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 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อพฒันาผลิตภัณฑของเลนเสรมิทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็ก และ สงเสริมพัฒนาการทางรางกายในดานการใชกลามเนื้อมัดเลก็ของเด็กปฐมวัยใหมี

การพัฒนาการที่เหมาะสมกบัวัย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เด็กนักเรียนชาย-หญิงอายุระหวาง 

 4 – 5  ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานประตง 

(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) ในสงักัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 2  จํานวน  12  

คน โดยใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  

สัปดาหละ 3 วัน  วนัละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  

 1. ชุดของเลนเสรมิทักษะดานกลามเนื้อเล็ก จาํนวน 6 ชุด และคูมือการใชชุดของเลนที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

 2. แบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  

 3. แผนการจัดกจิกรรมที่ใชชุดของเลน   

  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของเพื่อนาํมาเปนผลสรุปสูการออกแบบ  โดยนาํ

ทฤษฎีการเลนของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา พฤตกิรรมการเลนของเด็ก  ประเภทของเลน และของ

เลนเสริมทักษะที่ใชในสถานศึกษา มาเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อนาํไปออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก ที่ผานการประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบจาก

ผูเชี่ยวชาญ ซึง่ไดแก นายแพทย ครู  ประเมินใน ดานการออกแบบ  ดานวัสดุ   ดานความสะดวกสบาย

ในการใชงาน  ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน   ดานการบํารุงรักษา  ไดผลการประเมินมีความ

คิดเห็นอยูในระดับดีมาก (4.87) หลังจากนัน้นาํไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

  ผลการวิจยัพบวา เด็กปฐมวัยกอนไดรับการเลนของเลนมีทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กอยูใน

ระดับปรับปรุง และหลงัการทดลองทํากิจกรรมการเลนของเลนมทีักษะในการใชกลามเนื้อเล็กอยูใน
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 The key purpose of this study was aimed to develop the corresponding educational 

toy products that promote fine motor skills and physical development in preschool children. 

The sample included twelve male and female preschoolers, aged between 4-5 years old. 

They were studying in kindergarten class 1 in the second semester year 2010, Bang Pratong 

School (Soidao Kindergarten Center), subjected to the Chanthaburi Provincial Education 

Region 2. The purposive sampling method was used to select the samples. The experiment 

lasted 8 weeks for totaled 24 times, 3 days weekly, 50 minutes daily. The research 

instruments included as follows. 

 1. Six sets of toy kits promoting fine motor skills developed by researcher 

 2. Fine Motor Skill Inventory for Preschoolers  

 3. Toy Activity Plan 

 In this study, theories and related literatures review were conducted so that the 

finding would lead to product design that promotes fine motor skills and development, along 

with psychologists and educators’ theories of plays, children’s play behavior, and skill-

promoting toys which were employed as guideline. Toy design concepts in term of 

materials, ready-to-use, assembling, and maintenance, were evaluated by design 

specialists; including physicians and teachers. The finding showed fair opinion (4.87) after 

the test was manipulated with the samples.  

 The results indicated that preschoolers with play showed improved fine motor skills 

and following play activities, they showed improved performance in fine motor skills. 
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ทํางานวิจยัในครั้งนี้เปนอยางมาก 
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กําลังใจที่ดีเยีย่มตลอดระยะที่ศึกษา และทํางานวิจยั 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  กลาวไววา การพัฒนาเด็กสามารถนําปรัชญา

การศึกษาปฐมวัยและหลักการของหลักสูตรลงสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่

ตองการใหเด็กวัย 3-5 ป ไดพัฒนาทุกดานอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา เด็กอายุ 3-5 ป เปนวัยที่รางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กตองการความรัก 

ความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาไดสํารวจ เลน 

ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเร่ิม

สรางสรรค และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2547:คํานํา) 

ดังนั้นการสรางประสบการณใหกับเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กสังเกตสํารวจ 

สรางสรรค และยิ่งเด็กมีความกระตือรือรนยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรู การสนับสนุนใหความรักความ

เขาใจความเอาใจใสเด็กวัยนี้เปนพิเศษจะเปนพื้นฐานที่ชวยเตรียมพรอมใหเด็กประสบความสําเร็จใน

การเรียนและในชีวิตของเด็กตอไป 

  พัฒนาการดานรางกายมีผลตอพัฒนาการดานอื่นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการดาน

สติปญญาวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย  คือการเรียนรูผานการเคลื่อนไหวและการ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง    ในชวงปฐมวัยควรเปนชวงเวลาที่เด็กปฐมวัยมีอิสระที่จะเลือกกิจกรรมและมี

ประสบการณทางการเคลื่อนไหวที่เต็มไปดวยความตื่นเตนและทาทาย  มีทักษะในการเคลื่อนไหวอัน

จะเปนพื้นฐานการเรียนรูของเด็ก  ดังนั้น การกระตุนใหเด็กพยายามเคลื่อนไหวดวยวิธีการตางๆ และ

หาวิธีที่จะใชวัสดุอุปกรณที่มีอยู รวมทั้งการชมเชย ใหกําลังใจเด็กในชวงเวลานี้จึงถือเปนสิ่งสําคัญ

อยางยิ่ง  จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวอยางสอดคลองกันในเด็กปฐมวัยนั้น  ตองอาศัยการทํางานรวมกนั

ในสมองยิ่งมีการเคลื่อนไหวเด็กยิ่งไดเรียนรู  ในปจจุบันเด็กปฐมวัยประสบปญหาการถูกเรงใหนั่งเรียน

หนังสือต้ังแตยังเล็กเกินไป  จนไมมีโอกาสไดใชการเลน  ฝกฝนใหเกิดทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

  ความสามารถดานการเคลื่อนไหวกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยพัฒนาชากวากลามเนื้อใหญ

และยังไมทํางานประสานกันดีพอ  โดยเฉพาะกลามเนื้อมือและตา  มีผลทําใหเด็กไมสามารถใชมือได

อยางคลองแคลวเหมือนผูใหญ เชนการขีดเขียนหรือใชกรรไกรตัดกระดาษ  เด็กปฐมวัยสามารถทําได

แตไมดีเทากับเด็กในวัยเรียนหรือผูใหญ  พัฒนาการดานการใชกลามเนื้อเล็กและการทํางาน

ประสานกันของกลามเนื้อเล็ก  เปนพื้นฐานที่สําคัญของการอานและการเขียนหนังสือของเด็ก  เด็กตอง

สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเล็กไดกอน  จึงสามารถจับดินสอเขียนตัวอักษร  หรืออาน
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หนังสือจากซายไปขวาได ดังนั้นพัฒนาการทางดานรางกายในดานความสามารถในการใชกลามเนื้อ

เล็ก  ซึ่งเปนพัฒนาการดานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งที่จะนําไปสูความสามารถในดานตางๆ  ดังที่  เพีย

เจท (Piaget)  ไดกลาววาพัฒนาการทางดานสติปญญา  ความสามารถ  อารมณ  สังคม  มเีงือ่นไขหรอื

รากฐานการพัฒนามาจากพัฒนาการทางดานรางกายเพราะการพัฒนาทางดานสติปญญาของเด็กวัย

นี้ข้ึนอยูกับการพัฒนาประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการรับรูเพื่อ

นํากลับไปสูการทํางานของระบบประสาทสวนกลางเกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาและมีผลสืบเนื่อง

ถึงพัฒนาการทางดานอื่นๆ (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 18)  จะเห็นไดวาการพัฒนาความสามารถในการ

ใชกลามเนื้อมัดเล็ก  ยังมีความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานการเขียนตลอดจนการใชมือ  และ

การฝกประสาทใหสัมพันธในการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางคลองแคลว  ทั้งนี้เพราะการเขียนที่ดีจะตอง

มีการประสานกันอยางดีระหวางสายตา  มือและการควบคุมกลามเนื้อ ดังนั้นจุดเริ่มตนสําหรับการ

พัฒนาความสามารถและพรสวรรคของเด็กคือ  การพัฒนานิ้วมือ  ยิ่งเด็กไดมีโอกาสใชนิ้วมือไดอยาง

คลองแคลวเพียงไร  ก็ยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นเพียงนั้น  การที่เด็กไดพัฒนาการการเคลื่อนไหวใช

กลามเนื้อ  การฝกประสาทสัมผัสและฝกคิด  โดยมีส่ิงเราตางๆ ที่เปนตัวบุคคลและวัตถุส่ิงของชวย

กระตุนจะชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาทุกดาน     

   การที่เด็กปฐมวัยไดฝกทักษะ การใชมืออยางแมนยํา และวองไว ดวยตนเองตั้งแตเล็กจะเกิด

ความคลองตัว และมีความมั่นใจพรอมที่จะเกิดการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน พื้นฐานที่ดี

สําหรับการเรียนรู ในการพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก เปนการสรางความพรอมในการเรียนหนังสือของ

เด็ก ใหมีความพรอมในดานการอาน และการเขียน แกเด็กเล็ก ๆ เพื่อเตรียมความพรอมไปเรียน ในชั้น

ประถมศึกษา จะทําใหเด็กเกิดความสบายใจ ไมรูสึกลําบากใจ เพราะไดฝกความพรอมในการใชมือกับ

สายตามาดีแลว จุดเริ่มตนของการพัฒนาความสามารถของเด็ก คือ พัฒนานิ้วมือ การที่เด็กได 

พัฒนาการเคลื่อนไหวใชกลามเนื้อมัดเล็ก การฝกประสาทสัมผัส และการฝกคิดโดยมีส่ิงเราทั้งที่เปนตัว

บุคคลและวัตถุชวยกระตุนใหเด็กเกิดการพัฒนาการทุกดาน  

  เยาวพา  เดชะคุปต  กลาวถึงความสําคัญของการเลนไววา  การเลนเปนกิจกรรมหัวใจและมี

ความสําคัญยิ่งในวัยเด็ก  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยผานประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม คือ การ

สัมผัส  ทดลอง  และปฏิบัติจริง  ขณะเลนเด็กจะมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางอิสระ  และการใช

จินตนาการจากการเลนตอภาพ  ประดิษฐภาพ  เลนบล็อก  เลนมุมบาน  ขณะเดียวกันจะไดพัฒนา

กลามเนื้อมือ  และ ประสาทสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและสายตา  ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใน

การอานเขียน (เยาวพา  เดชะคุปต.  2528: 10)  ดังนั้นการเลนเปนกิจกรรมหลักของเด็กวัยเจริญเติบโต  

และเปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของเด็ก  ประสบการณที่ไดจากการเลนจะเปนพื้นฐานการ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมในอนาคตของเด็ก  หากปราศจากการเลนแลวเด็กจะขาดทักษะการดํารงชวีติ
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สงผลใหเด็กเติบโตขึ้นกลายเปนคนขาดความมั่นใจซึมเศราและไมกลาเผชิญหนากับปญหาที่เกิดขึ้นได  

ดังนั้น  ส่ิงสําคัญในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กเพื่อใหเขาเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ  คือ  การ

ใหเด็กไดมีโอกาสเลนตามความสนใจของเขาเอง  และชวยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ตามความ

เหมาะสมกับเพศและวัยของเด็ก  นอกเหนือไปจากความสนุกสนานแลว  การเลนยังมีประโยชนตอ

พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กโดยตรง  ซึ่งคุณประโยชนเหลานั้นจะบังเกิดไดตอเมื่อเด็กไดเลนอยาง

พอเพียง  และเปนการเลนที่เกิดจากแรงกระตุนภายในของเด็กเอง  มิใชการบังคับฝนใจซึ่งจะสงผลดาน

ลบแกเด็กมากกวาเปนการพัฒนาทักษะใหแกเด็ก (รุงนภา  สุขมล.  2548: 6) 

  จากที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา ความสามารถทางดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก มี

อิทธิพลตอการเรียนรู ทําใหเด็กเกิดทักษะ และมีความสามารถในการใชมือหยิบ จับ วาง ปน วัตถุได

อยางมั่นคง เปนการประสานงานกันระหวางกลามเนื้อมือและสายตา เปนผลนําไปสูพื้นฐานทางการ

เรียนรูตอไป เปนสิ่งที่สามารถสงเสริมใหพัฒนาขึ้นได ซึ่งของเลนเสริมทักษะก็เปนสวนหนึ่งที่มีความ

จําเปนตอการฝก และสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ของ

เลนที่ดีนั้นควร เหมาะสมกับอายุ และพัฒนาการหรือความสามารถของเด็ก  วัสดุที่ใชตองปลอดภัยไม

เปนอันตราย มีความ แข็งแรงทนทาน  ราคาไมแพง  ชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กใน

ทุกดาน  สามารถดัดแปลงเปนรูปแบบตาง ๆ ไดหลากหลาย ชวยใหเด็กเลนไดไมเบื่องายสามารถเลน

ไดหลายคน เพื่อฝกใหเด็กเลนรวมกับผูอ่ืน และฝกทักษะ ทางสังคมของเด็กดวย  ไมควรมีชิ้นสวน

สลับซับซอนจนเกินไปและใหโอกาสเด็กในการคิดประดิษฐดวย  โดยสามารถตอเติม หรือดัดแปลง

รูปแบบใหเปลี่ยนจากเดิมได  

   ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ พัฒนาของเลนเสริมทักษะดาน

กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีอยูในสถานศึกษา โดยใชวัสดุที่หลากหลายซึ่งสามารถทําใหเด็ก

ไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับของเลนจากสื่อการสอนปฐมวัย  เพราะเมื่อกลามเนื้อไดรับการฝก จะทํา

ใหเด็กสามารถใชกลามเนื้อทุกสวนในรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบและเปน

ประโยชนตอเด็กปฐมวัยเปนการสรางความพรอมในการเรียนหนังสือของเด็ก ใหมีความพรอมในดาน

การเขียน อีกทั้งยังเปนการสรางภาพลักษณใหมใหกับผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะดานกลามเนื้อมัด

เล็กของเด็กปฐมวัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
        เพื่อศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใหเด็ก

ไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเปนไปตามระบบและขั้นตอน 
 



 4

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ และเปนการสรางภาพลักษณใหมใหกับผลิตภัณฑของเลน

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

 2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางรางกายในดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

ใหมีการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก  ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย ในโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 จากรูปแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ในลักษณะ รอย ผูก 

แกะ ดึง พลิก เล่ือนรูด ตอ  และนําไปทดลองกับเด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอย

ดาว) สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จํานวน 12 คน  จากการ

ประเมินผลพัฒนารางกายดานกลามเนื้อเล็กโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํา

รองการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดแก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ระดับปฐมวัย (อบ.2/2) ดวยวิธีการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ   

   
  กิจกรรมที่ใชในการทดลอง 
 กิจกรรมที่ใชในการทดลองคือกิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตาม

มุมการเลนหรือมุมประสบการณในหองเรียน โดยใหกลุมตัวอยางไดเลนชุดของเลนเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพิ่มเติมจากการเลนตามมุมปกติ 

    
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2553  ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  

สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ การเลนชุดของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

ปฐมวัยเพิ่มเติมจากการเลนตามมุมปกติ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

 

นิยามศัทพเฉพาะ 
 1. ของเลนเสริมทักษะ  หมายถึง  ของที่ผลิตขึ้นสําหรับเด็กเลน  เพื่อใหเด็กเกิดพัฒนาการ 

ทางรางกายที่เหมาะสมกับวัยหรือสนุกเพลิดเพลิน 

 2. กลามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง  กลามเนื้อสวนตางๆ ตั้งแตขอมือ มือ  นิ้วมือ  รวมถึงการ

ประสานสัมพันธระหวางมือกับตาในการทํากิจกรรมตางๆ  

 3. เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 อายุ 4-5 ป  ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
 

ขอตกลงเบื้องตนในงานวิจัย 
        ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย มุงเนนการพัฒนากลามเนื้อ

มัดเล็กของเด็กปฐมวัย ประกอบไปดวยวัสดุที่หลากหลาย โดยออกแบบจากของเลนเสริมทักษะที่ใชใน

สถานศึกษาและทําการออกแบบรวมทั้งสิ้น 6 ชุด 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใหเด็ก

ไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหเปนไปตามระบบและขั้นตอน 

 ซึ่งแนวคิดในงานวิจัยตองการพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กที่ใชอยู

ในสถานศึกษาเปนของเลนเสริมทักษะที่เด็กจะไดเรียนรูจากประสบการณตรง  และไดลงมือปฏิบัติจริง

โดยใชมือ  นิ้วมือ  หยิบจับของเลนเสริมทักษะตามขั้นตอนซึ่งเปนการสงเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

 
 

 
 

ของเลนเสรมิทักษะ 
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

 
ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

 



 6

สมมุติฐานในการวิจัย 

 ในการศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ผูวิจัยไดศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการเลน และ พฤติกรรมการเลนของเด็ก  ประเภทของเลน และของ

เลนเสริมทักษะที่ใชในสถานศึกษา มาเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อ ใหไดมาซึ่งรูปแบบของของเลน

เสริมทักษะ ที่มีความเหมาะสม สามารถพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยใหดีข้ึน 

 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

         ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

       1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนและของเลน 

  1.1  ความหมายของการเลน 

  1.2  ความสําคัญของการเลน 

  1.3  ทฤษฎีการเลน 

  1.4  ประโยชนของการเลน 

 1.5 พฤติกรรมการเลนของเด็ก 

 1.6 ความหมายของของเลน 

  1.7 ประเภทของเลน 

  1.8 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กที่ใชในสถานศึกษา 

  1.9 วัสดุที่ใชผลิตของเลน 

  1.10  ลักษณะของของเลนที่ดี 

  1.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนและของเลนของเด็กปฐมวัย 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

              2.1  ความหมายของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

    2.2  ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

              2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

              2.4  ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

   2.5  การพัฒนาทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

              2.6  การประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

              2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก  
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลนและของเลน 
   1.1  ความหมายของการเลน 
      คําวา “เลน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2526: 721) มีความหมาย

วา  ทําเพื่อสนุกหรือผอนคลายอารมณ  

    ฮัต  และกิปป (ศรีสมวงศ  วรรณศิลปน;  และคณะ.  2520: 1; อางอิงจาก Hult; & Gibby. 

n.d.) กลาววา  การเลนหมายถึงความเพลิดเพลินเปนกิจกรรมที่เกิดโดยอัตโนมัติไมมีการวางแผนไมมี

เปาหมายหรือจุดประสงคเฉพาะเจาะจงมากไปกวาที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานและเปนการระบาย

ความเครียด 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา “การเลน” ไวหลาย

ลักษณะ ซึ่งพอจะรวบรวมตามทรรศนะตางๆ ไวดังตอไปนี้ 

 รูท  กรีฟฟท (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2535: 1; อางอิงจาก Ruth Griffiths.1986) กลาววาการเลน 

คือ การแกปญหา 

 มากาเร็ท  โลเวนเฟลด (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 1; อางอิงจาก Magaret Lewenfeld.1967) 

มองวา การเลนเปนการแสดงออกถึงจินตนาการของเด็กทําใหเด็กตระหนักถึงสภาพแวดลอม  

นอกจากนั้นการเลนเปนการเตรียมตัวสําหรับชีวิตในอนาคตของเด็กอีกดวย 

 ซูซาน  ไอแซค (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 1; อางอิงจาก Susan Isaacs.1972) พบวา การเลน

เปนการพัฒนาของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

 ฮารทเลย  แฟรงคและโกลเดนซิน (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 1; อางอิงจาก  ฮารทเลย  แฟรงค

และโกลเดนซิน. n.d.) กลาวถึงความหมายของเลนไวดังนี้ 

 1. การเลนเปนการลอกเลียนแบบผูใหญ 

 2. การเลนเปนการแสดงสภาพชีวิตจริง 

 3. การเลนเปนการสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธและประสบการณของเด็กในสังคม 

 4. การเลนเปนการแสดงออกตามความตองการของเด็ก 

 5. การเลนเปนการแสดงบทบาทสมมุติ 

 6. การเลนเปนกระจกเงาสะทอนใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของเด็ก 

 7. การเลนเปนการแกปญหาและรองใชวิธีการแกปญหาเหลานั้น 

 พชรวรรณ  จันทรางศุ (2535: 63-65) ไดกลาวถึง  การเลนวาเปนบันไดขั้นแรกของชีวิตที่จะ

ฝกฝนจิตใจเด็กใหอดทน  เรียนรูการชวยตนเอง  ทั้งยังชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และ

สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคมตลอดจน
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ความคิดสรางสรรค  นอกจากนี้การเลนสามารถชวยสอนใหเด็กรูจักการอยูรวมเปนพวกเปนหมูพรอมที่

จะรับผิดชอบตัวเองไดเมื่อเปนผูใหญ 

 วันเพ็ญ  ปลุพัฒน (2539: 30) กลาววา การเลน หมายถึง  กิจกรรมที่เด็กเลนดวยความสมัคร

ใจเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ในขณะที่เด็กเลนเด็กจะเกิดการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการ

พัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญาและบุคลิกภาพของเด็กในวันนี้และในอนาคต

ขางหนา         

 พิทยาภรณ  มานะจุติ (2539: 44-45) ไดทําการศึกษาและสรุปความหมายของการเลนไววา  

การเลนของเด็กเปนกระบวนการที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งตางๆ ที่เด็กสนใจ  จากสิ่งที่อยูใกล

ตัวและเปนรูปธรรม  จนกระทั่งถึงสิ่งที่เปนนามธรรม ทําใหเด็กสามารถเรียนรูถึงการปรับตัว  การอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมตอไปในอนาคต  การเลนของเด็กนั้นทําใหเด็กเกิดพัฒนาการทั้งในทางรางกาย  

อารมณ  สังคม  สติปญญา  ภาษาและบุคลิกภาพ         

         จากแนวคิดตางๆ สรุปไดวาการเลน คือ  กิจกรรมที่เด็กกระทําดวยความพอใจและเปน

พฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็ก  การเลนนอกจากใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว  ยังทําใหเด็ก

ไดรับประสบการณเกิดการเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดอีกดวย  การเลนเปน

กระบวนการของการพัฒนาทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  ภาษาและบุคลิกภาพ         

 
  1.2  ความสําคัญของการเลน 
 โมฟช  และสวีโวว  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 12 ; อางอิงจาก  Moffitt; & Swelow. 1979: 

2) กลาววา  การเลนมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญา  จากการเลนเด็กสามารถแยกแยะ ส่ิง

ตางๆ จากสิ่งเราไดและขณะที่เด็กตอบสนองตอส่ิงเราเขาจะสามารถรับรูส่ิงตางๆ เขามาในสมอง  พิอา

เจท  ยังไดพูดถึงการเลนเอาไว 3 ประการ คือ 

 1. บทบาทของการเลน คือ การระบายอารมณ 

 2. การเลนชวยใหเขาใจถึงสิ่งที่เปนนามธรรม 

 3. การเลนเปนการเรียนรูทางสังคม 

          เกษลดา  มานะจุติ (2529: 2-3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเลนของเด็กวา ชวยใหเกิด

พัฒนาดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยผานกระบวนการคนควา  สํารวจ  ทดลองใชกลามเนื้อ

ประสาทสัมผัสทั้งหา  ตา มือ จมูก ปาก ใหประสานกันจนกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 2. ชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และสงเสริมเชาวปญญา จากการเลนเด็กจะเกิด

ความคิดริเร่ิมแปลกๆ ใหมๆ รูจักใชสติปญญาประยุกต ปรับปรุงเพื่อสรางสรรคผลงานจากการเลน 
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 3. ชวยใหเกิดทักษะทางสังคม  อันเปนพื้นฐานที่จะชวยปลูกฝงใหเด็กมีความเปนผูนํา ผูตาม 

รูจักรอคอย รอบคอบวางแผน เสียสละ ใหอภัยและปรับตัวเขากับผูอ่ืน 

 4. ชวยใหเด็กไดระบายอารมณ ลดความตึงเครียด ความคับของใจเปนการชวยปรับอารมณ

ของเด็กใหกลับสูสภาวะปกติได 

 5. ชวยสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณข้ึน จากกิจกรรมการเลนเด็กจะได

เคลื่อนไหว แขน ขา และอวัยวะทุกสวนในรางกาย ทําใหสามารถทํางานประสานสัมพันธกันไดดีข้ึน 

 ภรณี  คุรุรัตนะ (2535: 3) กลาววา  การเลนจะชวยใหเด็กมีโอกาสตอบสนองความ

กระตือรือรนใครรูของตนเอง  ซึ่งจะนําไปสูการคนพบและเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งรอบๆตนโดยไม

ตองมีใครสอน  การเลนทําใหเด็กเกิดความรูสึกเปนอิสระ  สนุกสนานเพลิดเพลินพรอมที่จะทํากิจกรรม

ซ้ําเมื่อเกิดความพึงพอใจและสนใจ  โดยไมตองมีส่ิงอื่นมากระตุนไมวาจะเปนการใหรางวัลหรือการ

ลงโทษ  ทั้งเด็กยังอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดความคิดใหมอยูเสมอไดเด็กไมเพียงแตเลนเพื่อ

จะดูวาอะไรเกิดขึ้น  แตมีความมุงหมายมีความคิดริเร่ิม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชนนี้  เปนการ

แสดงความกาวหนาในระดับสติปญญาและความคิดของเด็ก 

 ศรีเรือน  แกวกังวาน (2545: 266) กลาวถึง ความสําคัญของการเลนในวัยเด็กวาเปนการ

สนองความตองการและชวยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กในหลายๆดานดังนี้ 

 1. สนองความตองการการรวมกลุม  อาทิชวยสงเสริมทักษะในการอยูรวมกลุม เลนเปนกลุม

และจะชวยใหเขาใจการทํางานเปนกลุมในอนาคต  เชน  การรูจักเปนผูนํา  เปนผูตามเคารพกฎวินัย  

รูจักแพ  รูจักชนะ  รูจักอภัย 

 2. ชวยพัฒนาความแข็งแรงของอวัยวะตางๆของรางกายทําใหเด็กมีสุขภาพดี 

 3. การเลนเปนหนทางระบายอารมณเครงเครียด  อารมณที่ไมพึงปรารถนา 

 4. ชวยสงเสริมความนึกคิด การเขาใจโลก สังคม และชีวิต 

 5. การเลนเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงตัวในดานตางๆ การไดมีโอกาสเชนนี้เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับสุขภาพจิตที่ดี 

 6. การเลนชวยใหเด็กเขาใจตนเอง  ระยะนี้เด็กเริ่มตองการรูจักตัวเองแลวจากการเลนกับ

เพื่อนเด็กจะเรียนรูวาเพื่อนเขาใจตัวเขาอยางไร  เขาเขาใจเพื่อนอยางไร  อะไรที่เขาชอบและไมชอบ

เกี่ยวกับเพื่อน อะไรที่เพื่อนชอบและไมชอบเกี่ยวกับตัวเขา 

 7. การเลนชวยพัฒนาการรับรู ความรูสึกของผูอ่ืนที่มีตอเขาและที่เขามีตอเพื่อน แมวาเด็กยัง

รับรูไมไดมาก  แตก็มีความแตกตางไปในแตละบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนตองใหเกิดมีข้ึนในกระสวน

บุคลิกภาพของเด็ก เพื่อชีวิตการทํางานและสังคมภายหนา 
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 จากแนวคิดตางๆ สรุปไดวาการเลน มีความสําคัญตอเด็ก คือการสนองความตองการและ

ชวยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กในหลายๆดานไดแกชวยพัฒนาความแข็งแรงของอวัยวะตางๆ

ของรางกายทําใหเด็กมีสุขภาพดีชวยสงเสริมความนึกคิด การเขาใจโลก สังคม และชีวิต 

 
 1.3 ทฤษฎีการเลน 
        จากการศึกษาทฤษฎีการเลนของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา สามารถแบงออกเปนกลุม

ใหญ ๆ ได 2 กลุมทฤษฎี ดังนี้ 

 1. ทฤษฎีการเลนคลาสสิค (classical Theories) เกิดขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1920 เปนตนมา เปน

ทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายสาเหตุของการเลนมี 4 ทฤษฎียอย ๆ จัดแบงเปน 2 กลุมโดยในแตละกลุม

จะอธิบายขัดแยงกันเอง ไดแก (Johnson,J.E.,1999:4-10) 

  1.1 ทฤษฎีการเลนเปนการระบายพลังงานที่เหลือ (Schiller & Spencer) กลาววามนุษย

จําเปนตองผลิตพลังงานเพื่อใชในการดํารงชีวิตแตถามีมากเกินไปจนเหลือใชก็จะทําใหเกิดความเครยีด 

จําเปนตองกําจัดออกไป ทฤษฎีนี้มองวาการเลนเปนการการกําจัดพลังงานสวนที่เหลือ การเลนไมมี

เปาหมายอื่นนอกจากเปนการชาพลังงานสวนที่เหลือใชใหหมดไป เชน เด็กเล็กที่นั่งเรียนนาน ๆ 

พลังงานไมไดใช เมื่อจบชั้นเรียนเด็กก็จะรีบวิ่งไปเลนเพื่อกําจัดพลังงานสวนเกินที่เหลือ 

  1.2 ทฤษฎีการเลนเปนการผอนคลาย (Recreation Theory) ผูบุกเบิกทฤษฎีนี้คือ ลา

ซารัส (Lazarus) มองวา จุดมุงหมายของการเลน เปนการทําใหพลังงานกลับคืนมาใหมหลังจากที่ได

ทํางานหนัก ๆ (Purpose to play is to restore energy expended in work) นั่นคือการทํางานทําหเสีย

พลังงาน พลังงานจะกลับมาอีกครั้งโดยการนอนหลับ หรือโดยการทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมใชการทํางาน 

เชน การเลน เปนตน 

  1.3 ทฤษฎีการเลนเปนการทําซ้ํา (Recapitulation Theory) โดยจี แสดตลี่ยฮอลล (G. 

