
หรือสวมใส่ของสองสิ่งที่มีรูปร่างเหมาะมือและมีสีสะดุดตา 
          อายุ 3 ปี กล้ามเนื้อแข็งแรง ใช้มือหยิบจับอาหารตลอดจนใช้ช้อนตักอาหารเข้า
ปากได้ช่วยตัวเองในการแต่งกาย เช่น ถอดและใส่กระดุมเสื้อได้เองแต่ยังต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่
สามารถจับดินสอขีดเขียนได้ 
          อายุ  4 ปี วัยน้ีสามารถช่วยตัวเองในการแต่งตัว ล้างมือ แปรงฟัน ได้มากขึ้น 
          อายุ 5 – 6 ปี เด็กวัยนี้สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรูปได้ดี ปั้นดินน้ ามัน 
เย็บผ้าด้วยเข็มเล่มโต วาดเขียนด้วยดินสอและสีน้ าได้ 
   จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า พัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยนั้นจะมีพัฒนาการเป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย โดยจะพัฒนาจากนิ้วมือ 
ต้นแขนไปสู่ปลายแขนหรือจากต้นไปสู่ปลาย ซึ่งความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กควบคู่ไปกับ
กล้ามเนื้อใหญ่และระดับสติปัญญาตามวุฒิภาวะของสมองที่เป็นไปตามวัย 
            1.4 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
         เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 22 – 24) กล่าวถึง อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ได้แก่ 



15 

 

   1. อุปกรณ์ประเภทที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา (Eye Hand 
Coordination) เช่น การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี เรียงไม้หนีบ ปัก
หมุด ตอกตะปู เป็นต้น 
    2. อุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่จัดกระท าต่อวัตถุ (Manipulative) เช่น การต่อบล็อกต่างๆ 
ได้แก่ บล็อกไม้ บล็อกพลาสติก บล็อกชุด บล็อกกลวง ตัวต่อพลาสติกต่างๆ เป็นต้น 

         กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 103) กล่าวถึง กิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อฝึกการ
ท างานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้มือ เนื่องจากการกระตุ้น
จากปลายกล้ามเนื้อเล็กจะส่งผลต่อไปยังใยประสาทท าให้เพิ่มความเจริญงอกงามของใยประสาท ซึ่งมี
หลายกิจกรรมดังนี้ 
    1. กิจกรรมการปั้นเป็นงานส่งเสริมการท างานของกล้ามเนื้อฝ่ามือ ข้อมือและนิ้วมือ 
ในการบีบ บิ ดึง นวด ทุบ และประดิษฐ์ ซึ่งส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ มีทักษะการใช้
มือใช้นิ้วในการท างานคล่องตัวขึ้น วัสดุที่น ามาใช้ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปัจจุบันนิยมใช้แป้งหรือ
แป้งโด (Play Dough) 
    2. กิจกรรมการฉีกกระดาษ การตัด การปะติดกระดาษบนภาพ โดยเน้น
ความสามารถของการจับ การถือและการกะประมาณ โดยแตกต่างกันดังนี้ 
             เด็กอายุ 4 - 5 ปี 
   1. แปะกระดาษตามรูปรอยได้ 
   2. ตัดกระดาษตามรูปรอยได้ 
                    เด็กอายุ 5 - 6 ปี 
   1. ใช้กรรไกรได้คล่อง ตัดกระดาษตามรอยพับต่างๆได้ ปะติดตกแต่งภาพใน
กรอบได้ 
    3. การวาดภาพ ระบายสี 
                    เด็กอายุ 4 – 5 ปี 
   1. จับดินสอด้วยท่าทางที่ถูกต้องได้ดี 
   2. เขียนรูปตามแบบได้ 
   3. วาดรูปสิ่งที่คุ้นเคยได้ 
   4. วาดรูปคนครบส่วนประกอบของร่างกายได้ 
   5. วาดรูปบ้านได้ 
   6. ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระได้ในกรอบรูป 
            เด็กอายุ 5 – 6 ปี 
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   1. วาดรูปคนและเสื้อผ้าให้รายละเอียด 
   2. เขียนรูปตามจินตนาการ หรือตามค าสั่งได้โดยไม่มีแบบ 
   3. ระบายสีได้สวยงาม ในภาพที่มีความละเอียดขนาดเล็กโดยอยู่ในกรอบรูป 
     4. การพับ 
            การพับเป็นกิจกรรมเพิ่มความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อนิ้วมือ ข้อมือ และ
การใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ การพับแต่ละอายุต่างกัน ซึ่งความสามารถแตกต่างตามวัยดังนี้ 
            เด็กอายุ 4 – 5 ปี 
   1. พับกระดาษซ้อนกัน 3 ทบได้ 
   2. ใช้นิ้วรีดรอยพับได้ 
   3. พับเป็นรูปร่างอย่างง่ายได้ เช่น จรวด เรือส าป้ัน 
            อายุ 5 – 6 ปี 
   1. เรียนพับกระดาษรูปต่างๆได้ 
   2. พับกระดาษเป็นรูปร่างที่มีรายละเอียดได้ 
    5. การฝึกความคล่องของกล้ามเนื้อเล็ก 
            เป็นกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ การต่อไม้บล็อก 
การร้อยลูกปัด รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหยิบจับ การใช้นิ้ว เช่น การเล่นเปียโน การดีดพิณ เป็น
ต้น ซึ่งกิจกรรมฝึกความคล่องแบ่งตามอายุ ดังนี้ 
             เด็กเล็กมากอายุ 1 – 3 ปี 
   1. ร้อยลูกปัด 
   2. รูดซิบ 
   3. ติดกระดุม 
   4. ต่อไม้บล็อก 
   5. แกะห่อของที่ผูกเชือกหลวม 
           เด็กอนุบาลอายุ 3 – 6 ปี 
   1. ต่อไม้บล็อก 
   2. จัดแยกสิ่งของ 
   3. ร้อยด้าย 
   4. ผูกเชือก 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2526: 101 – 107) ได้เสนอกิจกรรมงานร้อย
ที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 5 – 6 ปี ดังนี้ 
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  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กด้วยด้ายหรือเอ็น 
  2. ร้อยหลอดกาแฟด้วยเชือก 
  3. ร้อยเชือกรองเท้า 
  4. หัดเย็บผ้า (เป็นรูปภาพเจาะรูโยรอบใช้เข็มไหมพรมร้อยขึ้นลงตามรูที่เจาะไว้) 
       4.1 ร้อยดอกไม้ ใบไม้ โดยใช้ก้านมะพร้าว 
       4.2 ร้อยไหมพรมแล้วทอเป็นผืน 

       อแวร์เนส (Awareness. 2003: Online) กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มือทั้ง 2 มือประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
   1. การปรบมือ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือและแขน โดยสามารถใช้ประกอบเพลง และ
การเล่นเกม 
   2. การจัดกิจกรรมการสัมผัส ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ครีมโกนหนวด น้ า ทราย เมล็ดข้าว
หรือมักกะโรนี และวาดภาพด้วยน้ิวมือ เช่น การตักทรายขึ้นลง การละเลงสีด้วยนิ้วมือ 
   3. การจัดกิจกรรมที่ให้มือได้ก าและจับ 
        3.1 ถือที่ใส่ไว้มือหนึ่ง ใช้อีกมือหนึ่งหยิบของใส่หรือหยิบของออกจากท่ีใส่ 
        3.2 ถือแท่งไว้ที่มือหน่ึง ใช้อีกมือสวมแหวนหรือถอดแหวนออกจากแท่ง 
        3.3 เอาแหวนออกจากเสา 
        3.4 ถือกระดาษด้วยมือหนึ่ง อีกมือใช้ขีดเขียน 
        3.5 ร้อยของเล่นโดยใช้ไม้แทนเข็ม 
        3.6 หมุนกล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่ออกมา 
        3.7 ตักน้ าจากถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่ง 
    4. การจัดกิจกรรมที่ให้มือได้เคลื่อนไหว 
        4.1 หยิบสิ่งของหยิบสิ่งของลงในกล่อง 
        4.2 เล่นของเล่นเครื่องมือช่าง 
        4.3 วางลูกปัดรวมกัน 
        4.4 ร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่ 
        4.5 หมุนถังน้ า 
        ฟิชเชอร์ และเทอร์รี่ (Fisher and Terry. 1997: 284) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กก่อนที่จะเรียนเขียนไว้ดังนี้ 
   1. การวาดรูประบายสี จัดที่ให้วาดบนพื้นหรือบนกระดานที่ใช้ขาต้ัง เส้นต่างๆ ที่เด็ก
ต้องใช้ในการเขียนอักษร เช่น เส้นตรง วงกลม หรือเส้นพื้นฐานต่าง ๆ นั้น จะพบได้จากการวาดของเด็ก 
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   2. การออกแบบให้เด็กได้ออกแบบเอง เช่น ลวดลายที่ขอบรูปภาพของจุลสารที่ห่อ
หนังสือ รูปทรงของถุงกระดาษใส่ถั่ว ความคิดในการออกแบบของเด็กจะมาจากลีลาเส้นและอ่ืนๆ 
  3. ถาดทรายท าได้ง่ายและเด็ก ๆ จะรู้สึกสนุกสนานมากในการใช้นิ้ววาดเส้น 
  4. ระบายสีด้วยนิ้วมือ 
           แอนเดอร์สันและแลพพ์ (Anderson and Lapp. 1979: 102) กล่าวถึง วิธีส่งเสริมให้เด็ก
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ ฝึกกล้ามเนื้อ และฝึกการบังคับเครื่องมือที่ใช้เขียน ให้
เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กของมือด้วยการเล่นต่าง ๆ เช่น เล่นโทรศัพท์ จัดโต๊ะ เปลี่ยนเสื้อตุ๊กตา ตัด
กระดาษด้วยกรรไกร เขียนภาพด้วยนิ้วมือ ปั้นดินเหนียว ถักสาน และฝึกใช้ชอล์กเขียนบนกระดานด า
หรือใช้สีเทียนในกระดาษแผ่นใหญ่ ๆ ให้การฝึกฝนเกี่ยวกับพื้นฐานในการเขียนโดยตรง เข้าใจรูปร่าง
ตัวอักษรที่แท้จริง และรู้จัก วิธีเขียน เด็กจะได้รับการเขียนวงกลมเป็นอันดับแรก ๆ โดยมีการก าหนด
ทิศทางที่เริ่มต้นให้ เช่น เขียนรูปนาฬิกา ขนมกลม ๆ ลูกบอล ฟองสบู่ เป็นต้น ต่อจากนั้นก็เชื่อมโยง
วงกลมกับเส้นตรง เช่น ให้วาดภาพเกวียนมีล้อ วาดภาพไก่งวงมีขนไก่ที่หาง วาดภาพไม้ตะพดมีหัว
กลม 
      สุมนา พานิช (2531: 24) กล่าวถึง วิธีการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ไว้ คือ การฝึกให้เด็กใช้นิ้วมือวาดภาพ ระบายสี ปั้น ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ ท ากิจกรรมอื่นๆในเรื่อง
การช่วยเหลือตนเอง เช่น ติดกระดุม รูดซิปฯลฯ 
       พูนสุข บุณย์สวัสด์ิ (2544: 41-42) กล่าวถึง วิธีการส่งเสริมความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไว้ดังนี้ 
    1. ให้เล่นโยน – รับลูกบอล โยน – รับห่วงยางหรือลูกช่วง 
    2. ให้เล่นเกมและการละเล่นที่ใช้มือนั่งเล่นอยู่กับที่ เช่น หมากเก็บ อีตัก หมากขุม
ฯลฯ 
    3. ให้ใช้ไม้ขีดเขียนเล่นบนดิน ใช้นิ้วมือขีดเขียนเล่นบนทรายและขุดอุโมงค์ ก่อเจดีย์ 
ทราย ใช้ชอล์กขีดเขียนกระดานเล่น 
     4. ให้เล่นกับงานศิลปะ เช่น ให้วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนหรือสีไม้ ให้วาดภาพ
ด้วยพู่กันหรือแปรงทาสีอันเล็กๆและใช้สีน้ า สีฝุ่น หรือสีโปสเตอร์ ให้วาดภาพด้วยนิ้วมือด้วยแป้งมัน
ผสมสีหรือโคลน ให้วาดภาพด้วยกาวน้ าโรยทรายสี หรือโรยขี้เลื่อยไม้ป่นผสมสี หรือกายมะพร้าวป่น
ผสมสี ให้วาดภาพด้วยเชือกหรือหลอดด้าย ให้พิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุ หรือฟองน้ า หรือกระดาษขยุ้ม
หรือใบไม้ ก้านกล้วย ให้เล่นสีบนกระดาษหยดสี เทสี เป่าสี ทับสี ลูบสี ให้ท างานกระดาษด้วยเล่นปั้น
แป้งที่ผสมสีใส่อาหาร ดินน้ ามัน ดินเหนียว ปั้นทรายผสมน้ า ให้ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ 
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     5. ให้เล่นของเล่นที่ใช้มือ นิ้วมือ เช่น เล่นโทรศัพท์ เล่นเปลี่ยนเสื้อผ้าตุ๊กตา รูดซิป 
ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า เล่นใส่ของลงกรอบหรือในช่องที่มีรูปคล้ายของนั้น เช่นใส่หมุดลงในช่อง
กระดานหมุด ใส่รูปทรงลงในกล่องหยอดรูปทรง สวมลูกกลมแท่งไม้ เล่นร้อยลูกปัด เล่นเย็บผ้าบนแผ่น
หนังตอกตาไก่ เล่นถักสานด้วยกระดาษเส้นหรือพลาสติกเส้น เล่นต่อไม้บล็อก ต่อเลโก้ เล่นภาพตัดต่อ 
เล่นกรองน้ า เล่นก่อเจดีย์ 
     6. ให้เล่นเครื่องดนตรีส าหรับเด็ก เช่น เขย่าลูกแซค ตีกลอง ตีฉาบ ตีฉิ่ง ตีระนาด 
เป่าป่ี ดีดเปียโน ดีดกีตาร์ ฯลฯ เครื่องดนตรีเหล่านี้ท าด้วยวัสดุที่เหลือใช้ก็ได้  
          จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
น้ัน ท าได้โดยให้เด็กฝึกทักษะในการใช้มือหยิบจับสัมผัสกับวัตถุ สื่อ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย 
ตลอดจนการเคลื่อนไหวของมือให้ประสานสัมพันธ์กัน โดยการส่งเสริมให้ฝึกฝนทักษะในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ พับกระดาษ การถัก การร้อย เป็นต้น 
                 1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
          กีเซล (ประมวญ ดิดคินสัน. 2524: 178 – 179 ; อ้างอิงมาจาก Gesell. 1947) ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาพัฒนาการ กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กสามารถแบ่งออกเป็น
ระยะและมีขั้นตอนพัฒนาการ โดยเริ่มจากขั้นแรก คือ การใช้มือตะปบ ขั้นต่อมาจับของด้วยนิ้ว 4 น้ิว
ติดกันกับฝ่ามือ โดยเริ่มใช้ฝ่ามือตอนใกล้ๆสันมือ ต่อมาเลื่อนไปใช้ใจกลางมือ จากนั้นหัวแม่มือจึงค่อย
เคลื่อนมาช่วยจับขั้นสุดท้ายคือการหยิบของด้วยหัวแม่มือกับปลายนิ้ว ซึ่งทั้งหมดเป็นกล้ามเนื้อเล็กที่มี
ความส าคัญแก่ชีวิต เพราะเป็นรากฐานของบุคคล เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่พฤติกรรมของบุคคลจะมี
อิทธิพลมาจากสภาพความพร้อมทางร่างกายได้แก่ กล้ามเนื้อ ต่อกระดูกและประสาทต่าง ๆ 
สิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลง โดยที่กีเซลได้แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 
ด้าน ดังนี้ 
      1. พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เป็นความสามารถของร่างกาย
ที่ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมด 
     2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Adaptive Behavior) เป็นความสามารถในการ 
ประสานงานระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก (Motor Sensory Coordination) เช่น 
ประสานงานระหว่างตากับมือ (Eye – Hand Coordination) ซึ่งดูได้จากความสามารถในการใช้มือของ 
เด็ก (Manipulation) เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่งก าไล ฯลฯ 
ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว 
     3. พฤติกรรมทางด้านภาษา (Language Behavior) ประกอบด้วยวิธีสื่อสารทุกชนิด 
เช่น ท่าทางการเคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง 
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     4. พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและสังคม (Personal – Social Behavior) เป็น
ความสามารถในการปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลและบุคคลกับกลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อม และสภาพ
ความเป็นจริงนับเป็นการปรับตัวที่ต้องอาศัยความเจริญของสมอง และระบบการเคลื่อนไหวประกอบ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก กีเซลพบว่าก่อนที่คนเราจะท าอะไรง่าย ๆ 
เช่น หยิบอาหารใส่ปากได้นั้น มีการเรียนรู้หลายขั้น ขั้นแรกทารกใช้มือตะปบ ขั้นต่อมาจับของด้วยมือ 
4 นิ้วติดกันฝ่ามือ โดยเริ่มใช้ฝ่ามือตอนใกล้ ๆ สันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้ใจกลางมือ ครั้นแล้วใช้หัวแม่
มือค่อย ๆ เลื่อนมาจับ ขั้นสุดท้าย คือ การหยิบของด้วยนิ้วหัวแม่มือกับปลายนิ้ว ยิ่งไปกว่านั้น กีเซลได้
ต้ังข้อสังเกตว่าการควบคุมปฏิบัติการแห่งกล้ามเนื้อของคนเรามีพัฒนาการเริ่มจากศีรษะจรดเท้า 
เรียกว่า Cephalo – Caudal Sequence คือหันศีรษะได้ก่อนชันคอ แล้วจึงคว่ า คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน 
และวิ่งตามล าดับ ส่วนพัฒนาการการควบคุมปฏิบัติการกล้ามเนื้อ เริ่มจากใกล้ล าตัวก่อนเรียกว่า
Proximdistal Sequence ท่ีแขนขา ทารก ย่อมบังคับการเคล่ือนไหว แกว่งแขนขาได้ก่อนมือ และเท้า
เด็กใช้แขนคล่องก่อนมือ และใช้มือคล่องก่อนนิ้ว ดังนั้นเด็กเล็ก ๆ เมื่อต้องการจับอะไรก็ผวาไปทั้งตัว
ต่อมาจึงยื่นออกไปเฉพาะแขนแล้วจึงใช้มือและนิ้วดังกล่าวถ้าจะให้เด็กเล็กๆ เขียนหนังสือมักจะได้ตัว
โตเพราะกล้ามเนื้อมือยังใช้ไม่คล่อง ได้แต่วาดแขนไปกว้างๆ ต่อมาเมื่อการบังคับกล้ามเนื้อบรรลุวุฒิ
ภาวะแล้ว ท าให้เขียนตัวเล็กๆได้ เพราะสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือและนิ้วได้ 
            อีริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 47 ; อ้างอิงมาจาก Sprinthall. 1998) 
กล่าวถึงพัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ปี ขั้นการควบคุมด้วยตนเองหรือสงสัย อาย โดยเด็กเริ่มเรียนรู้ที่
จะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเองและท างานง่ายๆได้เหมาะสมกับวัย เช่น การหยิบอาหารเข้าปาก 
ซึ่งถ้ามีการบังคับหรือเข้มงวดมากเกินไปเด็กอาจรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถท าได้จะส่งผลให้เด็กเกิดการ
พึ่งพาผู้อ่ืน 
            เคปฮาร์ท (โทมัส, อาร.์ เมอเร. 2535: 427 - 433 ; อ้างอิงจาก Kephart. 1971) ได้
กล่าวถึงพัฒนาการเป็นล าดับขั้นของเด็ก คือ เริ่มจากการรับข่าวสารข้อมูลของเด็ก (information 
processingstage) เรียกว่า innate หรือ stimulus – responde refex period (ระยะที่มีอยู่เดิมแต่
ก าเนิดหรือระยะของปฏิกิริยาการกระตุ้น – ตอบสนองโดยอัตโนมัติ) ระยะนี้เด็กจะมองกระพริบตา 
สะดุ้ง หมุนตัว และท าอะไรตามแบบอัตโนมัติ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา
ทีละน้อยปฏิกิริยาอัตโนมัติบางอย่างจะมีการปรับให้เข้าตามสถานการณ์ จากน้ันขั้นการรับรู้ 
(perceptual stage)จะเชื่อมโยงหรือปรับให้เด็กแยกภาพและพื้นได้ โดยอาศัยประสบการณ์ของเด็ก 
เมื่อเด็กมีกิจกรรม จะต้องอาศัยการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การจับวัตถุเล็กๆ เด็กจะกระตุ้น
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ให้บีบเข้ามาในทิศทางตรงข้ามเพียงอย่างเดียว โดยไม่ออกแรงกระตุ้นส่วนอ่ืนๆ 
เมื่อเด็กเรียนรู้บรรลุการควบคุม จะท าให้เด็กสามารถบังคับมือให้เขียนหนังสือแยกมุมมองที่เหมาะสม
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และเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไปสู่สิ่งนั้นได้ และเริ่มพัฒนาไปสู่การค้นหาโดยอาศัยตา และประสาทสัมผัส
ต่างๆ เพื่อให้เรียนรู้และสัมพันธ์กับการใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว 
            จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
นั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กเริ่มมาจากการเคลื่อนไหว
อวัยวะในส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่ก่อนแล้วจึงค่อยๆ พัฒนาเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะเป็น
ความรู้ไปตามวุฒิภาวะ และการเรียนรู้ของเด็ก โดยที่การรับรู้ด้านประสาทสัมผัสของการท างาน
ประสานสัมพันธ์กันได้อย่างคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อเล็กน้ัน จะอาศัยความรู้สึกและประสบการณ์ของ
เด็กซึ่งจะช่วยให้การควบคุมกล้ามเนื้อเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           1.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
                 งานวิจัยในต่างประเทศ 
               ฮิลการ์ด (พรรณี ช. เจนจิต. 2528: 35 ; อ้างอิงมาจาก Hillgard. 1962) ได้ศึกษา
ค้นคว้าเรื่องความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก พบว่าเด็กที่มีอายุมากกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าจะเขียน
รูปได้เร็วและง่ายกว่าเด็กที่มีอายุน้อย จากการทดลองกับเด็กกลุ่มหนึ่งอายุประมาณ 2 – 3 ขวบ โดย
การฝึกให้ติดกระดุม ปีนบันได และการใช้กรรไกรเป็นเวลา 12 อาทิตย์ เปรียบเทียบกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังกลุ่มทดลอง เด็กกลุ่มนี้มีอายุแก่กว่ากลุ่ม
แรก 3 เดือน ผลปรากฏว่าหลังการฝึกหัด 12 อาทิตย์ เด็กในกลุ่มทดลองสามารถท ากิจกรรมเหล่านี้ได้
ดีกว่ากลุ่มควบคุม หลังจากน้ันกลุ่มควบคุมได้รับการแนะน าให้ท ากิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ภายในเวลา 1 อาทิตย์ ผลปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ท าได้ดีเท่ากับกลุ่มทดลอง ซึ่งได้รับการฝึกหัดมาเป็น
เวลา 3 เดือน ผลจากการทดลองนี้สรุปได้ว่าเด็กอายุมากกว่าใช้เวลาในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
น้อยกว่าเด็กที่มีอายุน้อย 
              เชลเด็น (Shelden. 1998: 3089) ได้ศึกษาถึงความแม่นย าในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการสังเกตพฤติกรรมการท างานระหว่างกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถเดิน
ได้กับเด็กปกติ โดยนักเรียนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถเดินได้ต้องประสบกับความยากล าบากมากกว่า
นักเรียนที่มีร่างกาย และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาปกติ เช่น มีข้อจ ากัดด้านการเขียน การท า
กิจกรรมในห้อง เรียน ทั้งนี้ได้มีมาตรฐานในการทดสอบทักษะต่างๆ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อ 
หาระดับมาตรฐานของสติปัญญาที่เด็กต้องเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก การวิเคราะห์ 
ผลด้านการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยท าการวัดซ้ าๆหลายๆครั้ง ผลปรากฏว่าการท างานของ 
กล้ามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมในการท างานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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               คอฟแมน ซาลมาและคอฟแมน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา. 2538: 
32 ; อ้างอิงมาจาก Kaufman , Zalma . & Kaufman , 1978) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การเพิ่ม
ความสามารถในการใช้มือ จะน าไปสู่การจับลูกบอล และสิ่งอ่ืนรวมทั้งการเขียนได้ดีขึ้น 
               โลแวนเฟลด์และแลมเบิทบริทเทน (ลลิตพรรณ ทองงาม. 2539: 32 ; อ้างอิงมาจาก 
Lowenfeld and Lambert Brittain. 1964) จากการศึกษาได้ใช้แบบทดสอบแสตนฟอร์ด ปิเน่ท์ 
(Standford-Binet Test) โดยให้เด็กผูกเชือกปรากฏว่า 
         เด็กอายุ 5 ขวบที่สามารถท าได้ มีจ านวน 35 % 
         เด็กอายุ 7 ขวบที่สามารถท าได้ มีจ านวน 69 % 
         เด็กอายุ 9 ขวบที่สามารถท าได้ มีจ านวน 94 % 