Stanley Hall) กลาววา การเลนเปนการสะทอนใหเห็นลําดับข้ันพัฒนาการของมนุษย โดยการเลนเปน

มรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษมนุษยนั่นเอง เชน เด็กที่เลนซอนหา เปนการสะทอนใหเห็นวาเราเคย

เปนมนุษยถ้ํามากอน หรือการเลนเบสบอล (baseball) เปนการสะทอนใหเห็นถึงมนุษยยุคดึกดําบรรพ

ที่ใชกระบองตอสู 

  1.4 ทฤษฎีการเลนเปนการฝกปฏิบัติ (Practice Theory) โดย คารล กรอส (Karl 

Groose) กลาววา ทฤษฎีนี้มองวา การเลนเปนการเตรียมปฏิบัติในวัยผูใหญ เชน ลูกสิงโตชอบเลนกัด

กันเปนการเตรียมตัวในตอนโตขึ้นที่จะตองตอสู การที่เด็กเลนเปนพอแมลูก เปนการเตรียมตัวเปนพอ

แมเมื่อโตเปนผูใหญ 
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 2. ทฤษฎีการเลนสมัยใหม ( Modern Theories) อาจกลาวไดวามีอยูดวยกัน 2  ทฤษฎี คือ

ทฤษฎีจิตวิเคราะห และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ไดแก (ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต.2536: 

125)  

  2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) เกิดจากแนวคิดของฟรอยด (Freud) 

ซึ่งกลาววา การเลนเกิดจากความตองการ ความพึงพอใจ และการที่เด็กจะบรรลุถึงความพึงพอใจนั้น 

ตองสนองตอบดวยการเลน เชน การที่เด็กเลนสมมติเปนหมอ พยาบาล นักแขงรถ หรือแม เพื่อ

แสดงออกถึงความตองการที่ทําใหตนเองมีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากฟรอยดเชื่อวาการเลนมี

คุณคาอยางมากในแงของการบําบัด เพราะการเลนสามารถลดความไมพึงพอใจ เมื่อเด็กไดรับ

ประสบการณที่ไมพึงประสงคได 

  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) จากแนวคิดของเฟยเจท 

(Piaget) เฟยเจทมองการเลนเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา ซึ่งกระบวนการพัฒนาทาง

สติปญญาและลักษณะของการเลนนั้นจะเปนไปในทิศทางเดียวกันทฤษฎีนี้ไดเสนอแนะประเด็นที่แยก

ออกมาเปนทฤษฎีการเลนวา การเลนทําใหเด็กเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพราะการ

เลนเปนวิธีการหรือทางที่เด็กจะสรางประสบการณใหกับตนเองเพื่อเรียนรูและรับรูส่ิงแวดลอม และส่ิง

ซึ่งไมมีใครจะสอนเขาได การเลนเปนวิธีการหรือทางที่เด็กจะชวยใหตนเองสามารถปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงที่อยูรอบตัวเพื่อใหตรงกับความเปนจริง ความสัมพันธ

ระหวางการเลนและพัฒนาการทางระดับสติปญญามีปรากฏอยู เด็กตางอายุตางวุฒิภาวะจะสนใจและ

ดําเนินการเลนแตกตางกัน การเลนจึงมีลําดับข้ันของการพัฒนาการที่สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับ

พัฒนาการทางสติปญญาของผูเลน เมื่อผูเลนมีพัฒนาการทางสมองสูงขึ้น การเลนของเขาก็จะมีความ

ซับซอนและมีการใชความคิดมากขึ้น (ดวงพร สถาปนานุกูล. 2545: 37; อางอิงจาก Flavall. 1963)                   

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลนดังนี้   

 อีริคสัน (Erikson) ไดแบงขั้นตอนของพัฒนาการการเลนของเด็กออกเปน 3 ข้ันคือ 

 ข้ันที่ 1 การเลนเกี่ยวกับตนเอง เร่ิมต้ังแตแรกเกิดโดยศูนยกลางการเลนอยูที่ตัวเด็กเอง เด็กจะ

เลนโดยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย และสงเสียงซ้ํา ๆ อยูตลอดเวลา ตอมาจะมุงความสนใจ

ในการเลนออกไปที่คน หรือของสิ่งอื่นเพื่อการตอบสนอง การเลนเกี่ยวกับตนเองนี้ เปนการเริ่มตนที่

เรียนรูลักษณะตาง ๆ ของโลกที่เด็กอยู 

 ข้ันที่ 2 การเลนในโลกเล็ก ๆ ของเด็ก เด็กจะเลนของเลนและวัตถุตาง ๆ รอบตัวเด็ก ซึ่งจะ

ชวยใหเด็กไดปรับตัวใหเขากับสังคม ส่ิงแวดลอมบางอยางที่เด็กตองเรียนรู ถาเด็กยังไมสามารถเรียนรู

โลกเล็ก ๆ ของเด็กไดก็จะทําใหเด็กกลับไปสูการเลนในชวงแรก 
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 ข้ันที่ 3 การเลนในสังคม เปนชวงที่จะสูวัยเรียน เด็กเริ่มเขาสังคมที่กวางขึ้น รูจักแบงปนของ

เลนกับผูอ่ืน ความสําเร็จของพัฒนาการขั้นนี้ เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการสองขั้นแรก 

(ประภาพรรณ สุวรรณศุข. 2525: 124 – 127) 

 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดในแตละทฤษฎีตางก็พยายามที่จะอธิบายถึงสาเหตุ

ของการเกิดการเลน  ทําใหทราบวาการเลนมีความสําคัญอยางมากตอประสบการณชีวิตเบื้องตนของ

เด็ก เพราะการที่เด็กมีโอกาสไดรับประสบการณจากการเลนมาก ก็จะทําใหเด็กไดผอนคลายความตึง

เครียดทางอารมณ  ไดฝกทักษะที่จําเปนตอชีวิตมากขึ้นดวยเพื่อเตรียมตัวสําหรับชีวิตในอนาคตของ

เด็ก  การเลนจะพัฒนาไปตามลําดับของพัฒนาการทางสติปญญาตั้งแตวัยทารก จนถึงวัยเด็กตอน

ปลาย  ดังนั้นควรเลือกการเลนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

 
  1.4  ประโยชนของการเลน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526ข: 60 – 61) ไดรวบรวมถึงประโยชนของการเลน ดังนี้ 

 1. การเลนทําใหเด็กเกิดการเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดมาก โดยเฉพาะในเด็ก การเลนสิ่ง

ตางๆ หมายถึง การสํารวจ การคนพบ โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตอวัตถุนั้น ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดกากร

เรียนรูไดงายและมีประสิทธิภาพ คาร กรอส (Karl Gross) นักจิตวิทยาไดกลาววา การเลนเปนพืน้ฐานที่

ทําใหเกิดการเรียนรูและสรางความชํานาญในกิจกรรมตาง ๆ ที่จะใชตอไปในอนาคต เชน เด็กเลนยก

มือ ยกแขน นิ้วมือ นิ้วเทา ก็คือการเรียนรูที่จะควบคุมรางกายของตนเองในอนาคต เปนตน 

 2. การเลนชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายและสุขภาพ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา 

การออกกําลังกายเปนการชวยทําใหสุขภาพแข็งแรง เด็กที่ขาดการออกกําลังกายจะทําให แขน ขา มี

การพัฒนาไมสมบูรณการออกกําลังกายสามารถทําไดดีในเด็กดวยการใหเด็กเลนหรือการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว เชน การเลนกลางแจง การเตนระบํา การถีบจักรยาน เปนตน 

นอกจากนี้การเลนออกกําลังกายยังชวยใหการประสานงานของอวัยวะตาง ๆ ทํางานสัมพันธกันได

อยางมีประสิทธิภาพ เชน การประสานงานของสายตาและมือ สายตาและขา รวมถึงการประสานงาน

ของประสาทสั่งงานและการควบคุมการทํางานของอวัยวะอีกดวย การเลนที่ถูกตองยังเปนตัวชวย

เสริมสรางการพัฒนาการทางรางกายและสุขภาพกับเด็กไดเปนอยางดี 

 3. การเลนเปนตัวสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและสงเสริมดานเชาวปญญา ความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคจะเปนไปไดอยางสมบูรณ ถาเด็กมีอิสระในการเลน การคิดอยางเต็มที่ การเลนมีสวน

ชวยในการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก เชน การเลนตอบล็อก การเลนทายปญหา เปนตน 

เฮอรลอค (1972) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเลนวาชวยใหเด็กมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่ง

เด็กสามารถจะถายทอดความสามารถนี้ไปใชในตอนเปนผูใหญ เพื่อแกปญหาใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
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การเลนจึงนับวามีสวนสําคัญ สําหรับวัยตอนตนของชีวิต เพื่อที่จะใหมีการพัฒนาทางปญญาและ

ความคิดสรางสรรคตอไปเมื่อเปนผูใหญ 

 4. การเลนเปนรากฐานในการพัฒนาการทางสังคม เพราะการเลนนับวาเปนรากบานที่ดีที่จะ

ฝกใหเด็กเขาสังคม การเลนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเด็กไดมีโอกาสเขาสังคมของกลุมอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยการเรียนรูหนาที่ของการเปนสมาชิกภายในกลุม หนาที่ของการเปนผูนําผูตาม ซึ่ง

การรวมกลุมนี้เองที่ทําใหเด็กมีการตั้งกฎเกณฑขอบังคับตามแผนสังคมของผูใหญ เปนการชวยใหเด็ก

เรียนรูการเขาสังคมไดอยางถูกตองตอไปในอนาคต 

 5. การเลนชวยในการระบายอารมณ ซึ่งเกิดจากความขัดแยงในสภาพแวดลอม การเลนเพื่อ

ระบายอารมณเร่ิมมีความสําคัญตั้งแตสมัยของ ฟรอยด (Freud) โดยการที่นําเอกการเลนของเด็กมาใช 

เพื่อใหเด็กระบายอารมณขัดแยงที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นไดมีผูนําประโยชนการเลนที่ใชในการระบาย

อารมณของเด็กมากมาย เชน การบําบัดทางจิตของเด็ก โดยการใชของเลนเปนตัวชวย ทําใหเด็ก

แสดงออกถึงอารมณที่ขัดแยงตาง ๆ ภายในจิตใจของเด็ก ซึ่งอาจใชของเลนหรือไมก็ได ถาเด็กมี

อารมณที่สับสนหรือกดดันมาก ๆ การเลนจะเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กระบายอารมณไดอยางถูกตอง 

เชน การเลนชกตอยตุกตาลมลุก เลนกีฬา ประเภทตาง ๆ เปนตน ดังนั้น การจัดการเลนใหเหมาะสม

สําหรับเด็กก็เปนสงจําเปนอยางหนึ่งที่จะชวยคลายอารมณที่ขัดแยงของเด็กไดเปนอยางดี เพราะจะทํา

ใหเด็กคลายอารมณไดอยางถูกตองและไมมีผลรายตอผูอื่น ตลอดจนจะทําใหเด็กมีสุขภาพประกอบดี

ข้ึนอีกดวย 

 พัชรี สวนแกว (2536: 59 – 60) ไดกลาวถึงประโยชนของการเลน ดังนี้ 

 1. การเลนของเด็กเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหกลามเนื้อสวนตาง ๆ เจริญเติบโต ชวยใหเด็ก

รูสึกสบาย ราเริง แจมใส นับวาเปนการออกกําลังกายที่ดียิ่ง 

 2. การเลนจะชวยใหเด็กเขาใจสิ่งอ่ืน ๆ ไดดีข้ึน ชวยใหเด็กรูจักปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม

ซึ่งเปนการทดลองของเด็กไปในตัว ชวยใหเด็กรูจักแยกวาอะไรเปนความจริงและอะไรเปนความคิดผัน

อีกดวย ถาเด็กไมไดรวมเลนกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน จะทําใหเด็กเปนคนเห็นแกตัว ไมรูจักการ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ มักจะเอาแตใจตัวเอง นอกจากนี้การเลนกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน จะชวยใหเด็กรูจัก

ปฏิบัติตัวใหสังคมเด็กยอมรับ กลาวคือ เปนที่รักของเพื่อนและครู อันเปนการฝกมารยาททางสังคมไป

ในตัว 

 3. การเลนระหวางพี่นองภายในครอบครัว ทําใหเด็กไมอิจฉาพี่นองของตน และไมมี

ความรูสึกเปนศัตรูกันการเลนชวยใหเด็กรูจักสรางมิตรภาพในระหวางเพื่อนฝูงเด็กและยังชวยใหเด็ก

รูจักการแกปญหาในการสรางมิตรภาพซึ่งกันและกันอีกดวย ซึ่งจะชวยใหเด็กคอย ๆ เจริญเติบโตเปน

ผูใหญที่ดียิ่งข้ึน เด็กจะไดความรูตาง ๆ จากการเลนหลายอยาง 
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 4. การเลนของเด็กจัดเปนการศึกษาอยางหนึ่ง เชน เด็กที่เลนตุกตาจะเรียนรูถึงรูปราง

ลักษณะและสวนตาง ๆ ของตุกตา ตลอดถึงสีและส่ิงที่ใชประดิษฐข้ึนเปนตุกตา เปนตน เด็กไดพัฒนา

ลักษณะตาง ๆ จากการเลนนั้น ๆ การที่เด็กรูจักสํารวจและรวบรวมสิ่งที่ตนเลนก็จะสงเสริมใหเด็กมี

ความรูกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้เด็กยังไดรับความสนุกสนานไปในตัว ไดรูจักตนเองดีข้ึน คือ รูวา

ตนเองชอบอะไร มีความสามารถทางไหน เพียงใด 

 5. การเลนจัดเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของเด็ก เพราะเด็กจะไดระบายอารมณและความ

ตองการตาง ๆ อันเปนการผอนคลายไมใหเกิดความตึงเครียด เมื่อเด็กมีความตองการ เชน เด็กตองการ

ส่ิงหนึ่งสิ่งใดแตไมไดรับ เด็กก็จะสมมติวาไดรับการเลน เปนการจุนเจือส่ิงที่เด็กขาดไป 

 6. การเลนเปนการฝกฝนมารยาทของเด็กไดดียิ่งขึ้น เด็กจะรูจักการกระทําที่ผิดและการ

กระทําที่ถูกจากการเลน รูจักความยุติธรรม รูแพรูชนะ รูจักการให การรับ รูจักซื่อสัตยตอหมูคณะ รูจัก

ควบคุมตัวเองและฝกฝนใหเปนคนอดทนอีกดวย 

 วราภรณ  รักวิจัย (2540: 124-129) ไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของการเลนที่มีตอ

พัฒนาการดานตางๆของเด็ก โดยสรุปดังนี้ 

 1. พัฒนาการทางดานรางกาย 

  การเลนทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย ทําใหกลามเนื้อแข็งแรง และมี

การทํางานประสานกันของกลามเนื้อตางๆ จะทําใหเปนคนคลองแคลววองไว มีสุขภาพ

แข็งแรง การเลนที่ชวยพัฒนาทางดานรางกาย ไดแก การเลนกลางแจง เชน เลนชิงชา การวิ่ง 

ซึ่งเปนการพัฒนากลามเนื้อใหญ เชน แขน ขา สวนตางๆ ของรางกาย สวนการตัดกระดาษ 

การประดิษฐเปนการเลนที่พัฒนาการทํางานของกลามเนื้อเล็ก เชน นิ้วมือ 

 2. พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ 

  เด็กยังอยูในสภาพประกอบชวยเหลือตัวเองและการปรับตัวยังไมคอยดี พัฒนาการทาง 

ดานอารมณและจิตใจยังไมมั่นคงมีอารมณตางๆ เชน กลัว อิจฉา โมโห คับของใจ เครียด ฯลฯ อารมณ

เหลานี้จะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ซึ่งการเลนชวยใหเด็กไดผอนคลายระบายอารมณเหลานั้นออกมา และ

ยังทําใหเด็กปรับอารมณความรูสึกของตนเองได 

 3. พัฒนาการทางดานสังคม 

  การเลนสอนใหเด็กรูจักเหตุผล รูจักใหอภัย ฝกความสามัคคี และทํางานเปนกลุม รูจัก

เสียสละ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกการรอคอย ความอดทน สามารถยอมรับความจริงได 

ปรับตัวเขากับสังคมทําใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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 4. พัฒนาการทางดานสติปญญา 

  การเลนทําใหเด็กเรียนรูส่ิงแวดลอมและประสบการณชีวิตใหกับตนเอง เชน ไดเรียนรู เร่ือง 

ขนาด รูปราง น้ําหนัก ความเหมือน ความตาง ของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว การเลนสะทอนใหเห็นถึงการ

รับรูที่เด็กมีตอส่ิงรอบตัว และชวยใหเด็กรูจักปรับความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหตรงกับ

ความจริง 

 สุชา  จันทรเอม (2543: 81-82) ไดสรุปถึงประโยชนของการเลนไวดังนี้ 

 1. การเลนจะชวยพัฒนากลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายใหแข็งแรง ชวยใหเด็กรูสึกสบายรา

เริงแจมใส เปนการออกกําลังกายที่ดี 

 2. การเลนชวยใหเด็กรูจักปรับตัวเองเขากับส่ิงแวดลอมรูจักแยกแยะวาอะไรเปนความ 

จริงอะไรเปนความฝน ไดรูจักตัวเองมากขึ้น 

 3. ชวยใหเด็กรูจักแบงปน เอื้อเฟอ ไมเห็นแกตัว รูจักการใหและการรับและรวมมือกับผูอ่ืน 

 4. การเลนเปนสื่อในการสรางมิตรภาพระหวางเด็ก ลดความเปนศัตรูระหวางกัน 

 5. ในการเลนระหวางพี่นองในครอบครัว จะทําใหพี่นองไมรูสึกอิจฉากัน 

 6. การเลนที่เด็กไดสมมติตนเองเปนบุคคลตางๆ เชน ครู แพทย พยาบาล ตํารวจ ฯลฯ ทําให

เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของบุคลตางๆ เปนการสรางจิตนาการในอาชีพ และเตรียมตัว

เปนผูใหญในอนาคต 

 7. การเลนเปนการชดเชยสิ่งที่เด็กขาดไป ทําใหเด็กไดระบายอารมณและความรูสึกผานการ

เลน อันเปนการผอนคลายไมใหเด็กเครียดจนเกินไป 

 8. การเลนเปนการฝกฝนมารยาทของเด็กไดเปนอยางดียิ่ง เด็กรูจักผิด รูจักแพ รูชนะ รูจัก

การใหอภัยกัน รูจักความยุติธรรม รูจักความซื่อสัตย การควบคุมตนเองและฝกใหเปนคนที่มีความ

อดทน 

 สรุปไดวา การเลนเปนสิ่งที่มีความสําคัญและประโยชนสําหรับเด็กปฐมวัยมาก เพราะการ

เลนเปนการชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานเปนพื้นฐานของการเรียนรูการใชชีวิตอยาง

สมบูรณและจะสงผลถึงการดําเนินชีวิตของเด็กดวย นอกจากนี้ เด็ก ๆ สามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดวย

การเลน ซึ่งถือวาเปนการศึกษาของเด็กอีกอยางหนึ่งและยังใชเปนที่ผอนคลายอารมณไดอีกดวยการ

เลนเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเรียนรูและสรางความชํานาญในกิจกรรมตาง ๆ   
 

       1.5  พฤติกรรมการเลนของเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยจะมีลักษณะของการเลนเปนพฤติกรรมในรูปแบบของการเลนของเด็ก  ซึ่งปรากฏ

ออกเปนพฤติกรรมแบบตางๆ  เยาวพา  เดชะคุปต. (2525. 24 – 26) ไดแบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 
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 1. การเลียนแบบ (Imitation) การเลียนแบบเปนการสะทอนใหผูอ่ืนเห็นและทราบถึงการรับรู 

ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของผูเลน ในดานที่เกี่ยวกับตัวผูเลนหรือเด็ก การเลนเลียนแบบจะชวยใหเด็กเกิดการ

เรียนรูส่ิงรอบตัวตาง ๆ ที่ไดรับรูผานเขาไปทางประสาทสัมผัส แตยังไมอาจจะเขาใจหรือรูความหมายได

ในทันทีที่รับรูในการเลียนแบบ เด็กจะผสมผสานกลมกลืนหรือปรุงแตงสิ่งที่ไดรับรูใหมใหสอดคลองเขา

กับส่ิงที่เด็กเรียนรูแลว คุนเคยแลว (Cognized Known) จะเห็นไดจากการที่เด็กมักจะเลนเลียนแบบสิ่ง

ที่ตนคุนเคยกอนและเห็นวาสําคัญ แตสถานการณหรือส่ิงที่เด็กนํามาเลนจะแตกตางกันไปแลวแตภูมิ

หลังของเด็กแตละคน 

 2. การสํารวจ (Exploration) ความสนใจ ความสงสัย และความกระตือรือรน ใครรูในสิ่ง

รอบตัวตาง ๆ เปนคุณสมบัติประจําวัยของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ 3 – 6 ป และเปนรากบาน

ของการเลนแบบสํารวจ หากผูใหญรูจักการสนับสนุนการเลนใหถูกวิธีแลว คุณสมบัติประจําวัยนี้ จะ

ไดรับการพัฒนาและมีติดตัวเด็กตอไปเรื่อย ๆ ทั้งยังทําใหการเลนของเด็กเปนสิ่งที่มีคาในการสํารวจ 

เด็กจะไดใชประสาทรับความรูสึกของเขามากกวาเพียงการสัมผัส จับตองหรือดูเฉย ๆ เด็กจะจับ จี้ ไข

ของเลน กลิ้งมันไปมา ลองตบ ลองดูดดู ฟงวามีเสียงมาจากสวนไหนของการเลน แลวคนหาตนเหตุ

ที่มาของเสียงดวยการแกะของเลนออกมาดู ซึ่งบางครั้งอาจทําใหของเสีย แตเด็กก็จะเรียนรูวาตนเอง

สามารถทําใหส่ิงและสถานการณตาง ๆ เกิดหรือเปล่ียนแปลงได ความไวของประสาทสัมผัสรับ

ความรูสึกจะเกิดหรือพัฒนาตามประสบการณใหมของการเลน สํารวจอยูเสมอ การเลนสํารวจนี้จะเปน

พฤติกรรมขั้นที่จะนําเด็กไปสูการคนพบและการแกปญหาบางสิ่งหรือสถานการณที่เด็กไมเคยเรียนรู

และมีประสบการณมากอน 

 3. การทดสอบ (Testing) ในการเลนแบบทดสอบเด็กจะอาศัยความรูใหมที่ไดจากการสาํรวจ

และความรูเดิมจากประสบการณที่คุนเคยเปนรากฐาน ส่ิงที่เด็กไดสํารวจศึกษาแลวจะเปนอุปกรณที่

เด็กนํามาเลน เพื่อทดสอบวา คุณสมบัติของการเลนและวิธีการเลนที่วางไวจะเปนไปตามที่เขาคิด

หรือไม อยางไร เชน ถาเอาแทงไมส่ีเหลี่ยมตั้งเปนรูปตาง ๆ จะเปนรูปอะไรไดบางและจะตั้งไดสูงมาก ๆ 

ตามที่คิดที่ตองการหรือไม เปนตน การทดสอบเด็กจึงควรมีโอกาสที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับวัตถุหรือ

สถานการณที่เลน โดยการเลนสํารวจและเลนเลียนแบบ 

 4. การสราง (Construction) การเลนสราง หมายถึง การที่ผูเลนสรางความสัมพันธระหวาง

ตนเอง กับส่ิงแวดลอมในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดทําของเลน  โดยการเอากานกลวยมาหักสวนบนลง 

ตกแตงทําเปนหัวแลวใชข่ีเลน การสรางสถานการณการเลน โดยการสรางเรื่องและเลนตามเรื่อง การ

วางกฎเกณฑ การเลนโดยกําหนดบทบาทของผูเลนใหม หรือเปลี่ยนแปลงจากของเดิม การเลนสราง

เร่ิมตนจากการที่เด็กสามารถแยกสิ่งแวดลอมตาง ๆ ออกไดวาตางกันหรือเหมือนกันอยางไร โดยมี

เหตุผลที่จะสรุปแยกแยะความตางและความเหมือนกันนั้นได (Differentiation Process) และโดยไม
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รูตัว เด็กจะเริ่มใชอารมณและความคิดของเขาเองออกมาเปนการกระทํา ซึ่งตัวเด็กสามารถควบคุมได 

การเลนสรางนี้จะสะทองใหเห็นถึงความสามารถของเด็กในการรวบรวมอารมณ ความคิดและเหตุผล

ใหสัมพันธกันขึ้นในรูปรวมใหม เพื่อกอใหเกิดความคิดและประสบการณใหม ๆ ของผูเลนหรือเด็กยัง

ตองใชความคิด ความสามารถอื่น ๆ อีก เชน การแปลความหมายของความคิดเห็นและความรูสึกของ

ตนเองออกมาในรูปของสัญลักษณ (Symbolic Representation) ดังตัวอยางการสรางขอสมมติใหกาน

กลวยเปนมา การสื่อความหมายของการเลนใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจได โดยการใชภาษาพูด (Verbal) 

และกิริยาอาการ สีหนา (Non – Verbal) ดังตัวอยางการเลนเลียนแบบหรือการเลนสรางเรื่องตาม

ความคิดนั้น ๆ 

 แมตเตอรสัน (Matterson. 1975: 42-45) ไดจัดพฤติกรรมการเลนออกเปน 4 พฤติกรรมดังนี้ 

 1. การเลนสํารวจ (Exploring Play)  เปนกิจกรรมแรกของการเลนของเด็ก โดยเด็กจะทําการ

สํารวจวัตถุส่ิงของของเลนที่อยูรอบตัวดวยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสํารวจของเลนหรือส่ิงของ

อาจเกิดซ้ําไปซํ้ามาหลายครั้ง และแตละครั้งเด็กจะมีมุมมองที่แตกตางกันออกไป จนกวาเด็กจะ

สามารถสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงนั้นได 

 2. การเลนสรางสรรค (Creative Play) จะเปนการเลนที่อยูบนพื้นฐานของการเลนสํารวจ 

และทักษะพัฒนาการ เด็กจะนําเอาวัสดุส่ิงของที่เขาคนพบและนํามาใชโดยการอาศัยทักษะที่เขาไดมี

การพัฒนาแลว เพื่อชวยในการสรางสรรคส่ิงของตามแบบฉบับของตัวเด็กเอง 

 3. การเลนจินตนาการ (Imagination Play) จะเปนการเลนที่เกี่ยวโยงกับการเลนแบบ

สรางสรรค  โดยเด็กจะแสดงการเลนออกมาในรูปการเลนสมมติ เชน กําลังทําอาหาร เด็กจะแสดง

บทบาทสมมติเปนแมครัว ซึ่งสิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงการเลียนแบบจากสภาพแวดลอมรอบๆตัวเด็ก 

 4. การเลนผจญภัย (Adventure Plal)  เปนการเลนที่ชวยใหเด็กไดออกกําลังและเพิ่มทักษะ

การเคลื่อนไหว ชวยใหการใชกลามเนื้อและอวัยวะตางๆ สัมพันธกันไดดีข้ึน 

 สรุปไดวา พัฒนาการและพฤติกรรมการเลนของเด็กปฐมวัยจะเปนไปตามลําดับขั้น เด็กจะ

เลนกับส่ิงที่อยูใกลตัวของตนมากที่สุดคือการเลนเลียนแบบ จากนั้นก็จะเริ่มเลนกับส่ิงแวดลอมรอบตัว

คือการสํารวจ เมื่อเด็กเริ่มมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น การเลนของเด็กก็จะมีแบบแผน มีการใชความคิด การ

แสดงออกใหผูอ่ืนรับรูมากขึ้นดวยการเลนทดสอบ และการสรางสถานการณการเลน โดยการสรางเรื่อง

และเลนตามเรื่องที่กําหนด 

 
 1.6  ความหมายของของเลน 
         ของเลน  หมายถึง  เครื่องเลนทุกชนิด โดยเฉพาะสิ่งที่ทําขึ้นเลียนแบบของจริง เชน รถยนต

เด็กเลน ตุกตา เพื่อใหเด็กไดเลนแลวเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน (ภรณี  คุรุรัตนะ.  2535: 28) 



 19 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความของคําวา ของเลนไว

วา ของเลน หมายถึง ของสําหรับเด็กเลน เพื่อความความสนุกหรือเพลิดเพลิน (พจนานุกรมฉบับราช

บัณฑิตสถาน. 2525: 133) 

 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเลนของเด็ก (2536: 4) ไดใหความหมายของ

เครื่องเลน หรือ ของเลนสําหรับเด็กปฐมวัยไววา หมายถึง ของเด็กเลน เครื่องดนตรี และเครื่องกีฬา ซึ่ง

ประกอบดวย 

 1.  ของเลนประเภทที่สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แสดงเอกลักษณประจํา

ชาติ 

 2.  ของเลนที่เสริมสรางสติปญญา เสริมสรางความรูการศึกษา เสริมสรางสุขภาพอนามัย 

 3.  ของเลนที่คิดประดิษฐข้ึนเอง 

 ปยะชาติ  แสงอรุณ (2526: 49) กลาวถึง ความหมายของคําวา ของเลน คือ ส่ิงที่ผูใหญจัด

ใหแกเด็กเพื่อสนองความตองการ ความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองของเด็ก โดยจัดออกแบบให

เหมาะกับระดับสติปญญาและพัฒนาการของเด็ก สามารถแบงของเลนออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ 

 1. ประเภทลักษณะที่ใหเด็กเกิดการกระทําหรือเกิดทักษะ (Active toy) คือ เปนของเลนที่มี

กิจกรรมที่ใหแกเด็กไดกระทํา เพื่อจุดประสงคตาง ๆ เชน ใหเด็กเกิดทักษะ ฝกความพรอม ความคิด

สรางสรรค ตลอดจนความสนุกสนาน 

 2. ประเภทที่มีลักษณะที่จะใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Passive toy) เปนของ

เลนที่มุงจะใหเด็กไดรับส่ิงที่จัดหาหรือเตรียมใหมากกวาที่จะใหเด็กมีกิจกรรมกระทํา สวนมากจะเปน

ของเลนสําหรับเด็กออนมากกวา เชน ของเลนเพื่อใหเห็นรูปราง สีสันแปลก ๆ หรือเสียงที่ไพเราะ 

 ของเลนเปนสิ่งที่เด็กสามารถจับตองได ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม แตที่สําคัญ

คือ ส่ิงเหลานั้นจะตองใหความสุข ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินกับเด็ก ดังนั้นของเลนจึงไม

จําเปนตองเปนสิ่งของที่ผลิตขึ้นเปนของเลนเทานั้น แตเปนอุปกรณอะไรก็ไดที่เด็กนํามาเลนแลวไดรับ

ความสุข ไดผอนคลาย ไดเรียนรู อุปกรณทุกอยางที่อยูแวดลอมตัวเด็กสามารถใชเปนของเลนไดทั้งสิ้น 

(วัลลี  เหลาคงธรรม. ม.ป.ป.: 296) ไดแก 

 1. อวัยวะตาง ๆ เชน นิ้วมือ แขน ขา 

 2. เครื่องใชของจริง เชน ของใชในครัว โตะ เกาอี้ ฯลฯ 

 3. เศษวัสดุตาง ๆ เชน เศษผา เศษกระดาษ กระปอง ฯลฯ 

 4. วัตถุธรรมชาติ เชน ใบไม ดิน ทราย กรวด น้ํา ฯลฯ 
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 นอกจากนี้ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของเลน (2540: 2) ไดกําหนดนิยาม

ของคําวาของเลนไววา หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการออกแบบและทําใหเด็กเลน โดยเด็กหมายถึงผูที่มี

อายุไมเกิน 14 ปบริบูรณ  

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ของเลนที่จะจัดหามาใหเด็กไดเลนนั้นตองสามารถที่จะตอบสนอง

ความตองการของเด็ก เพื่อใหเด็กไดเกิดทักษะ ความพรอม และไดรับความสนุกสนานจากของเลนนั้น

ดวย 

  
 1.7  ประเภทของเลน 
        การเลนแตละอยางแตละชนิด ทําใหเด็กเรียนรูไดแตกตางกัน ความเจริญงอกงามใยประสาท

ตางกัน การเลนทําใหเด็ก ไดคนหา ทดลองในสิ่งแวดลอมรอบตัว รูจักการอยูกับเพื่อน การสรางความ

มั่นใจตนตนเอง เด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงกระตุนเรา ซึ่งอาจเปนตัวบุคคล วิธีการเลน  อุปกรณการเลน

และส่ิงแวดลอม ซึ่งการเลนนี้ทําใหเด็กมีความงอกงามทางความคิดในการแกปญหา การเรียนรูของเด็ก

เกิดจากการคิดริเร่ิมแปลก ๆ ใหม  ปรับปรุงสรางสรรคผลงานการเลนไมซ้ําซากเหมือนเดิม ของเลนที่

พบเห็นในปจจุบันมีหลายหลายประเภท 

  พูนสุข  บุณยสวัสด์ิ (2535: 104 – 109) ไดจําแนกประเภทของเลนตามคุณคาไดทั้งหมด 9 

ชนิด คือ 

 1. ของเลนสงเสริมดานภาษา ของเลนที่เกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน เชน หนังสือภาพ 

หนังสือนิทาน เปนตน 

 2. ของเลนที่สงเสริมดานคณิตศาสตรของเลนที่ฝกการจําแนกเปรียบเทียบ การจัดลําดับ เชน 

โดมิโนจํานวนเปรียบเทียบ การจัดลําดับ เลน โดมิโนจํานวนภาพ รูปทรงเรขาคณิต เปนตน 

 3. ของเลนที่สงเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบสี ขนาด รูปราง เชน เกม

จับคูสี เกมจับคูภาพ เปนตน 

 4. ของเลนฝกประสาทสัมผัส เปนของเลนที่ใชตอ ตอก รอย ปก เย็บ ผูกเกี่ยว รูด เชน 

กระดานคอนตอก รอยเชือก ตามรู เปนตน 

 5. ของเลนพัฒนาการรับรู การเลียแบบและจินตนาการ เชน ตุกตา ผลไมจําลอง เปนตน 

 6. ของเลนพัฒนากลามเนื้อเล็ก – ใหญ ของเลนที่เด็กได กํา บีบ เขยา เคาะ ดึง ผลัก เลื่อน 

ลาก เชน ลูกบอล ชิงชา ไมล่ืน เปนตน  

 7. ของเลนสงเสริมความคิดสรางสรรคเปนของเลนที่เด็กไดฝกสรางสิ่งตาง ๆ เปนโครงราง

ตาง ๆ เชน ไมบล็อก ดินน้ํามัน เปนตน 
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 8. ของเลนที่สงเสริมทักษะทางดานวิทยาศาสตร เปนของเลนที่เกี่ยวกับโครงสรางกลไกของ

เลน เชน กังหัน หรือใบพัดหมุน รถไขลาน เปนตน 

 9. ของเลนฝกการแกปญหา เปนของเลนที่ฝกการแกปญหาและกลาแสดงออก คิดได 

รวดเร็วและคลองแคลว เชน ปริศนาคําทาย ปริศนาอักษรไขว เปนตน 

 จอหน สัน, คริสตีย และยอรกี้ (Johnson, Christie; & Yawkey. 1987: 169 – 177) ไดแบง

ประเภทของเลนเปน 4 ประเภทดังตอไปนี้ 

 1. วัสดุของเลนเกี่ยวกับการสอนและใหความรู (Instruction Materials) สวนใหญเปนของ

เลนสําเร็จรูปที่เนนพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยการออกแบบใหสอนทักษะเฉพาะดาน และ

กอใหเกิดความคิดรวบยอดภายในตัวเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

การศึกษาทางสังคม ซึ่งไดจากการเลนของเลนประเภทดังกลาว สามารถจําแนกไดดังนี้ 

  1.1 ภาพตอ (Puzzles) มักไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริมการใชประสาทสัมผัสตาและ

มือรวมกัน โดยการฝกหาความสัมพันธทางดานรูปทรง และขนาด รวมทั้งฝกการสรางความคิดแบบ

องครวมจากชิ้นสวนภาพตอ โดยทั่วไปภาพตอสําหรับเด็กเล็กควรใชแบบกระดานโฟม ขนาดของ

ชิ้นสวนคอนขางใหญ ประมาณ 4 – 6 ชิ้น สวนภาพตอสําหรับเด็กโตควรเปนภาพตอ มีขนาดชิ้นสวน

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งชวยสงเสริมทักษะการใชกลามเนื้อเล็ก และการพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นสูงไดเปน

อยางดี 

  1.2 ของเลนประเภทเรียงลําดับ (Stacking toys) ออกแบบมาเพื่อใหเด็กฝกการลําดับ

เรียบเรียงสิ่งของ โดยใชขนาดและสีเปนหลักจากขนาดเล็กที่สุดที่ไปสูขนาดใหญที่สุด ซึ่งของเลนชนิดนี้

จะชวยสอนใหเด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับการเรียงลําดับ และเสริมสรางการทํางานรวมกันระหวางมือ

และตาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  1.3 ของเลนประเภทเชือก (Stringing toy) เปนของเลนที่ทําจากวัสดุหลากหลายแบบ 

เชน ไม พลาสติก และโลหะโดยปกติชุดของเลนเชือกจะประกอบดวยเชือกที่ปราศจากความคม และ

ชิ้นสวนขนาดเล็กที่มีรูตรงกลาง เพื่อใหเด็กรอยเชือกเขาไป การเลนของเลนชนิดดังกลาวจะชวยฝกการ

ทํางานประสานกันระหวางตาและมือ ทั้งยังฝกการเรียนรูทางดานลําดับกอนหลัง 

  1.4 วัสดุการเลนแบบซอนภาพ (Nesting Materials) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียงลําดับตามกัน และเขาใจความสัมพันธของขนาดของเลน เชน การฝกใหเด็กเลือกขนาดชิ้นสวนที่

เหมาะสมชิ้นหนึ่งใสเขาไปในชิ้นสวนอีกชิ้นใหกลายเปนชิ้นสวนเดียวกันอยางสมบูรณ 

  1.5 ชุดหมุดตอก (Pegboard Sets) เปนของเลนเกี่ยวกับการสอนที่ไดรับความนิยมมาก 

ซึ่งชวยสอนใหเด็กเขาใจในเรื่องรูปทรงของสิ่งของที่แตกตางกัน เชน รูปส่ีเหลี่ยมกับรูปวงกลม  
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 2. วัสดุของเลนที่เปนของจริง (Real Materials) เปนวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะและไมสามารถ

ใชเลนไดในโลกของผูใหญ วัสดุของเลนเหลานี้จะชวยเสริมการเรียนรูของเด็กไดอยางดีเนื่องจาก

สามารถปรับเปลี่ยนไดหลายรูปแบบ และทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการอยากเลนเลียนแบบผูใหญที่

ตนเองยึดเปนตนแบบ วัสดุของเลนชนิดนี้ ไดแก ทราย โคลน น้ํา ดินเหนียว อาหาร เครื่องมือชางไม 

เสื้อผาแบบผูใหญ 

  2.1 ทราย น้ํา และโคลน (Sand, Water and Mud ) ถือเปนวัสดุของเลนที่ไมมีรูปแบบ

หรือรูปรางที่แนนอน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับภาชนะที่ใชรองรับวัสดุ เชน กรวย หลอด หรือแมพิมพ คุณสมบัติ

ของวัสดุของเลนชนิดนี้นอกจากมีราคาไมแพงแลวยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลนไดอยางไม

จํากัด 

  2.2 ดินเหนียว และแปงโด (Clay and Play-don) ดินเหนียวเปนวัสดุของเลนที่ไดจาก

ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งกับการเลนสงเสริมพัฒนาการทางความคิดของเด็ก วัสดุของ

แลนนี้สามารถมวน ตัดแบง ผสมกัน หรือใชเลนกับส่ิงของตาง ๆ ได เชน แมพิมพคุกกี้ เปนตน 

นอกจากนี้ดินเหนียวสังเคราะหหรือแปงโดก็สามารถใชเลนแทนดินเหนียวจากธรรมชาติไดดีเหมือนกัน 

  2.3 อาหาร (Food) เปนวัสดุของเลนทางธรรมชาติที่ไมคํานึงสถานภาพเดิมเชนกัน 

สามารถเปลี่ยนสถานะไดหลายอยาง ไมวาจะเปนแบบดิบ ผัดทําอาหาร หรือแบบแชเข็ง เด็กปฐมวัยมี

โอกาสไดรับประสบการณจากลักษณะของอาหารที่มีความแตกตางกันจากการใชประสาทสัมผัสของ

ตนเอง 

  2.4 ไมและเครื่องมือชางไม (Wood and Woodworking Tools) วัสดุของเลนไมสวนใหญ

จะทําจากไมแปรรูป ซึ่งของเลนไมที่ดีจะตองมีผิวเรียบ ไมมีเส้ียนคม น้ําหนักเบา และบิดปรับรูปทรงได

งาย แตเพื่อปองกันอันตรายที่เด็กอาจไดรับจากการใชเครื่องมือชางไม ผูปกครองควรใหการดูแลอยาง

ใกลชิด 

 3. วัสดุของแลนเกี่ยวกับสราง (Construction Materials) เปนของเลนที่ออกแบบมาใหเด็ก

เลนไดหลายวิธีดวยกัน แตจะมีความแตกตางจากวัสดุของเลนเกี่ยวกับการสอนและใหความรูทีม่วีธิกีาร

เลนเฉพาะแบบ สวนวัสดุเกี่ยวกับการสรางจะมีรูปแบบการเลนที่อิสระมากกวา เชน เลโก (Lego) 

สามารถปรับสราง ร้ือรูปทรงแลวสรางอีกไดเปนรอยรูปแบบ ในขณะที่ภาพตอ ซึ่งเปนของเลนเกี่ยวกับ

การสอนจะสมบูรณเปนภาพไมไดถาไมตอช้ินสวนชิ้นสุดทายลงไปในภาพ 

  3.1 บล็อก (Block) สามารถมีรูปราง ขนาด สี และวัสดุที่ใช อาทิ ไม พลาสติกที่แตกตาง

กันไดมากมายหลายแบบ โดยปกติขนาดและรูปรางของบล็อกควรไดมาตรฐานสัมพันธกัน วัสดุที่ใช

ตองไดรับการขัด ลบเหลี่ยมคมตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเลนของเด็ก 
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  3.2 ชุดการสราง (Building Sets) เปนชุดของเลนที่ประกอบดวยชิ้นสวนจํานวนมาก 

ชิ้นสวนเหลานี้สามารถตอเขาดวยกันและทําออกมาไดหลายวิธี เปนของเลนที่มีประโยชนอยางยิ่ง

สําหรับเด็กปฐมวัยเนื่องจากมีความยืดหยุนสูงในการเลน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชได

มากมาย เชน เลโก โดมิโน บล็อกเอ บี ซี เปนตน 

  3.3 ของเลน (Toys) เปนแบบจําลองของสิ่งของที่เด็กพบเห็นและสัมผัสจากสิ่งแวดลอม

ทางสังคม ครอบครัว ของเลนบางชนิดจําลองมาจากของจริงในชีวิตประจําวัน เชน บาน รถ และสัตว

ตาง ๆ บางชนิดสรางจากสิ่งที่คิดจินตนาการขึ้นมา เชน ซุปเปอรฮีโร (Superheroes)  เด็กสามารถเลน

ชนิดนี้ไดงายและเลนไดทุกแหง สามารถจําแนกกลุมของเลนประเภทนี้ได 3 กลุม คือ 

  3.4 ของเลนที่เปนเครื่องใชในบานเรือน (Housekeeping Toys) ของเลนกลุมนี้เปน

ตัวแทนของคนและสิ่งของในครอบครัว เชน ตุกตา ชุดเครื่องครัวของเลน โตะ เตาอบ รถเข็นเด็กของ

เลน 

  3.5 ของเลนที่ เปนยานพาหนะ  (Transportation Toy) ประกอบดวยรถไฟ  รถเกง 

รถบรรทุก และเรือของเลน เปนของเลนที่เลนไดทั้งเด็กเล็กและเด็กโต 

  3.6 ของเลนที่เปนรูปสัตวหรือตัวการตูน (Animate Toy) ของเลนกลุมนี้เปนตัวแทนของ

สัตวคน และส่ิงสมมติทุกประเภท โดยมากของเลนชนิดนี้จะทําจากพลาสติกและเด็กนิยมเลนของเลน

ที่มาจากตัวละครในการตูนทางภาพยนตรโทรทัศนอยางมาก 

          สุชา  จันทนเอม (2538: 61-63) ไดแบงชนิดของของเลนตามชวงอายุของเด็ก ดังนี้ 

 ของเลนสําหรับเด็กออน (Babyhood Toys) อายุระหวางแรกเกิดถึงสามป เปนของเลนที่ฝก

ประสาทสัมผัสการรับรูดานตาง ๆ  

 ของเลนสําหรับวัยเด็กตอนตน หรือวัยกอนเขาโรงเรียน (Pre-School Toys) อายุ ระหวาง 3 – 

5 ป ไดแก ของเลนที่ชวยพัฒนากลามเนื้อยอย ชวยการประสานกันของประสาทสัมผัสรับรูตาง ๆ 

สงเสริมการใชภาษา ความคิด และจินตนาการ 

 ของเลนสําหรับวัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood Toys) อายุระหวาง  5 – 10 ป ไดแก 

ของเลนที่ชวยพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ของเลนที่เด็กตองเลนรวมกัน ของเลนที่ตองมีกฎ กติกา 

 ของเลนสําหรับวัยเด็กตอนปลาย (Late childhood Toys) อายุระหวาง 10 – 12 ป ไดแก ของ

เลนที่เด็กตองใชความคิดมากขึ้น เชน การเลนตอภาพ ตอศัพท เกมสตาง ๆ เปนตน 

   วราภรณ  รักวิจัย (2527: 78-81) ไดแบงชนิดของของเลนตามการเสริมทักษะดานตางๆดังนี้ 

      ของเลนสงเสริมทักษะทางภาษาเปนของเลนที่เกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน เชน ของเลนที่

เปนตัวพยัญชนะ คํา ภาพ เร่ืองราว และการสนทนา 
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           ของเลนสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรเปนของเลนที่ฝกการคิดคํานวณ การเปรียบเทียบ การ

จําแนก การจัดลําดับ การรวม การแยก เชน ของเลนที่เกี่ยวกับตัวเลข รูปทรงเรขาคณิต 

           ของเลนใหรูจักสิ่งตาง ๆ และฝกการสังเกต เปรียบเทียบ เปนของเลนที่เกี่ยวกับการรูจักรูปราง 

สี ชื่อส่ิงของและประโยชน 

           ของเลนฝกการใชประสาทสัมผัส เปนของเลนที่เด็กไดตอก หยอด กด รอย ปก เย็บ ผูก เกี่ยว 

รูด ซึ่งฝกประสาทตา และมือใหสัมพันธกัน 

           ของเลนพัฒนากลามเนื้อเล็ก – ใหญ เปนของเลนที่เด็กไดกํา บีบ เขยา เคาะ ตี ดึง จูง ไถ 

ผลัก เลือน ซึ่งเด็กไดออกกําลังนิ้ว มือ แขน ลําตัว และขา 

          ของเลนใหเลียนแบบ และสมมุติตามจินตนาการ เปนของเลนที่พัฒนาการรับรู ความคิดผัน 

และเลียนแบบของจริง 

           ของเลนใหเลนสราง และสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนของเลนที่ฝกใหเด็กสรางตามโครง

รางที่กําหนดให และสามารถใชความคิดสรางสรรคส่ิงที่ตนสนใจ 

           ของเลนสงเสริมประสบการณเกี่ยวกับโครงสรางกลไกของของเลน เปนของเลนที่สงเสริม

ความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร 

           ของเลนฝกการแกปญหา เปนของเลนที่ชวยเด็กฝกการแกปญหา และกลาแสดงออก 

      สมชาย  อาภรณพราว (2533: 12 – 14) ไดแบงชนิดของของเลนออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ 

ไดแก 

 1. ของเลนทั่วไป (Ordinary Toys) ไดแก ของเลนทั่วไปที่ทําดวยพลาสติก ไมและโลหะ 

 2. ของเลนทําเอง (Stuffed Toys) ไดแก พวกตุกตายัดนุน และ 

ของเลนประเภทตกแตง ซึ่งทําจากผาฝายไดแก ของเลนที่ทําดวยกระดาษในรูปแบบตาง ๆ เชน วาว   

 3.  เกม (Games) เชน หมากรุก หมากออส สแครปเบิ้ล 

  4.  ของเลนสรางสรรค (Creative Toys) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ของเลนการศึกษา 

(Education Toys) คือของเลนเพื่อการศึกษา และสรางสรรค ความคิดใหเด็ก เปนของเลนที่ชวย

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก และของเลนชวยสอน (Teaching Aid) คือของเลนที่ใชชวยในการสอนใน

โรงเรียน เชน ในโรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก 

 นอกจากการแบงประเภทของเลนดังกลาวขางตนแลว พบวายังมีศัพทที่ใชเรียกชนิดของเลน

อีกหลายคําไดแก (ปยชาติ แสงอรุณ. 2526: 49: อางอิงจาก ศรัญ  ตติยากิตติ. 2544: 14)  

 ของเลนคนเดียว (Isolate toys) คือของเลนที่ผูเลนจะตองเลนคนเดียว ไมสามารถเลนรวมกับ

ผูอ่ืนได เนื่องจากขอจํากัดของรูปแบบการเลน 
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 ของเลนกับเพื่อน (Social Toys) คือ ของเลนที่สามารถเลนไดมากกวา 1 คนขึ้นไปโดยผูเลน

อาจเลนคนเดียว หรือเลนรวมกับผูอ่ืนก็ได เชน ตุกตา จิกซอว 

 ของเลนใชกําลัง (Aggressive toys) คือ ของเลนที่มีความรุนแรงไมวาจะโดยรูปแบบของของ

เลน หรือวิธีการเลน เชน ปน แมวาจะไมมีความรุนแรงของการยิง แตโดยรูปแบบของของเลนถือวาเปน

ของเลนที่มีความรุนแรง 

 ของเลนชนิดเบา (Soft Toys) คือ ของเลนที่ไมมีความรุนแรง แตมีความละเอียดออนทั้งวัสดุที่

ใชทํา หรือวิธีการเลน เชน ของเลนไม ของเลนที่ผลิตจากผา หรือวัสดุปลอดสารพิษ รวมถึงของเลน

เกี่ยวกับเสริมทักษะ 

 ของเลนเขาสังคม (Prosocial Toys) คือ ของเลนที่สนับสนุนการเขาสังคมของผูเลนเนื่องจาก

รูปแบบของของเลน หรือวิธีการเลนที่ผูเลนไมอาจเลนคนเดียวได หรือไดแตไมไดรับความเพลิดเพลิน 

 ของเลนตานสังคม (Antisocial Toys) คือ ของเลนที่ไมสนับสนุนปฏิสัมพันธทางสังคมของผู

เลน เนื่องจากรูปแบบของของเลนที่ตองเลนคนเดียว หรือวิธีการเลนตองมีการแขงขัน หรือเอาชนะกัน

อยางรุนแรง หรือของเลนที่มีความกาวราว 

 ของเลนมือกระทํา (Active Toys) คือ ของเลนที่มีกิจกรรมใหเด็กกระทําเพื่อใหเด็กเกิดทักษะ 

เชน ฝกความจํา ความพรอม ความคิดสรางสรรค 

 ของเลนเพลิดเพลิน (Passive Toys) คือ ของเลนที่ใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

มุงใหเด็กไดรับในส่ิงที่จัดหา หรือจัดเตรียมใหมากกวาที่จะใหเด็กมีกิจกรรมกระทําหรือของเลนอัตโนมตัิ

ที่เคลื่อนไหวดวยการใชคําสั่งครั้งเดียว ทําใหผูเลนไมเกิดความสนุกสนานหรือทักษะการเรียนรู 

 ของเลนเฉพาะเพศ (Sex – Typed Toys) คือ ของเลนที่แบงแยกเพศของผูเลนโดยรูปแบบ

ของของเลน เชน หุนยนต เปนของเลนสําหรับเด็กผูชาย ตุกตา เปนของเลนสําหรับเด็กผูหญิง 

 ของเลนที่ไมแยกเพศ (Non - Typed Toys ) คือ ของเลนที่ไมแบงแยกเพศของผูเลนโดย

รูปแบบของของเลน กลาวคือเปนของเลนที่เลนไดทั้งเด็กผูหญิงแลเด็กผูชาย 

 ของเลนรุนแรง (Violent Toys) คือ ของเลนที่มีอันตรายทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยรูปแบบ

ของของเลน วิธีการเลน และวัสดุที่ใชทํา เชน ปนอัดลม วิดีโอเกมที่มีความรุนแรง ของเลนที่ตรงขาม คือ 

Nonviolent Toys (Golf. 1995) 

 ของเลนภาพพิมพ (Pretending Toys)  คือ ของเลนที่ทําขึ้นเลียนแบบวัสดุอุปกรณเครื่องใช

จริง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลน อุปกรณชาง เครื่องครัว วัสดุตกแตงอุปกรณเกี่ยวกับอาชีพตางโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางจินตนาการและความคิดรวบยอดใหกับผูเลน 

 ของเลนติดตอ (Construction Toy) คือ ของเลนที่ผูเลนจะตองใชชิ้นสวนตาง ๆ ของของเลน

นั้น หรือวัสดุตาง ๆ เพื่อประกอบกันขึ้นเปนของเลนชิ้นใหม เชน การตอบล็อกพลาสติก (เลโก) 
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 ของเลนตกแตง (Proactive Toys) คือ ของเลนที่กระตุนใหเด็กไดแสดงออกทางการกายภาพ 

ดวยการกระทําตอของเลน เชน ตอ เรียง ปน วาด เพื่อสงเสริมพัฒนาการ และใหเด็กไดระบายอารมณ

ความรูสึกตาง ๆ ผานการเลน 

 กลาวโดยสรุปวาของเลนมีใหเลือกมากมายหลายชนิดแตละชนิดเหมาะสมกับพัฒนาการของ

เด็กแตละคนและแตละวัย ของเลนเปนเครื่องมือที่จะนําเด็กไปสูกระบวนการเลน ซึ่งของเลนมีหลาย

ชนิด สามารถแบงออกตามวัตถุประสงคของการเลน เชนของเลนเพื่อการพัฒนากลามเนื้อ ของเลนเพื่อ

สรางความคิด ดังที่กลาววาของเลนไมจําเปนตองมีราคาแพงแตจะตองเปนของเลนที่ปลอดภัย 

เหมาะสมกับอายุเด็ก และสามารุกระตุนพัฒนาการเด็กในดานใดดานหนึ่ง  

 
 1.8 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กที่ใชในสถานศึกษา 
 1. ของเลนประเภท รอย ผูก แกะ 

                         

ตาราง 1 แสดงของเลนเสริมทักษะประเภท รอย ผูก แกะ 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

รอยเชือกตัวสัตว 

 

เรียนรูเร่ืองสีและรูปราง ฝก

การสังเกตสมาธิและฝก

ทักษะการใชมอืใหสัมพนัธ

กับสายตาจากการรอย

เชือก 

 

รอยเชือกตัวสัตว 

 

เรียนรูเร่ืองสีและรูปราง ฝก

การสังเกตสมาธิและฝก

ทักษะการใชมอืใหสัมพนัธ

กับสายตาจากการรอย

เชือก 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ชุดฝกแตงตัว  

แบบตาไกรอย

เชือก30x30 cm 

ชวยสรางเสริมทักษะการใช

ส่ิงของตางๆที่ตองเจอใน

ชิวิตประจําวันฝกทักษะการ

ใชมือใหสัมพันธกับสายตา 

 

 

ชุดฝกแตงตัว  

แบบเข็มขัด 

30x30 cm 

 

ชวยสรางเสริมทักษะการใช

ส่ิงของตางๆที่ตองเจอใน

ชิวิตประจําวันฝกทักษะการ

ใชมือใหสัมพันธกับสายตา 

 

 

ชุดฝกแตงตัว  

แบบกระดุม 

30x30 cm 

 

ชวยสรางเสริมทักษะการใช

ส่ิงของตางๆ ที่ตองเจอใน

ชิวิตประจําวันฝกทักษะการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ชุดฝกแตงตัว  

แบบรูดซิป 

30x30 cm 

 

ชวยสรางเสริมทักษะการใช

ส่ิงของตางๆที่ตองเจอใน

ชิวิตประจําวันฝกทักษะการ

ใชมือใหสัมพันธกับสายตา 

 

 

ชุดฝกแตงตัว  

แบบผูกโบว 

30x30 cm 

 

เรียนรูเร่ืองการรอยเชือก 

ฝกทักษะการใชสมาธ ิการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

เรียนรูเร่ืองของสีรูปราง

รูปทรง 

 

 

รอยลูกปดเสน

ผานศนูยกลางรู 

0.5 cm 

 
 

เรียนรูเร่ืองการรอยเชือก 

ฝกทักษะการใชสมาธ ิการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

เรียนรูเร่ืองของสีรูปราง

รูปทรง 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

รอยลูกปดเสน

ผานศนูยกลางรู 

0.5 cm 

 
 

เรียนรูเร่ืองการรอยเชือก 

ฝกทักษะการใชสมาธ ิการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

เรียนรูเร่ืองของสีรูปราง

รูปทรง 

 

 

รถไฟรอยเชือก

เรียนรูรูปทรง 

7.2x26.5x9.5 c 

เรียนรูเร่ืองสีและรูปราง

รูปทรง ฝกการสังเกตสมาธิ

และฝกทักษะการใชมือให

สัมพันธกับสายตาจากการ

รอยเชือก 

 

 

 จากตาราง 1 แสดงของเลนเสริมทักษะประเภท รอย ผูก แกะเปนของเลนที่เด็กไดฝกการใช

ประสาทสัมผัส กด รอย ปก เย็บ ผูก เกี่ยว รูด ดึง ซึ่งฝกประสาทตา และมือใหสัมพันธกันไดแก ของเลน

ประเภทเชือก (Stringing toy) เปนของเลนที่ทําจากวัสดุวัสดุประกอบหลากหลายแบบ เชน ไม 

พลาสติก และโลหะโดยปกติชุดของเลนเชือกจะประกอบดวยเชือกที่ปราศจากความคม และชิ้นสวน

ขนาดเล็กที่มีรูตรงกลาง เพื่อใหเด็กรอยเชือกเขาไป การเลนของเลนชนิดดังกลาวจะชวยฝกการทํางาน

ประสานกันระหวางตาและมือ ทั้งยังฝกการเรียนรูทางดานลําดับกอนหลัง ฝกการสังเกตมีสมาธิ   ซึ่ง

เด็กไดออกกําลังนิ้ว มือ แขน เรียนรูเร่ืองสีและรูปราง เรียนรูรูปราง ชวยสรางเสริมทักษะการใชส่ิงของ

ตางๆที่ตองเจอในชิวิตประจําวัน 
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 2. ของเลนประเภท กํา บีบ 

 

ตาราง 2  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท กํา บีบ 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ชุดผักผลไมจําลอง

(พลาสติก) 

 
 

ฝกทักษะการใชมือในการ

หยิบจับกระตุนใหเกิด

จินตนาการและเลนเปน

กลุม 

 

 

ชุดตัวติดแมเหล็ก

สรางสรรค 

 
 

ฝกทักษะการใชมือในการ

หยิบจับกระตุนใหเกิด

จินตนาการ 

 

 

ชุดสัตวไดโนเสาร

จําลอง (พลาสติก) 

ฝกทักษะการใชมือในการ

หยิบจับสัมผัสกระตุนให

เกิดจินตนาการ 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ชุดสัตวเลี้ยจําลอง 

(ยาง) 

 

ฝกทักษะการใชมือในการ

หยิบจับสัมผัสกระตุนให

เกิดจินตนาการ 

 

 

ชุดบีบตัวสัตว 

 

ฝกทักษะการใชมือในการ

หยิบจับบีบสัมผัส 

 

 

 

 จากตาราง 2  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท กํา บีบ เปนของเลนพัฒนาการรับรู 

การเลียนแบบจําลองของสิ่งของที่เด็กพบเห็นและสัมผัสจากสิ่งแวดลอมทางสังคม ครอบครัว 

จินตนาการ จากของจริงใชีวิตประจําวัน เชน สัตวตางๆ ตุกตา ผลไมจําลอง เปนการพัฒนากลามเนื้อ

เล็ก ของเลนที่เด็กได กํา บีบ เขยา ติด ดึงเด็กสามารถเลนชนิดนี้ไดงายและเลนไดทุกแหง ของเลนที่

เปนรูปสัตวหรือตัวการตูน (Animate Toy) ของเลนกลุมนี้เปนตัวแทนของสัตวคน และส่ิงสมมติทุก

ประเภท โดยมากของเลนชนิดนี้จะทําจากพลาสติก ไม และโลหะ เด็กนิยมเลนของเลนที่มาจากตัว

ละครในการตูนทางภาพยนตรโทรทัศนอยางมากเปนของเลนที่พัฒนาการรับรู ความคิดฝน กระตุนให

เกิดจินตนาการและเลนเปนกลุม 
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 3.  ของเลนประเภท กด ดึง พลิก หมุน 

 

ตาราง 3 แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท กด ดึง พลิก หมุน 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

เรียนรู

ภาษาอังกฤษกับ

การพลกิภาพ 
32x48x8 cm 

 

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ

และรูปภาพจากรูปทรงฝก

ทักษะการใชมอืในการจับ

หมุนกลับไปมา 
 

 
 

เรียนรูตัวเลขกบั

การพลกิหมนุ

รูปทรง 
22x14 cm 

 
 

เรียนรูตัวเลขและการบวก

ลบจากรูปทรงฝกทักษะการ

ใชมือในการจบัหมนุ

กลับไปมา 
 

 

รถบิดดัดเปลี่ยน

รูปราง 
5x13.2x4.8 cm 

สามารถดัดเปลี่ยนรูปราง

ไดหลายแบบ ชวยพัฒนา

ทักษะการใชมอืจินตนาการ

ความคิดสรางสรรค 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

กด ติด รวมรูปทรง

สามเหลี่ยม 
17x17 cm 

 

 

เรียนรูรูปราง สี ของ

สามเหลี่ยมตางๆนําไป

จัดเรียงบนถาดใหถูกตอง

ฝกทักษะการใชมือในการ

จับกด 
 

 

กด ติด รูปทรง

เรียนรูชีวิตสัตว 
25x25 cm 

 

เรียนรูรูปรางเรขาคณิตและ

วงจรชีวิตของสัตวนําไป

จัดเรียงบนถาดใหถูกตอง

ฝกทักษะการใชมือในการ

จับกด 

 
  

กด ติด สัตวปก 
กับเงา 
20x25 cm 

 
 

 

เรียนรูรูปรางของสัตวตางๆ

นําไปจัดเรียงบนถาดเงาให

ถูกตองฝกการสังเกตและ

ทักษะการใชมอืในการจับ

กด 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

กด ติด เรียนรูรูป

พืชผักกับเงา 
20x25 cm 

 

 

เรียนรูรูปรางของพืชผัก

ตางๆ นําไปจดัเรียงบนถาด

เงาใหถูกตองฝกการสังเกต

และทักษะการใชมือในการ

จับกด 
 

 

กด ดึง รูปชาง 
11.5x34 cm 

 

 

เรียนรูรูปรางของชางใน

ทาทางตางๆนาํไปจัดเรียง

บนถาดเงาใหถูกตองฝก

การสังเกตและทักษะการใช

มือในการจับกด 
 

 

จิ๊กซอแมว 
30x30 cm 

 

 

เรียนรูรูปรางของสัตวนาํ

ชิ้นสวนไปจัดเรียงบนถาด

เงาใหถูกตองฝกการสังเกต

และทักษะการใชมือในการ

จับ 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

กด ติด เรียนรูรูป

สัตวน้ํา  
24x30 cm 
 

 

เรียนรูรูปรางของสัตวน้าํ

ตางๆนาํไปจัดเรียงบนถาด

เงาใหถูกตองฝกการสังเกต

และทักษะการใชมือในการ

จับ 
 

 

จิ๊กซอไดโนเสาร 
22x22x1 cm 

 

เรียนรูรูปรางของสัตว

ไดโนเสารนาํไปจัดเรียงบน

ถาดเงาใหถูกตองฝกการ

สังเกตและทักษะการใชมือ

ในการจับ 
 

 

จิ๊กซอตอเสนทาง 
เดินของมด 
22x22x1 cm 

 

 

เรียนรูรูปราง สีนําไป

จัดเรียงบนถาดใหถูกตอง

ฝกการสังเกตและทักษะ

การใชมือในการจับ 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

จิ๊กซอมดแดงทํารัง 
 

 

เรียนรูรูปรางของมดนาํไป

จัดเรียงบนถาดใหถูกตอง

ฝกการสังเกตและทักษะ

การใชมือในการจั 

 

บล็อกสวมรูปทรง

เรขา 

19x19x7.5 cm 

 

 

เรียนรูรูปทรงและสีตางๆ

นําไปจัดเรียงบนถาดให

ถูกตองฝกการสังเกต

แยกแยะรูปทรงทกั 

 

บล็อกสวมรูปทรง 
 

 

เรียนรูรูปทรงและสีตางๆ

นําไปจัดเรียงบนถาดให

ถูกตองฝกการสังเกต

แยกแยะรูปทรงทกัษะการ

ใชมือในการจบักด 
 

 

 

 จากตาราง 3 แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท กด ดึง พลิก หมุน เปนของเลน

เกี่ยวกับการสอนและใหความรู (Instruction Materials) สวนใหญเปนของเลนสําเร็จรูปที่เนน

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยการออกแบบใหสอนทักษะเฉพาะดาน และกอใหเกิดความคิด
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รวบยอดภายในตัวเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษาทางสังคม 

ซึ่งไดจากการเลนของเลนประเภท ภาพตอ (Puzzles) มักไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริมการใช

ประสาทสัมผัสตาและมือรวมกัน โดยการฝกหาความสัมพันธทางดานรูปทรง และขนาด รวมทั้งฝกการ

สรางความคิดแบบองค รวมจากชิ้นสวนภาพตอ โดยทั่วไปภาพตอสําหรับเด็กเล็กอนุบาลใชแบบ

กระดานไมอัด ขนาดของชิ้นสวนคอนขางใหญ ประมาณ 4 – 6 ชิ้น ซึ่งชวยสงเสริมทักษะการใช

กลามเนื้อเล็ก และการพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นสูงไดเปนอยางดีและ วัสดุการเลนแบบซอนภาพ 

(Nesting Materials) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียงลําดับตามกัน และเขาใจความสัมพันธของ

ขนาดของเลน เชน การฝกใหเด็กเลือกขนาดชิ้นสวนที่เหมาะสมชิ้นหนึ่งใสเขาไปในช้ินสวนอีกชิ้นให

กลายเปนชิ้นสวนเดียวกันอยางสมบูรณ ของเลนสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรเปนของเลนที่ฝกการ

คิดคํานวณ การเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดลําดับ การรวม การแยก เชน ของเลนที่เกี่ยวกับตัวเลข 

รูปทรงเรขาคณิต 

 

 4. ของเลนประเภท เลื่อน  รูด 

 

 ตาราง 4  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท เลื่อน รูด 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ลูกปดรถไฟเหาะ 
23.5x23.5 cm 

 

ฝกการมองเหน็ชวยพัฒนา

กลามเนื้อแขน ลูกปดสามารถ

เคลื่อนที่ไดตาม 
โครงลวด 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ลูกคิดนับจํานวน 

12x41x42.5 cm 

 

เรียนรูเร่ืองสีและการนบั

จํานวนเสริมสรางพฒันาการ

ในสวนของกลามเนื้อมือ 
 

 

เลื่อนตัวเลข 
 

เรียนรูเร่ืองสี ตัวเลขและการ

นับจํานวนเสรมิสราง

พัฒนาการในสวนของ

กลามเนื้อมือ 
 

 

เลื่อนตอตัวสัตว 

 

เรียนรูเร่ืองรูปรางสัตวและที่

อยูอาศัยเสริมสรางพฒันาการ

ในสวนของกลามเนื้อมือ 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

นาฬิกาเศษสวน 
19x24x5 cm 

 

เรียนรูเร่ืองเวลาฝกทกัษะใน

สวนของกลามเนื้อมือ 

 

 

เรียนรูเร่ืองเวลาฝก

ทักษะในสวนของ

กลามเนื้อมือ 

 

เรียนรูเร่ืองสีรูปรางรูปทรง

เสริมสรางพฒันาการในสวน

ของกลามเนื้อมือและ

จินตนาการ 

 

 

เลื่อนนิว้เขียน

พยัญชนะ  

15x15 cm 

 

เรียนรูเร่ืองพยญัชนะไทย

เสริมสรางพฒันาการในสวน

ของกลามเนื้อมือในการสัมผัส

รองตัวอักษร 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ชุดนักตกปลา 

34x34x5.5 cm 

 