   งานวิจัยในประเทศ 
           รัชนี รัตนา (2533: 71) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองใช้ 
กิจกรรมจากชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสูงกว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ 
ผู้ปกครองใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่าทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่ม 
ควบคุมต่างก็มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง 
           กรุณา ญาณวินิจฉัย (2545: 46 – 47) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ชั้นปฐมวัยที่ฝึกโดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ผลการศึกษาพบว่า 
       1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเรียนได้ชั้นปฐมวัยที่ฝึกโดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้ 
       2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเรียน ได้ชั้นปฐมวัยที่ฝึกโดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
             วรรณี อยู่คง (2547: 58) ได้ศึกษาความสามารถของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับกิจกรรมการปั้น ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการป้ันมีความสามารถ
ของกล้ามเนื้อมืออยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการทดลองท ากิจกรรมการปั้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
             กรวิภา สรรพกิจจ านง (2532: 45) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบชี้น าและแบบอิสระพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ
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ฝึกกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบอิสระมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การฝึกกิจกรรมศิลปะแบบสร้างสรรค์แบบชี้น า 
            ปทุมทิพย์ ไพศาล (2547: 43 – 46) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดหลักสี่ ผลการศึกษาพบว่า 
      1. นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากขึ้นหลังจาก
ได้รับการ ใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      2. นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากขึ้นหลังจาก
ไม่ได้รับการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       3.นักเรียนที่ได้รับการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์มีการพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
            สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา (2551: 56) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการศึกษาพบว่า 

     1.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ มีความสามารถใน 
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ปกติ มีความสามารถในการ 
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้มีความสามารถ 
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
สรุปได้ว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างมือกับตา เป็นพื้นฐานส าคัญในในชีวิตประจ าวันและการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเคลื่อนไหว 
สัมผัส หยิบจับ สิ่งต่างๆของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ต้องอาศัยการฝึกหัดและเตรียมความพร้อม เช่น 
การจัดกิจกรรมศิลปะประเภทวาดภาพระบายสี การตัด ฉีกปะ การขย า การประดิษฐ์เศษวัสดุ การ 
ร้อย ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็น 
การพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงตลอดจนการพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน 
ได้ดีจนพร้อมที่จะลากลีลามือ  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการเขียนที่จะน าไปสู่การเขียนใน
ระดับประถมต่อไป 
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2.  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษ 
     วัสด ุ
           2.1  ความหมายของศิลปะ 

                     มีนักการศึกษาที่ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ดังนี้ 
          สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545: 8) กล่าวถึงศิลปะว่า ค าว่า Art ในภาษาอังกฤษมี
รากฐานมาจากภาษาลาตินว่า Ars ซึ่งมีความหมายถึง ทักษะหรือความช านิช านาญ หรือ
ความสามารถพิเศษ ศิลปะทางภาษาจีนใช้ค าว่า ยิ-ชู ก็มีความหมายถึงความฝึกฝนทางทักษะเช่นกัน 
ส่วนค าว่าศิลปะในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตว่า ศิลป ภาษาบาลีว่า สิปป มีความหมายว่า ฝีมือ
ยอดเยี่ยม หรือศิลปะเกี่ยวข้องกับทักษะหรืองานฝีมือ ปัจจุบันนี้ความหมายของศิลปะได้ขยายกว้างขึ้น
มากกว่าลักษณะงานฝีมือ โดยความรวมถึงความพยายามอันเกิดจากจิตส านึกในอันที่จะสร้างสรรค์ สี 
รูปทรง เส้น เสียง ลีลาการเคลื่อนไหว และปรากฏด้านอ่ืน ๆ ที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดหรือ
อารมณ์ 
                     กูด (วราภรณ์ นาคะศิริ. 2546: 16 ; อ้างอิงจาก Good. 1973: 38) กล่าวถึงศิลปะว่าเป็น
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีจุดหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ มีทักษะเพื่อสร้าง
ผลงานขึ้นมา 
         วรางคณา กันประชา (2548: 25) กล่าวว่าศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกถึง
ความสามารถของเด็ก รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดโดยการถ่ายทอดทางผลงาน รูปภาพ หรือสิ่งของ ทั้งนี้
เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นการสื่อสารความคิดความรู้สึกต่าง ๆ ที่เด็กได้เห็น ได้รับรู้ โดยใช้จินตนาการ
และประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน 
         ปีเตอร์สัน (Peterson. 1958: 101) กล่าวว่า ศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกของเด็ก
ซึ่งเด็กต้องการโอกาสได้แสดงออก อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ความรู้สึก และความเข้าใจ รวมทั้ง
บุคลิกภาพและความอิสระของเด็กออกมาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์
และจินตนาการของเด็กแต่ละคนนั่นเอง เช่นเดียวกับ เดอ ฟรานเชสโก (จารุณี เนตรบุตร. 2543: 11 ; 
อ้างอิงจาก De Francesco. 1958: 135) ที่ได้กล่าวถึงศิลปะว่าเป็นกระบวนการท่ีสามารถน ามาสาน
ต่อความเข้าใจพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพให้เกิดแก่เด็กได้ โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติของเนื้อหา
ที่เปิดกว้างให้เด็กมีการแสดงออกอย่างเสรี ไม่มีเรื่องของความถูกผิดมาเป็นกฎเกณฑ์ต่อการท างานทั้ง
ประกอบกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่มีความยืดหยุ่นสูง มีกิจกรรมหลายรูปแบบ และไม่มีค าตอบจ ากัด
ตายตัวศิลปะจึงสามารถตอบสนองการแสดงออกของเด็กทุกเพศทุกวัย ซึ่งกรมวิชาการ (2545: 2) ก็ได้
มีความคิดเห็นสอดคล้องเช่นกันคือ ลักษณะธรรมชาติของศิลปะเป็นการเรียนรู้เทคนิค วิธีการท างาน 
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ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ท าให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการมีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
                    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.2548) ได้ก าหนดว่า ศิลปะหมายถึง ฝีมือ ฝีมือ 
ทางการช่าง การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น 
                    พีระพงษ์ กุลพิศาล (2545: 38 - 39) ได้กล่าวถึง กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ว่าเป็นกิจกรรม 
ทางความรู้สึกที่มีวัสดุที่ใช้และกลวิธีต่างๆเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดเป็นผลงานออกมา โดยระหว่างการท า 
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การมองและการเคลื่อนไหวของร่างกายจะประสานงานกันตลอดเวลา เด็กจะ 
ต้องควบคุมล าตัว แขน นิ้วมือ และส่วนอ่ืนๆจนกลายเป็นความช านาญหรือทักษะเฉพาะตัวไปในที่สุด    
                    ส. ศิษย์คเณศ (2522: 20) ได้กล่าวถึง ศิลปะเด็กว่าเป็นศิลปะส าคัญขั้นพื้นฐานแม้งาน
ของเด็กไม่เรียบร้อย สีเปรอะ โครงร่างไม่ได้สัดส่วนแต่จุดหมายใหญ่เพื่อน าเด็กให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ 
รักความงาม กล่อมเกลาจิตใจให้สูงขึ้นสู่ขั้นพุทธิปัญญาแห่งการสร้างสรรค์ความดีงาม 
                    อารี สุทธิพันธ์ (2528: 21) ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะเป็นการรู้จักและเข้าใจถ่ายทอด 
ธรรมชาติที่มองเห็นด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยการเข้าใจเลือกวัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดเป็นรูปทรงใหม่ ความรู้สึกครั้งแรกที่มนุษย์ได้รับจากการเห็นผลงานศิลปะนั้นคือความแปลกใหม่
ของรูปทรง ต่อไปจึงรู้สึกสนใจว่ารูปทรงนั้นท าด้วยอะไร มเีรื่องอะไร ท าเพื่อใคร ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็น
เหมือนแรงกระตุ้นให้บังเกิดความนิยมชมชื่นในศิลปะนั้นได้         
          จากข้อความที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เด็กได้แสดงออกถึงความคิด
จินตนาการ ความเพ้อฝัน โดยถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของเด็กออกมาเป็นผลงาน 
รูปภาพ หรือสิ่งของ เพื่อสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าถึงความคิดความรู้สึกของตนเอง นอกจากน้ันศิลปะยัง
สามารถเป็นกิจกรรมที่ช่วยตอบสนองความรู้สึกของเด็กทุกเพศทุกวัย 
           2.2 ความหมายของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
         มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
         คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546: 50) ให้ความหมายของ
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก – ตัด 
- ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับ
พัฒนาการ เช่น การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ การสร้างรูปจากกระดานหมุด ฯลฯ และ ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 35) ให้ความหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์ว่า เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การ
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ฉีก – ตัด – ปะ และประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับ
ความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตัวเอง 

             เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 36 – 38) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ หมายถึง 
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ และสามารถใช้
สัมพันธ์กันเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียน และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน 
ดนู จีระเดชากุล (2546: 101) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางให้เด็กได้
แสดงความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของกิจกรรมที่เด็กมีจินตนาการกิจกรรม
เหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปของวัตถุสิ่งของหรือรูปภาพ ซึ่งเด็กจะใช้ศิลปะเป็นสื่ออธิบายในสิ่งที่เขากระท า
หรือประดิษฐ์ขึ้น เด็กรู้จักค้นคว้า ทดลองและสื่อความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ 
                     ปีเตอร์สัน (Peterson . 1958: 101) กล่าวว่า เด็กทุกคนต้องการที่แสดงออก ทางด้าน
ความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งต้องการโอกาสที่จะ 
ได้แสดงออก อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความเข้าใจ รวมทั้งบุคลิกภาพและความเป็น
อิสระของเด็กออกมาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ และจินตนาการของเด็กแต่ละคน 
นั่นเอง 
                     มานพ ถนอมศรี (2534: 2) กล่าวถึง การแสดงออกทางศิลปศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองมือ
อันเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของเด็กมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกด้วย
การวาดรูป ร้องเพลง เต้นร า ต่อเติมเสริมแต่ง ประดิษฐ์ หรือเล่นสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็น
กระบวนการท่ีเรียกว่า ศิลปศึกษาทั้งสิ้น 
          สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสทดลอง ได้ปฏิบัติ
จริงอย่างอิสระ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข
ความประทับใจให้กับเด็ก เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทุก ๆ ด้านด้วย 
          2.3 ความส าคัญของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
       ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 6-15) สรุปความส าคัญของ
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1. เด็กแสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมอิสระภาพในการท างานครูควรวางวัสดุอุปกรณ์
ในพื้นที่ ที่เด็กจะหยิบมาใช้ได้ และมีโอกาสเลือกหยิบได้ตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กจะ
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนกับเพื่อน ๆ ได้ 
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  2. เด็กมีสุนทรียภาพต่อสิ่งแวดล้อม เด็กจะรู้จักชื่นชมและมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ เป็น
สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งผู้ใหญ่ควรท าตัวอย่าง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก โดยฝึก
ให้เด็กเห็นว่าทุก ๆอย่างมีความส าคัญส าหรับตัวเขา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งที่ผิดแปลกในสิ่ง
ธรรมดาสามัญ ให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินและฝึกให้เขาสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
  3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เด็ก
ควรท าตามความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเป็น
โอกาสที่เด็กจะแสดงออกซึ่งความคิดของเขาและเป็นการพัฒนาทางภาษาไปด้วย การเปิดโอกาสให้
เด็กแสดงความสามารถทางสร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ช่วย
ส่งเสริมให้เขามีก าลังใจ เข้าใจตนเองว่ามีความคิดที่ดีและมีความสามารถหลายอย่าง องค์ประกอบที่
จะช่วยให้เด็กเกิดความพอใจ สนุกสนานในขณะที่ท ากิจกรรม คือ เวลาและสถานที่ เด็กต้องการเวลา
ท างานมากพอที่เขาจะได้ท าเสร็จตามความพอใจและต้องการเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างสนุกสนาน 
  4. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์
เป็นการผ่อนคลายทางอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้องใจและความก้าวร้าวลง ซึ่งกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กแสดงออกและผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีที่สุด 
  5. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการท างานที่ดี ในขณะที่เด็กท างาน
ต่าง ๆ ครูควรสอนระเบียบและนิสัยในการท างานควบคู่กันไปด้วย เช่น เก็บของเป็นที่ ล้างมือเมื่อ
ท างานเสร็จแล้ว 
  6. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ภาพ 
วาดภาพด้วยน้ิวมือ การต่อภาพ ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์
และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาควบคู่กันไปด้วย 
  7. กิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กรู้จักส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง เด็กจะชอบท ากิจกรรม
และใช้วัสดุต่าง ๆ ซ้ า ๆ กันเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดริเริ่มและจินตนาการของ
เขาจากการค้นคว้าส ารวจฝึกฝนสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นจากการใช้วัสดุซ้ า ๆ กัน 
          วิรุณ ต้ังเจริญ (2532: 237) กล่าวว่า ในขณะที่เด็กสร้างสรรค์ศิลปะนั้นเขาจะจัดระบบ
ความคิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกให้เป็นอย่างที่เขาคิดค านึง งาน
ศิลปะของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแง่มุมความคิดต่าง ๆ นั้น ซึ่งความคิดทั้งหมดย่อมมีความหมายส าหรับ
เขา การคิดและการมีความหมายส าหรับเขาจึงเป็นวิถีการเรียนรู้ทางหนึ่ง และด้วยประสบการณ์เช่นนี้
ย่อมเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการคิด 
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           ภรณี คุรุรัตนะ (2535: 67) อธิบายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะว่า เป็นกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรม
สร้างสรรค์จึงไม่เป็นเพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ – ตา และการผ่อนคลาย
ความเครียดทางอารมณ์ที่อาจมีเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึก
การรู้จักท างานด้วยตนเอง และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทางความคิดและการกระท า ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะและยังน าไปสู่การเรียนเขียน อ่าน อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
           โอภาส บุญครองสุข (2535: 89) กล่าวถึง ความส าคัญในการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก คือ การพัฒนาให้เกิดความงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ซึ่งในการจัดกิจกรรมศิลปะนั้นควรเน้นการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และควรเป็นกิจกรรม
ที่กระตุ้นให้เด็กได้คิด ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ 
            พีระพงษ์ กุลพิศาล (2545: 36) กล่าวถึง ความส าคัญของศิลปสร้างสรรค์ว่า การเรียนรู้
โลกภายนอกด้วยประสาทสัมผัส (Senses Perception) เป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้ว และ
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ฝึกให้เด็กรู้จักน าเอาธรรมชาติของตนเองที่มีอยู่ มาใช้เก็บเกี่ยว
ความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะความรู้อันจะเป็นพื้นฐานพัฒนาวุฒิภาวะทางสุนทรียภาพให้แก่
ตน นอกจากน้ัน ยังเป็นประสบการณ์หรือความรู้ทางอ้อมที่ได้จากงานศิลปะ ได้แก่ ประสบการณ์สังคม 
ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือง่าย ๆ รู้จักวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการเจริญเติบโต
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็ก 
             จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์นั้นเป็นกิจกรรมที่
พัฒนาความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กับตัวเด็กทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการคิด จินตนาการที่จะ
สร้างผลงานของตนเอง ถ่ายทอดความรู้สึกผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ลดความกดดัน ความ
คับข้องใจและลดความก้าวร้าว เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ มีทักษะในการท างานร่วมกับเพื่อนโดย
การแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน และมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ 
นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปะจะช่วยฝึกในด้านการคิดแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย 
             2.4 ประเภทของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

          เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยการเรียนรู้
โลกภายนอกด้วยประสาทสัมผัส (Senses Perception) เป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้วและ
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ฝึกให้เด็กรู้จักน าเอาธรรมชาติของตนเองที่มีอยู่ มาใช้เก็บ
เกี่ยวความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัว ซึ่งช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ตลอดจนพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ในระหว่างการท ากิจกรรมการ
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เคลื่อนไหวและการมองของร่างกายจะประสานงานกันตลอดเวลา เด็กจะต้องควบคุมล าตัว แขน นิ้วมือ 
และส่วนอ่ืนๆจนกลายเป็นความช านาญ หรือทักษะเฉพาะตัวไปในที่สุด (พีระพงษ์ กุลพิศาล. 2545: 
31 - 36) สิ่งที่น ามาใช้ในกิจกรรมควรมีหลายลักษณะแตกต่างกันไป มีความเร้าใจ ตรงตามความ
ต้องการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความสามารถของเด็ก โดยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสี รูปทรงซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานต่อการเตรียมความพร้อมในการอ่านและยังได้มีโอกาสพัฒนาการทางสังคม การ
แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

         แฮมมอนด์ (Hammond. 1967: 275 – 282) สรุปกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่ควรจัดให้กับ
เด็กเอาไว้ดังนี้ 

 1. การปั้น 
 2. การประดิษฐ์ 
 3. การฉีก - ตัด - ปะ 
 4. การระบายสี 
 5. การวาดภาพด้วยน้ิวมือ 
 6. การเล่นบล็อก 
 7. การวาดภาพด้วยทราย 
 8. การวาดภาพด้วยฟองสบู่ 

        วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 29 - 31) กล่าวถึง กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่เป็นงานประดิษฐ์และ
งานร้อยที่จัดให้กับเด็ก ดังนี้ 

1. การประดิษฐ์ภาพและเครื่องห้อยแขวนจากวัสดุต่างๆ 
2. การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ต่างๆ จากเศษวัสดุ 
3. การร้อยดอกไม้ ลูกปัดหรือวัสดุต่างๆด้วยก้านธูป ก้านมะพร้าว ลวดหรือด้าย 
4. การใช้กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว สานหรือประดิษฐ์ของเล่น 
5. การเย็บหรือร้อยตามรอยปรุของรูปภาพ ผ้าเนื้อหยาบหรือกระสอบด้วยเข็มใหญ่ 

ปลายทู่ๆ 
       ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533: 51) ได้แบ่งกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ

เด็กเป็น 5 สาขาใหญ่ ๆ คือ 
1. กิจกรรมวาดเส้น (Drawing) การวาดเส้นเป็นภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบาง 

ชนิดลงบนกระดาษ 
2. กิจกรรมระบายสี (Painting) ควรอธิบายวิธีการใช้สี การถือพู่กัน การจุ่มสี การ 

ระบายสี การล้างสีท าความสะอาดอุปกรณ์ 
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3. กิจกรรมภาพพิมพ์ (Print making) กรรมวิธีทางภาพพิมพม์ีหลายวิธี แต่ที่ 
เหมาะสมส าหรับเด็กๆ คือ การพิมพ์จากแม่พิมพ์นูน ใช้สีทาด้านหลังของเศษวัสดุแล้วน ามาประทับลง
บนกระดาษ จะได้ภาพพิมพ์เกิดขึ้น 

4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) ที่เหมาะสมกับเด็กเล็กๆ ก็คงจะเป็นงานดิน 
เท่านั้น เช่น การปั้นดิน การกดวัสดุต่างๆลงบนแผ่นดิน 

5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง (Crafts) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก เช่น  
การท าภาพประติด การท าหน้ากาก หุ่นจากถุง การฉีกกระดาษ การประกอบเศษวัสดุ การถักทอไหม
พรมด้วยนิ้วมืออย่างง่ายๆ 

         พีระพงษ์ กุลพิศาล (2545: 38 - 39) กล่าวถึง การจัดประเภทกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จึง
ควรแบ่งตามลักษณะของผลงานที่จะให้เด็กสร้างสรรค์เป็นหลัก ดังนี้ 

1. กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้เด็กสร้างสรรค์ภาพบนระนาบวัสดุ 
ที่แบนๆ เช่น กระจก กระดาษ ผ้า ผนัง ปูน พื้นทราย พื้นดิน ฯลฯ โดยใช้กลวิธีวาดเส้น ระบายสี พิมพ์ 
หรือ กดประทับให้เป็นสี ปะติดด้วยกระดาษสี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ การวาดภาพด้วยน้ิว
มือหรือมือ การพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆ การวาดภาพเส้นด้วยดินสอ สีเทียน ระบายสีด้วยสีเทียน สี
ฝุ่น สีโปสเตอร์ สีน้ า เป็นต้น ผลงานศิลปะประเภทนี้ดูแล้วแบนราบมีเฉพาะมิติของความกว้าง - ยาว 

 2. กิจกรรมศิลปะสามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กสร้างสรรค์ภาพ ให้มี 
ลักษณะลอยตัวนูนหรือเว้าลงไปในพื้นโดยใช้วัสดุและกลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุนั้น เช่น การปั้น
ทราย ดินเหนียว ดินน้ ามัน กระดาษ แป้ง โดยประกอบวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกันกลวิธีที่จะให้เด็กท า
กิจกรรมประเภทนี้ไม่ควรมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและไม่เสี่ยงต่อ
อันตราย เช่น วัสดุที่จะน ามาประกอบด้วยกันนั้น ควรเป็นวัสดุประเภทกล่องกระดาษ เมล็ดพืชลูกปัด 
เศษไม้ ใบไม้ โดยใช้กาวที่ติดง่าย เป็นต้น 

 3. กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่ให้เด็กสร้างสรรค์ 
ภาพโดยใช้วัสดุและกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะ สองมิติและสามมิติเข้าด้วยกัน เช่น ใช้สีโปสเตอร์ระบาย
บนรูปปั้นดินเหนียวหรือแป้งโดที่แห้งแล้ว หรือให้เด็กระบายสี ผนึกกระดาษสี (ที่ฉีกหรือตัดเป็นรูป
ต่างๆ) ตกแต่งกล่องกระดาษ เป็นต้น 

         ปริยานุช จุลพรหม (2547: 38) สรุปกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่เป็นกิจกรรมประดิษฐ์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ เมล็ดพืช เปลือก-
หอย ฯลฯ และวัสดุที่เป็นของเหลือใช้ เช่น กล่องยาสีฟัน เศษผ้า ฝาขวดน้ าอัดลม ฯลฯ 

         จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าประเภทของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมวาด
เส้น กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง กิจกรรมประติมากรรม กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมระบายสี โดยเฉพาะ
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กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น เน้นให้เด็กได้สัมผัสกับสื่อ วัสดุที่หลากหลาย เหมาะสม
กับวัยและความต้องการของเด็ก มีหลากหลายกิจกรรม และการร้อยดอกไม้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็ก การใช้มือ และนิ้วมือ ให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งจะช่วยการ
แสดงออกทางการคิดและสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสี รูปทรงโดยการ
น าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมาเป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ เช่น  ดอกไม้ 
ใบไม้ เป็นต้น 
           2.5 คุณค่าของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
         มีนักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณค่าของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ดังนี้ 
         วิรุณ ต้ังเจริญ (2539: 26,32-34) มีทัศนะเกี่ยวกับกิจกรรมด้านศิลปะเด็กว่า กิจกรรม
ศิลปะเด็กสามารถช่วยส่งเสริมประสบการณ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ได้กว้างขวางหลายด้าน คือ 
   1. ประสบการณ์ในการส ารวจตรวจสอบ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เผชิญกับความจริง
เกี่ยวกับสัตว์พืช คน สถานที่และเหตุผลต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กส ารวจตรวจสอบ สอบถาม 
สอบสวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆสัมผัสความจริง ประสบการณ์ในการส ารวจตรวจสอบสภาพแวดล้อมเช่นนี้ 
ย่อมมีคุณค่าต่อการท่ีเด็กจะน ามาเป็นพื้นฐานการแสดงออกทางศิลปะเป็นอย่างมากและเมื่อการ
แสดงออกเกิดจากประสบการณ์ตรง การแสดงออกก็ย่อมพร้อมด้วยอารมณ์ ความรู้สึกเป็นอย่างดี 
   2. ประสบการณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ ประสบการณ์ทางด้านนี้เป็นการย้ าทางด้านการ
ทดลองค้นคว้าและสอบสวนทางวัสดุอุปกรณ์ เมื่อกิจกรรมศิลปะค่อย ๆ ขยายวงกว้างจากวัสดุอุปกรณ์
ที่มีมากมายหลายอย่าง เด็กก็มีประสบการณ์กับวัสดุอุปกรณ์มากขึ้น เท่ากับเป็นประสบการณ์พื้นฐาน
ในด้านการเรียนรู้ถึงวัสดุต่าง ๆ และการท างานด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีผลดีต่อประสาทสัมผัส
และการท างานต่อไป 
   3. ประสบการณ์ทางด้านความรู้สึกสัมผัส เป็นประสบการณ์ที่เน้นถึงการรับรู้หรือ
ความรู้สึกสัมผัสที่เด็กมีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งในด้านรูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัสวัตถุ 
ความรู้สึกจากการเห็น การได้แยกแยะและชื่นชมกับเสียง การได้รับรู้กลิ่นของสิ่งนั้น กระบวนการเช่นนี้
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 
         นอกจากน้ันได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมศิลปะมีคุณค่าในเชิงเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ด้วย คือ 
   1. ลักษณะนิสัยทางด้านการแสดงออก การแสดงออกทางด้านศิลปะเป็น
กระบวนการท่ีต้องตัดสินใจเสนอความคิด ตัดสินใจที่จะกระท า และแสดงออกมาตามความคิดค านึง
หรือเหตุผลของแต่ละคนกระบวนการเช่นนี้มีผลต่อลักษณะนิสัยโดยตรง และย่อมเป็นกระบวนการ
พื้นฐานที่จะกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกในทุก ๆ ด้านด้วย 
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   2. ลักษณะนิสัยทางด้านจินตนาการ จินตนาการของคนเราต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลหรือความจริงเป็นพื้นฐาน จินตนาการจึงเป็นเรื่องของการคาดคิด ความหวัง 
หรือความปรารถนาที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้น 
   3. ลักษณะนิสัยทางด้านสุนทรียภาพ สุนทรียภาพเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคล 
เป็น 
ความรูส้ึกอันละเอียดอ่อน และฉับไวเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อม และรู้สึกสัมผัสในความงาม ความ
ประณีตและคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ศิลปะ หรือรูปแบบของความคิดต่าง ๆ ซึ่งศิลปะ
เป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่ยอมรับกันว่าเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกสัมผัสด้านนี้ 
   4. ลักษณะนิสัยทางด้านความประณีต การท างานศิลปะต้องอาศัยความต้ังใจ ใช้
ความพยายาม การสังเกต และความประณีตเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
   5. ลักษณะนิสัยด้านการท างาน การสร้างสรรค์ศิลปะนับเป็นพื้นฐานการรักงานของ
เด็กปฐมวัยได้อย่างดียิ่ง ซึ่งสั่งสมลักษณะนิสัยรักการท างาน ส่งเสริมให้ขยันหมั่นเพียร และเด็กทุกคน
จะภาคภูมิใจกับงานของเขามาก 
   6. ลักษณะนิสัยด้านการท างานร่วมกัน กิจกรรมศิลปะในโรงเรียนสามารถช่วยสร้าง
ลักษณะนิสัยการท างานร่วมกันได้อย่างดี เพราะการสร้างสรรค์งานศิลปะต้องมีการพูดคุย 
ปรึกษาหารือ แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ต่อกันและต้องคิด ต้องวางแผน แบ่งงานกัน และส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐานหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 
(2540: 106) กล่าวถึง คุณค่าของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถ
พัฒนาเด็กได้หลายด้าน เช่น ทางด้านกล้ามเนื้อมือ ซึ่งจะช่วยให้มือของเด็กพร้อมที่จะจับดินสอเขียน
หนังสือได้ เมื่อไปเรียนในชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เด็กจะมีโอกาสท างานตามล าพังและท างานเป็นกลุ่ม รู้จักปรับตัวที่จะท างานด้วยกัน 
และส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสนองความสนใจความต้องการของเด็กวัยนี้ได้เป็น
อย่างดี  
         เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 107) มีทัศนะที่สอดคล้องกันว่า ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของที่เด็กจะ
สามารถแลเห็นได้ เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท า เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน 
การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่ เด็กช่วยให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า ทดลอง และสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตน ให้ผู้อ่ืนและโลกที่อยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้ นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการคิด และการใช้จินตนาการ การสังเกตและเพิ่มพูนการรับรู้ท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น 
และพัฒนาความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตนเองในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปร่าง สี และมีโอกาสพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการอ่าน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น 
         เบญจา แสงมลิ (2545: 62-63) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางด้านสังคมขณะเด็กเลือกกิจกรรมที่พอใจและรวมกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามความสนใจในการร่วมท า
กิจกรรมศิลปะ เด็กจะรู้จักการแบ่งปันเครื่องมือเครื่องใช้ ความคิดเห็น การตัดสินใจ และการให้การ
ยอมรับ นอกจากน้ันยังเรียนรู้สิทธิความเป็นเจ้าของ ข้อคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อ่ืน เด็กจะมีกิริยา
สัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้การเป็นผู้น าผู้ตาม การร่วมมือกัน การควบคุมตนเอง และส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา เด็กจะคิดประดิษฐ์สิ่งของและปรับปรุงวิธีที่เคยใช้ให้ใหม่ขึ้น โดยเริ่ม
จากการท างานจนซึมซาบในวิธีการท า เด็กเรียนรู้ ค าพูดที่เหมาะสมเพื่อพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กท า
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ความคิดรวบยอดพัฒนาขึ้นเมื่อเด็กส ารวจคุณลักษณะของวัสดุ และเรียนรู้ค าใหม่ ๆ 
วัสดุมีมากเท่าไรก็ยิ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะแสดงออกมามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเด็ก
เรียนรู้การแก้ปัญหาต้ังแต่ง่ายๆจนถึงปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นความสามารถเชิงสร้างสรรค์ก็จะ
เจริญเติบโตขึ้นตามกัน อีกทั้งยังส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การประสานสัมพันธ์ทาง
มือและตา ในขณะที่เด็กใช้มือละเลงสี วาดรูประบายสี การเล่นดิน การประดิษฐ์ กิจกรรมเหล่านี้สร้าง
เสริมการควบคุมกล้ามเนื้อ ซึ่งจะน าไปใช้ในการเขียนลายมือ การเลือกรูปทรง การเลือกสี และ
พิจารณาขนาด 
         สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อเด็ก
หลายด้าน นับว่าเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระตามความสนใจและ
จินตนาการของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ันกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ยังมีผลต่อการพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นอย่างดี และยังเป็นพื้นฐานที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวัยต่อไป 
           2.6 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
        กรมวิชาการ (2540: 23-25) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมให้กับเด็กเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา จึงควรยึดหลักการดังนี้ 
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  1. กิจกรรมที่จัดควรค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ เด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน
จึงควรให้มีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็ก
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 
  2.  กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ให้เด็กท าเป็นรายบุคคล    กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
ควรเปิดโอกาสให้เด็กริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม 
  3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล   คือ    มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
กิจกรรมต้องเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
   4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย          มีการยืดหยุ่นได้ตามความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
       วัย  3 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8 นาที 
       วัย  4 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 12 นาที 
       วัย  5 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 15 นาที 
   5. กิจกรรมที่ควรจะเน้นให้มีสื่อของจริงให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต     ส ารวจ      ค้นคว้า 
ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน ๆ และผู้ใหญ่  
          เบญจา แสงมลิ (2545: 63-67) กล่าวในท านองเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ มีสิ่งที่ควรค านึงถึงข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.ความสนใจของแต่ละบุคคล ครูควรช่วยเหลือให้เด็กได้ประสบการณ์ที่เป็น
ผลส าเร็จตามความต้องการของเด็ก สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการผิดพลาดและการรู้จักรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาวัสดุ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกมั่นคง โดยปล่อยให้เด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือก
และตัดสินใจ ครูมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าเด็กเมื่อเด็กต้องการ ใช้ค าถามกระตุ้นความคิดและให้
ความเห็นพ้องในความพยายามที่แท้จริงของเด็กนอกจากนั้นครูควรมีความเป็นกันเอง จริงใจ และมี
ความเข้าใจในตัวเด็กด้วย 
    2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุให้พอเพียงเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่าง
อิสระเมื่อท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ บนพื้น บนโต๊ะ ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
มอบความไว้วางใจแก่เด็กให้เด็กดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุด้วยตนเอง เวลาที่ให้เด็กไม่ควร
น้อยเกินไปจนเด็กต้องรีบร้อนในการกระท ากิจกรรม การส ารวจ การวางแผน การเก็บท าความสะอาด
หลังจากการท างานเสร็จ วัสดุที่ใช้ต้องเตรียมไว้หลากหลายชนิดให้เด็กเลือกตามความพอใจ และ
เหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บรักษาง่ายและให้โอกาสเด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
    3. การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เด็กต้องการประสบการณ์ที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยกระตุ้น
การแสดงออกสร้างสรรค์ ประสบการณ์นี้เริ่มจากการเล่นของเด็กในชีวิตประจ าวัน การพูด การสนทนา 
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ความรู้สึกในสิ่งที่เด็กเห็น ช่วยให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของเด็ก การ
แสดงออกทางการกระท าและการแสดงออกโดยการใช้สื่อกลาง วัสดุเครื่องใช้ทางศิลปะ การทัศนศึกษา 
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเสริมการแสดงออกแบบสร้างสรรค์ 
   4. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการแสดงออกสร้างสรรค์ของเด็ก ครูต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้ท าให้ผู้ปกครองเด็กเข้าใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผู้ปกครองในการเลือกวัสดุที่
เหมาะสมให้เด็กเมื่ออยู่บ้าน 
    5.  ครูใช้วิธีการสร้างสรรค์สนับสนุนเด็กให้เลือกกิจกรรมศิลปะด้วยวิธีซึ่งเด็กจะ
แสดงออกหรือกระท าได้ และจะรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะกระท า
กิจกรรมโดยปราศจากการแนะน า แต่หมายความว่าเด็กจะตัดสินใจและเลือกด้วยตนเอง กิจกรรม
ศิลปะควรมีหลายชนิดให้เด็กได้มีโอกาสเลือกในแต่ละวัน 
    6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี เด็กมีอิสระในการค้นหา ส ารวจ 
และทดลองและเมื่อเด็กรู้สภาพแวดล้อม เด็กจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ กล้ามเนื้อเล็ก การ
ประสานสัมพันธ์ของมือและตาจะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การท่ีเด็กได้เล่น
ร่วมกับเพื่อน พูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบร่วมกัน การรอคอย ตามล าดับช่วยเสริมสร้าง
ความพร้อมทางอารมณ์และสังคมแก่เด็ก 
    7. ครูต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุ่งหมายในการวัดผล สรุปได้ว่า หลักการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรจะต้องค านึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัย ความสนใจ เพราะเด็กแต่ละคนแต่ละวัยมีพัฒนาการแตกต่างกัน ควร
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้าน เด็กได้ท ากิจกรรมแล้วสนุกสนานชอบและ
สนใจท ากิจกรรม สร้างความส าเร็จและภาคภูมิใจในผลงานของเด็กเอง ตลอดจนส่งเสริมความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

        เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 108) กล่าวว่า การเตรียมกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมให้กับ
เด็กควรค านึงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเป็นอิสระในการทดลอง ค้นคว้าและสามารถสื่อสารสิ่งที่
เขาทดลองกับผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปทรงและสี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการเตรียมความ
พร้อมในการอ่าน และยังได้มีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หมุนเวียนกัน
รับผิดชอบในการใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

        สรุปได้ว่า หลักในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีความส าคัญ
เปรียบเสมือนหัวใจของการจัดกิจกรรมที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะน าไปปรับใช้กับเด็กในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก จึงต้องค านึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญ และจัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัยความ
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สนใจ และควรเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิด การแสดงออก ได้ทดลอง ค้นคว้า ได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองผ่านการเล่น และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กหรืออาจเป็น
วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือกหอย เมล็ดพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น 
           2.7 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
         กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดได้ดังนี้ 
         แฮมมอนด์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 108 ; อ้างอิงจาก Hammond. 1967: 275 - 282) 
ได้สรุปกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่ควรจัดให้กับเด็กเอาไว้ดังนี้ 
   1. การปั้น 
   2. การประดิษฐ์ 
   3. การฉีก-ตัด-ปะ 
   4. การระบายสี 
   5. การวาดภาพด้วยน้ิวมือ 
   6. การเล่นบล็อก 
   7. การวาดภาพด้วยทราย 
   8. การวาดภาพด้วยฟองสบู่ 
        ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 36) กล่าวถึง กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ที่ควรจัดให้กับเด็ก ดังนี้ 
   1. การวาดภาพและระบายสี 
        1.1 การวาดภาพด้วยสีเทียน สีไม้ 
        1.2 วาดภาพด้วยสีน้ า เช่น พู่กัน ฟองน้ า 
        1.3 การละเลงสีด้วยน้ิวมือ 
   2. การเล่นกับสีน้ า 
        2.1 การเป่าสี 
        2.2 การหยดสี 
        2.3 การเทสี 
   3. การพิมพ์ภาพ 
         3.1 การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
         3.2 การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุ พืช ผัก ต่าง ๆ 
    4. การป้ัน เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว แป้งโด ฯลฯ 
    5. การพับ ฉีก ตัด ปะ 
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             5.1 การพับอย่างง่าย ๆ 
             5.2 การฉีกปะ 
             5.3 การตัดปะ 
       6. การประดิษฐ์ 
             6.1 ประดิษฐ์เศษวัสดุต่าง ๆ 
             6.2 การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย 
             6.3 การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
                     วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 29-31) กล่าวถึง เนื้อหาศิลปะชั้นอนุบาล ไว้ดังนี้ 
       1. การปูพื้นฐานให้เด็กมองเห็นความสวยงามทางศิลปะ ได้แก่ ฝึกให้เด็กสังเกต 
และสัมผัสสิ่งรอบตัวที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ให้เด็กช่วยกันจัดแจกัน จัดมุมห้องหรือน า
สิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูปมาตกแต่งห้องเรียน เป็นต้น 
       2. การวาดภาพระบายสี ได้แก่ การวาดภาพโดยเสรี ด้วยดินสอ สีเทียน ดินสอด า 
หรือน้ าตาลไอซิ่ง การป้ายสีด้วยพู่กัน การระบายสีเทียนในวิธีต่าง ๆ หรือระบายสีตามรูปทรงเรื่องราวที่
ก าหนด 
        3. การทดลองเกี่ยวกับสี ได้แก่ การละเลงสี หยดสี ทาสี เป่าสี ผสมสี โรยสี และ
การกลิ้งสี 
        4. การพิมพ์ภาพ ได้แก่ พิมพ์ภาพด้วยวัสดุ แม่พิมพ์ตรายาง หรือส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายและการพิมพ์ภาพลายนูน โดยใช้ดินสอหรือดินสอสี เป็นต้น 
        5. การป้ัน ได้แก่ การปั้นด้วยแป้ง ดินเหนียว ดินน้ ามัน ให้เป็นรูปทรง ปั้นเป็น
เรื่องราว ปั้นตามใจชอบ 
        6. การพับ ฉีก ตัด ปะ ได้แก่ การฉีกหรือตัดและปะ เป็นเรื่องราวต่าง ๆ การพับ 
หรือม้วนกระดาษเป็นรูปทรงต่าง ๆ แล้วน ามาประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ และการพับผ้าเช็ดหน้า ใบตอง ตาม
ชอบใจ 
        7. การประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ภาพเครื่องห้อยแขวน ประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้ การร้อยวัสดุต่าง ๆ การเย็บหรือสาน 
         8. การเขียนภาพผนัง โดยใช้กระดาษต่อกันเป็นแผ่นใหญ่และให้เด็กช่วยเขียน
ภาพตามความมุ่งหมาย 
          ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2532: 7) กล่าวว่า กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนแบ่งแยกออกเป็น 5 สาขาใหญ่ ๆ คือ 
         1. กิจกรรมวาดเส้น (Drawing) 
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        2. กิจกรรมระบายสี (Painting) 
        3. กิจกรรมภาพพิมพ์ (Print making) 
        4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) 
        5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง (Crafts) 
          สัตยา สายเชื้อ (2541: 43) มีทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่เหมาะส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนว่าอาจแบ่งได้ออกเป็น 7 สาขาใหญ่ ๆ คือ 
        1. กิจกรรมวาดเส้นและระบายสี 
        2. กิจกรรมศิลปะด้วยสีธรรมชาติ 
        3. กิจกรรมภาพพิมพ์ 
        4. กิจกรรมประติมากรรม 
        5. กิจกรรมกระดาษ 
        6. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง 
        7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

           ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่สามารถจัดให้กับเด็กนั้นมีหลากหลาย
กิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เด็กได้แสดงออกตามความสนใจ ตามความคิด
และจินตนาการ นอกจากน้ันยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ซึ่งกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ ติดเศษวัสดุนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ได้เป็นอย่างดี อันจะน าไปสู่ทักษะการเขียนที่ดีในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 
             2.8 กิจกรรมสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
                       กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 103) ได้กล่าวถึง กิจกรรมการฉีกกระดาษ การตัด การปะ
ติดกระดาษบนภาพ โดยเน้นความสามารถของการจับ การถือและการกะประมาณ โดยแตกต่างกัน
ดังนี้ 
                            เด็กอายุ 4 - 5 ปี 
                                    -  แปะกระดาษตามรูปรอยได้ 
                                    -  ตัดกระดาษตามรูปรอยได้ 
                           เด็กอายุ 5 - 6 ปี 

                        - ใช้กรรไกรได้คล่อง ตัดกระดาษตามรอยพับต่างๆได้ ปะติตกแต่งภาพใน
กรอบได้ 
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         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อฝึกการท างานประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้มือ เนื่องจากการกระตุ้นจากปลาย
กล้ามเนื้อเล็กจะส่งผลต่อไปยังใยประสาทท าให้เพิ่มความเจริญงอกงามของใยประสาท 

         เบญจา แสงมลิ (2545: 72-74) ได้กล่าวถึง กิจกรรมการฉีก ปะกระดาษ กิจกรรม
ประเภทนี้ นิยมให้เด็กวัยปฐมวัยท า เพราะปลอดภัย เด็กจะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือ
พยายามฉีกตามรูปภาพในกระดาษ แล้วทากาวหรือแป้งเปียกปะลงบนกระดาษขาว กิจกรรมนี้ ช่วยฝึก
การบังคับนิ้วมือ และควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมการตัด
กระดาษ การตัดกระดาษจะเริ่มสอนได้ดี เด็กควรจะมีอายุ 5 ขวบขึ้นไป เพราะต้องใช้สายตามาก การท่ี
เด็กตัดกระดาษได้แสดงว่า เดก็ควบคุมการใช้นิ้วมือได้ดี สิ่งที่ส าคัญคือ กรรไกรที่ให้เด็กใช้ต้องเป็น
กรรไกรหัวป้าน            

         เกศินี นิสสัยเจริญ (2527: 5) ได้กล่าวว่า. กิจกรรมการฉีก ปะ และติดกระดาษ เป็น
กิจกรรมที่ใช้กระดาษต่างๆมาฉีก ตัดและน ามาติดบนกระดาษท าให้เป็นภาพ กระดาษที่น ามาใช้ ได้แก่ 
กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษวารสาร กระดาษห่อของขวัญ กระดาษสีน้ ามัน 

         สรุปได้ว่า กิจกรรมสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นกิจกรรมการน าเศษวัสดุต่างๆ 
มาปะติด ตกแต่งให้เกิดเป็นภาพ เป็นชิ้นงาน ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ นั้นเป็นกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กับตัวเด็กทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการคิด จินตนาการที่จะสร้างผลงาน
ของตนเอง ถ่ายทอดความรู้สึกผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้องใจและ
ลดความก้าวร้าว เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ มีทักษะในการท างานร่วมกับเพื่อนโดยการแบ่งปัน
สิ่งของให้กับเพื่อน และมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ นอกจากกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ จะช่วยฝึกในด้านการคิดแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วย 
           2.9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  

        ทฤษฎีที่นิยมใช้ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์และได้น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ 
ฉีก ตัด ปะ ติดเศษวัสดุ  มีดังนี้  

   1. ทฤษฎีขั้นพัฒนาการทางความคิดและอายุ (Age – Based Concepts) 
       ทฤษฎีนี้หมายความว่า ความเจริญงอกงามของเด็กจะพัฒนาไปตามล าดับขั้น 