ชวยฝกสมาธแิละทักษะการใช

มือเรียนรูเร่ืองอาชีพ 
 

 

ไดโนเสารเข็น

เลื่อน 

7x13x10 cm 

 

ฝกการใชมือใชสายตาในการ

มองลอที่เคลื่อนไหว 
 

 

รถเข็นเลื่อน 
4.5x9.4x8.6 cm 

 

ฝกการใชมือใชสายตาในการ

มองลอที่เคลื่อนไหว 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

รถบรรทุกเข็น

เลื่อนนับตัวเลข 
7x35x12.5 cm 

 

เรียนรูเร่ืองสี ตัวเลขฝกทกัษะ

การใชกลามเนื้อมือและ

สายตาใหสัมพันกันในการ

ลากเลื่อน 
 

 

จรเขดึงยืดลาก

เลื่อน 

9.5x25x9 cm 

 

เรียนรูเร่ืองสัตวคร่ึงบก

เสริมสรางพฒันาการในสวน

ของกลามเนื้อมือในการลาก

เลื่อนและดึงยดื 

 

 

 

 จากตาราง 4  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท ตอ ตอก ตีเปนของเลนฝกการใช

ประสาทสัมผัส เชน ของเลนที่เด็กไดเลื่อน รูด เขี่ย ดึง ดัน ยืดซึ่งฝกประสาทตา และมือใหสัมพันธกันซึ่ง

เด็กไดออกกําลังนิ้ว มือ แขน ลําตัว เปนของเลนทั่วไป (Ordinary Toys)ที่ทําดวย ไม และเปนของเลน

การศึกษา (Education Toys) คือของเลนเพื่อการศึกษา และสรางสรรค ความคิดใหเด็ก เปนของเลนที่

ชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก สามารถเลนของเลนคนเดียว (Isolate toys) หรือเลนของเลนกับเพื่อน 

(Social Toys) ลูกปดสามารถเคลื่อนที่ไดตามโครงลวดเสริมสรางพัฒนาการในสวนของกลามเนื้อมือ

เรียนรูเร่ืองสี รูปรางรูปทรง ตัวเลขการนับจํานวน เรียนรูเร่ืองรูปรางสัตวและที่อยูอาศัยเสริมสราง

พัฒนาการในสวนของกลามเนื้อมือและจินตนาการฝกการใชมือใชสายตาในการมองลอที่เคลื่อนไหว  
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 5. ของเลนประเภท ตอ ตอก ตี ติดประกอบ 

    

ตาราง 5  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท ตอ ตอก ตี 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 
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ตาราง 5  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท ตอ ตอก ตี 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

บล็อกไมรูปทรง

เรขาคณิตสี

ธรรมชาติ 

 

เสริมสรางจนิตนาการที่อิสระ

เรียนรูเร่ืองของรูปรางรูปทรง 

ฝกในการสรางเรื่องราวจําลอง

ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมือ

หยิบจับตอ 

 
 

บล็อกไมตอรูปราง

ตางๆ 

11x23.5x14 cm 

 

พัฒนาการในสวนของ

กลามเนื้อมือในการลากเลื่อน

และการตอประกอบสวมลง

แกน 

 

รถตอลากเลื่อน 
 

เสริมสรางจนิตนาการที่อิสระ

เรียนรูเร่ืองของรูปรางรูปทรง 

ฝกในการสรางเรื่องราวจําลอง

ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมือ

หยิบจับตอ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

รถตอลากเลื่อน 
 

เสริมสรางจนิตนาการที่อิสระ

เรียนรูเร่ืองของรูปรางรูปทรง 

ฝกในการสรางเรื่องราวจําลอง

ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมือ

หยิบจับตอ 

 

บล็อกยางรูปทรง

เรขาคณิต 
 

เรียนรูเร่ืองสีและรูปรางรูปทรง 

และฝกทักษะการใชมือให

สัมพันธกับสายตาจากการตอ

ประกอบรูปราง 
 

 

ตัวตอพลาสตกิ

ส่ีเหลี่ยม 
 

เสริมสรางทักษะในเรื่องการได

ยิน จังหวะดนตรีเสริมสราง

พัฒนาการดานกลามเนื้อมอื

และแขน 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ตัวตอพลาสตกิ

สรางสรรค 
 

ฝกการแยกแยะระดับเสียงฝก

ทักษะการใชมอืใหสัมพนัธกบั

สายตาชวยเสริมสราง

พัฒนาการด 

 

ตัวตอพลาสตกิ

สรางสรรค 
 

เรียนรูร่ืองสีรูปทรงและ

เศษสวนฝกทกัษะการใชมือ

หยิบจับสวมลงในกลอง 
 

 

กลองโทน กลอง

ยาว กลองปอก

แปก 

 

เรียนรูร่ืองสีรูปรางฝกทักษะ

การใชมือหยิบจับช้ินสวน

ประกอบเปนรูปราง 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

กลองโทน 

 

เรียนรูชีวิตสัตวปาและ

ธรรมชาติฝกการสังเกตเพื่อตอ

ภาพใหสมบูรณ และเรียนรู

เร่ืองตัวเลข 

 

เรียนรูชีวิตสัตวปา

และธรรมชาติฝก

การสังเกตเพือ่ตอ

ภาพใหสมบูรณ 

และเรียนรูเร่ือง

ตัวเลข 

เรียนรูอักษรและตอภาพ

คําศัพทเบื้องตนฝกทกัษะการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

จากการตอภาพ 

 

ระนาด 4 เสียง 

15.5x18x4.5 cm 

 

เรียนรูอักษรและตอภาพ

คําศัพทเบื้องตนฝกทกัษะการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

จากการตอภาพ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ระนาด 5 เสียง 

21x24x15 cm 

 

เรียนรูอักษรและตอภาพ

คําศัพทเบื้องตนฝกทกัษะการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

จากการตอภาพ 

 

เศษสวนรูปทรง

ส่ีเหลี่ยม 

9.6x25.54 cm 

 

เรียนรูร่ืองสีรูปทรงและ

เศษสวนฝกทกัษะการใชมือ

หยิบจับสวมลงในกลอง 
 

 

ผลไมจําลอง 

 

เรียนรูร่ืองสีรูปรางฝกทักษะ

การใชมือหยิบจับช้ินสวน

ประกอบเปนรูปราง 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

ลูกเตาซาฟาร ี

4.8x4.8x4.8 cm 

 

เรียนรูชีวิตสัตวปาและ

ธรรมชาติฝกการสังเกตเพื่อตอ

ภาพใหสมบูรณ และเรียนรู

เร่ืองตัวเลข 
 

 

กลองอักษรผกู

ภาพ 

(ตัวพิมพใหญ) 

12x28.5x6 cm 

 

เรียนรูอักษรและตอภาพ

คําศัพทเบื้องตนฝกทกัษะการ

ใชมือใหสัมพนัธกับสายตา

จากการตอภาพ 

 

กลองตัวเลขผกู

จํานวนภาพ 

24x28.5x6 cm 

 

เรียนรูตัวเลขและตอภาพ

จํานวนสัตวฝกทักษะการใช

มือใหสัมพนัธกับสายตาจาก

การตอภาพ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

กลองภาพสัตวผูก

ภาพกับที่อยูอาศัย 

12x28.5x6 cm 

 

เรียนรูสัตวและตอภาพที่อยู

อาศัยสัตวฝกทักษะการใชมอื

ใหสัมพนัธกับสายตาจากการ

ตอภาพ 
 

 

ภาพกับ

สัญลักษณสัตว- 

ที่อยูอาศัย 

12x28.5 cm 

เรียนรูสัตวและตอภาพที่อยู

อาศัยสัตวฝกทักษะการใชมอื

ใหสัมพนัธกับสายตาจากการ

ตอภาพ 

 

เรียนรูจํานวน 

12x28.5 cm 

 

เรียนรูการนับจํานวนฝกทกัษะ

การใชมือใหสัมพันธกับ

สายตาจากการนับ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

เรียนรูจํานวน 

12x28.5 cm 

เรียนรูการนับจํานวนฝกทกัษะ

การใชมือใหสัมพันธกับ

สายตาจากการนับ 

 

โดมิโนรูปทรง

เรขาคณิต  

4.7x9.7x1 cm 

 

เรียนรูรูปรางเรขาคณิตและตอ

ภาพทีเ่หมือนกันเรียนรูสังคม

ฝกทักษะการใชมือใหสัมพันธ

กับสายตาจากการตอภาพ 

 

 

โดมิโนดอกไม 

12x28.5 cm 

 

เรียนรูรูปรางดอกไมและตอ

ภาพทีเ่หมือนกันเรียนรูสังคม

ฝกทักษะการใชมือใหสัมพันธ

กับสายตาจากการตอภาพ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

 

ชื่อของเลน 

ขนาด 

ประโยชน 

หนาที่ใชสอย 
รูปภาพของเลน 

โดมิโนผลไม 

4.7x9.7x1 cm 

 

เรียนรูรูปรางผลไมและตอภาพ

ที่เหมือนกันเรยีนรูสังคมฝก

ทักษะการใชมอืใหสัมพนัธกบั

สายตาจากการตอภาพ 

 

โดมิโนสัตว 

4.7x9.7x1 cm 

 

เรียนรูรูปรางสตัวและตอภาพ

ที่เหมือนกันเรยีนรูสังคมฝก

ทักษะการใชมอืใหสัมพนัธกบั

สายตาจากการตอภาพ 

 

 

 จากตาราง 5  แสดงของเลนเสริมทักษะของเลนประเภท ตอ ตอก ตีจะเห็นไดวาเปนของเลน

เกี่ยวกับการสอนและใหความรู (Instruction Materials) สวนใหญเปนของเลนสําเร็จรูปที่เนน

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยการออกแบบใหสอนทักษะเฉพาะดาน และกอใหเกิดความคิด

รวบยอดภายในตัวเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องการอาน คณิตศาสตรวิทยาศาสตร และการศึกษาทางสังคม 

ซึ่งไดจากการเลนของเลนประเภทดังกลาว สามารถจําแนกไดดังนี้  โดมิโนเปนของเลนที่สงเสริมดาน

คณิตศาสตรของเลนที่ฝกการจําแนกเปรียบเทียบ การจัดลําดับ จํานวนภาพ รูปทรงเรขาคณิต จํานวน
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เปรียบเทียบ การจัดลําดับ  ของเลนที่สงเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบสี ขนาด 

รูปราง เชน เกมจับคูสี เกมจับคูภาพ  ของเลนสงเสริมความคิดสรางสรรคเปนของเลนที่เด็กไดฝกสราง

ส่ิงตาง ๆ เปนโครงรางตาง ๆ เชน ไมบล็อก ภาพตอ (Puzzles) มักไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริม

การใชประสาทสัมผัสตาและมือรวมกัน โดยการฝกหาความสัมพันธทางดานรูปทรง และขนาด รวมทั้ง

ฝกการสรางความคิดแบบองครวมจากชิ้นสวนภาพตอ  ของเลนประเภทเรียงลําดับ (Stacking toys) 

ออกแบบมาเพื่อใหเด็กฝกการลําดับเรียบเรียงสิ่งของ โดยใชขนาดและสีเปนหลักจากขนาดเล็กที่สุดที่

ไปสูขนาดใหญที่สุด ซึ่งของเลนชนิดนี้จะชวยสอนใหเด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับการเรียงลําดับ และ

เสริมสรางการทํางานรวมกันระหวางมือและตาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ของแลนเกี่ยวกับสราง 

(Construction Materials) เปนของเลนที่ออกแบบมาใหเด็กเลนไดหลายวิธีดวยกัน แตจะมีความ

แตกตางจากวัสดุของเลนเกี่ยวกับการสอนและใหความรูที่มีวิธีการเลนเฉพาะแบบ สวนวัสดุเกี่ยวกับ

การสรางจะมีรูปแบบการเลนที่อิสระมากกวา เชน เลโก (Lego) สามารถปรับสราง ร้ือรูปทรงแลวสราง

อีกไดเปนรอยรูปแบบโดยผูเลนจะตองใชชิ้นสวนตาง ๆ ของของเลนนั้น หรือวัสดุตาง ๆ เพื่อประกอบกัน

ข้ึนเปนของเลนชิ้นใหม ในขณะที่ภาพตอ ซึ่งเปนของเลนเกี่ยวกับการสอนจะสมบูรณเปนภาพไมไดถา

ไมตอชิ้นสวนชิ้นสุดทายลงไปในภาพ  บล็อก(Block) สามารถมีรูปราง ขนาด สี และวัสดุที่ใช อาทิ ไม 

พลาสติกที่แตกตางกันไดมากมายหลายแบบ โดยปกติขนาดและรูปรางของบล็อกควรไดมาตรฐาน

สัมพันธกัน วัสดุที่ใชตองไดรับการขัด ลบเหลี่ยมคมตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเลนของเด็ก   

 กลาวโดยสรุปวา ชุดการสราง (Building Sets) เปนชุดของเลนที่ประกอบดวยชิ้นสวนจํานวน

มาก ชิ้นสวนเหลานี้สามารถตอเขาดวยกันและทําออกมาไดหลายวิธี เปนของเลนที่มีประโยชนอยางยิ่ง

สําหรับเด็กปฐมวัยเนื่องจากมีความยืดหยุนสูงในการเลน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชได

มากมาย เชน เลโก โดมิโน บล็อกและเปนของเลนที่ไมแยกเพศ (Non - Typed Toys ) คือ ของเลนที่ไม

แบงแยกเพศของผูเลนโดยรูปแบบของของเลน ที่เลนไดทั้งเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย   

 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดในแตละประเภทในสถานศึกษาจะมีของเลนเสริม

ทักษะประเภท รอย ผูก แกะ กํา บีบ กด ดึง พลิก หมุน เล่ือน รูด ตอ ตอก ตี ของเลนทุกชนิดอธิบายถึง

ประโยชนของการเลนของเลนเสริมทักษะ  ทําใหทราบวาของเลนมีความสําคัญอยางมากตอ

ประสบการณชีวิตเบื้องตนของเด็กในสถานศึกษา เพราะการที่เด็กมีโอกาสไดรับประสบการณจากการ

เลนมาก ก็จะทําใหเด็กไดผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ  ไดฝกทักษะที่จําเปนตอชีวิตมากขึ้น

ดวยเพื่อเตรียมตัวสําหรับชีวิตในอนาคตของเด็ก  การเลนจะพัฒนาไปตามลําดับของพัฒนาการ ดังนั้น

วัสดุของเลนในสถานศึกษาจึงเกี่ยวกับการสอนและใหความรู (Instruction Materials) สวนใหญเปน

ของเลนสําเร็จรูปที่เนนพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยการออกแบบใหสอนทักษะเฉพาะดาน 

และกอใหเกิดความคิดรวบยอดภายในตัวเด็ก  
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   1.9  วัสดุที่ใชผลิตของเลน 
     วัสดุที่ใชผลิตของเลนในสมัยโบราณยุคตนๆมีอยูในวงจํากัดไมมากชนิดนักแตเมื่อของเลนได

วิวัฒนาการและเจริญกาวหนาจนถึงปจจุบัน วัสดุที่นํามาผลิตของเลนไดใชวัสดุนาๆชนิดอยาง

กวางขวาง  โดยใชวัสดุอยางเดียวลวนๆบาง หรือใชวัสดุหลายอยางประกอบกัน 

    จอหนสัน คริสตีย และยอรกี้ (ดวงพร สถาปนุกูล. 2545: 43 – 45 ;  อางอิงจาก Johnson, 

Christie; & Yawkey. 1987: 169 – 177) ไดทําการแบงชนิดของวัสดุของเลนเปน 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. วัสดุของเลนเกี่ยวกับการสอนและใหความรู (Instructional Materials) สวนใหญเปนของ

เลนสําเร็จรูปที่เนนพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยออกแบบใหสอนทักษะเฉพาะดาน และ

กอใหเกิดความคิดรวบยอดภายในตัวเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

การศึกษาทางสังคม ซึ่งไดจากการเลนของเลนชนิดดังกลาว สามารถจําแนกไดดังนี้ 

  1.1 ภาพตอ (Puzzles) มักไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริมการใชประสาทสัมผัสตาและ

มือรวมกัน โดยการฝกหาความสัมพันธทางดานรูปทรงและขนาด รวมทั้งฝกการสรางความคิดแบบองค

รวมจากชิ้นสวนภาพตอ โดยทั่วไปภาพตอสําหรับเด็กเล็กควรใชแบบกระดาน โฟม ขนาดของชิ้นสวน

คอนขางใหญประมาณ 4 – 6 ชิ้น สวนภาพตอสําหรับเด็กโตควรเปนแบบจิ๊กซอว มีขนาดชิ้นสวนมาก

ข้ึน ซึ่งชวยสงเสริมทักษะการใชกลามเนื้อเล็กและการพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นสูงไดเปนอยางดี 

  1.2 ของเลนประเภทการเรียงลําดับ (Stacking Toys) ออกแบบมาเพื่อใหเด็กฝกการ

ลําดับเรียบเรียงสิ่งของ โดยใชขนาดและสีเปนหลัก จากขนาดเล็กสุดไปขนาดใหญสุด ซึ่งของเลนชนิดนี้

จะชวยสอนใหเด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับการเรียงลําดับ และเสริมการทํางานรวมกันระหวางมือกับตาให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  1.3 ของเลนประเภทเชือก (Stringing Toys) เปนของเลนที่ทําจากวัสดุหลากหลายแบบ 

เชน ไม พลาสติก และโลหะ โดยปกติชุดของเลนเชือกจะประกอบดวยเชือกที่ปราศจากความคม และ

ชิ้นสวนขนาดเล็กที่มีรูตรงกลาง เพื่อใหเด็กรอยเชือกเขาไป การเลนของเลนชนิดดังกลาวจะชวยฝกการ

ทํางานประสานกันระหวางตากับมือ ทั้งยังฝกการเรียนรูทางดานลําดับกอนหลัง 

  1.4 วัสดุการเลนแบบการซอนภาพ (Nesting Material) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียงลําดับตามกัน และเขาใจความสัมพันธของขนาดของเลน เชน การฝกใหเด็กเลือกขนาดชิน้สวน

ที่เหมาะสมชิ้นหนึ่งใสเขาไปในชิ้นสวนอีกชั้นใหกลายเปนชิ้นสวนเดียวกันอยางสมบูรณ 

  1.5 ชุดหมุดตอก (Pegboard Sets) เปนของเลนเกี่ยวกับการสอนที่ไดรับความนิยมมาก 

ซึ่งชวยใหเด็กเขาใจในเรื่องรูปทรงของสิ่งของที่แตกตางกัน เชน รูปส่ีเหลี่ยมกับรูปวงกลม 

 2. วัสดุของเลนที่เปนของจริง (Real Materials) เปนวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะ และไมสามารถ

ใชเลนไดในโลกของผูใหญ วัสดุของเลนเหลานี้จะชวยเสริมการเรียนรูของเด็กไดอยางยอดเยี่ยม 
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เนื่องจากสามารถปรับเปล่ียนไดหลายรูปแบบ และทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการอยากเลนเลียนแบบ

ผูใหญที่ตนเองยึดเปนตนแบบ วัสดุการเลนชนิดนี้ ไดแก ทราย โคลน น้ํา ดินเหนียว อาหาร เคร่ืองมือ

ชางไม เสื้อผาแบบผูใหญ 

  2.1 ทราย น้ําและโคลน (Sand,  Water and Mud) ถือเปนวัสดุของเลนที่ไมมีรูปแบบและ

รูปรางที่แนนอน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับภาชนะที่ใชรองรับวัสดุ เชน กรวย หลอด หรือแมพิมพนั่นเอง 

คุณสมบัติของของเลนชนิดนี้นอกจากมีราคาไมแพงแลวยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลนไดอยาง

ไมจํากัด 

  2.2 ดินเหนียวและแปงโด (Clay and Play – doh) ดินเหนียวเปนวัสดุของเลนที่ไดจาก

ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมอยางยิ่งกับการเลนสงเสริมพัฒนาการทางความคิดของเด็ก วัสดุของ

เลนนี้สามารถมวน ตัดแบง ผสมกัน หรือใชเลนกับส่ิงของตาง ๆ ได เชน แมพิมพคุกกี้ เปนตน 

นอกจากนี้ดินเหนียวสังเคราะหหรือแปงโดก็สามารถใชเลนแทนดินเหนียวจากธรรมชาติดไดดี

เหมือนกัน 

  2.3 อาหาร (Food) เปนวัสดุของเลนทางธรรมชาติที่ไมคํานึงถึงสถานภาพเดิมเชนกัน 

สามารถเปลี่ยนสถานะไดหลายอยางไมวาจะเปนแบบดิบ ผัดทําอาหาร หรือแบบแชแข็ง เด็กมีโอกาส

ไดรับประสบการณจากลักษณะของอาหารที่มีความแตกตางกันจากการใชประสาทสัมผัสของตนเอง 

  2.4 ไมและเครื่องมือชางไม (Wood and Woodworking) วัสดุของเลนไมสวนใหญจะทํา

จากไมแปรรูป ซึ่งของเลนที่ดีจะตองมีผิวเรียบ ไมมีเสี้ยนคม น้ําหนักเบา และบิดปรับรูปทรงไดงาย แต

เพื่อปองกันอันตรายที่เด็กอาจไดรับจากการใชเครื่องมือชางไม ผูปกครองควรใหความดูแลอยางใกลชิด 

 3. วัสดุของเลนเกี่ยวกับการสราง (Constrution Mateerial) เปนของเลนที่ออกแบบมาใหเด็ก

เลนไดหลายวิธีดวยกัน แตจะมีความแตกตางจากวัสดุของเลนเกี่ยวกับการสอนและใหความรูทีม่วีธิกีาร

เลนแบบเฉพาะแบบ สวนวัสดุเกี่ยวกับการสรางจะมีรูปแบบการเลนที่เปนอิสระมากกวา เชน เลโก 

(Legos) สามารถปรับสราง ร้ือรูปทรงแลวสรางอีกไดเปนรอยรูปแบบ ในขณะภาพตอ (Puzzles) ซึ่ง

เปนของเลนเกี่ยวกับการสอนจะสมบูรณเปนภาพไมได ถาไมตอช้ินสวนชิ้นสุดทายลงในภาพ 

  3.1 บล็อก (Blocks) สามารถมีขนาด รูปราง สี และวัสดุที่ใช อาทิ ไมพลาสติก ที่แตกตาง

กันได โดยปกติขนาดและรูปรางของบล็อกควรไดมาตรฐานสัมพันธกัน วัสดุที่ใชตองไดรับการขัด ลับ

เหลี่ยมคมตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเลนของเด็ก 

  3.2 ชุดการสอน (Building) เปนชุดของการเลนที่ประกอบดวยชิ้นสวนจํานวนมาก 

ชิ้นสวนเหลานี้สามารถตอเขาดวยกันและทําออกมาไดหลายวิธี เปนของเลนที่มีประโยชน เนื่องจากมี

ความยืดหยุนสูงในการเลน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชไดมากมาย เชน เลโก โดมิโน บล็อก 

เอ บี ซี เปนตน 
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 4. ของเลน (Toy) เปนแบบจําลองของสิ่งที่เด็กพบเห็นและสัมผัสจากสิ่งแวดลอม ของเลน

บางชนิดจําลองมาจากของจริงในชีวิตประจําวัน เชน บาน รถ และสัตวตาง ๆ บางชนิดสรางจากสิ่งที่

คิดจินตนาการขึ้นมา เชน ซูเปอรฮีโร (Superheroes) เด็กสามารถเลนของเลนชนิดนี้ไดโดยงายและเลน

ไดทุกแหง สามารถจําแนกกลุมของเลนได 3 กลุม คือ 

  4.1  ของเลนที่เปนเครื่องใชในบานเรือน (Housekeeping Toy) ของเลนกลุมนี้เปนตัวแทน

ของคนและสิ่งของในครอบครัว เชน ตุกตา ชุดเครื่องครัวของเลน โตะ ตูเย็น เตาอบ รถเข็นเด็กของเลน 

   4.2  ของเลนที่ เปนยานพาหนะ  (Transportation Toy) ประกอบดวยรถไฟ  รถเกง 

รถบรรทุกและเรือของเลน เปนของเลนที่เลนไดทั้งเด็กเล็กและเด็กโต 

  4.3 ของเลนที่เปนรูปสัตวหรือตัวการตูน (Animation Toys) ของเลนกลุมนี้เปนตัวแทน

ของสัตว คน และสิ่งสมมุติทุกประเภท โดยมากของเลนชนิดนี้จะทําจากพลาสติก และเด็กจะนิยมเลน

ของเลนที่มาจาการตูนทางภาพยนตรโทรทัศนอยางมาก 

 จากที่กลาวมาสรุปวา  ของเลนมีวิวัฒนาการมาชานานจากการใชวัสดุทองถิ่น  วัสดุที่นํามา

ผลิตของเลนไดใชวัสดุนาๆชนิด  ไดแก  ดินเหนียว ดินเผา และเผาเคลือบเปนกระเบื้องเคลือบ ปูน

ปลาสเตอร หิน โลหะตางๆ ผา  เชือก  ไม แกว หนังสัตว ยาง กระดาษ และพลาสติก  ดังนั้นวัสดุที่ใช

ผลิตของเลนจะใชวัสดุอยางเดียวลวนๆบาง หรือใชวัสดุหลายอยางประกอบกัน 

 
 1.10  ลักษณะของของเลนที่ดี 
          ของเลนที่ดียอมสงเสริมพัฒนาการเด็กใหไดมีพัฒนาการอยางเต็มที่สมวัย  

 ชัยยงค  พรหมวงศ (2521: 57-58)  ไดกลาวถึงลักษณะของของเลนที่ดี ดังนี้ 

 1. เหมาะกับขนาดและวัยของเด็ก 

 2. มีความมันคง แข็งแรง ทนทาน 

 3. ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษเปนภัยตอเด็ก 

 4. มีความปลอดภัย ปราศจากเสี้ยน หรือความแหลมคม 

 5. มีสีสันสวยงาม 

 6. มีการวางแผนระบบออกแบบที่ดี เลนไดหลายคน และหลายจุดประสงค 

 7. หาซื้อไดงาย ราคาประหยัด หรืออาจทําขึ้นมาเองได 

 8. มีวิธีการใชงาย ไมยุงยาก 

 9. มีลักษณะเราใจเด็กใหอยากรูอยากเห็น สนใจ ชวนใหคิดคํานึง สงเสริมใหเด็กเลนอยาง

ริเร่ิมสรางสรรค ชวยจินตนาการและการแกปญหา 

 10. ควรไดมีการทดลองใช แลวมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
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 11. ชวยพัฒนากลามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการใชมือ 

 12. ชวยพัฒนาวิธีการที่จะทําใหเด็กอยากอาน เขียน และทราบตัวเลข 

 13. ชวยสงเสริมการเจริญเติบโต เปนตัวของตัวเอง ฝกการทํางานเปนกลุมและสัมพันธกับ

สังคม 

 วราภรณ  รักวิจัย (2527: 81) กลาววา ของเลนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. ไดใชประสาทสัมผัสอยางเต็มที่ 

 2. ปราศจากพิษภัย 

 3. เลนกันอยางแพรหลาย และไมแตกหักงาย 

 4. เด็กไดมีโอกาสฝกการเคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ ของรางกาย 

 5. ชวยกระตุนจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

 6. ราคาไมแพง และคงทน 

 7. ควรมีคําอธิบาย และวิธีการเลนอยางชัดเจน 

 8. ทําความสะอาดไดงาย 

 จากขอมูลดังกลาวมาขาง  ลักษณะของของเลนที่ดีเหมาะกับขนาดและวัยของเด็กมีความมนั

คง แข็งแรง ทนทานทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษเปนภัยตอเด็กมีความปลอดภัย ปราศจากเสี้ยน หรือความ

แหลมคมมีสีสันสวยงามมีการวางแผนระบบออกแบบที่ดี เลนไดหลายคน และหลายจุดประสงค ไม

ยุงยากมีลักษณะเราใจเด็กใหอยากรูอยากเห็น สงเสริมใหเด็กเลนอยางริเร่ิมสรางสรรค ชวยจินตนาการ

และการแกปญหาควรไดมีการทดลองใช แลวมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงชวยพัฒนากลามเนื้อ 

การเคลื่อนไหว และการใชมือชวยพัฒนาวิธีการที่จะทําใหเด็กอยากอาน เขียน  

 
  1.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนและของเลนของเด็กปฐมวัย 
 เปนรายงานที่พิสูจนวาของเลนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและสงเสริม

ความสามารถ  และการเรียนรูของเด็ก  ซึ่งมีดังนี้ 

 ดวงพร  สถาปนุกูล ( 2545: บทคัดยอ )  ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกของเลนสําหรับ

เด็กปฐมวัยของผูปกครองโรงเรียนเอกชน  กรุงเทพมหานคร  พบวาปจจัยผูปกครองใชในการตัดสินใจ

เลือกของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  จากมากที่สุดถึงนอยที่สุดตามลําดับดังนี้  1) ความปลอดภัยของของ

เลน  2) ลักษณะของของเลน  3) ประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก  4) ความเหมาะสมกับอายุของเด็ก  

5) ราคาของเลนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามปจจัยพื้นฐานขอผูปกครองแลว  ไมแตกตางกัน  และโทรทัศน

เปนปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกของเลนของผูปกครองสูงสุด  สวนวิทยุมีอิทธิพล

นอยที่สุด 
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 สมหมาย  อภิวันทนคุณากร ( 2546: 105 )  ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูปกครองที่มี

ตอของเลนเด็กประเภทพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจัยดังกลาวพบวา ของเลนเด็ก

ประเภทพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร  ควรพัฒนาดานผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ  ของเลนทุกของเลน

เด็กประเภทพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร  ชิ้นควรผลิตมาเพื่อจินตนาการ เสริมทักษะและความคิด

สรางสรรคสําหรับเด็ก 

 สุนทริยา  คําหาญสุนทร ( 2547: บทคัดยอ )  ไดศึกษาประเภทและลักษณะของของเลนที่

เด็กวัยเตาะแตะใหความสนใจตามการรับรูของผูปกครอง  ซึ่งผลการศึกษาพบวาเด็กวัยเตาะแตะให

ความสนใจของเลนสําเร็จรูปมากกวาของเลนปลายเปด  สวนลักษณะของเลนที่เปนของเลนเดี่ยวเด็ก

ใหความสนใจมากกวาของเลนของเลนที่เปนชุดเครื่องเลนและของเลนปลายเปด  โครงสรางของของ

เลนเด็กใหความสนใจรูปทรงกลม และสี่เหลี่ยมมากกวา รูปทรงสามเหลี่ยม  และรูปทรงหาเหลี่ยมใน

เร่ืองของสีจากของเลนเด็กใหความสนใจของเลนที่มีหลายสีเปนลวดลาย  มากกวาของเลนที่มีสีเดียว

หรือสองสี 

 วิภาดา  กระจางโพธิ์ (2551.บทคัดยอ) ไดพัฒนาผลิตภัณฑของเลนเด็กเสริมทักษะจากผา

กันไรฝุนมีลักษณะการตกแตง 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑของเลนเด็กเสริมทักษะจากผากันไรฝุนประเภท

ไมมีการตกแตง ประเภทพิมพลายการตูน และประเภทมีผาสีสันหุมภายนอกพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

ของเลนเด็กเสริมทักษะจากผากันไรฝุน 3 รูปแบบ คือ  รูปแบบเรขาคณิต (สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม หก

เหลี่ยม) รูปแบบแปนหลักใสหวง และรูปแบบการตัดตอภาพ ผลการวิจัย 

 จากเด็กกลุมอายุ 2-6 ป พบวา ผูประเมินชอบผลิตภัณฑของเลนเด็กเสริมทักษะจากผากันไร

ฝุนประเภทมีผาสีสันหุมภายนอกเลือกรูปแบบแปนหลักใสหวงมากที่สุดรองลงมาคือ ประเภทพิมพลาย

การตูน รูปแบบแปนหลักใสหวง 

 กลาวโดยสรุปวาเด็กปฐมวัยใหความสนใจของเลนสําเร็จรูปมากกวา ลักษณะของเลนที่เปน

ของเลนเดี่ยวเด็กใหความสนใจมากกวาของเลนของเลนที่เปนชุดเคร่ืองเลนโครงสรางลักษณะของของ

เลน  เด็กใหความสนใจรูปทรงกลม และส่ีเหลี่ยมมากกวา รูปทรงสามเหลี่ยม  และรูปทรงเหลี่ยมเด็กให

ความสนใจของเลนที่มีหลายสีเปนลวดลาย  และของเลนสําหรับเด็กปฐมวัยตองมีประโยชนตอ

พัฒนาการของเด็ก เหาะสมกับอายุของเด็ก 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก  
   ปฐมวัย 
 2.1  ความหมายของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
 ฟอรแมน และ ฟลีท (Foman and Fleet. 1980:3) กลาววาทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

คือ ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือ ในการทํากิจกรรม

ตางๆ โดยสัมพันธกับการใชสายตา 

   ออเดร (วรรณี  คงอยู.  2547: 27; อางอิงจาก Audrey. 1998) ไดใหความหมายของทักษะ

ดานการใชกลามเนื้อเล็ก ดังนี้ ความสามารถในการใชอวัยวะเพียงบางสวนโดยเฉพาะมือและนิ้วมือใน

การทํากิจกรรม เชน การตัด การเขียน หลักการทํางานที่สําคัญ คือ ความสามารถในการควบคุมการ

ประสานสําพันธกันของมือ นิ้วมือ และตา 

 กรรณิการ  วิจิตรสุคนธ (2529: 42) กลาววา ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก คือ การใช

กลามเนื้อมือ เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการประสานงานระหวางมือกับตาซึ่ง

แสดงออกใหเห็นทางความสามารถในการใชมือของเด็ก 

 นภเนตร  ธรรมบวร (2540: 73) กลาววา ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กเปความสามารถใน

การบังคับกลามเนื้อเล็กสวนตางๆใหทํางานประสานกัน เชน ตากับมือ นิ้วมือ ไดแก การวาดภาพ การ

ลากเสน การตัดกระดาษ การรอยลูกปด และการลากเสนตามรอยปะ เปนตน 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 16) กลาววา ทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็ก เปนความสามารถในการบังคับควบคุมกลามเนื้อนิ้วมือในการประกอบกิจกรรมตางๆ ได

อยางมั่นคงคลองแคลว 

 พรรณี  ช.เจนจิต (2528: 85 - 94) กลาววา ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก คือความสามารถ

ในการปรับตัวที่เด็กมีทักษะการใชมือในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันได เชน การชวยตนเอง การ

แตงกาย การทํางานตางๆ ตลอดจนการเลน 

 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก หมายถึง การทํางานที่

ประสานสัมพันธกันของกลามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ และประสาทสัมผัส เปนความสามารถในการบังคับ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมือ นิ้วมือใหประสานสัมพันธกับสายตา ทําใหสามารถทํากิจกรรม

ตางๆ และชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 

 

  2.2  ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

 เด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดไดก็ตอเมื่อมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสายตา

ทํางานประสานสัมพันธกันไดดีซึ่งความสามารถดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมที่จะนําไปสูการ
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เขียนในชั้นประถมศึกษา  ทั้งนี้การเขียนมิไดหมายถึง  การเขียนตัวอักษรตามความหมายของผูใหญ

เทานั้น  แตการที่เด็กสามารถบังคับควบคุมการทํางานของกลามเนื้อและสายตาใหขีดเขียนเสนไปมา

ในลักษณะตางๆได ถือวาเปนความสามารถขั้นเริ่มตนที่จะนําไปสูการเขียนที่แทจริง(ชัยณรงค  เจริญ

พานิชยกุล. 2533: 91-92) 

 ชัยยงค  พรหมวงศ (2521: 101-102) ไดกลาวถึง ความสําคัญของทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กไววา มิไดหมายถึงเพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผูใหญ แตการเขียนของ

เด็กอนุบาลเพียงการขีดเขียนไปมาก็เปนการเขียนในขั้นเริ่มตนแลว  ซึ่งประโยชนของการเขียนก็เพื่อส่ือ

ความและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเปนสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็น  โดยตองใชความสัมพันธ

ระหวางตากับมือในการบังคับควบคุมการทํางาน 

           ไทดีแมน  และ บัทเทอรฟลด (รัชนี  รัตนา. 2533: 12 ; อางอิงจาก Tidyman; & Butterfield. 