อายุซึ่งหมายถึง ความพร้อมด้านวุฒิภาวะ คือ ทั้งร่างกายและการกระท าเป็นไปตามล าดับขั้นของวัย
อันควร เช่น การวิจัยการพัฒนาทางศิลปะตามขั้นระดับอายุของ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ 
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    2. ทฤษฎีแห่งปัญญา (Intellectual Theory) 
                    ทฤษฎีนี้เชื่อว่านักเรียนเขียนตามที่ตนรู้ เหมาะแก่การสอนทุกระดับ เป็นทฤษฎีที่

ให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ความสามารถท่ีตนเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเรียนแบบนี้เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกของเด็กโดยตรง 
เด็กสามารถจะแสดงรายละเอียดที่ตนรู้แตกต่างกันตามความคิดรวบยอดของตนเอง 

    3. ทฤษฎีพัฒนาการรับรู้ (Perceptual Development Theory) 
         ทฤษฎีนี้เป็นของเกสตอลท์ (Gestalt) ซึ่งมีความเชื่อว่าเด็กเขียนตามที่ตนเห็น 

ตามความเป็นจริง เด็กจะเห็นแต่เค้าโครงและเห็นส่วนรวมมากกว่า ไม่สนใจรายละเอียด ทฤษฎีนี้
เหมาะกับการสอนเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา เด็กจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นแบบง่ายๆ 
ส่วนความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นตามวัยของเด็กเอง 

    4. ทฤษฎีความรู้สึกและการเห็น (The Hapic & Visual Child Theory) 
        ทฤษฎีนี้เป็นความเชื่อของ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld) ซึ่งมีแนว 

ความเชื่อว่า ความเข้าใจและการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมของเด็กจะมีผลแก่อารมณ์ของเด็ก ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดัน ให้เด็กแสดงออกตามอารมณ์ของตน การวิจัยโลเวนเฟลด์ เชื่อว่า เด็กที่มีเสรีจะแสดงออก
ทางร่างกาย และอารมณ์อย่างเปิดเผย (Witkin and Linton) ได้วิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อนี้พบว่า 
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเสรี ความเจริญของเด็กท าให้สามารถแสดงออกได้ดีกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงอย่าง
ขาดเสรีภาพ การสร้างสรรค์จะแสดงออกจากอารมณ์ภายในของเด็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเด็ก
เอง 

    5. ทฤษฎีเหมือนจริง (Naïve Realism) 
        ทฤษฎีนี้เชื่อว่า เด็กสามารถเห็นได้เหมือนผู้ใหญ่ การเรียน คือ การให้นักเรียนฝึก 

ทักษะตามที่ครูต้องการ กล่าวคือ ครูจะเป็นผู้ก าหนดให้นักเรียนท าตาม ซึ่งไม่เหมาะสมกับการสอน
ศิลปะระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มการเรียนเพื่อมุ่งรักษาถ่ายทอดวัฒนธรรมเดิม เช่น วิชา
จิตรกรรมไทย หรือวาดภาพเหมือน เป็นต้น เป็นทฤษฎีที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจวิธีการและมี
แบบแผน เป็นการเรียนเพื่อฝึกทักษะและความรู้โดยตรง เป็นทฤษฎีที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าใจ
วิธีการ และมีแบบแผน เป็นการเรียนเพื่อฝึกทักษะและความรู้โดยตรง เป็นการด ารงไว้เพื่อการอนุรักษ์
โดยแท้จริง 

          จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลาย
ทฤษฎีด้วยกัน ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ โดยครูสามารถน าแนวคิดในแต่
ละทฤษฎีมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ โดยจัดให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระดับความสามารถของเด็กปฐมวัย 
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              2.10  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
                   งานวิจัยต่างประเทศ 
           วิลเลียม (กรรณิการ์ โยธารินทร์. 2543: 24 ; อ้างอิงจาก William. 197: 352 – 358) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มกับคะแนนของวิชาการหมวด
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและศิลปะ ผลปรากฏว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดริเริ่มคะแนนรวมหมวดศิลปภาษา วิชาดนตรีและวิชาศิลปะมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 
            เคลลี่ (กรรณิการ์ โยธารินทร์. 2543; อ้างอิงจาก Kelley. 1986: 32 – A) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผนเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฎว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ที่เข้าร่วมตามแผนกับเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมตามแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
           แสตปป์ (วราภรณ์ นาคะศิริ. 2546: 30 ; อ้างอิงจาก Stapp. 1964: 5258-4) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไม่เรียนศิลปะ 
ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่นักเรียนที่เรียนศิลปะได้คะแนน
แนวความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าพวกที่ไม่เรียนศิลปะ 
            ครอลล์ (วราภรณ์ นาคะศิริ. 2546: 30 ; อ้างอิงจาก Krall. 1982: 1101-A) ได้ศึกษา
เรื่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิชาศิลปะของครูในโรงเรียนคริสต์ศาสนาในการจัด
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติพบว่า ครูสามารถช่วยเด็กให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นโดยใช้สื่อ
ทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
           จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ใช้สื่อวัสดุต่างๆ ที่มาจาก
ธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กให้แข็งแรงพร้อมใช้
งานได้เป็นอย่างดี 
                  งานวิจัยในประเทศ  

          รวีวรรณ สุวรรณเจริญ (2554: 47) ได้ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโด กับลูกกลิ้งหลายลาย พบว่า การคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายมีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
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โดยด้านการอุปมาอุปไมยเป็นอันดับแรก ด้านรองลงมา ด้านการจัดประเภท ด้านอนุกรมและด้านการ
จ าแนกเป็นด้านสุดท้าย 

                          สมศรี เมฆไพบูลย์พัฒนา (2551: 56) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ 
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ พบว่า  
                            1. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ มีความสามารถใน
การใช ้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                             2. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ปกติ มีความสามารถในการใช้ 
กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                               3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้มีความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548: 88) ได้ศึกษาถึงการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ พบว่า เด็กปฐมวัย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยู่ในระดับดีทุกทักษะโดยเฉลี่ยสูงกว่าการทดลองเป็นไปตามสมติ
ฐานที่ต้ังไว้ แสดงไห้เห็นว่าการจัดประสบการณ์กิจกรรมรูปแบบศิลปสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ พบว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์นั้นเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่ง
ที่ควรจัดให้กับเด็ก เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนเป็นการปูพื้นฐานให้กับ
การเรียนรู้ของเด็กต่อไปในอนาคต   
          เพ็ญทิพา อ่วมมณี (2547: 64) ได้ศึกษาระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยและเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการท ากิจกรรมที่ใช้
ลวดก ามะหยี่สีในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ัง
ไว้ 

         วราภรณ์ นาคะศิริ (2546: 47) ได้ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการ
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ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้แสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้ทรายสี 
ส่งผลให้เด็กมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น     

         จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สรุปได้ว่ากิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อวัสดุต่างๆ ที่มาจาก
ธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กให้แข็งแรงพร้อมใช้
งานได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
      1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      3. การด าเนินการทดลอง 

      4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ 

ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเขื่อน
กระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 9 โรงเรียน 

 
    กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5  
ขวบ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 
ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 13 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
           1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
           2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ชุด 

               ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
   ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 
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   ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
ด าเนินการดังนี้ 

            1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ของ วราภรณ์  

นาคะศิริ (2546) เสาวนีย์ อุ่นประเสริฐสุข (2548) ปัทมา แจ่มจ ารัส (2548) รัตนา นิสภกุล (2550) 
สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา (2551) พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552) รวีวรรณ สุวรรณเจริญ (2554) 

                1.2 กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ของเยาวพา เดชะคุปต์ (2542) 
         1.3 ศิลปศึกษา ของวิรุณ ต้ังเจริญ (2526) 
         1.4 กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของสัตยา สายเชื้อ (2541) 

 2. สร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ จ านวน 25 แผน 
ซึ่งมีกรอบของรายละเอียดดังนี้ 

     2.1 ชื่อกิจกรรม 
     2.2 จุดประสงค์ 
     2.3 วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
     2.4 เนื้อหา 
     2.5 การด าเนินกิจกรรม 
     2.6 การประเมินผล 
3. น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย 
คัดเลือกไว้ 25 แผน โดยใช้เกณฑ์ 2 ใน 3 และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

    3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญญาพร  อูนากูล     อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิต(ฝ่าย-    
                                                                        อนุบาล)มหาวิทยาลัย 
                                                                        ศรีนครินทรวิโรฒ 
    3.2 รองศาสตราจารย์นิภา        ศรีไพโรจน์        ข้าราชการบ านาญ คณะ 
                                                                        ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
                                                                        ศรีนครินทรวิโรฒ 
    3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ต็มศิริ  เนาวรังสี         อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
                                                                        ราชภัฏสวนดุสิต 
4. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ให้ 
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เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับแก้ชื่อกิจกรรม เพิ่มเติมเศษวัสดุของจริง และเพิ่ม
เนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มรายละเอียดขั้นน า และปรับขั้นด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น 

1. น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ที่ปรับปรุง 
เหมาะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

    การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด าเนินการ
ตามล าดับดังน้ี 
                        1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบกล้ามเนื้อมัด 
เล็ก ดังนี้ 

        1.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของกรวิภา สรรพกิจจ านง (2532) รัชนี รัตนา (2533) กรุณา ญาณวินิจฉัย (2545) ปทุมทิพย์ ไพศาล
(2547) วรรณี อยู่คง (2547) สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา (2551) 

        1.2   ความสามารถของกล้ามเนื้อเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติหน่วยศึกษานิเทศก์ (2526) 

        1.3 ตารางแสดงพัฒนาการเด็กของ Gesell แปลโดย ดวงเดือน ศาสตรภัทร (2535) 
        1.4 ความสามารถของกล้ามเนื้อเล็กของเอ้ือพร สัมมาทิพย์ (2537) 
        1.5 การวัดและประเมินความพร้อมส าหรับเด็กอนุบาลด้านร่างกายของวาโร เพ็ง 

สวัสดิ์(2540) 
        1.6 แบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของกรุณา ญาณวินิจฉัย 

(2545) 
                    1.7 แบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของสมใจ ต้ังนิกร (2531) 
              2. น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยมาสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ใน 1 ชุด จะมี 5 ข้อ รวมทั้งหมด 10 ข้อ 

         เกณฑ์การให้คะแนน 
              ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 

           ให้คะแนน  3  คะแนน กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติด 

รูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา 40 นาที 

           ให้คะแนน  2  คะแนน กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติด 

รูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท าได้เกินครึ่งหนึ่ง  
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               ให้คะแนน  1  คะแนน กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติด

รูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท าได้เกิน 
4

1   

            ให้คะแนน  0  คะแนน กรณีเด็กท าได้ไม่ถึง 
4

1  ภายในเวลา  40 นาที หรือเด็ก 

ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
            ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะ ติดเศษวัสดุตามรอยเส้น 

             ให้คะแนน 3 คะแนน กรณีเด็กท าได้ครบตามที่ก าหนดและเสร็จภายในเวลา 
ท่ีก าหนดให้ 

             ให้คะแนน 2 คะแนน กรณีเด็กท าได้เกินครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่ 
ครบตามที่ก าหนดหรือไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

             ให้คะแนน 1 คะแนน กรณีเด็กท าได้ต้ังแต่ 
4

1  ขึ้นไปแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ 

เกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
             ให้คะแนน 0 คะแนน กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือท าไม่ได้เลย  
    เกณฑ์การแปลหมายความหาค่าเฉลี่ย 
             1. เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละชุด 
                  0 – 2.49           แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 

ระดับไม่ดี 
      2.50  – 7.49     แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 

ระดับค่อนข้างไม่ดี 
      7.50  – 12.49   แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 

ระดับค่อนข้างดี 
      12.50  – 15.00 แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 

ระดับดี 
     2. เกณฑ์การแปลความหมายโดยรวม 

       0 – 4.99           แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 
ระดับไม่ดี 

      5.00  – 14.99   แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 
ระดับค่อนข้างไม่ดี 

      15.00  – 24.99 แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 
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ระดับค่อนข้างดี 
       25.00  – 30.00 แปลว่า มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ใน 

ระดับดี                   
3. สร้างคู่มือในการด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ 

เด็กปฐมวัย 
4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและ 

คู่มือด าเนินการทดสอบที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการวัดผล
การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ 2 ใน 3 
และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านดังนี้ 

    4.1 อาจารย์ ดร.มิ่ง          เทพครเมือง       อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิต(ฝ่าย-    
                                                                   อนุบาล)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    4.2 อาจารยธ์ัญรัศมิ์         นิธิกุลธีระภัทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนจารุวรรณ 

    4.3 อาจารย์ยุพาภรณ์       ชูสาย                รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูเขาดิน  
5. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและ 

คู่มือด าเนินการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับเกณฑ์การให้คะแนน
และปรับแก้เรื่องระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมแต่ละข้อ 

6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ 
ปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการทดลอง 

     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimebtal  Research )  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest  Design ( ล้วน  สายยศ  และ  
อังคณา  สายยศ.  2538: 249 )  มีลักษณะการทดลอง  ดังนี้ 

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

  
  

         กลุ่ม                           สอบก่อน                           ทดลอง                       สอบหลัง 

        ทดลอง                                   T1                                             X                                      T2 
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                ความหมายของสัญลักษณ์ 
            T 1     แทน     การทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนการ  
                                                ทดลอง (Pretest)        
            X       แทน     การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
                                                (Treatment) 
            T2      แทน      การทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก   
                                                 หลังการทดลอง (Posttest)        
                 วิธีด าเนินการทดลอง 
                         การทดลองในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556 เป็นเวลา 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 40 นาที ระหว่างเวลา 10.00  -  10.40  น.  รวม 25 ครั้ง ในกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  โดยมีล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

               1.  สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างและทดลองการท ากิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน 
               2.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา

ทดสอบก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
               3. ผู้วิจัยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง  
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ตาราง 2 การด าเนินกิจกรรม  
 

สัปดาห ์ วัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย ผลไม้ 

 

วันจันทร์ มะม่วงทองค า กิ่งไม้,หนังสือผลไม้ 

วันอังคาร แอปเปิ้ลยิ้มได้  แผ่นพับ 

วันพุธ กล้วยบิน สมุดเขียนแล้ว 

วันพฤหัสบดี สตรอเบอรี่ที่รัก  แผ่นพับ,ไหมพรม 

วันศุกร์ ส้มแสนอร่อย กระดาษโปสเตอร์,เศษกระดาษชาร์ทสี 

 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย ของใช้ 

วันจันทร์ กระถางต้นไม้ของฉัน ขวดเปล่าน้ าอัดลม, แผ่นพับ 

วันอังคาร กระปุกออมสินที่รัก กระป๋องแป้ง,กระดาษนิตยสาร 

วันพุธ ลังผ้ามหัศจรรย์ ลังกระดาษ,ใบไม้, เปลือกไม้,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันพฤหัสบดี กล่องดินสอวิเศษ 
แกนกระดาษทิชชู,แผ่นพับ,ถุงขนม,ลังกระดาษ 

เศษวัสดุ 

วันศุกร์ กล่องสีแสนซน ขวดน้ าเปล่า,ไส้สีไม้,ใบไม้,หนังสือพิมพ์ 

สัปดาห์ที่ 3
หน่วย สี 

 (โลกสวย
ด้วยสีสัน) 

วันจันทร์ ป.ปลา ว่ายน้ า ไม้ไอศกรีม,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันอังคาร ปูจ๋าปู ถ้วยกระดาษ,ปกหนังสือนิตยสาร 

วันพุธ ต.เต๋า ใบไม้ 

วันพฤหัสบดี แมวเหมียว ถุงกระดาษ,ปกกระดาษหนังสือเรียน 

วันศุกร์ ผีเสื้อแสนสวย ลังกระดาษ,เชือกฟาง 

สัปดาห์ที่ 4

หน่วย ของ 

วันจันทร์ หน้าย้ิม จานกระดาษ,ไม้ไอศกรีม,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันอังคาร แก้วน้ าหลากสี แก้วน้ ากระดาษ,ไหมพรม,เศษกระดาษชาร์ทสี 
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ตาราง 2 การด าเนินกิจกรรม (ต่อ)  
 

สัปดาห ์ วัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ 

เล่น 

วันพุธ ไข่กลมกลม เปลือกไข่,เศษไส้สีไม้,เศษไส้ดินสอ,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันพฤหัสบดี พู่ของฉัน เชือกฟาง 

วันศุกร์ กระเป๋าแสนสวย หนังสือพิมพ์,เชือกฟาง,เศษไส้สีไม้,แผ่นพับ 

สัปดาห์ที่ 5 
หน่วย รูปทรง

หลากสี 

วันจันทร์ หัวสัตว์จากแผ่นซีดี แผ่นซีด,ีหนังสือวารสาร 

วันอังคาร จิ๊กซอร์จากไม้
ไอศกรีม 

ไม้ไอศกรีม,หนังสือนิตยสาร 

วันพุธ ตุ๊กตาหิมะ ขวดเปล่าน้ าผลไม้,เศษผ้า 

วันพฤหัสบดี หมวกกระดาษ ใบไม้,กลีบดอกไม้,เชือกฟาง,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันศุกร์ หัวกวางจากเปลือก
ถั่วลิสง 

เปลือกถั่วลิสง,กระดาษ A4 

 
            4.  เมื่อครบ  5  สัปดาห์แล้วท าการทดสอบทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการ
ทดลองด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

      ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
               การทดลองในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556  เป็นเวลา 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 40 นาที ระหว่างเวลา 10.00  -  10.40  น.  รวม 25 ครั้ง ในกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ   
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 

2538: 59 – 73)                 
           



52 

 