1951: 363-365) กลาวถึง ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กที่มีความสําคัญตอการเขียน

ซึ่งตองอาศัยการประสานงานที่ดีระหวางสายตากับมือตลอดจนการควบคุมกลามเนื้อมือและแขน 

นอกจากนี้ยังตองอาศัยความแมนยําของการรับรู รูปราง และสัญลักษณตางๆ ไดถูกตอง 

       ดอรสัน (สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ. 2538: 32 ; อางอิงมาจาก Dawson. 1957: 

391-392) กลาววา ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก มีความสําคัญตอการเขียน  การ

เขียนที่ดีตองมีการประสานกันอยางดีระหวางสายตา มือ และการควบคุมกลามเนื้อ  ซึ่งเปน

ความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

             เกียรติวรรณ  อมาตยกุล (2539: 64)  กลาวถึง ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อ

เล็ก ไวดังนี้ มือของคนเราคือฐานของสมองผูที่ไดรับการบริหารมือมาตั้งแตเด็กๆจะเปนผูที่มีสมองดี มี

ความคิดฉับไว การฝกฝนความคลองแคลววองไวของการใชกลามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธอยางมาก

กับความคิดอันฉับไวของเด็กและในทางตรงกันขามเด็กที่ไมมีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได

คลองแคลวมักจะคิดอะไรชาไปดวย 

             จรัล  คําภารัตน (2541: 14) กลาวถึง ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กไว

ดังนี้คือ ในขณะที่เด็กกําลังลากเสนในลักษณะขีดเขี่ยไปมานั้นสมองของเด็กไดจินตนาการที่ไรขอบเขต 

และทําใหกลามเนื้อและประสาทตามีความสัมพันธกัน 

             จากขอความที่กลาวมาสรุปไดวา ความสําคัญของทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กมี

ความสําคัญตอเด็ก เปนการเตรียมความพรอมที่จะนําไปสูการเขียนในชั้นประถมศึกษาประโยชนของ

การเขียนก็เพื่อส่ือความและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเปนสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็น  โดยตอง

ใชความสัมพันธระหวางตากับมือในการบังคับควบคุมการทํางานมีความสําคัญตอพื้นฐานในการ

พัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรในข้ันตอไป 
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    2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
   ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (ประมวล  คิดคินสัน. 2524: 178-179 ; อางอิงจาก Gesell. 

1947) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาพัฒนาการไดกลาววา  ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กสามารถแบง

ออกเปนระยะและมีข้ันตอนพัฒนาการกลามเนื้อเล็กมีความสําคัญแกชีวิตเพราะเปนรากฐานของ

บุคคล  เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพความพรอมทาง

รางกายไดแก กลามเนื้อ ตอมกระดูกและประสาทตางๆ ส่ิงแวดลอมเปนเพียงสวนประกอบของการ

เปลี่ยนแปลงโดยที่กีเซลไดแบงพัฒนาการเด็กออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมดานการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เปนความสามารถของรางกายที่

ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะตางๆ ของรางกายและความสัมพันธทางดานการเคลื่อนไหวทั้งหมด 

 2. พฤติกรรมดานการปรับตัว (Adaptive  Behavior) เปนความสามารถในดานการ

ประสานงานระหวางระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรูสึก (Motor Sensory Coordination) เชน 

ประสานงานระหวางตากับมือ (Eye – Hand Coordination) ซึ่งดูไดจากความสามารถดานในการใช

มือของเด็ก (Manipulation) เชน ในการตอบสนองตอส่ิงที่เปนลูกบาศก การสั่นกระดิ่งการแกวงกําไล 

ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมดานการปรับตัวจึงสัมพันธกับพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว 

 3. พฤติกรรมทางดานภาษา (Language Behavior) ประกอบดวยวิธีการสื่อสารทุกชนิดเชน

การแสดงออกทางหนาตา  ทาทาง  การเคลื่อนไหวทาทางของรางกาย ความสามารถในการเปลงเสียง

และภาษาพูดเขาใจในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

 4. พฤติกรรมทางดานนิสัยสวนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) เปนความ 

สามารถในการปรับตัวของเด็กระหวางบุคคลกับกลุมภายใตภาวะแวดลอมและสภาพความเปนจริง 

นับเปนการปรับตัวที่ตองอาศัยความเจริญของสมอง และระบบการเคลื่อนไหวประกอบ 

 ในสวนที่เกี่ยวกับทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก กีเซลพบวากอนที่คนเราจะทําอะไรงายๆ เชน 

หยิบอาหารใสปากไดนั้น มีการเรียนรูหลายขั้น ข้ันแรกทารกใชมือตะปบ ข้ันตอมาจับของดวยมือ 4 นิ้ว 

ติดกันกับฝามือ โดยเริ่มใชฝามือตอนใกลๆ สันมือ ตอมาจะเลื่อนไปใชกลางมือ แลวใชหัวแมมือคอยๆ 

เลื่อนมาจับ ข้ันสุดทาย คือการหยิบของดวยนิ้วหัวแมมือกับปลายนิ้ว ยิ่งไปกวานั้นกีเซลไดตั้งขอสังเกต

วาการควบคุมปฏิบัติการแหงกลามเนื้อของคนเรามีพัฒนาการเริ่มจากศีรษะจรดเทา เรียกวา  

Cephalo-Caual Sequence คือ หันศีรษะไดกอนชันคอ แลวจึงคว่ํา คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง

ตามลําดับ สวนพัฒนาการการควบคุมปฏิบัติกลามเนื้อ เร่ิมจากใกลตัวกอนเรียกวา Proximodistal 

Sequence เชน ที่แขนขา ทารกยอมบังคับการเคลื่อนไหว แกวงแขนขาไดกอนมือและเทาเด็กใชแขน

คลองกอนมือ และใชมือคลองกอนนิ้ว ดังนั้นเด็กเล็กๆ เมื่อตองการอะไรจะผวาไปทั้งตัว ตอมาจึงยืน

ออกไปเฉพาะแขนแลวจึงใชมือและนิ้วดังกลาวถาจะใหเด็กเล็กๆ เขียนหนังสือมักจะไดตัวโต เพราะ
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กลามเนื้อมือยังใชไมคลอง ไดแตวาดแขนไปกวางๆ ตอมาเมื่อการบังคับกลามเนื้อบรรลุวุฒิภาวะแลว 

จึงสามารถเขียนตัวหนังสือเล็กๆ ไดเพราะสามารถบังคับกลามเนื้อมือและนิ้วได 

 จากที่กลาวขางตน  จะเห็นวาทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กนั้น

แสดงใหเห็นวาเด็กมีพัฒนาการของความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กเริ่มมาจากการเคลื่อนไหว

อวัยวะในสวนตางๆที่เรียกวากลามเนื้อใหญกอนแลวจึงคอยๆ พัฒนาเปนกลามเนื้อเล็กซึ่งจะเปนไป

ตามวุฒิภาวะ และการเรียนรูของเด็ก โดยที่การรับรูดานประสาทสัมผัสใหทํางานประสานสัมพันธได

อยางคลองแคลวของกลามเนื้อเล็ก จะอาศัยความรูสึกและประสบการณของเด็กชวยใหควบคุม

กลามเนื้อเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
    2.4  ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
            มอริสัน (Morrison. 1990: 290) ไดกลาวถึงทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยไว

ดังนี้ 

 อายุ 2-3 ขวบ เด็กๆจะมีความสามารถในการจุดวางตําแหนง และการวาดรูปตามแบบลงบน

กระดาษได 

           อายุ 3 ขวบ เด็กๆ จะสามารถแยกแยะรูปรางของสิ่งตางๆ ได เชนรูปวงกลม รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส

รูปสามเหลี่ยมเครื่องหมายกากบาท 

           อายุ 4-5 ขวบ ในชวงนี้เด็กๆ สามารถวาดภาพคน  ส่ิงกอสราง  และสัตวได  เมื่อเด็กโตขึ้น

ทักษะการวาดภาพของเด็กจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น 

          นอมฤดี  จงพายุหะ และคณะ (2518: 106-109) ไดกลาวถึงทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก

ของเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 

         อายุ 3 ขวบ 

 1. ชอบทํากิจกรรมที่ตองออกกําลังกลามเนื้อ เชนกลามเนื้อมือ  กลามเนื้อแขน  ชอบใช

ดินสอเทียนลากเสนหรือวาดภาพ สนใจการเลนที่ใชมือ เด็ก 3 ขวบจะงวนอยูกับการเลนภาพตัดตอ 

(Jigsaw Puzzle) เปนเวลาติดตอกันนานๆ 

 2. สามารถลากเสนไดดีข้ึนไมยุงเหยิงไมลากซ้ําๆ สรางหอคอยไดโดยใชแทงลูกบาศก 9–10

อัน 

 3. สามารถมวนกระดาษไดตามยาวและตามกวาง แตยังไมสามารถมวนกระดาษตามแนว 

  อายุ 4 ขวบ 

 1. สามารถเหวี่ยงแขนไปขางหลังแลวโยนของไปขางหนาไดในวัยนี้ยังสามารถปาลูกบอลลูก

เล็กๆขึ้นไปในอากาศได 
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 2. สามารถใชไมถักนิตติ้งแทงรูเล็กๆไดแมนยําแสดงถึงการทํางานประสานกันระหวางตากับ

กลามเนื้อมือนั้นดีข้ึนและจะยิ้มดวยความพอใจ 

 3. สามารถใสกระดุม  ถอดกระดุม  และผูกเชือกรองเทาไดโดยงาย 

 4. เขียนวงกลมไดดีกวาเมื่ออายุ 3 ขวบ และเขียนจากซายไปขวา แตยังเขียนรูปส่ีเหลี่ยม

ขนมเปยกปูนตามแบบไมได  อยางไรก็ตามเด็กสามารถเขียนเครื่องหมาย X ไดดี 

 5. สามารถพับแผนกระดาษได 3 คร้ัง แลวพับขวางอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวัย 3 ขวบทําไมได 

         อายุ 5 ขวบ 

            เด็กอายุ 5 ขวบ จะสามารถควบคุมการทํากิจกรรมของรางกายไดดีข้ึนมาก คือ 

 1. การเคลื่อนไหวรางกายสวนตางๆ ประสานกันดีจึงทําใหเด็ก 5 ขวบสามารถใชเครื่องมือ

ตางๆ เชน แปรงสีฟนในการแปลงฟน หวี หวีผม และลางหนาไดดีกวาเด็ก 4 ขวบ ซึ่งวัย 4 ขวบนั้นตอง

คอยมีผูใหญคอยดูแลความเรียบรอยอีกทีหนึ่ง 

 2. สามารถลากเสนตรงไดดีแสดงถึงความงอกงามและพัฒนาการของระบบประสาทเด็ก 5 

ขวบจะลากมุมแหลม มุมปาน หันมุมลงขางลางได  

 3. สามารถสรางรูปสามเหลี่ยมไดดีพอสมควร 

 4. สนใจการลางถวยชามชวยมารดา 

         อายุ 6 ขวบ 

 1. มีกระดูกขอมือ 6-7 ชิ้น 

 2. แตงตัวไดเองโดยไมตองการการชวยเหลือของผูอ่ืน ผูกเชือกรองเทาไดดี แตบางครั้งก็ยัง 

มีอาการออยอิ่งใหเสียเวลา 

 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯสหประชาชาติ (2529: 23-27) 

ไดกลาวถึงทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยแบงตามความสามารถแตละวัยตั้งแต

แรกเกิดถึง 6 ขวบดังนี้ 

 อายุ 3-4 ขวบ 

 -    รูจักแตงตัวและเลือกเสื้อผาไดเอง 

 -    เขียนรูปหัวและตัว หรืออาจจะสวนอื่นๆ ของรางกาย และเขียนรูปกางเกงตามแบบได 

 - สามารถทํางานงายๆ ได 

 อายุ 4-5 ขวบ 

 -  เขียนรูปมีหัว มีตัว มีสวนตางๆ ของรางกายที่สําคัญๆได 

 -  เขียนรูปส่ีเหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมตามแบบได 
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  อายุ 5-6 ขวบ 

 - สามารถรับลูกบอลที่โยนมาใหจากระยะไกล 1 เมตร 

 - เขียนรูปมีหัวมีตัว มีขา แขน และมือได 

  ดวงเดือน  ศาสตรภัทร (2537: 117-129) ไดสรุปพัฒนาการดานความสามารถของกลามเนื้อ

มือของเด็กวัยตางๆจากของกีเซลไวดังนี้ 

 อายุ 3 ขวบ 

- ตอกอนไมไดสูง 9 กอน 

- ตอกอนไมเปนรูปสะพานได 
- หยิบลูกกวาดใสขวดได 10 เม็ด ในเวลา 30 วินาที 

- เขียนรูปวงกลมตามแบบได 
- เขียนรูปกากบาทได 
- จัดรูปเหลี่ยมใสชองทําไดถูกตามแบบ 

- กินอาหารไดเองโดยไมหกเลอะเทอะ 

- รินน้ําจากเหยือกได 
- ใสรองเทาไดเอง 
- ใสเสื้อที่ไมมีกระดุมได 

 อายุ 4 ขวบ 

- เลียนแบบวางกอนไมเปนรูปประตูได 
- วาดรูปคนมีสวนสําคัญ 2 สวน 

- วาดรูปกากบาท 

- พับกระดาษได 3 ทบ (ตามแบบ) 

- ลางหนา ลางมือ และแปรงฟนไดเอง 

- ใสเสื้อผาและถอดไดเอง เฉพาะชั้นนอก 

 อายุ 5 ขวบ 

- ตอกอนไมทําข้ันบันไดได 2 ข้ัน 

- วาดรูปสามเหลี่ยมเหมือนแบบ 

- แตงตัวและถอดเสื้อผาไดเองโดยไมตองชวยเหลือ 

 อายุ 6 ขวบ 

- เลนตอกอนไมทําบันไดได 3 ข้ัน 

- วาดรูปคนมีสวนคอ มือและใสเสื้อผา 
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- แตงตัวและผูกเชือกรองเทาได 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปวา ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจะแบง 

ตามความสามารถแตละวัย 3- 6 ขวบจะมีพัฒนาการเปนไปอยางมีข้ันตอน โดยเริ่มจากการบังคับ

กลามเนื้อใหญกอนแลวจึงจะบังคับกลามเนื้อเล็กได หรือเร่ิมจากงายไปหายาก 

 
   2.5 การพัฒนาทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
          ฟชเชอร และเทอรร่ี (Fisher; & Terry. 1977: 284) กลาวถึง การจัดประสบการณใหแกเด็ก

เพื่อสงเสริมกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กกอนที่จะเรียนเขียนไวดังนี้ 

 1. การวาดรูประบายสี จัดที่ใหวาดบนพื้นหรือบนกระดานที่ใชขาตั้ง เสนตางๆที่เด็กตองใชใน

การเขียนอักษร เชน เสนตรง วงกลม หรือเสนพื้นฐานตางๆนั้น จะพบไดจากการวาดของเด็ก 

 2. การออกแบบใหเด็กไดออกแบบเอง เชน ลวดลายที่ขอบรูปภาพของจุลสารที่หอหนังสือ 

รูปทรงของถุงกระดาษใสถั่ว ความคิดในการออกแบบของเด็กจะมาจากลีลาเสนและอื่นๆ 

 3. ถาดทรายทําไดงายและเด็กๆ จะรูสึกสนุกสนานมากในการใชนิ้ววาดเสน 

 4. ระบายสีดวยนิ้วมือ 

         แอนเดอรสันและแลปป (Anderson; & Lapp.1979:102) กลาวถึง การเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยคือ ใหเด็กฝกฝนทักษะในการวาดรูป ระบายสี ปน เย็บ ถัก สาน ตัด ปะ

กระดาษ และเลนของเลน การที่เด็กไดมีโอกาสในการทํางานศิลปะจะชวยใหเด็กไดฝกการประสานงาน

ของกลามเนื้อเล็กไดเปนอยางดีดวย การเลนโทรศัพท จัดโตะ เปลี่ยนเสื้อตุกตา ตัดกระดาษดวยกรรไกร 

เขียนภาพดวยนิ้วมือ ปนดินเหนียว ถักสาน และฝกใชชอลกเขียนบนกระดานดําหรือใชสีเทียนใน

กระดาษเปนกิจกรรมที่ชวยฝกความพรอมในการใชกลามเนื้อเล็กไดดี 

 สุมนา  พานิช (2531: 24) กลาวถึง การสงเสริมเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัยไว คือ การฝกใหเด็กใชนิ้วมือวาดภาพ ระบายสี ปน ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ ทํากิจกรรมอื่นๆ

ในเรื่องการชวยเหลือตนเอง เชน ติดกระดุม รูดซิป ฯลฯ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 82) กลาวถึง การสงเสริมเสริมทักษะ

ดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย คือ ทําไดโดยการฝกฝนการทํางานโดยการใชมือ นิ้วมือ และ

การประสานสัมพันธกันระหวางมือกับตา โดยใหเด็กทํากิจกรรมตางๆที่หลากหลายใหเด็กไดฝกฝนจาก

งายไปหายากตามความตองการและความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การ

หยิบจับส่ิงของ การพับ ฉีก ตัด ปะกระดาษ การพิมพภาพ การขยํา การรอยลูกปด การรูดซิป การติด

กระดุม เปนตน 
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 พูนสุข  บุณยสวัสด์ิ (2544: 41-42) กลาวถึง การเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย ไวดังนี้ 

 1. ใหเลนโยน-รับลูกบอล โยน-รับหวงยางหรือลูกชวง 

 2. ใหเลนเกมและการละเลนที่ใชมือนั่งเลนอยูกับที่ เชน หมากเก็บ อีตัก หมากขุม ฯลฯ 

 3. ใหใชไมขีดเขียนเลนบนดิน ใชนิ้วมือขีดเขียนเลนบนทรายและขุดอุโมงค กอเจดียทราย ใช

ชอลกขีดเขียนกระดานเลน 

 4. ใหเลนกับงานศิลปะ เชน ใหวาดภาพระบายสีดวยสีเทียนหรือสีไม ใหวาดภาพดวยพูกัน

หรือแปรงทาสีอันเล็กๆ และใชสีน้ํา สีฝุน หรือสีโปสเตอร ใหวาดภาพดวยนิ้วมือดวยแปงมันผสมสีหรือ

โคลน ใหวาดภาพดวยกาวน้ําโรยทรายสี หรือโรยดวยขี้เลื่อยปนผสมสี หรือกาบมะพราวปนผสมสี ให

วาดภาพดวยเชือกหรือหลอดดาย ใหพิมพภาพดวยเศษวัสดุ หรือฟองน้ํา หรือกระดาษขยุม หรือใบไม 

กานกลวย ใหเลนสีบนกระดาษหยดสี เทสี เปาสี ทับสี ลูบสี ใหทํางานกระดาษดวยเลนปนแปงที่ผสมสี

ใสอาหาร ดินน้ํามัน ดินเหนียว ปนทรายผสมน้ํา ใหประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ 

 5. ใหเลนของเลนที่ใชมือ นิ้วมือ เชน เลนโทรศัพท เลนเปลี่ยนเสื้อผาตุกตา รูดซิป ติดกระดุม 

ผูกเชือกรองเทา เลนใสของลงกรอบหรือใสชองที่มีรูปคลายของนั้น เชนใสหมุดลงในชองกระดานหมุด 

ใสรูปทรงลงในกลองหยดรูปทรง สวมลูกกลมแทงไม เลนรอยลูกปด เลนเย็บผาบนแผนหนังตอกตาไก 

เลนถักสานดวยกระดาษเสนหรือพลาสติกเสน เลนตอไมบล็อก ตอเลโก เลนภาพตัดตอ เลนกรองน้ํา 

เลนกอเจดีย 

 6. ใหเลนเครื่องดนตรีสําหรับเด็ก เชน เขยาลูกแซค ตีกลอง ตีฉาบ ตีฉ่ิง ตีระนาด เปาป ดีด

เปยโน ดีดกีตาร ฯลฯ เครื่องดนตรีเหลานี้ทําดวยวัสดุที่เหลือใชก็ได 

 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา การสงเสริมเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัยทําไดโดยการสงเสริมใหเด็กไดฝกฝนทักษะการใชมือในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การหยิบจับ

ส่ิงของ การพับ ฉีก ตัด ปะกระดาษ การพิมพภาพ การขยํา การรอยลูกปด การรูดซิป การติดกระดุม 

และการเลนของเลนที่ใชมือ นิ้วมือ เปนตน 

 
          2.6 การประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
         Mcafee  และ  Leong  (1994:240)  กลาววาในการประเมินผลพัฒนาการดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็ก ควรสังเกตสิ่งตางๆดังตอไปนี้ 

 1. ความคลองแคลว (Dexterity)  โดยดูที่ระดับความชํานาญในการใชมือและนิ้ว  เด็กควร

จะสามารถใชนิ้วไดอยางลองแคลว มือขางใดขางหนึ่งหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งอาจจะมีความคลองแคลว

มากกวามืออีกขางหนึ่งหรือนิ้วอื่นๆ 
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 2. ความออนตัว (Flexibility) หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวนิ้วและมือไดเต็ม

ขีดจํากัดของการเคลื่อนไหวนั้นๆ นิ้วและมือควรจะเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลวไมควรที่จะแข็งทื่อ 

 3. ความถูกตองและความสามารถควบคุม (Precision and control) เด็กควรจะสามารถ

ควบคุมการใชกลามเนื้อนิ้วและมือได  ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับสถานการณที่กําหนดให เชน การระบายสีใน

ภาพใหญและการระบายสีในภาพเล็กเปนตน 

 4. การประสานกัน (Coordioation)  การใชกลามเนื้อนิ้วและมือทั้งสองขางควรมีการ

ประสานสัมพันธกัน เชน ในการตัดกระดาษ  มือขางที่ถือกระดาษและมือขางที่ถือกรรไกรควรทํางาน

ประสานกัน 

 5. การรวมกันของการรับรูดานประสาทสัมผัส (Sensory perceptual integration)  หมายถึง 

การประสานกันระหวางการรับรูดานประสาทสัมผัสและการใชกลามเนื้อเล็ก เชน การตัดรูปภาพ การ

วาดรูปตามแบบหรือการวาดรูปตามรอยปะ 

         นภเนตร  ธรรมบวร (2540: 84-85  )กลาวถึง วิธีการประเมินพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐมวัย  ดังตอไปนี้ 

 1. การสังเกต  การสังเกตอาจใชควบคูไปกับแบบบันทึกพฤติกรรม โดยอาจสังเกตทักษะดาน

การใชกลามเนื้อเล็กของเด็กในขณะที่เด็กทํากิจกรรมตางๆ เชน การวาดภาพ การปน การตัดกระดาษ 

การรอยลูกปด การตอไมบล็อก การตอภาพตัดตอ การเททรายใสขวด เปนตน กิจกรรมเหลานี้อาจจัด

ใหเด็กไดลงมือกระทําในสถานการณเหมือนใหเด็กเลนตามธรรมชาติ  จากนั้นทําการสังเกตและจด

บันทึกพฤติกรรมวาเด็กมีพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัสเปนอยางไร  

  ตัวอยางแบบบันทึกพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กวัย 4-5 ขวบ 

- ตัดกระดาษดวยกรรไกรตามใจชอบ 

- การวาดรูปตามรอยปะโดยใชสีเทียน 

- การเทน้ําใสขวดโดยไมหก 

- การรูดซิป 

- การผูกเชือกรองเทา 

- การรอยลูกปด 

- การลากเสนระหวางเสนขนาน 

 2. การใชแฟมผลงานเด็ก   การประเมินพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อเล็กและประสาท

สัมผัสของเด็กไดโดยจากผลงานที่เด็กทําขึ้น  ผลงานดังกลาวไดแก การวาดรูประบายสี การวาดภาพ

ตามแบบ การติดกระดุม การรูดซิป การผูกเชือกรองเทา การรอยลูกปด การใชกรรไกรตัดตามแนวเสนที่

กําหนด 
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 3. การสัมภาษณ  พูดคุยกับผูปกครอง อาจพูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับความสามารถในการ

ชวยเหลือตนเองของเด็กที่บานวา สามารถทําไดมากนอยเพียงใด เชน การแตงตัว การติดกระดุม การ

ใสและถอดรองเทา การใชชอนสอมในการรับประทานอาหาร 

 4. การใชแบบทดสอบชนิดตางๆ  ซึ่งมีทั้งชนิดที่ครูสรางขึ้นเองและแบบทดสอบมาตรฐาน  

แบบทดสอบที่ใชประเมินพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัสสวนมากจะเปน

แบบทดสอบที่ใหเด็กลากเสนชนิดตางๆ หรือวาดรูปตามแบบ       

   แมคคาฟ และ ลีออง (นภเนตร  ธรรมบวร.2540: 83-84; อางอิงจาก  Mcafee; & Leong. 

1994: 240) กลาววาในการประเมินผลความสามารถของกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กครูควรสังเกตสิ่ง

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ความคลองแคลว (Dexterity) โดยดูที่ระดับความชํานาญในการใชมือและนิ้ว เด็กควรจะ

สามารถใชนิ้วไดอยางคลองแคลว มือขางใดขางหนึ่งหรือนิ้วขางใดขางหนึ่งอาจจะมีความคลองแคลว

มากกวามืออีกขางหนึ่งหรือนิ้วอื่นๆ 

 2. ความออนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวนิ้วและมือไดเต็ม

ขีดจํากัดการเคลื่อนไหวนั้นๆ นิ้วและมือควรจะเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลวไมควรจะแข็งทื่อ 

 3. ความถูกตองและความสามารถในการควบคุม (Precision and control) เด็กควรจะ

สามารถควบคุมการใชกลามเนื้อนิ้วและมือได ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับสถานการณที่กําหนดให เชน การ

ระบายสีในภาพใหญและการระบายสีในภาพเล็ก เปนตน 

 4. การประสานกัน (Coordination) การใชกลามเนื้อนิ้วและมือทั้งสองขางควรมีการประสาน

สัมพันธกัน เชน ในการตัดกระดาษมือขางที่ถือกระดาษและมือขางที่ถือกรรไกรควรทํางานประสานกัน 

เปนตน 

 5. การรวมกันของการรับรูดานประสาทสัมผัส (Sensory perceptual integration) หมายถึง 

การประสานกันระหวางการรับรูดานประสาทสัมผัสและการใชกลามเนื้อเล็ก เชน การตัดรูปภาพ การ

วาดรูปตามแบบหรือการวาดรูปตามรอยปะ เปนตน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2526: 126) กลาววาการวัดและประเมินผล

ความสามารถดานกลามเนื้อมือ ไดแก ความสัมพันธระหวางมือกับตา เชน การตัดกระดาษ การเขียน

เสนตรงระหวางเสน 2 เสน ที่อยูหางกันประมาณ ¼ นิ้ว การพับกระดาษ เปนตน 

         จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

นั้นควรสังเกตดานความคลองแคลว  ความออนตัว  ความถูกตองและความสามารถในการควบคุม  

การใชกลามเนื้อนิ้วและมือทั้งสองขางควรมีการประสานสัมพันธกัน  การประสานกันระหวางการรับรู

ดานประสาทสัมผัสและการใชกลามเนื้อเล็ก และ ความสัมพันธระหวางมือกับตา  และนํากิจกรรมมา
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ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก การวาดภาพตามแบบ การตัดกระดาษ การรอยลูกปด การเขียน

เสนตรงระหวางเสน 2 เสน ที่อยูหางกันประมาณ ¼ นิ้ว การพับกระดาษ  และการติดกระดุม เปนตน 

 
           1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฮิลการด (พรรณี ช. เจนจิต.2528:35; อางอิงมาจาก Hillgard.1932) ไดศึกษาคนควาเรื่อง

ความพรอมในการใชกลามเนื้อเล็ก พบวาเด็กที่มีอายุมากกวามีวุฒิภาวะมากกวาจะเขียนรูปไดเร็วและ

งายกวาเด็กที่มีอายุนอย จากการทดลองกับเด็กกลุมหนึ่งอายุประมาณ 2-3 ขวบ โดยการฝกใหติด

กระดุม ปนบันได และการใชกรรไกรเปนเวลา 12 อาทิตย เปรียบเทียบกับเด็กอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนกลุม

ควบคุมไมไดรับการฝกใหทํากิจกรรมตางๆดังกลุมทดลอง เด็กกลุมนี้มีอายุแกกวากลุมแรก 3 เดือน ผล

ปรากฏวาหลังการฝกหัด 12 อาทิตย เด็กในกลุมทดลองสามารถทํากิจกรรมเหลานี้ไดดีกวากลุม

ควบคุม หลังจากนั้นกลุมควบคุมไดรับการแนะนําใหทํากิจกรรมตางๆดังกลาวขางตนภายในเวลา 21 

อาทิตย ผลปรากฏวาเด็กกลุมนี้ทําไดดีเทากับกลุมทดลอง ซึ่งไดรับการฝกหัดมาเปนเวลา 3 เดือน ผล

จากการทดลองนี้สรุปไดวาเด็กอายุมากกวาใชเวลาในการฝกการใชกลามเนื้อเล็ก นอยกวาเด็กที่มีอายุ

นอย 

  
 งานวิจัยในประเทศ 
         กรวิภา  สรรพกิจจํานง (2532: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบชี้นําและแบบอิสระ กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง จํานวน 28 คน กําลังเรียนชั้นอนุบาลปที่1 

ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา2531 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลลอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ซึ่งไดมาโดย

วิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของ

เด็กปฐมวัย ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบอิสระมี

ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กดีกวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบชี้นําอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 

         เบญจมาศ  วิไล (2544: 64-65) ไดศึกษาการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบการประเมินสภาพจริง ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย

กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบการประเมินสภาพจริงในแต

ละสัปดาหมีพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001  และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวา คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดาน

กลามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึนตลอดชวงเวลา 6 สัปดาห 
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         วรรณี อยูคง (2547:55) ไดศึกษาความสามารถของกลามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

กิจกรรมการปน ผลการศึกษาพบวา 

 1. เด็กปฐมวัยกอนที่ไดรับกิจกรรมการปนมีความสามารถของกลามเนื้อมือกอนการทดลอง

ทํากิจกรรมการปนอยูในระดับตํ่าและหลังการทดลองทํากิจกรรมการปนเปลี่ยนเปนระดับสูง 

 2. เด็กปฐมวัยกอนที่ไดรับกิจกรรมการปนมีความสามารถของกลามเนื้อมือหลังการทดลอง

สูงกวาการทดลองทํากิจกรรมการปนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความพรอมในการใชกลามเนื้อเล็ก พบวาเดก็ทีม่อีายมุากกวา

มีวุฒิภาวะมากกวาจะเขียนรูปไดเร็วและงายกวาเด็กที่มีอายุนอย  การเพิ่มความสามารถในการใชมือ 

จะนําไปสูการจับลูกบอล และสิ่งอ่ืนรวมทั้งการเขียนไดดีข้ึน  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคแบบอิสระ และกิจกรรมการปนนั้นมีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กไดดี ยังมีกิจกรรม

อ่ืนอีกหลายอยางที่สามารถเสริมทักษะการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เพื่อทดลองใชกับ

เด็กในกิจกรรมการเลน และทําการศึกษาวาเมื่อเด็กไดเลนของเลนเสริมทักษะแลวมีความสามารถใน

การใชกลามเนื้อเล็กดีข้ึนหรือไม 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
        ในการศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก  ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย ในโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   
  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 จากรูปแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ในลักษณะ รอย ผูก 

แกะ ดึง พลิก เล่ือนรูด ตอ  และนําไปทดลองกับเด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอย

ดาว) สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จํานวน 12 คน  จากการ

ประเมินผลพัฒนารางกายดานกลามเนื้อเล็กโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํา

รองการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดแก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ระดับปฐมวัย (อบ.2/2) ดวยวิธีการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ   

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ประเภท เพื่อ

ประกอบการศึกษาวิจัย   
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 1. ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และคูมือการใช  6 ชุด ที่ผูวิจัยออกแบบ

และสรางขึ้น จากการสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบของของเลนเสริมทักษะดาน

กลามเนื้อเล็กจากผูเชี่ยวชาญ 

 2. แบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 3. แผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาคนควา 
 1. ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  มีลําดับข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือ  ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  สําหรับเด็กอายุ  4-5  ป  

การจัดกิจกรรมการเลนและ  ส่ือกับการพัฒนาเด็ก 

  1.2 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการตางๆ  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การออกแบบและการผลิตของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย    และของเลน

เสริมทักษะที่ใชในสถานศึกษา เพื่อเปนความรูพื้นฐานอันเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือตาม

ขอบเขตเนื้อหา 

  1.3 จากการศึกษาเอกสาร  หนังสือ  เกี่ยวกับของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐมวัย  ผูวิจัยทําการคัดเลือกกิจกรรมการเลนและ  ส่ือกับการพัฒนาเด็ก  ที่เหมาะแกการ

สงเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก  โดยแบงออกเปน  6  ชุด  ประกอบดวยลักษณะ  รอย ผูก แกะ 

ดึง พลิก เลื่อนรูด ตอ นํามาออกแบบเปนของเลนเสริมทักษะ 

  1.4 ดําเนินการสรางของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยและ

คูมือการใชของเลน  โดยทําการออกแบบราง (Sketch) ของเลนเปน  6  ชุด  ตามลักษณะและวิธีการ

เลนซึ่งมุงเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยเปนหลัก  ดังนี้ คือ 

   1.4.1 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (เลขดิจิตอล) 

   1.4.2 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (สวนดอกไม) 

   1.4.3 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตนไม) 

   1.4.4 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตอเสนสรางภาพ) 

   1.4.5 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (รอยถักสาน) 

   1.4.6 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตัวเรา) 
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  1.5 นําแบบราง (Sketch) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่

ผูวิจัยสรางขึ้นทั้ง  6  ชุด  เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใชแบบประเมินดานการออกแบบของเลนเด็ก

ปฐมวัย เพื่อหาคุณสมบัติของของเลนที่ดี จํานวน 3  ทาน คือ  

   1)  นายแพทยธวัช  คงคาลัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว 

                                 อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   2)  นางรัชนี  ติดตาสี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

         ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

         ตําบลทรายขาว  อําเภอสอยดาว   

         จังหวัดจันทบุรี 

   3)  อาจารยจิรัชฌา  สุวรรณวาทิน อาจารยประจํา โรงเรียนบานประตง  

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

         อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เปนผูประเมินแบบราง (Sketch) ของเลนเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยในประเด็นดังตอไปนี้ 

   1)  ดานการออกแบบ 

   2)  ดานวัสดุ 

   3)  ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 

   4)  ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน 

   5)  ดานการบํารุงรักษา 

   แบบประเมินสอบถามความคิดเห็นดานการการออกแบบของเลนเสริมทักษะดาน

การใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 2535: 114) 

   คะแนนเฉลี่ยระหวาง    แปลความ 

    5    หมายถึง   ผลการประเมิน   ระดับดีมาก 

    4    หมายถึง  ผลการประเมิน   ระดับดี 

    3    หมายถึง   ผลการประเมิน   ระดับพอใช 

    2    หมายถึง   ผลการประเมิน   ระดับปรับปรุง 

    1    หมายถึง   ผลการประเมิน   ระดับใชไมได 
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   เกณฑการแปลผล  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นดาน

การออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  โดยใชการแบงคะแนนเปน 5 

ระดับ ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ยระหวาง   แปลความ 

   4.50 – 5.0    ระดับดีมาก 

   3.50 – 4.49    ระดับดี 

   2.50 – 3.49     ระดับพอใช 

   1.50 – 2.49    ระดับปรับปรุง 

   1.00 – 1.49    ระดับใชไมได 

 

  1.6 ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบรางของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กทั้ง  6 ชุด 

และใหมีการนําไปพัฒนาเปนภาพการออกแบบเสมือนจริง 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  1.7 ทําผลิตภัณฑ (Prototypes) ของของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย 

  1.8 นําของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแกไขแลว

ไปทดลองใช (Try out) กับเด็กอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) จํานวน 

12  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรองของของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของ

เด็กปฐมวัย  แลวปรับปรุงอีกครั้งใหสมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 

 2. แบบประเมินพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย มีลําดับขั้นตอนการสรางและ

หาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

ประเมินพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก การสังเกต และการบันทึก 

  2.2 ศึกษาแบบบันทึกการสังเกตเพื่อเปนแนวทางในการสังเกตการประเมินทักษะ

กลามเนื้อเล็ก ไดแก แบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดแก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย และแบบบันทึกการ

ประเมินทักษะกลามเนื้อเล็กของ ตรีดาว  รองสวัสด์ิ (2549) 

  2.3 นําความรูที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมาจัดเปนรายการประเมินทักษะใน

การใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  จํานวน  15  ขอ  ซึ่งแยกเปนทักษะ ดังนี้ 

   1)  ทักษะการวาดภาพระบายสี  จํานวน  4  ขอ 

   2)  ทักษะการใชมือ    จํานวน  2  ขอ 
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   3)  ทักษะการใชสายตา   จํานวน  2  ขอ 

   4)  ทักษะการปนดินน้ํามัน   จํานวน  2  ขอ 

   5)  ทักษะการตัดกระดาษดวยกรรไกร จํานวน  5  ขอ 

  2.4 นําแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ไปใหผูเชี่ยวชาญที่ 

มีประสบการณดานทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยประเมิน  พิจารณาปรับปรุงคัดเลือก

ใหเหมาะสมในดานรายการประเมิน  วิธีการประเมิน และวิธีการใหคะแนน จํานวน 3 ทาน 

   1)  อาจารยจิรัชฌา  สุวรรณวาทิน อาจารยประจํา โรงเรียนบานประตง  

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

          อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   2)  อาจารยสมเกียรติ  โกกิละนันท อาจารยประจําโรงเรียนบานประตง 

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

         อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   3)  อาจารยนิภา  มวงหวาน  อาจารยประจํา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 

         อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

 

   เกณฑการประเมินระดับทักษะการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจากคะแนนที่ได

จากแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมินของ   

ตรีดาว  รองสวัสด์ิ (2549)  เปนดังนี้  

   คะแนน 11 – 15 ระดับดี 

   คะแนน   6 – 10 ระดับพอใช 

   คะแนน   0 – 5 ระดับปรับปรุง 

 

  2.5 นําแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการตรวจสอบ

แลวมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหแบบประเมินสมบูรณ 

  2.6 นําแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ผานการปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try out) กับเด็กอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนบาน

ประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) จํานวน 12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม 

แลวจัดทําแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับ

กลุมตัวอยางในการทดลอง 
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 3. แผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กมีลําดับ

ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การ

จัดกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 

  3.2 จากการศึกษาเอกสาร  หนังสือ  เกี่ยวกับกิจกรรมการเลนของเด็กปฐมวัย  ผูวิจัยทํา

การคัดเลือกกิจกรรมการเลนและ  ส่ือกับการพัฒนาเด็ก  ที่เหมาะแกการสงเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็ก  โดยแบงออกเปน  6  ชุด  ประกอบดวยลักษณะ  แกะ  แปะ  ถัก  รอย  รูด  ผูก  ติด  

เกี่ยว ดึง 

 

ตาราง 6  รายการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  ใน 8 สัปดาห 

 

สัปดาห 
วันที่ 1 
อังคาร 

วันที่ 2 
พุธ 

วันที ่3 
พฤหัส 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิอตอล 

ตัวเรา 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยสาน 

 

  3.3 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐมวัย โดยกําหนดจุดประสงค เนื้อหา การดําเนินกิจกรรม ส่ือการเรียน และประเมินผลซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.3.1 กิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก 

ปฐมวัย เปนสวนที่ระบุถึงกิจกรรมตางๆที่จัดไวใหเด็กในแตละวัน 

   3.3.2 จุดประสงค เปนผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกิจกรรม

จนบรรลุเปาหมาย 

   3.3.3 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  โดยแบงออกเปน 3  ข้ันตอน ดังนี้ 
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    ขั้นนํา 
    1) นําเขาสูกิจกรรมการเลนดวยการสนทนา การรองเพลง  พรอมทําทาทาง

ประกอบเพื่อเปนการบริหารกลามเนื้อเล็ก กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และสรางความพรอมกอนเขา

สูกิจกรรม 

    2) ครูแนะนําของเลน วัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบการเลน  โดยเนนให

เด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก ในการหยิบจับ สัมผัส สวนประกอบของเลน 

    3) เด็กและครูชวยกันสนทนาเกี่ยวกับข้ันตอนการทํากิจกรรมการเลน และ

สาธิตถึงวิธีการเลนของเลน 

    4) เด็กและครูชวยกันสนทนาเกี่ยวกับขอตกลงเบื้องตน เกี่ยวกับขอ

ปฏิบัติและขอควรระวังในขณะปฏิบัตกิจกรรมการเลนของเลน 

 
    ขั้นดําเนินการ 

1) เด็กเขากลุม กลุมละ 6  คน 

2) เด็กแตละกลุมวางแผนแบงหนาที่ในการทํากิจกรรมการเลนของเลนรวมกัน 

3) ตัวแทนเด็กแตละกลุมออกมารับวัสดุอุปกรณการเลนของเลน แลวลงมือทํา 

กิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว  โดยครูมีบทบาทในการใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา และ

เลาเรื่องราวเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณ 

4) เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณ 
 
    ขั้นสรุป 
    เด็กและครูรวมกันสรุปข้ันตอนในการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กโดยที่ครูใชคําถามปลายเปดกระตุนใหเด็กไดเสนอผลงาน และทบทวนกระบวนการทํา

กิจกรรมการเลนของเลน 

    นําแผนการจัดกิจกรรมการเลนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญดานแผนการ 

จัดกิจกรรม จํานวน 3 ทาน คือ 

    1) ผอ.สุเมธ  คันถี  ผูอํานวยการ โรงเรียนบานประตง 

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

         อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

    2) อาจารยสมเกียรติ  โกกิละนันท อาจารยประจําโรงเรียนบานประตง 

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

         อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 
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    3) อาจารยอินทิรา  นิทาน อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  

         อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

    ตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหา การดําเนินกิจกรรม ส่ือ

การเรียน และการประเมินผล 

  3.4  ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก ที่

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   3.5  นําแผนการจัดกิจกรรมที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว 

ไปทดลองใช (Try out) กับเด็กอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) จํานวน 

12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม แลวจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลน

เสริมทักษะการใชกลามเนื้อเล็กฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 

            

การเก็บรวบรวมขอมูล 
                การวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต ซึ่งมีหลักดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การเก็บขอมูลพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กจากการสังเกตุและจดบันทึกพฤติกรรมเด็ก

ขณะที่ทํากิจกรรมโดยใหคะแนนตามกฎเกณฑการใหคะแนนของสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ระดับปฐมวัย (อบ.2/2)ซึ่งเปนแบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  

  2. เก็บขอมูลพื้นฐานจากกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน เปนเวลา 1 สัปดาห จากการสังเกต

ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก โดยใหคะแนนพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กตามกฎเกณฑการให

คะแนนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. จัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กเปนเวลา 8 สัปดาห 

จากการสังเกตความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก โดยใหคะแนนพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กตาม

กฎเกณฑการใหคะแนนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 4. เมื่อส้ินสุดในแตละสัปดาหนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบกับขอมูลพื้นฐานทุก

ดานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกจิกรรมการ

เลนของเลนเสริมทักษะ ชวงระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยจําดําเนินการทดลองตามแบบแผนการ

ทดลอง แบบ Randomized One Group Pretest – Desing (ลวน  สายยศ และอังศนา  สายยศ. 

2538: 219-230)ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 7 แบบแผนการทดลอง 

 

 กลุม      สอบกอน   ทดลอง   สอบหลัง 

 ER     T1      X        T2 

  

 เมื่อ X  แทน การจัดกระทํา (Tretment) 

   T1  แทน การทดสอบกอนทําการทดลอง (Pre - Test)  

      โดยการใชแบบประเมินความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก 

   T2  แทน การทดสอบหลังทําการทดลอง (Post - Test)  

      โดยการใชแบบประเมินความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก 

   ER  แทน การกําหนดกลุมตัวอยาง 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

1. สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 

2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 

3. ประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pre - Test) 

เปนเวลา 1 สัปดาห เก็บคะแนนทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กไวเพื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

คะแนนทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กภายหลังการทดลอง(Post - Test) 

4. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ
เล็ก 

กับกลุมตัวอยาง  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันอังคาร วันพุธ และวัน

พฤหัสบดีกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กประเภทแปะ ถัก รอย วันละ 50 

นาที  ในชวงเวลา 09.00 – 09.50 น.ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 24 มีนาคม 2554  รวม 24 คร้ัง จน

ส้ินสุดการทดลอง ดังแสดงในตาราง....... 
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ตาราง 8 แสดงวัน และกิจกรรมที่ทําการทดลอง 

 

การจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาทีท่ํา 
การทดลอง 

วันที่ทาํการ
ทดลอง 

เวลา 

ประเมินกอนทําการทดลองโดยใช

แบบประเมินทักษะในการใช

กลามเนื้อเล็ก 

1 สัปดาหกอนการ

ทดลอง 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

09.00 – 09.50 น. 

กิจกรรมการเลนของเลน 

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ

เล็ก 

8 สัปดาห 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

09.00 – 09.50 น. 

ประเมินหลังทําการทดลองโดยใช

แบบประเมินทักษะในการใช

กลามเนื้อเล็ก 

1 สัปดาห 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

09.00 – 09.50 น. 

 

5. ทําการประเมินภายหลังการทดลอง(Post - Test) ดวยแบบประเมินทักษะในการใช

กลามเนื้อเล็กชุดเดิม 

6. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กมาวิเคราะหโดยวิธีการทาง
สถิติตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการเลน

ของเลนเสริมทักษะ  วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทดสอบแบบ Wilcoxon Matched – Pairs signed – 

Rank Test  

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 73) 

                              Ν

Χ
=Χ ∑
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      เมื่อ  Χ   แทน    คะแนนเฉลี่ย 

                      ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                                  Ν   แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 

 

  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 

2538, หนา 79) 

                     S  = )1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN

 

 

                 เมื่อ   S  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                        ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      
2∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง                    

     N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

                       X  แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน 

 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบประเมินกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจะตองพิจารณาขอสอบของแบบประเมินที่สรางขึ้นนั้นไดสอดคลองตรงตาม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม ถาแนใจวาตรง จะทําเครื่องหมายในชอง “+1” ถาแนใจวาไมตรง จะ

ทําเครื่องหมายในชอง “-1” และถาไมแนใจวาตรงหรือไม จะทําเครื่องหมายในชอง “ 0 ”จากนั้นนําคา

การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC โดยใชสูตร

ของ (ลวน  สายยศ และอังศนา  สายยศ. 2539:249; อางอิงจาก Rowinelli; & Hamibeton. 1977) 

 

   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

    ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

Ν
= ∑R

IOC



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอขอมูลการศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงออกเปน 5 ตอน  ใหแกนักออกแบบ ครู อาจารย บุคคลากร

ในหนวยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย รวมถึงเปนประโยชนตอผูสนใจในของเลนเสริม

ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการแบงเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก

ของเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ที่มีความรูความสามารถดานของเลน

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง

การใชของเลนเสริมทักษะ 

 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของเลนเสริมทักษะตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังนี้ 

 การเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ของเลนที่ฝกประสาท

สัมผัสและพัฒนากลามเนื้อเล็ก ตองเปนของเลนที่ใชตอ ตอก รอย ปก เย็บ ผูก เกี่ยว รูด  เปนของเลนที่

เด็กได กํา บีบ เขยา เคาะ ดึง ผลัก เลื่อน ลาก เชน ภาพตอ (Puzzles) และของเลนประเภทเชือก ของ

เลนประเภทเรียงลําดับ (Stacking toys) มักไดรับการออกแบบมาเพื่อสงเสริมการใชประสาทสัมผัสตา

เรียงสิ่งของ โดยใชขนาดและสีเปนหลักจากขนาดเล็กที่สุดที่ไปสูขนาดใหญที่สุด ซึ่งของเลนชนิดนี้จะ
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ชวยสอนใหเด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับการเรียงลําดับ และเสริมสรางการทํางานรวมกันระหวางมือและ

ตาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังฝกการเรียนรูทางดานลําดับกอนหลัง และของเลนสําหรับวัยเด็ก

ตอนตน หรือวัยกอนเขาโรงเรียน (Pre-School Toys) อายุ ระหวาง 3 – 5 ป ตองมีลักษณะที่ชวยพัฒนา

กลามเนื้อยอย ชวยการประสานกันของประสาทสัมผัสรับรูตาง ๆ สงเสริมการใชภาษา ความคิด และ

จินตนาการสามารถเลนไดมากกวา 1 คนขึ้นไปโดยผูเลนอาจเลนคนเดียว หรือเลนรวมกับผูอ่ืนก็ได มี

ความละเอียดออนทั้งวัสดุที่ใชทํา หรือวิธีการเลน เชน ของเลนไม ของเลนที่ผลิตจากผา หรือวัสดุปลอด

สารพิษเปนของเลนที่มีกิจกรรมใหเด็กกระทําเพื่อใหเด็กเกิดทักษะนั้นเอง  

 ตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร  หนังสือ  ที่เกี่ยวกับของเลนเสรมิทกัษะที่

ใชในสถานศึกษา  ผูวิจัยทําการคัดเลือกลักษณะของเลนและกิจกรรมการเลน ที่เหมาะแกการสงเสริม

ทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก  โดยแบงออกเปน  6  ชุด  ประกอบดวยลักษณะ  รอย ผูก แกะ ดงึ พลกิ 

เลื่อนรูด ตอ นํามาออกแบบเปนของเลนเสริมทักษะ ดังนี้ 

 1.  ดําเนินการสรางของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยและคูมือการ

ใชของเลน  โดยทําการออกแบบราง (Sketch) ของเลนเปน  6  ชุด  ตามลักษณะและวิธีการเลนซึ่งมุง

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยเปนหลัก  ดังนี้ คือ 

  1.1 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (เลขดิจิตอล) 

  1.2 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (สวนดอกไม) 

  1.3 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตนไม) 

  1.4 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตอเสนสรางภาพ) 

  1.5 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (รอยถักสาน) 

  1.6 ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตัวเรา) 

 2. นําแบบราง (Sketch) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัย

สรางขึ้นทั้ง  6  ชุด  เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใชแบบประเมินดานการออกแบบของเลนเด็ก

ปฐมวัย เพื่อหาคุณสมบัติของของเลนที่ดี จํานวน 3  ทาน คือ  

   1)  นายแพทยธวัช  คงคาลัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว 

                                 อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   2)  นางรัชนี  ติดตาสี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

         ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

         ตําบลทรายขาว  อําเภอสอยดาว   

         จังหวัดจันทบุรี 
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   3)  อาจารยจิรัชฌา  สุวรรณวาทิน อาจารยประจํา โรงเรียนบานประตง  

         (ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) 

         อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

   ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เปนผูประเมินแบบราง (Sketch) ของเลนเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยในประเด็นดังตอไปนี้ 

   1)  ดานการออกแบบ 

   2)  ดานวัสดุ 

   3)  ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 

   4)  ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน 

   5)  ดานการบํารุงรักษา 
 

แบบรางที่ 1 

 

ภาพประกอบ 1 แบบราง 1 (Sketch Desing) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (เลข

ดิจิตอล) 
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แบบรางที่ 2 

 

ภาพประกอบ 2 แบบราง 2 (Sketch Desing) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (สวน

ดอกไม) 
 
 แบบรางที่ 3 

 

ภาพประกอบ 3 แบบราง 3 (Sketch Desing) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตนไม) 
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แบบรางที่ 4 

 
ภาพประกอบ 4 แบบราง 4 (Sketch Desing) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตอเสนสรางภาพ) 

 
 แบบรางที่ 5 

 

ภาพประกอบ 5 แบบราง 5 (Sketch Desing)ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (รอย ถัก 

สาน) 
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 แบบรางที่ 6 

 
ภาพประกอบ 6 แบบราง 6 (Sketch Desing) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก (ตัวเรา) 

 

 2. ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบรางของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กทั้ง 6 ชุด และให

มีการนําไปพัฒนาเปนภาพการออกแบบเสมือนจริง 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดัง

แสดงในภาพประกอบ 7-12 
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 การพัฒนาแบบรางที่ 1 

 
ภาพประกอบ 7  ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสรมิทักษะชุดตัวเลขดิจิตอล 

 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 1 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนไมลักษณะแบบสวมลงแทงหมุดไม 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ตัวเลข ขนาด 5x8 นิ้ว รูปทรงเรขาคณิต สี

ชิ้นงาน เขียว น้ําตาล ตัวเลขทําจากตีนตุกแกสําหรับการเลนแบบกดพลิกดึงและเกี่ยวเกาะวัสดุกระดุม

ไม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะกดชิ้นสวนตามแบบการเนาเสนไหม 

 ดานการบํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
 
 
 
 
 



 88 

 การพัฒนาแบบรางที่ 2 
 

 

ภาพประกอ 8 ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสริมทกัษะชุดสวนดอกไม 
 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 2 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนชุดฝกแตงตัว 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ดอกไมทําจากผาสักหลาด ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  8 นิ้ว  กระดุมไม ลูกปดไม พลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1- 5 ซม. เชือกผารม  มี

รูปทรงเรขาคณิต และธรรมชาติ สีชิ้นงาน เขียว น้ําตาล ชมพู สม ฟา ใบไมและลําตน ติดตีนตุกแก

สําหรับการเลนแบบกดพลิกดึงและเกี่ยวเกาะวัสดุกระดุม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะกดชิ้นสวนตามอิสระบนพื้นแบบ  และประกอบ

กลีบดอกเขากับเกสรดอกไม 

 ดานการบํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
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 การพัฒนาแบบรางที่ 3 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสริมทักษะชุดตนไม 
 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 3 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนชุดฝกแตงตัว  รอยลูกปด  การจําแนกของเลน

และ กด กํา บีบ 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ลําตนไมทําจากผาสักหลาด  พุมใบจาก

ผาสําลี ขนาดเสนผาศูนยกลาง  5 นิ้ว ตัวแมลงขนาด 5 นิ้ว เคลื่อนไหวไดอิสระในลักษณะการเลน  

กระดุมไม พลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1- 5 ซม. เชือกผากํามะหยี่  มีรูปทรงเรขาคณิต และ

ธรรมชาติ สีชิ้นงาน เขียว น้ําตาล ชมพู สม ฟา ใบไมและลําตน ติดตีนตุกแกสําหรับการเลนแบบกด

พลิกดึงและเกี่ยวเกาะวัสดุกระดุม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะกดชิ้นสวนตามอิสระบนพื้นแบบ  ลําตนติด

กระดุมกับพื้นภูเขา   

 ดานการบํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
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 การพัฒนาแบบรางที่ 4 

ภาพประกอบแบบ 10  ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสริมทักษะชุดตอเสนสรางภาพ 
 
 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 4 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนชุดฝกแตงตัว  รอยลูกปด  และ กด กํา บีบ พลิก 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ชิ้นสวนทําจากผาสักหลาด  ชิ้นสวนตกแตง

จากผาสําลี เคลื่อนไหวไดอิสระในลักษณะการเลน  เชือกผารมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ซม.  มีรูปทรง

เรขาคณิต และธรรมชาติ สีชิ้นงาน เขียว น้ําตาล ชมพู สม ฟา ชิ้นสวน ติดตีนตุกแกสําหรับการเลนแบบ

กดพลิกดึงและเกี่ยวเกาะวัสดุกระดุม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะกดชิ้นสวนตามอิสระบนพื้นแบบ  ดานการ

บํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
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 การพัฒนาแบบรางที่ 5 

 

ภาพประกอบ 11 ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสรมิทักษะชุดรอยถักสาน 
 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 5 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนชุดฝกแตงตัว  รอยลูกปด  และ กด กํา บีบ พลิก 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว   เชือกสาน และเข็มรอยทําจากไมหุมผา  

ลายสานทําจากผาสักหลาด  ชิ้นสวนตกแตงจากผาสําลี เคลื่อนไหวไดอิสระในลักษณะการเลน  เรียนรู

รูปทรงเรขาคณิต และธรรมชาติสามารถแกะ แปะ กด ประกอบชิ้นงานได  สีที่ใช เขียว น้ําตาล ชมพ ูสม 

ฟา ชิ้นสวน ติดตีนตุกแกสําหรับการเลนแบบกดพลิกดึงและเกี่ยวเกาะวัสดุกระดุม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะสอดเข็มรอยไปตามอิสระบนพื้นแบบ   

 ดานการบํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
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 การพัฒนาแบบรางที่ 6 
 

 

ภาพประกอบ 12 ภาพผลงานการออกแบบของเลนเสรมิทักษะชุดตัวเรา 
 
 ลักษณะของของเลนในแบบรางที่ 6 
 ดานการออกแบบ  แนวความคิดจากของเลนชุดฝกแตงตัว  รอยลูกปด  และ กด กํา บีบ พลิก 

 ดานวัสดุ  ทําจากพรมปูพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว   ชิ้นสวนของรางกายและเสื้อผาทําจาก 

ผาสักหลาด  สามารถเปลี่ยนแปลงเปนไดทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชิ้นสวนตกแตงจากผาสําลี เคลื่อนไหวได

อิสระในลักษณะการเลน  เรียนรูส่ิงรอบตัวเรา และธรรมชาติสามารถแกะ แปะ กด ประกอบชิ้นงานได  

สีที่ใช เขียว น้ําตาล ชมพู สม ฟา ชิ้นสวน ติดตีนตุกแกสําหรับการเลนแบบกดพลิกดึงและเกี่ยวเกาะ

วัสดุกระดุม 

 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน มีกระเปาขางสําหรับเก็บช้ินสวน 

 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  มีลักษณะกด ติดชิ้นสวนตางๆไดอิสระบนพื้นแบบ   

 ดานการบํารุงรักษา  ซักทําความสะอาดได 
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 3. ทําผลิตภัณฑ (Prototypes) ของของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย 
 
 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 1 
 

 
ภาพประกอบ13  ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ชุดตัวเลขดิจิตอล 
 
 ลักษณะของของเลน 
 ตัวเลขดิจิตอลเปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 26x36 นิว้ ทาํ

ตัวเลขขนาด 5x8 นิ้ว ผาสําลีรูปสัตว ตีนตุกแกติดลอก ไหมพรมเดินขอบแยกชิ้นสวน ลิปบ้ินผาติดคลอง

กับ กระดุมไม 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 ตัวเลขดิจิตอลเปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  มีดังนี้ 

 1.  ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม  

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3. ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 
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 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 2 
 

 

ภาพประกอบ14  ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ชุดสวนดอกไม 
 
 ลักษณะของของเลน 
 สวนดอกไมเปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว 

ผาสําลีเกสรขนาดเสนผาศูนยกลาง  5 นิ้ว ผาสักหลาดกลีบดอกขนาด 3.5x2.5 นิ้ว ลําตนขนาด 15 นิ้ว 

ตีนตุกแกติดลอกดานหลัง และใบ เชือกผารมรูดดึงเคลื่อยยายลําตน ซิปกลางลําตนรูดขึ้นลง ลูกปดเขี่ย

ไปตามทิศทาง  กระดุมขนาด 0.5-2 นิ้ว สําหรับกลัดติดกลีบดอกไม 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 สวนดอกไมเปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  มีดังนี้ 

 1. ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม  

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3. ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 
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 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 3 
 

 

ภาพประกอบ15  ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ชุดตนไม 

 
 ลักษณะของของเลน 
 ตนไมเปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ผาสําลีพุม

ใบและลําตนขนาดเสนผาศูนยกลาง  5 นิ้วและรอยถักเชือก ผาสักหลาดภูเขาและตัวสัตว ตีนตุกแกติด

ลอกดานหลัง พุมใบตัวสัตว ลูกปดเขี่ยหมุนสัมผัส  กระดุมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 - 2 นิ้ว สําหรับ

กลัดติดคลองเชือกเคลื่อนยายสัตวและตนไม 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 ตนไมเปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  มีดังนี้ 

 1. ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม  

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3. ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 
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 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 4 
 

 

ภาพประกอบ16 ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ชุดตอเสนสรางภาพ 
 
 ลักษณะของของเลน 
 ตอเสนสรางภาพ(ปลา) เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 

26x36 นิ้วและพื้นตัวเลขทรงกลมเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว  ตัวเลขทําจากผาสําลี  เชือกผารมขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆและหวงรอยเชือก ตีนตุกแกติดลอก

ดานหลังปะการัง  
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 ตอเสนสรางภาพ(ปลา) เปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  

มีดังนี้ 

 1. ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม 

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3.  ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 
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 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 5 
 

 

ภาพประกอบ17 ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย  ชุดรอยถักสาน 
 
 ลักษณะของของเลน 
 รอยถักสาน เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว 

ผาสําลี  ประดิษฐเสนสานและเข็มรอยถักทอ. ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆและหวงรอย

เชือก ตีนตุกแกติดลอกดานหลังรูปทรงเรขาคณิตตางๆ ใยเคราะหใชสําหรับเพิ่มปริมาณความหนาของ

ไมจับ 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 รอยถักสาน เปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 

 1. ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม  

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3. ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 
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 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ17  ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก 

ปฐมวัย  ชุดตัวเรา 
 
 ลักษณะของของเลน 
 ตัวเรา เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ผาสําลี  

ตัดเย็บเสื้อผา ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆ ตีนตุกแกติดลอกดานหลัง ใยเคราะหใชสําหรับ

เพิ่มปริมาณความหนาของอวัยวะรางกาย 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 ตัวเรา เปนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 

 1. ผาพรม   4. ผาสักหราด  7. ลูกปด  10. กระดุม  

 2.  ผากํามะหยี่  5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก  11. ลิบบ้ินผา  

 3. ผาสําลี              6. ซิป   9. ไม   12. ไหมพรม 



 99 

 ผลิตภัณฑของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 

ภาพประกอบ17  ภาพผลิตภัณฑ (Prototype) ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย 
 
 ลักษณะของการเก็บของเลน 
 การเก็บ เปนลักษณะของการเก็บแบบมวนพับชิ้นสวนพื้น และชิ้นสวนเล็กมีถุงเก็บดานใน

ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาฝาย สําหรับหอหุมพื้นพรมชิ้นงาน มีขนาด 26x36 นิ้ว มีสายสะพายงายตอการ