                        X       =      
N

X  

 
                        เมื่อ                  X                  แทน      ค่าเฉลี่ย 
                                     ∑X                แทน      ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                            N                  แทน      จ านวนเด็กระดับปฐมวัย 
      

1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร 
(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) ดังนี้  
                               

                                                               
S        = 

       )1(

)( 22



 
NN

XXN
 

 
                      เมื่อ                     S                  แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                            N                  แทน       จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
           X             แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
                                                 2X          แทน       ผลรวมของก าลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ 
                                                                                   ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 
              2. สถิติการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
                      สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content 
Validity) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 250) ดังนี้ 
 

                                     IOC      =      
N

R  

     เมื่อ                   IOC         แทน      ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ 
                                                                                  กับจุดประสงค์ 
                                      ∑ R              แทน      ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                            N         แทน      จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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              3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

                      การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองโดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 
: 104 ) 

        t           =      

1

)( 22



 



N

DDN

D  

 
          โดย                         df          =      N –1 

                      เมื่อ                          t                    แทน      ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา ใน t – distribution 
                                                     N                   แทน      จ านวนคนตัวอย่าง 

    D                   แทน      ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
                                                     ∑D                แทน      ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนน 
                                                                                         ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

                                                 (∑D)2             แทน       ผลรวมทั้งหมดก าลังสองของคะแนน 
                                                                                          ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 n    แทน     จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย 
X     แทน     ค่าคะแนนเฉลี่ย 

S.D.        แทน      ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
D     แทน     ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง 
                      (Meandifference) 

                        t     แทน     ค่าที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงที (t – distribution) 
                        p - value  แทน      ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  **       แทน     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
     1. ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด 

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลปรากฎดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
    ศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  
 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S.D. ระดับ 
X  S.D. ระดับ 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะ 
           เศษวัสดุลงบนใบงาน 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะ 
           เศษวัสดุตามรอยเส้น  

10.08 
 

10.54 

1.44 
 

1.33 

ค่อนข้างดี 
 

ค่อนข้างดี 
 

13.92 
 

13.46 

1.26 
 

1.71 

ดี 
 
ดี 

 
โดยรวม 20.62 2.33 ค่อนข้างดี 27.38 2.74 ดี 

             
                จากตาราง 3 พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1 
แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.08 คะแนน อยู่
ในระดับค่อนข้างดี และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.92 คะแนน อยู่ในระดับดี มค่ีาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.44 คะแนน และ 1.26 คะแนน ตามล าดับ 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.54 
คะแนน อยู่ในระดับค่อนข้างดี และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.46 คะแนน อยู่ในระดับดี มค่ีา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.33 คะแนน และ 1.71 คะแนน 
ตามล าดับ มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 20.62 คะแนน อยู่ในระดับค่อนข้างดี และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.38 
คะแนน อยู่ในระดับดี มค่ีาความเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 2.33 
คะแนน และ 2.74 คะแนน ตามล าดับ 
 
    2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนละหลัง
การได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลปรากฎดังตาราง 4 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนละหลังการ 
      ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทดลอง 
X  S.D. 

D  t p - valve 
ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะ 
          เศษวัสดุลงบนใบงาน 

ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

10.08 
13.92 

1.44 
1.26 

3.84 11.42** .000 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะ  
          เศษวัสดุตามรอยเส้น 

ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

10.54 
13.46 

1.33 
1.71 

2.92 7.63** .000 

โดยรวม 
ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

20.62 
27.38 

2.33 
2.74 

6.76 7.58** .000 

 
                จากตาราง 4 พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การ
ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละชุดพบว่า ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษ
วัสดุลงบนใบงาน หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษ
วัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช้

กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
        1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
         2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
    เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ จะมีความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้น 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
                1. เพื่อให้ทราบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
                2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในการน า
กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ขวบ ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเขื่อน 
กระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 9 โรงเรียน 
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 
ขวบ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี  
ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 13 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
    ตัวแปรที่ศึกษา 
          1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
          2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
          1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
          2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ชุด 

              ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
  ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

 
การด าเนินการทดลอง 

1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา 
ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง  

    2. ผู้วิจัยท าการด าเนินการทดลองในกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 40 นาที รวม 25 ครั้ง ระหว่างเวลา 10.00  -  10.40  น. ซึ่งใน
แต่ละวันจะเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 

    3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง  

    4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
                1. คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทดลองน ามาหาค่าสถิติพื้นฐาน โดยน าข้อมูลไปหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทดลองกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ โดยใช้สถิติ t – test ส าหรับ 
Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย  
                1. เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด 
ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.08 คะแนน อยู่ในระดับค่อนข้างดี และ
หลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.92 คะแนน อยู่ในระดับดี มค่ีาความเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน
ทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.44 คะแนน และ 1.26 คะแนน ตามล าดับ ชุดที่ 2 แบบทดสอบการ
ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.54 คะแนน อยู่ในระดับค่อนข้าง
ดี และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.46 คะแนน อยู่ในระดับดี มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 1.33 คะแนน และ 1.71 คะแนน ตามล าดับ มีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.62 คะแนน อยู่
ในระดับค่อนข้างดี และหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.38 คะแนน อยู่ในระดับดี มีความค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนทดลองและหลังทดลอง มีคะแนน 2.33 คะแนน และ 2.74 คะแนน ตามล าดับ 
                2. หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละชุดพบว่า ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ

เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลการวิจัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้แสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ส่งผลให้
เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้  
จากการลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสจากการมอง 
การฟัง การดมกลิ่น สัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็นวัยของการส ารวจ ค้นคว้า มี
ความอยากรู้อยากเห็นและสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว การได้ลงมือกระท า การจับต้องสัมผัส ท าให้เด็ก
เข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ส าคัญ ส าหรับการเรียนรู้ของ
เด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ดิวอ้ี (Dewey) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระท า (Learning by doing) และสอดคล้องกับ 
เพียเจต ์และเฮลเดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 31 -33 ; อ้างอิงจาก Piaget ; & lnhlder)ที่กล่าว
ว่า เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับวัตถุ ด้วยโดยการลงมือกระท า กับวัตถุ
โดยตรงเป็นส าคัญ และกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ
กระท ากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยตรง เช่น ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ 
เศษวัสดุ มีการสนทนากับ เกี่ยวกับ เศษวัสดุที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 
รูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด จ านวน และการน าไปใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ซึ่งท าใหเ้ด็กได้สังเกต รู้จัก
การเปรียบเทียบประโยชน์ของเศษวัสดุที่ใช้ ความเหมือน ความต่าง ของเศษวัสดุเมื่อน าประดิษฐ์เป็น
ชิ้นงานใหม่ ซึ่งในขณะที่เด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและการท างานที่
ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ซึ่งสอดคล้องกับเพียเจต์ ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระท ากับ
สื่อวัสดุด้วยตนเอง และใช้ทุกส่วนของร่างกายในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ 
(2541: 122) กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลามือ ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญของการเขียน และสอดคล้องกับ เต็มสิริ เนาวรัตน์ (2544: ค าน า ) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆท าให้เกิดการเรียนรู้โดยง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก 
การเรียนในระดับปฐมวัยเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กโดยเฉพาะ ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ และนิ้วมือในการท ากิจกรรมต่างๆโดยสัมพันธ์กับการใช้สาย ตา ซึ่ง
ยังสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
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เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือที่มีความส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรมที่
ส าคัญได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระท าหยิบจับ ปั้นแต่งสิ่งต่างๆ และยังสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) ซึ่งกล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ไว้ดังนี้ มือของคนเราคือฐานของสมองผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาต้ังแต่เด็กๆจะเป็นผู้ที่มีสมองดี 
มีความคิดฉับไว การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์ อย่าง
มากกับความคิดอันฉับไวของเด็กและในทางตรงกันข้ามเด็กที่ไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้
คล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าไปด้วย 

2. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ จัดให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 5 
สัปดาห์ของการทดลอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ดังที ่
ดิวอ้ี (พัฒนา ชัชพงศ์. 2540: 15 ; อ้างอิงจาก Dewey. n.d.) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการประท า 
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความสนใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือกระท าด้วยตนเอง ซ้ าแล้วซ้ า
เล่าย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้จะได้ผลต้อง
อาศัยการได้ฝึกหรือท าซ้ าเสมอให้เด็กมีโอกาสฝึกปฏิบัติหรือฝึกหัดบ่อย ๆ จนท าได้อย่างคล่องแคล่ว
และเกิดแรงจูงใจ มีความสนใจสามารถเข้าใจถึงเป้าหมายและคุณค่าของสิ่งที่ท า ทั้งนี้เพราะเด็กในวัย
นี้ต้องการได้รับการฝึกฝนให้เกิดทักษะเด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ซ้ าแล้วซ้ าอีก เนื่องจาก
เด็กปฐมวัยมักจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ าๆ มักแสวงหาหนทางให้กับการกระท าของตนเอง และหาทาง
พัฒนาสิ่งที่เขาท า (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 70 ; อ้างอิงจาก Landreth. 1972) จะเห็นได้ว่า
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ น้ัน ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเศษวัสดุเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง สี ขนาด การ
ประดิษฐ์  การวัด การมองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เกี่ยวกับมิติ
สัมพันธ์ของเด็กเป็นอย่างดีและกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุยังเป็นกิจกรรมที่เด็กได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน คือ เด็กได้ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ จาก
เศษวัสดุที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน และได้ใช้ความคิดในการที่จะน าเศษวัสดุต่างๆ มาตกแต่งประดิษฐ์
ชิ้นงานของตนเองให้สวยงาม ซึ่งในช่วงแรกๆ ที่ท าการทดลองเด็กบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีในการ
ปฏิบัติงาน ยังไม่มีทักษะ วิธีในการท าชิ้นงานของตนเองเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองออกมาสวยงาม แต่
พอเด็กได้ท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุประมาณ 3 – 4 วันเด็กก็เกิดทักษะ รู้และ
เข้าใจถึงวิธีในการน าเศษวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์ตกแต่งเพื่อให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ดีและสวยงาม จึง
เห็นได้ว่าการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซ้ าๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
และมีการพัฒนาทักษะในการท างานของตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งการท่ีเด็กได้ท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การ
ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา สอดคล้องกับ  
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พรมารินทร์ สุทธิจิตตะ (2529: 24) กล่าวว่า กิจกรรมที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมสร้างสรรค์
ทางศิลปะ เพราะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถอีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาการของเด็กทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อมือและตาสัมพันธ์กัน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียน เขียนอ่าน 
สอดคล้องกับ ราศี ทองสวัสด์ิ (2529: 103 -104) ที่กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะส าหรับเด็ก 
มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กท างานเพื่อความสวยงาม แต่ต้องการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง การ
ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาซึ่งเปน็พื้นฐานการเขียนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวจิัย 
   1. เด็กมีความสนใจ มีความสนุกสนาน กระตือรือร้น และตื่นเต้นในการท ากิจกรรมศิลป

สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นอย่างดี และมีความสนใจซักถามถึงชิ้นงานที่จะท าในวันต่อไปว่า
วันพรุ้งนี้เด็กๆ จะได้ท าประดิษฐ์อะไรอีก และเด็กจะน าเศษวัสดุอะไรที่บ้านมาในวันต่อไปบ้าง กิจกรรม
ที่ท าในแต่ละวันเป็นกิจกรรมใหม่ ไม่ซ้ ากัน จึงท าให้เด็กสนใจและมีความสนุกสนานกับการท ากิจกรรม 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เด็กยังคงมีความสนใจและถามทุกวันว่าไม่มีกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก 
ตัด ปะเศษวัสดุ อีกแล้วหรือ เมื่อไหร่จะท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุอีก เด็กอยาก
ท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ทุกๆ วัน 
   2. ในขณะเด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุอย่างอิสระด้วยตนเองเด็กเกิดการ
เรียนรู้ เทคนิค และวิธีการสร้างผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานออกมาสวยงามตามความต้องการ เช่น การท า
หัวสัตว์จากแผ่นซีดี เด็กจะต้องตัด ปะเศษวัสดุตกแต่งแผ่นซีดอีย่างไรให้เป็นรูปหน้าสัตว์ที่มีรูปหน้าตรง 
สวยงาม หรือในการท ากิจกรรมแก้วน้ าหลากสีเด็กต้องฉีกเศษวัสดุอย่างไรไปปะติดตกแต่งบนแก้ว
กระดาษเพื่อให้แก้วกระดาษของตนเองออกมาสวยงามและเด็กจะวาดรูป ตกแต่งแก้วกระดาษด้วยสีเม
จิกอย่างไรจึงจะสวยงาม เป็นต้น 

   3. จากการที่เด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุท าให้เด็กมีพฤติกรรม    
กล้าแสดงออกมากขึ้น มีการสนทนา โต้ตอบกันเองภายในโต๊ะเดียวกันและระหว่างโต๊ะ ซึ่งท าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากการพูดคุยกัน รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

  4. ขณะที่เด็กก าลังน าเสนอผลงาน หรือการที่เด็กได้เล่าเรื่องจากชิ้นงานของตนเป็นการให้
เด็กได้ทบทวนการท างานของตนพร้อมกับสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้อื่นได้ฟัง โดยครูได้แสดง
การชื่นชม พยักหน้าต้ังใจฟัง และเพื่อนๆ ให้เสียงปรบมือท าให้เด็กรู้สึกว่าชิ้นงานที่ตนก าลังน าเสนอมี
ความส าคัญ เป็นที่นา่สนใจส าหรับคนอ่ืน ค าชมเชยเป็นสิ่งที่เด็กวัยนี้ต้องการมากที่สุด เพราะต้องการ
ให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการตอบสนองที่ดี ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของเด็กให้พัฒนาสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1. ครูควรมีบทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเมื่อเด็กต้องการ กระตุ้นเด็ก
โดยให้เด็กได้ทดลองท าตามความคิดของตนเอง ให้แรงเสริมกล่าวค าชมเชยในผลงานของเด็ก ท าให้
เด็กมีความมั่นใจและตั้งใจในการท ากิจกรรม 

  2. การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สามารถที่จะพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย เช่น ทักษะ
ทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

  3. การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม โดยจัดสถานที่ส าหรับการท ากิจกรรมให้มีการหยิบใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกเพียงพอ
กับความต้องการของเด็ก ไม่มีเสียงดังจากภายนอกเข้ามารบกวนเด็ก ไม่ให้มีสิ่งรบกวนสมาธิของเด็ก 

  4. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วครูผู้สอนควรแนะน าให้นักเรียนท าความสะอาด เก็บ กวาด 
บริเวณพื้นที่กลุ่มของตนเอง และเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ท ากิจกรรมเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง 

  5. เมื่อเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรมีการสนทนาร่วมกัน สรุปถึงการท ากิจกรรม
ในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนการสนทนาชิ้นงานของตน (ทีละคน) ในช่วงเวลาส่งงาน เพื่อฝึกให้
เด็กได้ใช้ความคิดที่ได้จากประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
จากการท ากิจกรรม 

  6. ผลงานที่เด็กท า อาจจัดวางไว้ในมุมต่าง ๆ ของห้องเรียน ติดบอร์ดแสดงผลงานของเด็ก
หรือแขวนโชว์ตามหน้าต่าง ประตู และอาจมีการถ่ายภาพผลงานเด็กเพื่อจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานหรือ
น าแสดงติดบอร์ด เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยว่า เด็กปฐมวัยในช่วง
อายุไหนมีพัฒนาการเป็นอย่างไร แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 

2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุในสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนที่สังกัดในหน่วยงานของเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุที่มีต่อ
ความสามารถด้านอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถทางการคิด การให้ความร่วมมือ ความเชื่อมั่น พฤติกรรม
การช่วยเหลือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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- คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
- ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
 
หลักการและเหตุผล 
    พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญมากในการเตรียมความ
พร้อมด้านการเขียนให้กับเด็กปฐมวัย เพราะการเตรียมความพร้อมที่ดีย่อมท าให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
การเขียนที่ดีตาม การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ และความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี การที่เด็ก
จะมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือได้ดีนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีความส าคัญและเหมาะสมกับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาให้เด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การขีด เขียน ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปได้เป็นอย่าง
ดี 
 
จุดมุ่งหมาย 
   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  
 
เน้ือหา 
   กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ให้เด็ก
ปฐมวัยได้ลงมือท ากิจกรรม ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัด
เล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี การท่ีเด็กจะมีพัฒนาการทางด้าน
กล้ามเนื้อมือได้ดีนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ 
เศษวัสดุถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญและเหมาะสมกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ส าหรับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุนี้จะให้ความส าคัญการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1. การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
วัน  วันละ 40 นาที ระหว่างเวลา 10.00  -  10.40  น.  รวม 25 ครั้ง ในกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก 
ตัด ปะเศษวัสดุ   
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  2. จัดเตรียมใบงาน ชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ 
เศษวัสดุตามที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละวัน จ านวนวันละ 1 ชุด 
  3. ก าหนดข้อตกลงในการท ากิจกรรมก่อนการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันทุกครั้ง 
       -    ให้ทุกคนเวียนกันออกมารับใบงาน ชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ท ากิจกรรม 
       -  ตกลงสัญญาณก่อนหมดเวลา โดยการใช้เสียงนกหวีด 1 ครั้ง คือ เตือนก่อนหมดเวลา 5 
นาที และเสียงนกหวีด 3 ครั้ง คือ หมดเวลาให้เตรียมส่งใบงานของตนเอง 
       -  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จให้ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย และล้างมือให้สะอาด    
  4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม และใช้วัสดุต่างๆ ตามขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยศึกษาจากการ
ท ากิจกรรมในแต่ละวัน 
  5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ  
       วันที่ 1 - 5 สร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ ติด
เศษวัสดุด้วยการร้องเพลง หลังจากนั้นท าการทดสอบความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ด้วย
การให้เด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หน่วย ผลไม้ 
       วันที่ 6 – 10 ทดสอบความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ด้วยการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หน่วย ของใช้ 
       วันที่ 11 - 15 ทดสอบความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ด้วยการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หน่วย สัตว์ 
                วันที่ 16 - 20 ทดสอบความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ด้วยการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หน่วย ของเล่น 
                  วันที่ 21 - 25 ทดสอบความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ด้วยการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ หน่วย รูปทรง 
 