เคลื่อนยายและเก็บ 
 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 ตัวเรา เปนการเก็บของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยในกระเปา

ดังนี้ 

 1. ผาพรม        2.  ผาฝาย   3. กระดุม                

 

 

 

 

 

 



 100 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการ 
            ใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ที่มีความ 
            รูความสามารถดานของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 ผูวิจัยแสดงผลในรูปแบบของตารางและอธิบายผลประกอบ การนําเสนอการประเมินใน

ภาพรวมของการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ดังนี้ 

 

ตาราง 9  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรวม 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ    X     SD.    ระดับการประเมิน 

1. ดานการออกแบบ     5  0.00  ดีมาก 

2. ดานวัสดุ       4.67  0.39        ดีมาก  

3. ดานความสะดวกสบายในการใชงาน  4.67  0.39        ดีมาก  

4. ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  4.89  0.19         ดีมาก  

5.   ดานการบํารุงรักษา     4.78  0.19         ดีมาก 

ภาพรวม        4.8  0.23       ดีมาก 

 

 จากตาราง 9  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐมวัย  ในภาพรวมทั้ง 6 ชุด  จากการประเมินปรากฎวาอยูในระดับดีมาก  ดังนี้คือดาน

การออกแบบมีคาเฉลี่ย 5  ดานวัสดุมีคาเฉลี่ย 4.67    ดานความสะดวกสบายในการใชงานมีคาเฉลี่ย 

4.67    ดานการประกอบชิ้นสวนของเลนมีคาเฉลี่ย 4.89  ดานการบํารุงรักษามีคาเฉลี่ย4.78  จึง

สามารถสรุปไดวาการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมี

คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรายดานการออกแบบ 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ     X   SD.   ระดับการประเมิน 

ดานการออกแบบ    
1. ขนาด ชิ้นสวน รูปทรง และสี มีความเหมาะสม  5 0.00  ดีมาก  

2. มีความเหมาะสมกับอายุ ความสามารถ 

 ของเด็กปฐมวัย และสงเสริมการเรียนรู  5 0.00  ดีมาก  

3. มีประโยชนตอพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็ก  5 0.00  ดีมาก  

ภาพรวม          5 0.00         ดีมาก 

 

 จากตาราง10 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ในรายการออกแบบดาน ทั้ง 6 ชุด  จากการประเมินปรากฎวาอยูใน

ระดับดีมาก  ดังนี้คือดานการออกแบบขนาด ชิ้นสวน รูปทรง และสี มีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 5 ดาน

การออกแบบมีประโยชนตอพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กมีความเหมาะสมกับอายุ ความสามารถของ

เด็กปฐมวัย และสงเสริมการเรียนรูมีคาเฉลี่ย5  ดานการออกแบบมีประโยชนตอพัฒนาการดาน

กลามเนื้อเล็กมีคาเฉลี่ย 5 จึงสามารถสรุปไดวาการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อ

มัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 

ตาราง11  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรายดานวัสดุ 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ     X    S.D.  ระดับการประเมิน 

ดานวัสดุ    
1. วัสดุที่ใชผลิตมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  4.33 0.58  ดีมาก  

2. มีความทนทาน  ประหยัด และปลอดภัย  4.67 0.58  ดีมาก  

3. วัสดุในการผลิตมีภายในประเทศสามารถหาซื้อได 5 0.00  ดีมาก  

ภาพรวม     4.67  0.39        ดีมาก 
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 จากตาราง 11  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ในรายดานวัสดุ ทั้ง 6 ชุด  จากการประเมินปรากฎวาอยูในระดับดีมาก  

ดังนี้คือ  ดานวัสดุที่ใชผลิตมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ย 4.33 วัสดุมีความทนทาน  

ประหยัด และปลอดภัยมีคาเฉลี่ย 4.67 วัสดุในการผลิตมีภายในประเทศสามารถหาซื้อไดมีคาเฉลี่ย 5 

จึงสามารถสรุปไดวาวัสดุของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพอยู

ในระดับดีมาก 
 
ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรายดานความสะดวกสบายในการใชงาน 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ     X   SD.  ระดับการประเมิน 

ดานความสะดวกสบายในการใชงาน    
1. เด็กเลนรวมกันได สงเสริมพัฒนาการทางสังคม 4.33 0.58  ดีมาก  

2. ชิ้นสวนมีความเหมาะสมไมยุงยากแกผูเลน  

      และสามารถเลนของเลนไดอยางตอเนื่อง  4.67 0.58  ดีมาก  

3. สามารถแปลงรูปแบบไดหลายอยาง                   5 0.00  ดีมาก  

 ภาพรวม       4.67 0.39        ดีมาก 

 

 จากตาราง  12  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ในรายดานความสะดวกสบายในการใชงาน ทั้ง 6 ชุด  จากการประเมิน

ปรากฎวาอยูในระดับดีมาก  ดังนี้คือ  ดานความสะดวกสบายในการใชงานเด็กสามารถเลนรวมกันได 

สงเสริมพัฒนาการทางสังคม มีคาเฉลี่ย 4.33 ดานความสะดวกสบายในการใชงานชิ้นสวนมีความ

เหมาะสมไมยุงยากแกผูเลน และสามารถเลนของเลนไดอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 4.67 ดานความ

สะดวกสบายในการใชงานสามารถแปลงรูปแบบไดหลายอยาง มีคาเฉลี่ย 5 จึงสามารถสรุปไดวาดาน

ความสะดวกสบายในการใชงานของของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมี

คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง  13  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรายดานการประกอบชิ้นสวนของเลน 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ     X    SD.     ระดับการประเมิน 

ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน    
1. การประกอบชิ้นสวนทําดวยความสะดวก           4.67 0.58  ดีมาก  

2. สามารถประกอบไดเอง โดยการศึกษา 

      จากคูมือการใชชุดของเลน              5 0.00  ดีมาก  

3. สามารถถอดแยกชิ้นสวนของเลนเองได                 5        0.00  ดีมาก  

 ภาพรวม               4.89 0.19         ดีมาก 

 

 จากตาราง 13  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ในรายดานการประกอบชิ้นสวนของเลน ทั้ง 6 ชุด  จากการประเมิน

ปรากฎวาอยูในระดับดีมาก  ดังนี้คือ  ดานการประกอบชิ้นสวนของเลนทําดวยความสะดวกมีคาเฉลี่ย

4.67 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลนสามารถประกอบไดเอง โดยการศึกษาจากคูมือการใชชุดของ

เลนมีคาเฉลี่ย 5 ดานการประกอบชิ้นสวนของเลนสามารถถอดแยกชิ้นสวนของเลนเองไดมีคาเฉลี่ย 5 

จึงสามารถสรุปไดวาดานการประกอบชิ้นสวนของของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของ

เด็กปฐมวัยมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

 

ตาราง 14  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูล  ของผูเชี่ยวชาญที่ทําการประเมินความ

คิดเห็นของเลนเสริมทักษะ ในภาพรายดานการบํารุงรักษา 

 

รายละเอียดของเลนเสริมทักษะ     X   SD.         ระดับการประเมิน 

ดานการบํารุงรักษา    
1. การทําความสะอาดชิ้นสวนของเลนทําไดงาย   4.33 0.58  ดีมาก  

2. สามารถตรวจสอบสภาพของเลนได                 5 0.00  ดีมาก  

3. สามารถเก็บช้ินสวนของเลนไดเหมาะสม                  5          0.00  ดีมาก  

 ภาพรวม               4.78 0.19         ดีมาก 
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 จากตาราง  14  แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญประเมินแบบของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ในรายดานการบํารุงรักษา ทั้ง 6 ชุด  จากการประเมินปรากฎวาอยูใน

ระดับดีมาก ดังนี้คือ  การบํารุงรักษาดานการทําความสะอาดชิ้นสวนของเลนทําไดงายมีคาเฉลี่ย 4.33 

ดานการบํารุงรักษาสามารถตรวจสอบสภาพของเลนไดมีคาเฉลี่ย 5 การบํารุงรักษาสามารถเกบ็ชิน้สวน

ของเลนไดเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 5 จึงสามารถสรุปไดวาดานการประกอบชิ้นสวนของของเลนเสริมทักษะ

ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 
 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย กอน
และหลังการใชของเลนเสริมทักษะ 
 

ตาราง 15  เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใช

ของเลนเสริมทักษะ 
 

คนที่ 
คะแนนกอนการทดลอง 

(คะแนนเต็ม15) 
คะแนนหลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม15) 
ผลตางของคะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4 

2 

5 

4 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

13 

12 

14 

13 

13 

13 

14 

13 

15 

14 

13 

15 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

X∑  
X  

รอยละ 
S.D. 

45 
3.75 
25.00 
0.87 

162 
13.50 
90.00 
0.90 

117 
9.75 

 
0.62 

ระดับ ปรับปรุง ดี  
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 จากตาราง 15  แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยพบวากอนการเลนของเลนเสริมทักษะนักเรียนมี

ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กอยูในระดับปรับปรุง  ( X  = 3.75, S.D. = 0.87 )  หลังการเลน

ของเลนเสริมทักษะนักเรียนมีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กอยูในระดับดี  ( X  = 13.50, S.D. = 

0.90 ) 

 

ตาราง16  เปรียบเทียบทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของนักเรียนปฐมวัยกอนและหลังเรียนโดย การ

เลนของเลนเสริมทักษะ 

 

การทดสอบ N X  S.D. t 

กอนเรียน 12 3.75 0.87 

หลังเรียน 12 13.50 0.90 
54.42** 

 

** มีนัยสําคัญที่  .01 

  

 จากตาราง 16   พบวาเด็กระดับปฐมวัยมีทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กหลังการเลนของเลน

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  สูงกวากอนการเลนของเลนเสริมทักษะอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ

เกี่ยวกับการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ผูวิจัยไดรวบรวม

ขอเสนอแนะตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้  คือ ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องราวในของเลนเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัยที่ใชการเลนของเลนเสริมทักษะ ซึ่งสรุป อภิปรายผลและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
           เพื่อศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใหเด็ก
ไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเปนไปตามระบบและขั้นตอน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
          1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางรางกายในดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

ใหมีการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

 2.  เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ และเปนการสรางภาพลักษณใหมใหกับผลิตภัณฑของเลน

เสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก  ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัย ในโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก

รูปแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ในลักษณะ รอย ผูก แกะ ดึง พลิก 

เล่ือนรูด ตอ  และนําไปทดลองกับเด็กปฐมวัยชาย-หญิง    อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานประตง(ศูนยอนุบาลอําเภอสอยดาว) ในสังกัด

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน  จากการประเมินผล

พัฒนารางกายดานกลามเนื้อเล็กโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํารองการใช
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดแก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับ

ปฐมวัย (อบ.2/2) ดวยวิธีการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ     
 
 กิจกรรมที่ใชในการทดลอง  
 กิจกรรมที่ใชในการทดลองคือกิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตาม

มุมการเลนหรือมุมประสบการณในหองเรียน โดยใหกลุมตัวอยางไดเลนชุดของเลนเสริมทักษะดานการ

ใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพิ่มเติมจากการเลนตามมุมปกติ 

    
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2553  ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  

สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ประเภท เพื่อ

ประกอบการศึกษาวิจัย   

 1. ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และคูมือการใช  6 ชุด ที่ผูวิจัยออกแบบ

และสรางขึ้น จากการสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบของของเลนเสริมทักษะดาน

กลามเนื้อเล็กจากผูเชี่ยวชาญ สรุปไดดังนี้ 

  ผูเชี่ยวชาญประเมินของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ใน

ภาพรวมทั้ง 6 ชุด  จากการประเมินปรากฎวาอยูในระดับดีมาก  ดังนี้คือดานการออกแบบมีคาเฉลี่ย 5   

ดานวัสดุมีคาเฉลี่ย 4.67    ดานความสะดวกสบายในการใชงานมีคาเฉลี่ย 4.67    ดานการประกอบ

ชิ้นสวนของเลนมีคาเฉลี่ย 4.89  ดานการบํารุงรักษามีคาเฉลี่ย4.78  จึงสามารถสรุปไดวาการออกแบบ

ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพอยูในระดับดีมากสามารถ

นําไปผลิตและทดสอบกับเด็กปฐมวัยได 

 2. แบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 3. แผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

 

การดําเนินการทดลอง 
 1. ข้ันกอนทดลอง  ผูวิจัยการเก็บขอมูลพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กจากการสังเกต

ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก โดยจดบันทึกและใหคะแนนพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กตาม

กฎเกณฑการใหคะแนนของสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อบ.2/2) ซึ่งเปน
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แบบทดสอบมาตรฐานของคณาจารยโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2544 และแบบประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเวลา 1 

สัปดาห  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน  

 2. ข้ันดําเนินการทดลอง เปนการทดลองแบบ One Group Pretest – Desing โดยจัด

กิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน

ไดแก วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 50 นาที รวม 24 คร้ัง ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 24 มีนาคม 

2554   

 3. ข้ันหลังการทดลอง ดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 

  3.1 ทําการประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็ก หลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบ

ประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชุดเดิมกับกลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 29 - 31 

มีนาคม 2554  

  3.2  นําขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะการใชกลามเนื้อเล็กมาวิเคราะหตามวิธีการทาง

สถิติ  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดการพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

กอนและหลังการทดลองมาหาคาทางสถิติพื้นฐาน โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของการพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย จาก

การทดสอบ โดยใชกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ทั้ง  6 ชุด ที่ผูวิจัยออกแบบและสรางขึ้น 

จากการสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบของของเลนเสริมทักษะดานกลามเนื้อเล็กจาก

ผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวมทั้ง 6 ชุด  อยูในระดับดีมาก  คือดานการออกแบบ  

ดานวัสดุ ดานความสะดวกสบายในการใชงาน ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  ดานการบํารุงรักษา 

จึงสามารถสรุปไดวาการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมี

คุณภาพอยูในระดับดีมากสามารถนําไปผลิตและทดสอบกับเด็กปฐมวัยได 
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 2. เด็กปฐมวัยกอนไดรับกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะมีทักษะในการใชกลามเนื้อเล็ก

อยูในระดับปรับปรุง และหลังการทดลองทํากิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะอยูในระดับดีและมี

ทักษะการใชกลามเนื้อเล็กสูงข้ึน 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัด

เล็กของเด็กปฐมวัยใหเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเปนไปตามระบบและขั้นตอนจาก

ผลการวิจัยทําใหทราบวา 

 1. ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ทั้ง  6 ชุด ที่ผูวิจัยออกแบบและ
สรางขึ้น จากการสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบของของเลนเสริมทักษะดาน
กลามเนื้อเล็กจากผูเช่ียวชาญ ในภาพรวมทั้ง 6 ชุด  อยูในระดับดีมาก  คือดานการออกแบบ ดาน
วัสดุ ดานความสะดวกสบายในการใชงาน ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน  ดานการบํารุงรักษา จึง
สามารถสรุปไดวาการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
อยูในระดับดีมากสามารถนําไปผลิตและทดสอบกับเด็กปฐมวัยได  แสดงใหเห็นวาของเลนเสริมทักษะ
เปนผลิตภัณฑหนึ่งที่ชวยสงเสริมทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคลองกับ พัชรี 
สวนแกว (2536: 59 – 60) ไดกลาวถึงประโยชน การเลนของเด็กเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหกลามเนื้อสวน
ตาง ๆ เจริญเติบโต ชวยใหเด็กรูสึกสบาย ราเริง แจมใส นับวาเปนการออกกําลังกายที่ดียิ่ง  วราภรณ  รัก
วิจัย (2540: 124-129) ไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของการเลนที่มีตอพัฒนาการดานตางๆของเด็ก 

โดยสรุปไดดังนี้ คือ พัฒนาการทางดานรางกาย  พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ  พัฒนาการ
ทางดานสังคม  พัฒนาการทางดานสติปญญา ซ่ึงสอคลองกับ สุชา  จันทรเอม (2543: 81-82) ไดสรุปถึง

ประโยชนของการเลนไวดังนี้ การเลนจะชวยพัฒนากลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายใหแข็งแรง ชวยให
เด็กรูสึกสบาย ราเริงแจมใส เปนการออกกําลังกายที่ดี การเลนชวยใหเด็กรูจักปรับตัวเองเขากับ
ส่ิงแวดลอม ชวยใหเด็กรูจักแบงปน เอื้อเฟอ ไมเห็นแกตัว รูจักการใหและการรับและรวมมือกับผูอ่ืน  

ดังนั้นของเลนเสริมทักษะจึงเปนผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กไดเปนอยางดี 

 2. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการฝกโดยใชกิจกรรม การเลนของเลนเสริมทักษะ  มีทักษะใน
การใชกลามเนื้อเล็กเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานใน
การวิจัยในครั้งนี้   คือในการศึกษาและพัฒนาของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ใหไดมาซึ่งรูปแบบของของเลนเสริมทักษะ ที่มีความเหมาะสม สามารถ
พัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยใหดีขึ้น 
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 จากการวิจัยในครั้งนี้ ของเลนเสริมทักษะชวยใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะในการใช

กลามเนื้อเล็กสูงข้ึน เพราะกิจกรรมการเลนของเลนเปนกิจกรรมที่ฝกการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทั้งฝา

มือ ขอมือและนิ้วมือ เปนผลใหกลามเนื้อมัดเล็กมีความแข็งแรงมีทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นไดวาของเลนเสริมทักษะ ชวยพัฒนาทักษะในการใชกลามเนือ้มดั

เล็กของเด็กปฐมวัย ใหเพิ่มข้ึน หลังจากการทดลองแลว และยังชวยพัฒนาดานอื่นๆ เชน 

 1. พัฒนาการทางดานรางกาย  ชวยสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับตา 

เนื่องจากเด็กตองใชนิ้วมือในการทํากิจกรรมการเลนของเลนตามรูปแบบตาง ๆ ที่กําหนดให 

 2. พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ  เนื่องจากเด็กยังอยูในสภาพประกอบชวยเหลือ

ตัวเองและการปรับตัวยังไมคอยดี พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจยังไมมั่นคงมีอารมณตางๆ เชน 

กลัว อิจฉา โมโห คับของใจ เครียด ฯลฯ ซึ่งการเลนชวยใหเด็กไดผอนคลายระบายอารมณเหลานั้น

ออกมา และยังทําใหเด็กปรับอารมณความรูสึกของตนเองได 

 3. พัฒนาการทางดานสังคม  การเลนสอนใหเด็กรูจักเหตุผล รูจักใหอภัย ฝกความสามัคคี 

และทํางานเปนกลุม รูจักเสียสละ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกการรอคอย ความอดทน 

สามารถยอมรับความจริงได ปรับตัวเขากับสังคมทําใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 4. พัฒนาการทางดานสติปญญา การเลนทําใหเด็กเรียนรูส่ิงแวดลอมและประสบการณชีวิต

ใหกับตนเอง เชน ไดเรียนรู เร่ือง ขนาด รูปราง น้ําหนัก ความเหมือน ความตาง ของสิ่งตางๆ ที่อยู

รอบตัว การเลนสะทอนใหเห็นถึงการรับรูที่เด็กมีตอส่ิงรอบตัว และชวยใหเด็กรูจักปรับความคิด ความ

เขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหตรงกับความจริง 

 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ในการทํากิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ หากเด็กมีความสนใจที่จะทํากิจกรรมอยู

ควรยืดหยุนเวลาตามความสนใจของเด็ก 

 2. ครูควรกระตุนใหเด็กใชความคิดในการเลนที่สรางสรรคจากการเลนแบบเดิม 

 3. ในขณะที่ทํากิจกรรมการการเลนของเลนเสริมทักษะ ครูควรจะเนนใหเด็กฝกทกัษะการพดู 

ควบคูไปกับการทํากิจกรรมการเลนอยางสม่ําเสมอ ทําใหเด็กพูดไดคลองแคลว ชัดเจนขึ้น เพราะในชวง

ที่ทํากิจกรรม เด็กใหความสนใจในการปฏิบัติ ไดเห็นทั้งภาพและของจริงทําใหเด็กเกิดความเขาใจมาก

ยิ่งขึ้น 
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 4. ส่ือ ของรางวัล จะเปนแรงจูงใจใหเด็กปฐมวัย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมมาก

ยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการวิจัยเรื่องการใชของเลนในรูปแบบอื่นๆเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในดานรางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา หรือเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใชกิจกรรมการเลนของเลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน ตลอดจนศึกษาถึงผลของการใช

กิจกรรมการเลนที่มีตอเจตคติของผูเรียนในวิชานั้น ๆ  
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ภาคผนวก ก 
 

- แบบประเมนิการออกแบบของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อเลก็ของเด็กปฐมวยั 
- คูมือมือการใชชุดของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 
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แบบประเมินการออกแบบของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
โดยผูเชี่ยวชาญ 

 แบบประเมินชดุนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ในการสรางของเลนเสริมทักษะดานการใช

กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  โดยผูเชีย่วชาญ  เพื่อประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเลนเสริม

ทักษะในดานตางๆ โดยแบงคุณสมบัติของของเลนที่ประเมิน 5 ดาน ดงันี ้

1. ดานการออกแบบ 

2. ดานวัสดุ 

3. ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 

4. ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน 

5. ดานการบํารุงรักษา 

วัสดุและสวนประกอบของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  มีดังนี ้

1. ผาพรม  4. ผาสักหราด  7. ลูกปด 10. กระดุม   

2.  ผากํามะหยี่ 5. เชือกผารม  8. ตีนตุกแก 11. ลิบบ้ินผา  

3. ผาสําล ี             6. ซิป   9. ไม  12. ไหมพรม  

คําตอบจากการประเมินการออกแบบของผูเชี่ยวชาญในครั้งนี ้จะมีสวนสาํคัญในการสรางของ

เลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเลก็ของเด็กปฐมวัยตอไป 

 
คําชี้แจงในการทําแบบประเมิน 
 แบบประเมินการออกแบบ ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเดก็ปฐมวยัชุด

นี้มีรายละเอียดประกอบดวย 3 ตอน คือ 

  

ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนที ่2 เปนแบบประเมิน การออกแบบภาพรวมของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อมัด

เล็กของเด็กปฐมวัยทั้ง 6 ชุด 

ตอนที ่3 เปนคําถามแบบปลายเปด สําหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิและใหขอเสนอแนะ

ตางๆ 

 

 

 

 

 



 120 

ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความหรือกรอกขอมูลในชองวางที่ตรงกบัสภาพ

ความเปนจริง 

 
1. เพศ    

(   )  ชาย    (    )  หญิง 

 
2. ระดับการศึกษา 

(    )  ปริญญาตรี   (    )  ปริญญาโท    (    )  ปริญญาเอก 

(    )  อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)............................................................................................. 

 
3. สาขาการศกึษา

................................................................................................................. 

 

4. ประสบการณในการทาํงาน.....................ป 

 
5. อาชีพปจจบุนั

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2  เปนแบบประเมนิ การออกแบบของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อมัดเลก็
ของเด็กปฐมวัย ทัง้ 6 ชุด  ตามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงใน ในชองวางมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามความคิดเห็น

ของทาน  หลงัจากประเมนิความคิดเห็นดานการออกแบบของเลนเสรมิทักษะดานการใชกลามเนือ้เล็ก

ของเด็กปฐมวยั  ทั้ง 6 ชุด  คาระดับคะแนนกําหนดไวดังนี ้

 

ระดับ 5  หมายถงึ    ผลการประเมนิ    ระดับดีมาก, หรือสูงกวาเกณฑ

มาก 

ระดับ 4   หมายถงึ ผลการประเมนิ    ระดับดี, หรือสูงกวาเกณฑ 

ระดับ 3   หมายถงึ   ผลการประเมนิ    ระดับพอใช, หรือเทากับเกณฑ 

ระดับ 2   หมายถงึ   ผลการประเมนิ    ระดับปรับปรุง, หรือตํ่ากวาเกณฑ 

ระดับ 1   หมายถงึ   ผลการประเมนิ    ระดับใชไมได, หรือตํ่ากวาเกณฑ 

 

ระดับคะแนน 
ขอที่ รายละเอียดในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดานการออกแบบ 

1 ขนาด ชิน้สวน รูปทรง และสี มีความเหมาะสม      

2 มีความเหมาะสมกับอาย ุความสามารถของเด็ก

ปฐมวัย และสงเสริมการเรียนรู  

     

3 มีประโยชนตอพัฒนาการดานกลามเนื้อเลก็      

ดานวสัดุ 

4 วัสดุที่ใชผลิตมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย      

5 มีความทนทาน  ประหยัด และปลอดภัย      

6 วัสดุในการผลิตมีภายในประเทศสามารถหาซื้อได      

ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 

7 เด็กเลนรวมกนัได สงเสริมพฒันาการทางสังคม      

8 ชิ้นสวนมีความเหมาะสมไมยุงยากแกผูเลน และ

สามารถเลนของเลนไดอยางตอเนื่อง 

     

9 สามารถแปลงรูปแบบไดหลายอยาง      
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ดานการประกอบชิ้นสวนของเลน 

10 การประกอบชิน้สวนทาํดวยความสะดวก 

 

     

11 สามารถประกอบไดเอง โดยการศึกษาจากคูมือการ

ใชชุดของเลน 

     

12 สามารถถอดแยกชิ้นสวนของเลนเองได      

ดานการบํารงุรักษา 

13 การทาํความสะอาดชิ้นสวนของเลนทําไดงาย      

14 สามารถตรวจสอบสภาพของเลนได      

15 สามารถเก็บช้ินสวนของเลนไดเหมาะสม      

 
ตอนที่ 3  กรุณาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงนาม................................................ 

(.............................................................) 

ผูเชี่ยวชาญ 
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คูมือการใชชุดของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 
 คูมือการใชชุดของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยฉบับนี้ 

ประกอบดวยจุดประสงคในการสรางชุดของเลน ลักษณะของของเลน วิธีการเลน และประโยชนที่จะ

ไดรับจากการเลน  ชุดของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อเล็กที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึง่มีทัง้หมด 6 ชุด  มี

รายละเอียดดงัตอไปนี ้

ชุดที่ 1  ตัวเลขดิจิตอล 

ชุดที่ 2  สวนดอกไม 

ชุดที่ 3   ตนไม 

ชุดที่ 4  ตอเสนสรางภาพ 

ชุดที่ 5  รอยถกัสาน 

ชุดที่ 6  ตัวเรา 

การนาํเอาชุดของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กไปใช ควรศึกษาคูมือการใชโดย

ละเอียด รวมถึงวธิีการเลนของแตละชุด  เพื่อที่จะสามารถแนะนาํใหผูเลนไดอยางถกูวิธีตาม

จุดประสงคในการพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวยั ทีผู่วิจัยไดมุงเนนให

เกิดประโยชนกับผูเลนมากที่สุด 

 

จุดประสงคหลักในการสรางชุดของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก ทัง้ 6 ชุดนี ้

1. พัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก 

2. พัฒนาการประสานสมัพนัธระหวางมือกับตา 

3. สรางความสนกุสนานเพลิดเพลินในการเลน 

4. สงเสริมใหเด็กพัฒนาความคดิสรางสรรคและจินตนาการ 
 

ประโยชนที่จะไดรับจากการเลนของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

1. สงเสริมพฒันาการดานการใชกลามเนื้อเล็ก และประสาทสัมพนัธระหวางมือกับตา 

2. สงเสริมใหเด็กพัฒนาความคดิสรางสรรคและจินตนาการ 
3. สงเสริมพฒันาการดานสงัคมและภาษา 

4. สงเสริมการเรียนรูเร่ืองสี รูปราง รูปทรง ขนาด น้ําหนัก ทิศทาง จํานวน 

5. สงเสริมพฒันาความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรียบเทยีบ 
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 1 ตัวเลขดิจิตอล 
 

 
 

ลักษณะของของเลน 
ตัวเลขดิจิตอลเปนของเลนทีป่ระดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพืน้มีขนาด 26x36 นิ้ว ทาํ

ตัวเลขขนาด 5x8 นิ้ว ผาสําลีรูปสัตว ตีนตุกแกติดลอก ไหมพรมเดินขอบแยกชิ้นสวน ลิปบ้ินผาตดิคลอง

กับ กระดุมไม 
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วิธีการเลน 
1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ตัวเลขดิจิตอลแตละตัวมีรูปรางลักษณะ

อยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกแกะดึง

ตัวเลขอยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบที่ติดคลองกับกระดุม 

3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 

- ชวยกนัติดตัวเลข  1  หรือตัวเลขอื่นๆ 

- ติดตัวเลขดิจิตอลเปนภาพสตัวเดินตอแถวกัน (ครูสังเกตวา เด็กฟงแลวเขาใจคําสั่งและ

ปฏิบัติตามไดหรือไม) 

4. นํามาเลนเกมฝกแขงขันติดตัวเลขดิจิตอล 

5. ใหเด็กใชจินตนาการในการติดตัวเลขดิจิตอลตามจินตนาการ 
 
 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

1. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

2. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

3. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

4. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
5. ฝกสังเกตความตางความเหมือน 
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 2 สวนดอกไม 
 

 
 
ลักษณะของของเลน 

สวนดอกไมเปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสาํหรับทําพื้นมขีนาด 26x36 นิ้ว 

ผาสําลีเกสรขนาดเสนผาศนูยกลาง  5 นิ้ว ผาสักหลาดกลีบดอกขนาด 3.5x2.5 นิ้ว ลําตนขนาด 15 นิว้ 

ตีนตุกแกติดลอกดานหลัง และใบ เชือกผารมรูดดึงเคลื่อยยายลําตน ซปิกลางลาํตนรูดขึ้นลง ลูกปดเขี่ย

ไปตามทิศทาง  กระดุมขนาด 0.5-2 นิ้ว สําหรับกลัดติดกลีบดอกไม 
 
วิธีการเลน 

1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ดอกไมแตละดอกมีรูปราง รูปทรง สี

ลักษณะแตกตางกนัอยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกติดกระดุม

กับกลีบดอกอยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบที่ครูสาธติ 

3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 

- ชวยกนัติดลําตนกับกระดุมเกสร, ติดประกอบกลีบดอกกบัเกสรกลาง 
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- ติดหมุนดอกไมในทิศทางเดยีวกนั (ครูสังเกตวา เด็กฟงแลวเขาใจคําสั่งและปฏิบัติตามได

หรือไม) 

4. นํามาเลนเกมฝกแขงขันติดดอกไม 
5. ใหเด็กใชจินตนาการในการติดดอกไมภายในกลุม 

 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

1. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

2. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

3. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

4. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
5. ฝกสังเกตความตางความเหมือน  
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 3 ตนไม 

 
 
 
ลักษณะของของเลน 

ตนไมเปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสาํหรบัทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ผาสําลพีุม

ใบและลําตนขนาดเสนผาศนูยกลาง  5 นิ้วและรอยถักเชอืก ผาสกัหลาดภูเขาและตัวสัตว ตีนตุกแกติด

ลอกดานหลัง พุมใบตัวสัตว ลูกปดเขี่ยหมนุสัมผัส  กระดุมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 - 2 นิ้ว สําหรับ

กลัดติดคลองเชือกเคลื่อนยายสัตวและตนไม 
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วิธีการเลน 
1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ตนไมแตละตนมีรูปราง รูปทรง สีลักษณะ

แตกตางกนัอยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกติดกระดุม

ตนไมอยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบที่ครูสาธิต 

3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 

- ชวยกนัติดตนไมที่มีลักษณะเหมือนกนัไวทีภู่เขาลูกเดียวกัน 

- ติดหมุนตนไมในทิศทางเดียวกัน (ครูสังเกตวา เดก็ฟงแลวเขาใจคําสัง่และปฏิบัติตามได

หรือไม) 

4. นํามาเลนเกมฝกแขงขันติดตนไม 
5. ใหเด็กใชจินตนาการในการติดดอกไมภายในกลุม 

 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

6. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

7. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

8. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

9. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
10. ฝกสังเกตความตางความเหมือน  
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 4 ตอเสนสรางภาพ(ปลา) 
 

 
 
 
 
ลักษณะของของเลน 

ตอเสนสรางภาพ(ปลา) เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวสัดุ ผาพรมสาํหรับทาํพืน้มีขนาด 

26x36 นิ้วและพื้นตวัเลขทรงกลมเสนผาศนูยกลาง 3 นิ้ว  ตัวเลขทําจากผาสําล ี เชือกผารมขนาด

เสนผาศนูยกลาง 1 ซม. ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆและหวงรอยเชือก ตีนตุกแกตดิลอก

ดานหลังปะการัง  
 
วิธีการเลน 

1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ปลาแตละชนิดมรูีปราง รูปทรง สี 

ลักษณะแตกตางกนัอยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกรอยเชือก

ตามจุดอยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบที่ครูสาธิตหรือที่ตําแหนงตัวเลขที่

ติดกําหนด 
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3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 

- ชวยกนัรอยเชอืกไปตามตําแหนงหมายเลขที่กําหนด 

- ขยับเชือกจัดตําแหนงใหไดรูปทรงปลาที่แตกตางกนัไป (ครูสังเกตวา เด็กฟงแลวเขาใจ

คําสั่งและปฏบิัติตามไดหรือไม) 