บทบาทของคร ู
   1. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ ติดเศษ
วัสดุในแต่ละวัน 
   2. ก าหนดข้อตกลงร่วมกับเด็กในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน 
   3. ให้ค าแนะน า และกระตุ้นเด็กในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ให้
เด็กในแต่ละกลุ่มได้มีโอกาสในการหยิบวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมทุกคน 
   4. ส่งเสริมและให้ค าแนะน ากับเด็กในขณะการท ากิจกรรม 
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บทบาทของเด็ก 
   1. เด็กศึกษาวิธีการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ตามวิธีที่ครูได้อธิบาย
ในแต่ละกิจกรรม 
    2. เด็กลงมือท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ตามที่เด็กและครูได้วางแผน
ไว้ในแต่ละวัน และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในขณะท ากิจกรรม 
    3. เด็กฝึกการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ และน าเสนอผลงานของ
ตนเองต่อเพื่อนและครู 
 
การประเมินผล 
    1. สังเกตการท ากิจกรรม 
    2. สังเกตผลงานของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 
            1. ในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ สามารถเปลี่ยนจาก
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุมาเป็นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์อย่างอื่นได้  
    2. ครูควรให้ก าลังใจและกระตุ้นเด็กให้เกิดความคิดจินตนาการ มีการวางแผนสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาในขณะท ากิจกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
    3. มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ และไม่ควรเน้นความสวยงามของผลงานแต่ควรให้ความส าคัญในกระบวนการท างาน ที่
ส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก 
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ตารางการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสด ุ
( ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 5 สัปดาห์ ( 25 วัน) ) 

 
สัปดาห ์ วัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ  เศษวัสดุ 

สัปดาห์ที่ 1 
หน่วย ผลไม้ 

 

วันจันทร์ มะม่วงทองค า กิ่งไม้,หนังสือผลไม้ 
วันอังคาร แอปเปิ้ลยิ้มได้ แผ่นพับ 
วันพุธ กล้วยบิน สมุดเขียนแล้ว 

วันพฤหัสบดี โมบายสตรอเบอรี่ แผ่นพับ,ไหมพรม 
วันศุกร์ ส้มแสนอร่อย กระดาษโปสเตอร์,เศษกระดาษชาร์ทสี 

สัปดาห์ที่ 2 
หน่วย ของใช้ 

 

วันจันทร์ กระถางต้นไม้ของฉัน ขวดเปล่าน้ าอัดลม,แผ่นพับ 
วันอังคาร กระปุกออมสินที่รัก กระป๋องแป้ง,กระดาษนิตยสาร 

วันพุธ ลังผ้ามหัศจรรย์ 
ลังกระดาษ,ใบไม้, เปลือกไม้,เศษกระดาษ

ชาร์ทสี 
วันพฤหัสบดี กล่องดินสอวิเศษ แกนกระดาษทิชชู,แผ่นพับ,ถุงขนม 
วันศุกร์ กล่องสีแสนซน ขวดน้ าเปล่า,ไส้สีไม้,ใบไม้,หนังสือพิมพ์ 

สัปดาห์ที่ 3 
หน่วย สัตว์ 

 

วันจันทร์ ป.ปลา ว่ายน้ า ไม้ไอศกรีม,เศษกระดาษชาร์ทสี 
วันอังคาร ปูจ๋าปู ถ้วยโฟม,ปกหนังสือนิตยสาร 
วันพุธ ต.เต๋า ใบไม้ 

วันพฤหัสบดี แมวเหมียว ถุงกระดาษ,กระดาษหนังสือเรียน 
วันศุกร์ ผีเสื้อแสนสวย ลังกระดาษ,เชือกฟาง 

สัปดาห์ที่ 4 
หน่วย ของเล่น  

 

วันจันทร์ หน้าย้ิม จานกระดาษ,ไม้ไอศกรีม,เศษกระดาษชาร์ทสี 
วันอังคาร แก้วน้ าหลากสี แก้วน้ ากระดาษ,ไหมพรม,เศษกระดาษชาร์ทสี 

วันพุธ ไข่กลมกลม 
เปลือกไข่,เศษไส้สีไม้,เศษไส้ดินสอ,เศษ

กระดาษชาร์ทสี 
วันพฤหัสบดี พู่ของฉัน เชือกฟาง 
วันศุกร์ กระเป๋าแสนสวย หนังสือพิมพ์,เชือกฟาง,เศษไส้สีไม้,แผ่นพับ 
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ตารางการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสด ุ(ต่อ) 
( ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 5 สัปดาห์ ( 25 วัน)) 

 
สัปดาห ์ วัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ  เศษวัสดุ 

สัปดาห์ที่ 5 
หน่วย รูปทรง 

 

วันจันทร์ หัวสัตว์จากแผ่นซีดี แผ่นซีด,ีหนังสือวารสาร 
วันอังคาร จิ๊กซอร์จากไม้ไอศกรีม ไม้ไอศกรีม,หนังสือนิตยสาร 
วันพุธ ตุ๊กตาหิมะ ขวดเปล่าน้ าอัดลม,เศษผ้า 

วันพฤหัสบดี หมวกกระดาษ 
ใบไม้,กรีบดอกไม้,เชือกฟาง,เศษกระดาษ

ชาร์ทสี 

วันศุกร์ 
หัวกวางจากเปลือกถั่ว

ลิสง 
เปลือกถั่วลิสง,กระดาษหนังสือเรียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสด ุ

หน่วย ผลไม้ 
 
ชื่อกิจกรรม มะม่วงทองค า  
 
จุดประสงค์ 
    1. เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการฉีก ปะกระดาษ 
     2. เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิธีการฉีก ปะกระดาษอย่างมีล าดับขั้นตอน และมีกระบวนการ 
     3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการท ากิจกรรม 
ศิลปสร้างสรรค์ การฉีก ปะกระดาษ 
     4. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือในการฉีก ปะกระดาษขณะท า
กิจกรรม 
     5. เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
     6. เพื่อฝึกสมาธิ 

    7. เพื่อฝึกการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    8. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
 

วัสดุ – อุปกรณ ์
    1. มะม่วงของจริง, รูปภาพมะม่วงจากหนังสือผลไม้, ต้นไม้ 
     2. กาว 
     3. พู่กัน 
     4. กระดาษรองวางอุปกรณ์ต่างๆ 
 
เนื้อหา ฉีกตามรอยรูปมะม่วง แล้วน าไปปะติดกับต้นไม้ จะได้ต้นไม้ที่มีรูปมะม่วงอยู่บนต้นไม้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน า 

  1. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับมะม่วง วัสดุ - อุปกรณ์ที่ครูน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ฉีก ปะเศษวัสดุ และสนทนาถึงงานศิลปะที่จะท า 

  2. เด็กและครูสนทนาสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมคือ ไม่ส่งเสียงดังในขณะท า
กิจกรรม ไม่ลุกจากที่ในขณะท ากิจกรรม และเมื่อมีปัญหาในการท ากิจกรรมให้ยกมือขึ้นแล้วเรียกครู 
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ขั้นด าเนินกิจกรรม 
  1. เด็กแบ่งกลุ่มและลงมือท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
  2. เด็กเลือกภาพมะม่วงคนละ 1 ภาพ แล้วฉีกตามรอยรูปภาพมะม่วงที่ตนเองเลือก 
  3. น ามะม่วงที่ฉีกเรียบร้อยแล้วไปติดที่ต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ตามความคิดและจินตนาการของ

ตนเอง  
ขั้นสรุป 

1. เมื่อเด็กท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้น าชิ้นงานติดไว้สถานที่ที่จัดไว้และเล่าถึง
ชิ้นงานของตนเอง 

2. ให้เด็กร่วมกันรับผิดชอบเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย 
บทบาทครู 

1. ในขณะท ากิจกรรมครูสังเกตการแก้ปัญหาและจัดบรรยากาศให้สงบในการท ากิจกรรม 
2. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูให้ก าลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก 
3. ครูเตือนเด็กล่วงหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพื่อให้เด็กท ากิจกรรมเสร็จให้ทันเวลาที่ก าหนด 

 
ประเมินผล 
 1. สังเกตการท ากิจกรรม 
 2. สังเกตผลงานของเด็ก 
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสด ุ
หน่วย ของใช้ 

 
ชื่อกิจกรรม กระถางต้นไม้ของฉัน  
 
จุดประสงค์ 
           1. เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการตัด ฉีก ปะเศษวัสดุ 
  2. เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิธีการตัด ฉีก ปะเศษวัสดุอย่างมีล าดับขั้นตอน และมีกระบวนการ 
  3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
             4. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือในการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุขณะท า
กิจกรรม 
  5. เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
  6. เพื่อฝึกสมาธิ 

 7. เพื่อฝึกการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
 

วัสดุ – อุปกรณ ์
  1. ขวดเปล่าน้ าอัดลม, แผ่นพับ, ต้นพลูด่าง,น้ าเปล่า 
  2. กาว 
  3. พู่กัน 
  4. คัตเตอร์ 
  5. กรรไกร 

 6. กระดาษรองวางอุปกรณ์ต่างๆ 
 

เนื้อหา ตัดแบ่งครึ่งขวดเปล่าน้ าอัดลมให้เป็นกระถางต้นไม้ ฉีกแผ่นพับ ปะ ติดตกแต่งกระถางต้นไม้ให้
สวยงาม เติมน้ าแล้วใส่ต้นพลูด่างลงไปในกระถาง 
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การด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน า 

  1. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับกระถางต้นไม้ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ครูน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมตัด ฉีก ปะ ติดกระถางต้นไม้ และสนทนาถึงกระถางต้นไม้ที่จะท า 

  2. เด็กและครูสนทนาสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมคือ ไม่ส่งเสียงดังในขณะท า
กิจกรรม ไม่ลุกจากที่ในขณะท ากิจกรรม และเมื่อมีปัญหาในการท ากิจกรรมให้ยกมือขึ้นแล้วเรียกครู 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 

  1. เด็กแบ่งกลุ่มและลงมือท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
  2. ครูใช้คัตเตอร์ตัดแบ่งครึ่งขวดน้ าอัดลมเพื่อท าเป็นนกระถางต้นไม้ส าหรับปลูกต้นพลูด่าง 
  3. เด็กฉีกแผ่นพับปะ ติด ตกแต่งบนขวดเปล่าน้ าอัดลมตามความคิดสร้างสรรค์และ

จนิตนาการของตนเอง 
  4. เด็กเติมน้ าลงไปในขวดเปล่าน้ าอัดลมประมาณครึ่งขวด เสร็จแล้วใส่ต้นพูด่างลงไปตกแต่ง

ใหห้้สวยงาม 
ขั้นสรุป 

  1. เมื่อเด็กท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้น าชิ้นงานวางไว้สถานที่ที่จัดไว้และเล่าถึง
ชิ้นงานของตนเอง 

  2. ให้เด็กร่วมกันรับผิดชอบเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อย 
บทบาทครู 

  1. ในขณะท ากิจกรรมครูสังเกตการแก้ปัญหาและจัดบรรยากาศให้สงบในการท ากิจกรรม 
  2. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูให้ก าลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก 
  3. ครูเตือนเด็กล่วงหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพื่อให้เด็กท ากิจกรรมเสร็จให้ทันเวลาที่

ก าหนด 

 
ประเมินผล 
   1. สังเกตการท ากิจกรรม 
   2. สังเกตผลงานของเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสด ุ

หน่วย สัตว์ 
 
ชื่อกิจกรรม ป.ปลาว่ายน้ า  
 
จุดประสงค์ 

 1. เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
  2. เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิธีการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุอย่างมีล าดับขั้นตอน และมีกระบวนการ 
  3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
  4. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือในการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุขณะท า
กิจกรรม 
  5. เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
  6. เพื่อฝึกสมาธิ 

 7. เพื่อฝึกการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
 

วัสดุ – อุปกรณ ์
  1. ไม้ไอศกรีม, เศษกระดาษชาร์ทสี, ภาพปลา 
  2. กาว 
  3. พู่กัน 
  4. กรรไกรปลายมน 
  5. กระดาษรองวางอุปกรณ์ต่างๆ  
 
เนื้อหา เด็กน าไม้ไอศกรีมมาทากาวติดวางซ้อนสลับเฉียงกัน แล้วฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตกแต่งไม้
ไอศกรีมท าเป็นรูปปลา 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน า 

  1. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับปลา รูปร่าง ลักษณะของปลา ไม้ไอศกรีม เศษวัสดุ-
อุปกรณ์ที่ครูน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมฉีก ตัด ปะไม้ไอศกรีมให้เป็นปลา 
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  2. เด็กและครูสนทนาสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมคือ ไม่ส่งเสียงดังในขณะท า
กิจกรรม ไม่ลุกจากที่ในขณะท ากิจกรรม และเมื่อมีปัญหาในการท ากิจกรรมให้ยกมือขึ้นแล้วเรียกครู 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 
              1. เด็กแบ่งกลุ่มและลงมือท ากิจกรรมอย่างอิสระ 

  2. เด็กทากาวไม้ไอศกรีมแล้วน ามาวางเรียงซ้อนสลับเฉียงกันให้เป็นรูปปลา  
  3. ฉีก ตัดเศษวัสดุปะ ติดตกแต่งท าตา ปาก เกล็ดปลาตามความคิดและจินตนาการของ 

ตนเอง 
ขั้นสรุป 

  1. เมื่อเด็กท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้น าชิ้นงานวางไว้สถานที่ที่จัดไว้และเล่าถึง
ชิ้นงานของตนเอง 

  2. ให้เด็กร่วมกันรับผิดชอบเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย 
บทบาทครู 

  1. ในขณะท ากิจกรรมครูสังเกตการแก้ปัญหาและจัดบรรยากาศให้สงบในการท ากิจกรรม 
  2. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูให้ก าลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก 
  3. ครูเตือนเด็กล่วงหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพื่อให้เด็กท ากิจกรรมเสร็จให้ทันเวลาที่

ก าหนด 

 
ประเมินผล 
  1. สังเกตการท ากิจกรรม 
  2. สังเกตผลงานของเด็ก 
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ภาคผนวก ข 
- คู่มือด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
- ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
- คู่มือด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 
- ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

- แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ 
เด็กปฐมวัย 
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คู่มือด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 

……………………………………………………………………………………………… 
 
ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ 

  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย การปฏิบัติเน้นการใช้มือ นิ้วมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

      ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
  2. แบบทดสอบนี้แบ่งเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 

           ข้อท่ี 1 ส้มแสนอร่อย 
                  ข้อท่ี 2 กล้วยแสนหวาน 
                  ข้อท่ี 3 ไข่ดีมีประโยชน์ 

      ข้อท่ี 4 แอปเป้ิลกร๊อบกรอบ 
      ข้อท่ี 5 มะม่วงสีทอง 
  3. การด าเนินการทดสอบ มีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดสอบด้วยตนเอง 

 
เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
       การทดสอบใช้เวลาแบบทดสอบละ 40 นาท ี
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
               ใส่เครื่องหมาย  / ลงในช่องบันทึกคะแนนที่ตรงกับความสามารถของเด็ก โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

   ให้คะแนน  3  คะแนน  (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละไม่เกิน 

2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา 40 นาที 

   ให้คะแนน  2  คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท า

ได้เกินครึ่งหนึ่ง  
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       ให้คะแนน  1  คะแนน  (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณีเด็กฉีก ตัดได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท า

ได้เกิน 
4

1   

    ให้คะแนน  0  คะแนน  (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กท าได้ไม่ถึง 
4

1  ภายใน

เวลา  40 นาที หรือเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 

การเตรียมการทดสอบ 
       1. ผู้ด าเนินการทดสอบ 

      ผู้ด าเนินการทดสอบต้องศึกษาแบบทดสอบ และคู่มือให้เข้าใจกระบวนการท้ังหมด ใช้
ภาษาที่ชัดเจน และเป็นธรรมชาติในการออกค าสั่ง รวมทั้งมีวิธีการจูงใจ เร้าใจเด็กให้สนใจ และตั้งใจ
ท าการสอบ 

  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
      การทดสอบปฏิบัติ มีอุปกรณ์ดังนี้ 

          2.1 แบบบันทึกคะแนนวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดย
การตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว เขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น วันที่ท าการทดสอบของผู้รับการทดสอบไว้
พร้อมเท่ากับจ านวนผู้รับการทดสอบ 

      2.2 คู่มือด าเนินการทดสอบ 
      2.3 นาฬิกาส าหรับจับเวลา 1 เรือน 
      2.5 อุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบแต่ละแบบให้พร้อม 

               3. สถานที่ทดสอบ 
       การทดสอบนี้ควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีขนาดพอเหมาะกับวัยของผู้รับการทดสอบ และจัดให้ 

แต่ละที่นั่งอยู่ห่างกันพอสมควร เว้นระยะให้ผู้ท าการทดสอบเดินผ่านไปดูแลได้ 
               4. ผู้รับการทดสอบ 

       ก่อนเริ่มท าการสอบให้ผู้รับการทดสอบได้ท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เช่น เข้าห้องน้ า ด่ืม 
น้ า เมื่อเข้ามาในห้องสอบผู้ด าเนินการสอบสนทนาท าความคุ้นเคยแล้วจึงท าการทดสอบ 
 
การด าเนินการทดสอบ 

  ในการทดสอบ ผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ผู้ด าเนินการทดสอบ : “สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้ครูมีสิ่งน่าสนใจมาให้เด็กๆลองท าดู” (ครูยก 
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                                      อุปกรณ์ในการทดสอบให้เด็กดู) “และก่อนที่จะลงมือท า ครูมี 
                                      ข้อตกลงกับเด็กเมื่อครูบอกให้ท าอะไรขอให้ต้ังใจฟังแล้วท าตามที่ครู 
                                      บอกนะคะ” 
 เด็ก                      :  ลงมือปฏิบัติ 

           ผู้ด าเนินการทดสอบ : จับเวลาตามรายการท่ีทดสอบและจดบันทึกคะแนน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ส้มแสนอร่อย 
 
     วิธีทดสอบ 
  ผู้ด าเนินการทดสอบ : ให้เด็กๆ ฉีกเศษกระดาษชาร์ทสีสองหน้าสีส้มและสีเขียวปะบนใบงาน
รูปส้มให้เสร็จภายในเวลา 40 นาที   
             เด็กปฏิบัติ : เด็กๆ ฉีกเศษกระดาษชาร์ทสีสองหน้าสีส้มและสีเขียวปะบนใบงานรูปส้มเสร็จ
ภายในเวลา 40 นาที 
     อุปกรณ ์

1. ใบงานรูปส้ม 
2. เศษกระดาษชาร์ทสีสองหน้าสีส้มและสีเขียว 
3. กาว 
4. พู่กัน      

     เกณฑ์การให้คะแนน 

 ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กฉีกกระดาษไดช้ิ้นละไม่เกิน 

2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา  40 นาที 

             ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณเีด็กฉีกกระดาษได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย 

และท าได้เกินครึ่งหนึ่ง ภายในเวลา  40 นาที 

              ให้คะแนน 1 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณเีด็กฉีกกระดาษได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย 

และท าได้เกิน 
4

1  แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งภายในเวลา  40 นาที 

             ให้คะแนน 0 คะแนน (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กท าได้ไม่ถึง 
4

1  ของรูปภาพ

มะม่วงภายในเวลา  40 นาที หรือเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
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ส้มแสนอร่อย 
ชื่อ...............................................................................ชั้น..............วันท่ี....................... 
ค าชี้แจง  หนูน้อยคนเก่งมาช่วยกันฉีก ปะกระดาษชาร์ทสีสองหน้าสีส้มและสีเขียวตกแต่งภาพให้ 
              สวยงามนะคะ 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
……………………………………………………………………………………………… 
 

แอปเปิ้ลกร๊อบกรอบ 
 
     วิธีทดสอบ 
 ผู้ด าเนินการทดสอบ : ให้เด็กๆ ตัดกระดาษนิตยสารปะใบงานรูปแอปเปิ้ลให้เสร็จภายในเวลา 
40 นาที   
            เด็กปฏิบัติ : เด็กๆ ตัดกระดาษนิตยสารปะใบงานรูปแอปเปิ้ลเสร็จภายในเวลา 40 นาที  
     อุปกรณ ์

1. ใบงานรูปแอปเป้ิล 
2. กระดาษนิตยสาร 
3. กาว 
4. พู่กัน      

     เกณฑ์การให้คะแนน  

              ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กตัดกระดาษได้ชิ้นละไม่เกิน 

2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพแอปเปิ้ลไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา  40 นาที 

              ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณเีด็กตัดกระดาษได้ชิ้น

ละไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพแอปเป้ิลไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบ

เล็กน้อย และท าได้เกินครึ่งหนึ่ง ภายในเวลา  40 นาที 

     ให้คะแนน 1 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณเีด็กตัดกระดาษได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพแอปเป้ิลไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย 

และท าได้เกิน 
4

1  ของรูปภาพแอปเป้ิล แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งภายในเวลา  40 นาที 

 ให้คะแนน 0 คะแนน (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กท าได้ไม่ถึง 
4

1  ของรูปภาพ

แอปเปิ้ล ภายในเวลา  40 นาที หรือเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรร 
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แอปเปิ้ลกร๊อบกรอบ 
ชื่อ....................................................................................ชั้น..............วันท่ี.................. 
ค าชี้แจง  หนูน้อยคนเก่งมาช่วยกันตัด ปะกระดาษนิตยสารตกแต่งภาพให้สวยงามนะคะ 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 
……………………………………………………………………………………………… 

 
มะม่วงสีทอง 

 
     วิธีทดสอบ 
 ผู้ด าเนินการทดสอบ : ให้เด็กๆ ฉีกใบไม้แห้งปะใบงานรูปมะม่วงให้เสร็จภายในเวลา 40 นาที 
            เด็กปฏิบัติ : เด็กๆ ฉีกใบไม้แห้งปะ ติดใบงานรูปมะม่วงเสร็จภายในเวลา 40 นาที  
     อุปกรณ ์

1. ใบงานรูปมะม่วง 
2. ใบไม้แห้ง 
3. กาว 
4. พู่กัน      

     เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กฉีกใบไม้ได้ชิ้นละไม่เกิน 

2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา  40 นาที 

  ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณเีด็กฉีกใบไม้ได้ชิ้นละ

ไม่เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย 

และท าได้เกินครึ่งหนึ่ง ภายในเวลา  40 นาที 

     ให้คะแนน 1 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณเีด็กฉีกใบไม้ได้ชิ้นละไม่

เกิน 
2

1
1 ซม. X 

2

1
1  ซม. ปะรูปภาพมะม่วงไม่ออกนอกกรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และ

ท าได้เกิน 
4

1  แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งภายในเวลา  40 นาที 

  ให้คะแนน 0 คะแนน (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณเีด็กท าได้ไม่ถึง 
4

1  ภายในเวลา  

40 นาที หรือเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
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มะม่วงสีทอง 
ชื่อ...................................................................................ชั้น..............วันที.่.................. 
ค าชี้แจง  หนูน้อยคนเก่งมาช่วยกันฉีก ปะใบไม้แห้งตกแต่งภาพให้สวยงามนะคะ 
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คู่มือด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

……………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
                ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

2. แบบทดสอบนี้แบ่งเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 
         ข้อท่ี 1 ตัดกระดาษตามรอยเส้นตรง 
                ข้อท่ี 2 ฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปวงกลม 
                ข้อท่ี 3 พับกระดาษตามแนวเส้นประ และรีดกระดาษให้เรียบตามรอยพับแล้วฉีกกระดาษ 
                           ออกจากกัน 
         ข้อท่ี 4 ตัดกระดาษตามรอยรูปภาพกระป๋องแป้งจากหนังสือวารสาร 
                ข้อท่ี 5 ฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปสี่เหลี่ยมจากหนังสือพิมพ์ 

3. การด าเนินการทดสอบ มีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดสอบด้วยตนเอง 
เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
     การทดสอบใช้เวลาแบบทดสอบละ 5 นาที 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องบันทึกคะแนนที่ตรงกับความสามารถของเด็ก โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กท าได้ครบตามที่ก าหนด
และเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณีเด็กท าได้เกินครึ่งหนึ่ง
ของเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่ครบตามที่ก าหนดหรือไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

ให้คะแนน 1 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณีเด็กท าได้ต้ังแต่ 
4

1  ขึ้นไป

แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
ให้คะแนน 0 คะแนน (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือท า

ไม่ได้เลย  
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การเตรียมการทดสอบ 
     1. ผู้ด าเนินการทดสอบ 

    ผู้ด าเนินการทดสอบต้องศึกษาแบบทดสอบ และคู่มือให้เข้าใจกระบวนการท้ังหมด ใช้
ภาษาที่ชัดเจน และเป็นธรรมชาติในการออกค าสั่ง รวมทั้งมีวิธีการจูงใจ เร้าใจ เด็กให้สนใจ และตั้งใจ
ท าการสอบ 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
    การทดสอบปฏิบัติ มีอุปกรณ์ดังนี้ 

        2.1 แบบบันทึกคะแนนวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว เขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น วันที่ท าการทดสอบของผู้รับการทดสอบไว้
พร้อมเท่ากับจ านวนผู้รับการทดสอบ 

   2.2 คู่มือด าเนินการทดสอบ 
   2.3 นาฬิกาส าหรับจับเวลา 1 เรือน 
   2.5 อุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบแต่ละแบบให้พร้อม 

            3. สถานที่ทดสอบ 
   การทดสอบนี้ควรจัดโต๊ะเก้าอ้ีให้มีขนาดพอเหมาะกับวัยของผู้รับการทดสอบ และจัดให้ 

แต่ละที่นั่งอยู่ห่างกันพอสมควร เว้นระยะให้ผู้ท าการทดสอบเดินผ่านไปดูแลได้ 
            4. ผู้รับการทดสอบ 

   ก่อนเริ่มท าการสอบให้ผู้รับการทดสอบได้ท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เช่น เข้าห้องน้ า ด่ืม 
น้ า เมื่อเข้ามาในห้องสอบผู้ด าเนินการสอบสนทนาท าความคุ้นเคยแล้วจึงท าการทดสอบ 
การด าเนินการทดสอบ 

ในการทดสอบ ผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
ผู้ด าเนินการทดสอบ : “สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้ครูมีสิ่งน่าสนใจมาให้เด็กๆลองท าดู” (ครูยก 
                                    อุปกรณ์ในการทดสอบให้เด็กดู) “และก่อนที่จะลงมือท า ครูมี 
                                    ข้อตกลงกับเด็ก เมื่อครูบอกให้ท าอะไรขอให้ต้ังใจฟังแล้วท าตามที่ครู 
                                    บอกนะคะ” 
เด็ก                      :  ลงมือปฏิบัติ 

          ผู้ด าเนินการทดสอบ : จับเวลาตามรายการท่ีทดสอบและจดบันทึกคะแนน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

……………………………………………………………………………………………… 
 

ตัดกระดาษตามรอยเส้นตรง 
 
วิธีทดสอบ 

ผู้ทดสอบน ากระดาษขนาด 7 X 15 เซนติเมตร ที่มีเส้นตรง จ านวน 6 แถว พร้อมกรรไกรปลาย
มน โดยท่ีผู้ทดสอบท าการทดสอบตัดกระดาษที่มีเส้นตรงเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กดูก่อน และให้เด็กตัด
กระดาษตามเส้นรอยประเส้นตรงให้ได้ 6 แถว 
อุปกรณ ์

1. กระดาษขนาด 7 X 15  เซนติเมตร ที่มีรอยประเส้นตรง จ านวน 6 แถว 
2. กรรไกรปลายมน 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กตัดตรงตามรอยประเส้นตรง
ได้ 5 - 6 เส้น และเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณีเด็กตัดตรงตามรอยประ
เส้นตรงได้ 3 – 4  เส้น ภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้คะแนน 1 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณีเด็กตัดตรงตามรอยประ
เส้นตรงได้ 1 - 2 เส้น ภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้คะแนน 0 คะแนน  (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือตัด
ไม่ได้แม้แต่เส้นเดียว    
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

……………………………………………………………………………………………… 
 

ฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปวงกลม 
 
วิธีทดสอบ 

ผู้ทดสอบน ากระดาษขนาด 10 เซนติเมตร ที่มีรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 รูป  โดยท่ีผู้ทดสอบท าการทดสอบฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปวงกลมเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็ก
ดู และให้เด็กฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปวงกลมให้ได้ 1 รูป 
อุปกรณ ์

1. กระดาษขนาด 10 เซนติเมตร ที่มีรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร จ านวน 1 รูป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กฉีกตรงตามรอยเส้นรูป
วงกลมทั้งวงที่ก าหนด และเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณีเด็กฉีกตรงตามรอยเส้น
รูปวงกลมได้เกินครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมที่ก าหนด  

ให้คะแนน 1 คะแนน  (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49) กรณีเด็กฉีกตรงตามรอยเส้น

รูปวงกลมได้ต้ังแต่ 
4

1  แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมที่ก าหนด  

ให้คะแนน 0 คะแนน  (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือท า
ไม่ได้เลย    
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 
……………………………………………………………………………………………… 

 
พับกระดาษตามแนวเส้นประ และรีดกระดาษให้เรียบตามรอยพับแล้ว 

ฉีกกระดาษตามรอยพับออกจากกัน 
 
วิธีทดสอบ 

ผู้ทดสอบใช้กระดาษขนาด 15 X 20 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น ที่มีขีดเส้นรอยประตรงกลางไว้ 
โดยผู้ทดสอบพับกระดาษตามแนวรอยประแล้วใช้มือรีดกระดาษตามรอยพับหลังจากนั้นฉีกกระดาษ
ให้ขาดออกจากกันเพื่อให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นผู้ทดสอบแจกกระดาษที่ขีดเส้นรอยประขนาด
เท่ากันกับผู้ทดสอบให้เด็กพับ และใช้มือรีดให้เรียบตามรอยพับแล้วฉีกกระดาษให้ขาดออกจากกัน เด็ก
จะได้กระดาษคนละ 2 แผ่น 
อุปกรณ ์

1. กระดาษขนาด 15 X 20 เซนติเมตร ที่มีขีดเส้นรอยประตรงกลาง จ านวน 1 แผ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้คะแนน 3 คะแนน (อยู่ในระดับมาก = 12.50 - 15.00) กรณีเด็กพับได้ตรงตามรอยประท่ี
ก าหนดรีดรอยพับเรียบร้อยและฉีกกระดาษตามรอยพับออกจากกันโดยเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้คะแนน 2 คะแนน (อยู่ในระดับค่อนข้างมาก = 7.50 - 12.49) กรณีเด็กพับได้ตรงตามรอย
ประที่ก าหนดรีดรอยพับเรียบร้อยแต่ฉีกกระดาษไม่ตรงตามรอยประที่ก าหนด 

ให้คะแนน 1 คะแนน  (อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย = 2.50 - 7.49)กรณีเด็กพับไม่ตรงตามรอย
ประที่ก าหนดรีดตามรอยพับและฉีกกระดาษไม่ตรงตามรอยประที่ก าหนด 

ให้คะแนน 0 คะแนน  (อยู่ในระดับน้อย = 0.00 - 2.49) กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือท า
ไม่ได้เลย   
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แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของ 
เด็กปฐมวัย 

 
ชื่อ ด.ช / ด.ญ...............................................................นามสกุล.................................................... 
อาย.ุ............................ชั้นอนุบาล..............................โรงเรียน....................................................... 
วันที่ท าการทดสอบ....................................................................................................................... 
 

ใส่เครื่องหมาย  √   ในช่องบันทึกคะแนนที่ตรงกับความสามารถของเด็ก 

รายการ 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
0 1 2 3 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบน
ใบงาน 

     

ข้อท่ี 1 ส้มแสนอร่อย      
ข้อท่ี 2 กล้วยแสนหวาน      
ข้อท่ี 3 ไข่ดีมีประโยชน์      
ข้อท่ี 4 แอปเปิ้ลกร๊อบกรอบ      
ข้อท่ี 5 มะม่วงสีทอง      
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตาม
รอยเส้น 

     

ข้อที่ 1 ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงขนาด 7X15  
เซนติเมตร จ านวน 6 เส้น 

     

ข้อที่ 2 ฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปวงกลม      
ข้อท่ี 3 พับกระดาษตามแนวเส้นประ และรีดกระดาษให้
เรียบตามรอยพับแล้วฉีกกระดาษออกจากกัน 

     

ข้อท่ี 4 ตัดกระดาษตามรอยรูปภาพกระป๋องแป้งจาก
หนังสือวารสาร 

     

ข้อท่ี 5 ฉีกกระดาษตามรอยเส้นรูปสี่เหลี่ยมจาก
หนังสือพิมพ์ 

     

รวมคะแนน      
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แบบบันทึกคะแนนรวมแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย 

รายการ 
คะแนนของนักเรียน รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก 
ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน 

  

ข้อท่ี 1 ส้มแสนอร่อย               
ข้อท่ี 2 กล้วยแสนหวาน               
ข้อท่ี 3 ไข่ดีมีประโยชน์               
ข้อท่ี 4 แอปเปิ้ลกร๊อบกรอบ               
ข้อท่ี 5 มะม่วงสีทอง               
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก 
ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 

  

ข้อที่ 1 ตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงขนาด 7X15  เซนติเมตร 
จ านวน 6 เส้น 

              

ข้อที่ 2 ฉีกกระดาษตามรอยเส้น
รูปวงกลม 

              

ข้อท่ี 3 พับกระดาษตามแนว
เส้นประ และรีดกระดาษให้เรียบ
ตามรอยพับแล้วฉีกกระดาษออก
จากกัน 

              

ข้อท่ี 4 ตัดกระดาษตามรอย
รูปภาพกระป๋องแป้งจากหนังสือ
วารสาร 

              

ข้อท่ี 5 ฉีกกระดาษตามรอยเส้น
รูปสี่เหลี่ยมจากหนังสือพิมพ์ 

              

รวมคะแนน               
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ภาคผนวก ค 
- ตัวอย่างภาพเด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
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ภาพเด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
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