4. นํามาเลนเกมแขงขันรอยเชอืกรูปทรงปลา 

5. ใหเด็กใชจินตนาการในรอยเชือกรูปปลา และแปะติดตําแหนงปะการังในรูปแบบตางๆภายใน

กลุม 

 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

6. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

7. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

8. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

9. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
10. ฝกสังเกตความตางความเหมือน  
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 5 รอยถักสาน 
 

 
 
 
ลักษณะของของเลน 

รอยถักสาน เปนของเลนทีป่ระดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสําหรับทําพืน้มีขนาด 26x36 นิ้ว 

ผาสําลี  ประดิษฐเสนสานและเข็มรอยถักทอ. ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆและหวงรอย

เชือก ตีนตุกแกติดลอกดานหลังรูปทรงเรขาคณิตตางๆ ใยเคราะหใชสําหรับเพิ่มปริมาณความหนาของ

ไมจับ 
 
วิธีการเลน 

1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ของเลนรอยถักสาน แตละชิ้นมรูีปราง 

รูปทรง สี ลักษณะแตกตางกันอยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกรอยเชือก

ตามเสนผาที่สานอยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบที่ครูสาธิตการสานให

เด็กดู 

3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 
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- ชวยกนัรอยถกัสานไมเข็มไปตามตําแหนงของเสนผาทีก่ําหนด 

- ชวยกนัรอยสานตําแหนงอืน่ที่แตกตางจากเดิมจะไดงานสานที่แตกตางกนัไป (ครูสังเกตวา 

เด็กฟงแลวเขาใจคําสั่งและปฏิบัติตามไดหรือไม) 

4. นํามาเลนเกมแขงขันรอยถักสานจนถงึจุดเสนชัย 

5. ใหเด็กใชจินตนาการในรอยถักสาน และแปะติดตําแหนงรูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบตางๆ

ภายในกลุม 

 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

1. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

2. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

3. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

4. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
5. ฝกสังเกตความตางความเหมือน  
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ของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

ชุดที่ 6 ตัวเรา 
 

 
 
ลักษณะของของเลน 

ตัวเรา เปนของเลนที่ประดิษฐข้ึนจากวัสดุ ผาพรมสาํหรบัทําพื้นมีขนาด 26x36 นิ้ว ผาสําลี  ตัด

เย็บเสื้อผา ผาสักหลาดประดิษฐส่ิงของตกแตงตางๆ ตนีตุกแกติดลอกดานหลัง ใยเคราะหใชสําหรับ

เพิ่มปริมาณความหนาของอวัยวะรางกาย 
 
วิธีการเลน 

1. กอนที่ครูจะใหเด็กเลนครูตองแนะนําใหเดก็รูกอนวา  ตัวเรานัน้มีอวยัวะใดบาง และเสื้อผา ทรง

ผมแตละแบบทรงมีรูปราง รูปทรง สี ลักษณะแตกตางกนัอยางไร 

2. เมื่อครูแนะนาํกอนการเลนแลว ครูฝกประสามสัมผัสระหวางมือกับตาโดยใหเด็กฝกเปลี่ยน

เสื้อผาทรงผม อยางอิสระตามความคิดของเด็ก หรือสังเกตจากแบบทีค่รูสาธิตใหดู 
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3. เมื่อเด็กคุนเคยกับของเลนและเพื่อนแลว ครูก็ควรแทรกใชคําสั่ง และฝกใหเด็กปฏบิัติตามชาๆ 

เชน 

- ชวยกนัเปลีย่นตัวเราเปนเดก็ชาย  หนาตา อารมณตางๆ 

- ชวยกนัเปลีย่นเสื้อผาที่แตกตางกนัไป (ครูสังเกตวา เดก็ฟงแลวเขาใจคําสั่งและปฏบิัติตาม

ไดหรือไม) 

4. นํามาเลนเกมแขงขันเปลี่ยนตัวเรา 

5. ใหเด็กใชจินตนาการเปลี่ยนตัวเรา และแปะติดตําแหนงอวัยวะในรูปแบบตางๆภายในกลุม 

 
ประโชนทีไ่ดรับจากการเลน 

1. ฝกประสาทสมัพันธมือกับตา 

2. ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 

3. ฝกความเปนระเบียบวนิัย 

4. ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
5. ฝกสังเกตความตางความเหมือน 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

- แบบประเมนิทกัษะดานการใชกลามเนือ้เล็ก 

- แบบบันทกึคะแนนการประเมินทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็ก 

- คูมือประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเลก็ 

-ภาพประกอบการทดสอบการใชของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยั 
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แบบประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 

ลักษณะทั่วไป 
แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กสาํหรับการเคลื่อนไหวมือที่

ประกอบไปดวยสวนตางๆ เชน อุงมือ ฝามอื นิ้วมือ ขอมอื 

 
เวลาที่ใชในการประเมิน 

ทําการประเมนิกอนการทดลอง     1   สัปดาห 

ทําการประเมนิหลงัการทดลอง     1   สัปดาห 

 

การเตรียมการประเมิน 
1. ผูดําเนนิการประเมินตองศึกษาแบบประเมนิใหเขาใจกระบวนการทัง้หมด ใชภาษาที่

ชัดเจน รวมทัง้วิธีการพูดจูงใจ เราใจเด็กใหสนใจและตั้งใจ 

2. อุปกรณที่ใชในการประเมิน 

2.1 แบบประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเลก็ของเด็กปฐมวัย 

2.2 นาฬิกาจับเวลา 1  เรือน 

2.3 อุปกรณที่กําหนดในแบบประเมิน 

2.3.1 ทักษะการวาดภาพระบายส ีอุปกรณที่ใช ไดแก 

1) ดินสอสี หรือสีเทยีน 

2) รูปภาพลายเสน คน สัตว ผลไม 

3) กระดาษขาวทีว่าดรูปทรงเรขาคณิต เชน                                   

4) กระดาษขาวขนาด 8x12 นิ้ว  จํานวน 1 แผน 

2.3.2 ทักษะการใชมอื อุปกรณที่ใช ไดแก 

บล็อกไม  จาํนวน 10  ชิ้น 

2.3.3 ทักษะการใชสายตา อุปกรณที่ใช ไดแก 

1) ลูกปดเสนผาศูนยกลาง 1/2 นิว้  จํานวน  10  ลูก 

2) เชือกผารม 

2.3.4 ทักษะการปนดินน้าํมัน  อุปกรณที่ใช ไดแก 

1) ดินน้าํมัน 

2) ลูกบอล ลูกเลก็ (ใชเปนตวัอยาง) 
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2.3.5 ทักษะการตัดกระดาษดวยกรรไกร อุปกรณที่ใช ไดแก 

1) กรรไกรปลายมน  

2) กระดาษขาวทีขี่ดแถบเสนยาว 20 เซนติเมตร 

3) กระดาษขาวทีม่ีรูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัสขนาด 10x10  เซนติเมตร 

4) กระดาษขาวทีม่ีรูปคร่ึงวงกลมขนาด เสนผาศูนยกลาง  5  เซนติเมตร 

5) กระดาษขาวทีม่ีรูปวงกลมขนาด เสนผาศูนยกลาง  10  เซนติเมตร 

3. การเตรียมสถานที่ มีบริเวณกวางพอสมควร ทีม่ีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวน 

ปราศจากอนัตราย 

4. การเตรียมผูประเมิน 

4.1 กอนทําการประเมินใหเด็กเตรียมพี้อมดานรางกาย เชน การแตงกาย การดื่มน้าํ เขา

หองน้ํา ฯลฯ 

4.2 ผูทําการประเมินนาํเด็กมายังสถานที่ประเมิน 

4.3 ผูทําการประเมินสนทนากับผูรับการประเมินเพื่อทาํความรูจัก และสรางความคุนเคย 

5. การดําเนินการประเมิน 

ทําไดตามเกณฑการตัดสินที่กําหนดใหขีดเครื่องหมาย     ในชองบนัทกึคะแนนของ

แบบประเมินวาผาน 

ทําไมไดตามเกณฑการตัดสินทีก่ําหนดใหขีดเครื่องหมาย  X  ในชองบันทกึคะแนน

ของแบบประเมินวาไมผาน 
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แบบบันทึกคะแนน 
การประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 
ชื่อ.................................................................................อายุ.....................ป    เพศ....................... 

โรงเรียน.......................................................................................ชั้นอนุบาล.................................. 

วันที่ทดสอบ.......................................................................เวลา.................................................... 

 

บันทึกคะแนน 
ขอ รายการทดสอบ 

ผาน ไมผาน 
พฤติกรรม 
ที่สังเกตพบ 

ทักษะการวาดภาพระบายส ี
1.1 ระบายสีลงในรูปทรงขนาดใหญ และแบบอิสระ

ตามทีก่ําหนด 

   

1.2 เขียนรูปภาพทีม่ีสวนประกอบหรือไมมี
สวนประกอบแตพอเขาใจความหมาย 

   

1.3 วาดรูปคนโดยมีสวนประกอบของสวนหัว ลําตัว 

แขน  และขา 

   

1. 

1.4 วาดรูปทีง่ายๆ ประกอบดวย 4 สวน    

2. ทักษะการใชมือ 
2.1 หยบิวัตถทุี่มีขนาดใหญ ดวยฝามือ  อุงมือ  

      และนิว้มือ 

   

 2.2 ตอบล็อกไมเปนรูปงายๆตามความคิดของ 

      ตนเองจํานวน 10 ชิ้น 

   

3. ทักษะการใชสายตา 
3.1 หยบิวัตถทุี่มีขนาดเล็ก ดวยนิว้มือสองนิว้ 

   

 3.2 รอยลูกปดสีขนาดใหญเสนผาศนูยกลาง 1/2 นิ้ว      

ทักษะการปนดินน้ํามัน   
4.1 คลึงดินน้าํมันเปนเสนยาว 

   4. 

4.2 คลึงดินน้าํมันเปนรูปบอลกลม    
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บันทึกคะแนน 
ขอ รายการทดสอบ 

ผาน ไมผาน 
พฤติกรรม 
ที่สังเกตพบ 

ทักษะการตดักระดาษดวยกรรไกร 
5.1 หยบิกรรไกรสอดใสนิ้วมอืและใสในทาที่ถูกตอง 

   

5.2 กระดาษขาวที่ขีดแถบเสนยาว 20 เซนติเมตร 

 

   

5.3 ตัดกระดาษรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x10  

เซนติเมตร  โดยหมนุกระดาษตาม 

 

   

5.4 ตัดกระดาษตามรูปคร่ึงวงกลมที่มี

เสนผาศนูยกลาง  5  เซนติเมตร 

 

   

5. 
 

5.5 ตัดกระดาษรูปวงกลมทีม่ีเสนผาศูนยกลาง   

10  เซนติเมตร  โดยหมุนกระดาษตาม 
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คูมือประเมินทักษะในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
เกณฑการประเมิน 

 
ถาทาํไดตามเกณฑที่กําหนดใหขีดเครื่องหมาย  ในชองบันทึกคะแนนผาน 

ถาทาํไมไดตามเกณฑที่กาํหนดใหขีดเครื่องหมาย  x ในชองบันทึกคะแนนไมผาน 

 
1. ทักษะการวาดภาพระบายส ี
    1.1 ระบายสรีูปทรงขนาดใหญ และแบบอิสระตามทีก่ําหนด เชน คน สัตว ผลไม 

 หรือ                                 
 วิธีทดสอบ  
  ผูทดสอบนาํรูปเรขาคณิตทรงขนาดใหญ เชนรูป                                และแบบอิสระ เชน รูป

คน สัตว ผลไม 1 ภาพ พรอมทั้งสเีทยีน บอกใหนกัเรียนระบายสีรูปภาพที่ใหมา 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถระบายรูปภาพโดยไมออกนอกเสน หรือออกเพียงเลก็นอยในเวลา 

20 นาท ี
1.2 เขียนรูปภาพที่มสีวนประกอบหรอืไมมีสวนประกอบแตพอเขาใจความหมาย 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบนาํกระดาษขาวขนาด 8x10 นิ้ว จํานวน 1 แผน พรอมดินสอดํา ผูทดสอบบอกให

นักเรียนวาดภาพอะไรก็ไดมา 1 ภาพ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถวาดรูปภาพทีม่สีวนประกอบหรือไมมีสวนประกอบแตพอเขาใจ

ความหมาย ไมจํากัดขนาดของรูปภาพ ในเวลา 20 นาท ี 
1.3 วาดรูปคนโดยมีสวนประกอบของสวนหัว ลําตัว แขน  และขา 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบวางกระดาษ A4 บนโตะ  พรอมสีเทียน ผูทดสอบบอกใหนกัเรียนวาดภาพคนที่

สมบูรณแบบโดยไมพดูเจาะจง ถงึอวยัวะสวนใดสวนหนึ่ง 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถวาดภาพคนได โดยมีสวนประกอบสวนหวั ลําตัว แขน  และขาและ

สวนประกอบของหนา ควรวาดได 6 สวน หรือมากกวา โดยนับตา 2 ขาง หรือห ู2 ขาง เปนอยางละ 1 

สวน  
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1.4 วาดรูปทีง่ายๆประกอบดวย 4 สวน 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบวางกระดาษ A4 บนโตะ  พรอมสีเทียน ผูทดสอบบอกใหนกัเรียนวาดภาพอะไรก็ได 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถวาดรูปภาพซึ่งมีสวนประกอบ 4 สวน เปนอยางนอย เชน เครื่องบนิ

ที่มีปก 2 ปก ลอ และหนาตาง 
  

2. ทักษะการใชมือ 
2.1 หยิบวัตถุที่มีขนาดใหญ ดวยฝามือ  อุงมือ และนิ้วมือ 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบใชบล็อกไมที่มีขนาดใหญ จาํนวน 10 ชิ้น ใหนกัเรียนหยิบบล็อกไมที่ละชิน้ นําไปตอ

ซอนทับกันใหสูงขึ้นโดยใชฝามือ อุงมือ และนิ้วมือ ผูทดสอบหยิบใหด ู2-3 ชิ้น 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถ หยิบบล็อกไมที่ละชิน้นาํไปตอซอนทับกนัใหสูงขึ้น โดยใชฝามือ อุง

มือ และนิว้มือ ตอได 5 ชิ้นขึน้ไป  ภายในเวลา 15 วนิาท ี
2.2 ตอบล็อกไมเปนรปูงายๆตามความคิดของตนเอง จํานวน 10 ชิ้น โดยบลอ็กไมไม

ลม 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบใชบล็อกไมที่มีขนาดใหญ จาํนวน 10 ชิ้น ใหนกัเรียนหยิบบล็อกไมที่ละชิน้ นําไปตอ

เปนรูปงายๆตามความคิดของตนเอง ผูทดสอบตอบล็อกไมเปนรูปใหนักเรียนดูกอน 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถ หยิบบล็อกไมที่ละชิน้นาํไปตอเปนรูปงายๆตามความคดิของตนเอง 

โดยตอได 5 ชิ้น ข้ึนไป 
 
3. ทักษะการใชสายตา 

3.1 หยิบวัตถุที่มีขนาดเลก็ ดวยนิว้มือสองนิ้ว 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบใชวตัถุที่มีขนาดเล็ก เชน ลูกปด จํานวน 6 เม็ด ใหนักเรียนหยิบลูกปดทีล่ะเม็ด นําไป

ใสภาชนะโดยใชนิ้วมือสองนิว้ ผูทดสอบหยิบใหดู 2-3 เม็ด 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถ หยิบลูกปดที่ละเม็ด นําไปใสภาชนะโดยใชนิ้วมือสองนิว้จํานวน 3 

เม็ดขึ้นป ภายในเวลา 15 วนิาท ี
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3.2 รอยลกูปดสีขนาดใหญ เสนผาศูนยกลาง 1/2 นิ้ว   
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบนาํลูกปดสี ขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 1/2 นิ้ว  ใหนักเรียนดู จํานวน 8 เม็ด ผู

ทดสอบใชเชือกรอยลูกปดสใีหนักเรียนดูกอน 1 เม็ด หลงัจากนัน้ใหนักเรียนรอยลูกปดสีที่เหลือ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถรอยลูกปดสีได โดยรอยลูกปดได 4 ลูก ข้ึนไป 

 
4. ทักษะการปนดินน้ํามัน 

4.1 คลึงดินน้าํมันเปนเสนยาว 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบนาํดินน้าํมันวางบนโตะ  และสาธิตการคลงึดินน้าํมนัเปนเสนยาวใหนักเรียนดูกอน 

หลังจากนั้นใหนกัเรียนปฎิบัติ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถคลึงดินน้ํามนัเปนเสนยาวไมจํากัดขนาด จาํนวน 1 เสน โดยอาจจะ

ใชมือเดียวหรือสองมือ ภายในเวลา 10 วนิาท ี
4.2 คลึงดินน้าํมันเปนลูกบอลกลม 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบนาํดินน้าํมัน วางบนโตะ ผูทดสอบสาธิตคลึงดินน้าํมันเปนลูกบอลกลมลกูเล็กหรือ

ใหญใหนกัเรียนดูกอน หลงัจากนัน้ใหนกัเรียนปฎิบัต ิ
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถคลึงดินน้ํามนัเปนลูกบอลกลมได อยางนอยจํานวน 2 ลูก ลูกบอล

กลมอาจมเีบีย้วบางเล็กนอย ภายในเวลา 10 วนิาท ี

 
5. ทักษะการตัดดวยกรรไกร 

5.1 หยิบกรรไกรสอดใสนิว้มือ และถือในทาที่ถกูตอง 
วิธีทดสอบ  

  ผูทดสอบนาํกรรไกรปลายมนมา 1 อัน ผูทดสอบสาธิตการถือกรรไกรใหนักเรียนดูกอน 

หลังจากนั้นใหนกัเรียนปฎิบัติ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถสอดใสนิ้วมือ และถือกรรไกรในทาทีถู่กตอง โดยนิว้โปงใสที่ถือ

กรรไกรขางหนึ่ง และนิว้ชี้ใสที่กรรไกรอีกขางหนึง่ โดยใชมือขางใดขางหนึ่ง 
5.2 ตัดกระดาษตามแนวเสนตรงไดยาว 20 เซนติเมตร 
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วิธีทดสอบ  
  ผูทดสอบสงกรรไกรและกระดาษใหนักเรียนตัดกระดาษตามเสนที่ขีดไว 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถตดักระดาษตามเสนที่ขีดไวให 20 เซนติเมตร โดยไมตองชวยอาจ

ออกนอกเสนแตตองหางจากเสนไมเกนิ   เซนติเมตร 
 
5.3 ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10x10 เซนติเมตร โดยหมุนกระดาษตาม 

วิธีทดสอบ  
  ผูทดสอบนาํกระดาษขาวขนาด 15x15 เซนติเมตร จาํนวน 1 แผน และกรรไกรปลายมน 1 อัน

สงใหนักเรียนและบอกวาตดัรูปส่ีเหลี่ยมออกจากกระดาษ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถตดัรูปออกมาจากกระดาษ โดยหมนุกระดาษไปที่ละมุม ผูทดสอบ

ไมตองแนะนาํ ไมวาดวยวาจาหรือจับมือกระทํา โดยตัดหางจากเสนที่ขีดไวไมเกิน 1/2  เซนติเมตร 
 
5.4 ตัดกระดาษตามรูปครึง่วงกลมที่มเีสนผาศนูยกลาง 5 เซนติเมตร 

วิธีทดสอบ  
  ผูทดสอบนาํกระดาษขาวขนาด 15x15 เซนติเมตร จาํนวน 1 แผน และกรรไกรปลายมน 1 อัน

สงใหนักเรียนและบอกวาตดัรูปคร่ึงวงกลมออกมาจากกระดาษ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถตดักระดาษตามเสนโคง โดยหมุนกระดาษตามขณะตัดและหาง

จากเสนที่ขีดไวไมเกนิ 1/2  เซนติเมตร 
 
5.5 ตัดกระดาษตามรูปวงกลมทีม่ีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร  จากกระดาษโดยหมนุ
กระดาษตาม 

วิธีทดสอบ  
  ผูทดสอบนาํกระดาษขาวขนาด 15x15 เซนติเมตร จาํนวน 1 แผน และกรรไกรปลายมน 1 อัน

สงใหนักเรียน และบอกวาใหตัดรูปตามวงกลม  ออกมาจากกระดาษ 
 การใหคะแนน 
 กา  ถานักเรียนสามารถตดักระดาษรูปตามวงกลม  โดยหมนุกระดาษไปรอบๆ ขณะตัด โดย

ไมตองชวย และหางจากเสนที่ขีดไวไมเกนิ 1/2  เซนติเมตร 
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ภาพประกอบการทดสอบ 
การใชของเลนเสริมทักษะดานการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
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ภาคผนวก ง 
 

- คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 
- รูปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสรมิทักษะ 
- ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสรมิทักษะ 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ 
 
หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมพฒันาการดานกลามเนื้อเล็กใหกับเด็กปฐมวัย สามารถจดักิจกรรมพื่อสงเสริมได

หลากหลายวธิี และวิธีหนึ่งที่สามารถจัดใหกับเด็กได คือ การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 

แผนการจัดกจิกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ ที่ผูวจิัยสรางขึน้ เปนการจัดกจิกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณที่เปนของจริง โดยมคีรูเปนผูดูแลและ

แนะนาํ เด็กทกุคนมีโอกาสไดทํากิจกรรมโดยเฉพาะการเนนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเลก็ เพื่อใหเด็กไดมี

การพัฒนาการที่ดี โดยครูมีบทบาทในการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู โดยจัดเตรียม

ของเลนเสริมทักษะ โดยจัดกิจกรรมสัปดาหละ 3 วัน วันละ 50 นาท ีคือ วันองัคาร จดักิจกรรมการการ

เลนของเลนชดุ เลขดิจิตอล  ตัวเรา วันพธุ จัดกิจกรรมการการเลนของเลนชุด สวนดอกไม  ตนไม วนั

พฤหัสบดี จัดกิจกรรมการการเลนของเลนชุด ตอเสนสรางภาพ  รอยถกัสาน  ทั้งนี้เพือ่เปนการสงเสริม

พัฒนาการดานกลามเนื้อเลก็ใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัตอไป 
 
จุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมพฒันาการดานกลามเนื้อเล็ก ไดแก ความสามารถในการใชมือ นิ้วมือ ลงมือ 

ปฏิบัตกิับวัสดุอุปกรณ ของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนือ้เล็ก 
 
เนื้อหา 

การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนือ้เล็กของเด็กปฐมวัยโดยที่เด็กไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรมการเลนของเลน 
 
หลักการจัดกิจกรรม 

1. การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจัดในชวง

กิจกรรมเสรีสัปดาหละ 3 วัน วันองัคาร จัดกิจกรรมการการเลนของเลนชุด เลขดิจิตอล  ตัวเรา วันพุธ 

จัดกิจกรรมการการเลนของเลนชุด สวนดอกไม  ตนไม วนัพฤหัสบดี จดักิจกรรมการการเลนของเลนชุด 

ตอเสนสรางภาพ  รอยถกัสาน  วนัละ 50 นาท ีรวมทัง้สิน้ 8 สัปดาห 

2. ลักษณะของการจัดกจิกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานกลามเนื้อเล็กของเดก็ปฐมวยั 

 เปนการจัดใหเด็กมีประสบการณตรงในการเลนของเลน โดยเปดโอกาสใหใชของเลนเสริมทกัษะที่

หลากหลาย เนนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเลก็ โดยมีกระบวนการในการทํากจิกรรม 3 ข้ันตอน คือ ข้ันนาํ 

ข้ันดําเนนิการ และข้ันสรุป 
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3. กอนการทดลอง 1 สัปดาห สรางความคุนเคยกับเด็ก สัปดาหที ่1 – 8 ดําเนนิการ 

จัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ 
 
วิธีการดําเนนิกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนือ้เล็กของเด็กปฐมวัยจะแบงเด็ก

ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้คือ 
ขั้นนํา 
1. นําเขาสูกิจกรรมดวยการสนทนา การรองเพลง พรอมกับทาํทาทางประกอบเพื่อเปนการ

บริหารกลามเนื้อเล็ก มือนิว้มือ และกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและสรางความพรอมกอนเขาสู

กิจกรรม 

2. ครูแนะนําของเลน วัสดุอุปกรณที่จะใชในการเลน โดยเนนใหเดก็ไดใชกลามเนื้อเล็ก หยิบ 

จับ สัมผัส  

3. เด็กและครูชวยกนัสนทนาเกี่ยวกับข้ันตอนการทํากิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดาน

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยัและสาธติถงึวิธีเลน 

4. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับขอตกลงเบื้องตน เกี่ยวกับขอปฏิบัติและขอควร 

ระวังในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 
ขั้นดําเนนิการ 
1. เด็กเขากลุม กลุมละ 5 คน 

2. เด็กแตละกลุมวางแผนแบงหนาที่ในการทํากิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 

รวมกัน 

3. ตัวแทนเด็กแตละกลุมออกมารับวัสดุอุปกรณ แลวลงมือทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผน 

ไว โดยครูมีบทบาทในการใหคําแนะนาํ และเปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา และเลาเรื่องราวเกี่ยวกบั 

การใชวัสดุอุปกรณในการเลน 

4. เมื่อทํากจิกรรมเสร็จแลว ใหทุกคนแตละกลุมรวมกันเก็บของเลนและทําความสะอาด 

สถานที่ใหเรียบรอย 

 
ขั้นสรุป 

เด็กและครูรวมกันสรุปข้ันตอนในการเลนของเลนเสริมทักษะ โดยที่ครูใชคําถามปลายเปด

กระตุน ใหเด็กไดเสนอผลงาน และทบทวน กระบวนการทํางาน 
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บทบาทเด็ก 
1. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามความสนใจ 

2. เด็กเลาถงึขั้นตอนการเลนของเลนเสริมทักษะและผลงานของตนเองหลงัจากทาํกจิกรรมการ

เลนเรียบรอยแลว 

 
บทบาทคร ู

1. อธิบายขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทาํกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะดานกลามเนื้อ

เล็กของเด็กปฐมวัย 

2. กระตุนใหเด็กสนใจที่จะทํากจิกรรม ใหแรงเสริมในทางบวกขณะที่เด็กทํากจิกรรมอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ ชวยเหลือเมื่อเด็กตองการความชวยเหลือตามโอกาสเหมาะสม 

3. จดักิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ โดยครูมีบทบาทในการสงัเกตเด็กที่ไดลงมือปฏิบัติ

จริงในการทาํกิจกรรมการเลน โดยเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง และนําผลที่ไดมาสะทอนในการปรับ

บทบาทครูบทบาทเด็ก และปรับกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเดก็ตอไป 

4. สามารถสงัเกต จดจํา และเขียนบนัทกึพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กจากการพดูคุยและ

การปฏิบัติกิจกรรมของเด็กได 
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รูปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ 
ดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

 
จุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมพฒันาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยัที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช 

มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 
 
เนื้อหา 

การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนือ้เล็กของเด็กปฐมวัย เปนการจัด

กิจกรรมโดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณตรงในการการเลนของเลนเสริมทักษะ และเปดโอกาส

ใหเด็กไดเลนของเลนที่หลากหลาย โดยเนนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก 
 
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 

ขั้นนํา (5 นาที) 
1. นําเขาสูกิจกรรมดวยการสนทนา การรองเพลง พรอมกับทาํทาทางประกอบเพื่อเปนการ

บริหารกลามเนื้อเล็กและกระตุนใหเดก็เกดิความสนใจและสรางความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม 

2. ครูแนะนําของเลน วัสดุอุปกรณที่จะใชในการเลนของเลนโดยเนนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก 

หยิบ จับ สัมผัส ของเลน 

3. เด็กและครูชวยกนัสนทนาเกี่ยวกับข้ันตอนการทํากิจกรรมการเลนของเลนและสาธิตถึง

วิธีการเลน 

4. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับขอตกลงเบื้องตน เกี่ยวกับขอปฏิบัติและขอควร 

ระวังในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 
 
ขั้นดําเนนิการ (40 นาท)ี 

1. เด็กเขากลุม กลุมละ 5 คน 

2. เด็กแตละกลุมวางแผนแบงหนาที่ในการทํากิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ 

รวมกัน 

3. ตัวแทนเด็กแตละกลุมออกมารับวัสดุอุปกรณ แลวลงมือทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผน 

ไว โดยครูมีบทบาทในการใหคําแนะนาํ และเปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา และเลาเรื่องราวเกี่ยวกบั 

การใชวัสดุอุปกรณในการเลน 
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4. เมื่อทํากจิกรรมเสร็จแลว ใหทุกคนแตละกลุมรวมกันเก็บของเลนและทําความสะอาด 

สถานที่ใหเรียบรอย 

 
ขั้นสรุป (5 นาท)ี 

เด็กและครูรวมกันสรุปข้ันตอนในการเลนของเลนเสริมทักษะ โดยที่ครูใชคําถามปลายเปด

กระตุน ใหเด็กไดเสนอผลงาน และทบทวน กระบวนการทํางาน 

 
การประเมินผล 

สังเกตความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นนํา ข้ัน 

ดําเนนิการ และขั้นสรุป โดยครูมีบทบาทในการสงัเกตความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก  

โดยเก็บขอมูลอยางตอเนื่องขณะที่เด็กกาํลังปฏิบัติกิจกรรม และนําผลที่ไดมาสะทอนในการปรับ

บทบาทครู บทบาทเด็ก และปรับกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเดก็ตอไป 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะ 
 
ความคิดรวบยอด 

การจัดกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะ เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดาน

กลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยั 
 
จุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมพฒันาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวยัที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช 

มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 
 
เนื้อหา 

ในการวิจัยครัง้นี้ไดนาํกิจกรรมการเลนของเลนเสริมทักษะมาใชในชวงกิจกรรมเสร ีกิจกรรม

การเลนของเลนเสริมทกัษะที่จัดในครั้งนี ้คํานึงถึงพัฒนาการของเดก็ในวัย 4 – 5 ป และในการวิจยัใน

คร้ังนี ้ผูวิจัยไดกําหนดรายการของเลนดังแสดงในตาราง 

 
รายการของเลนเสริมทกัษะ 
 

สัปดาห 
วันที่ 1 

อังคาร 

วันที่ 2 

พุธ 

วันที่ 3 

พฤหัสบดี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

เลขดิจิตอล 

ตัวเรา 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

สวนดอกไม 

ตนไม 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยถักสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยถักสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยถักสาน 

ตอเสนสรางภาพ 

รอยถักสาน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเลนของเลนเสริมทกัษะดานการใชกลามเนื้อเลก็ของเด็กปฐมวยั 
สวนดอกไม 

(เวลา 50 นาที) 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหเด็กไดฝกสงเสริมพฒันาการดานกลามเนื้อเล็ก 

2. เพื่อใหเด็กไดรูจักวัสดุอุปกรณและสามารถใชอุปกรณ ในการเลนของเลนชุดสวนดอกไมได 

3. เพื่อใหเด็กสามารถเลนของเลนตามขั้นตอนได 

4. เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 
เนื้อหา 

ลักษณะของดอกไม ประกอบดวยสวนตางๆ เชน กลีบดอก เกสร ใบ กาน ประโยชนของดอกไม 

เชน ประดับตกแตง ฯลฯ 
 
แนวการจัดกจิกรรมการเลน 

ขั้นนํา (5 นาที) 
1. ครูนําของเลนชุดสวนดอกไม แกะชิ้นสวนใหเด็กดูและสัมผัสลูบคลําแลวถามความรูสึกขณะ

สัมผัส 

2. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกบัลักษณะและประโยชนของดอกไม 

3. ครูแนะนําวสัดุอุปกรณสวนประกอบที่ใชในการเลนของเลยชุดสวนดอกไม และเปดโอกาส

ใหเดก็ซักถาม หยิบ จับ สัมผัส เกี่ยวกับอุปกรณ 

4. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับข้ันตอนการเลน แลวครูสาธิตวิธกีารเลนของเลน 

5. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับขอตกลงเบื้องตนถงึขอที่ควรปฏบิัติในการทํากจิกรรม

ไดแก 

5.1 ไมพูดคุยสียงดังหรือเลนกนัในขณะทีเ่ลนของเลนชดุสวนดอกไม 

5.2 ระมัดระวงัในการเลน 

5.3 ไมลุกเดนิไปเดินมาออกจากกลุมของตนเอง 

5.4 หลงัจากทาํกิจกรรมแลวชวยกนัเกบ็ของเลนเขาที ่
 

ขั้นดําเนนิการ (ประมาณ 40 นาท)ี 
1. เด็กเขากลุม กลุมละ 5 คน  

2. เด็กภายในกลุมแบงหนาที่กนัทาํกิจกรรมการเลน 
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3. ตัวแทนเด็กแตละกลุมออกมารับของเลนเสริมทกัษะแลวลงมือทํากจิกรรมจนเสรจ็สมบูรณ 

4. เด็กๆ ชวยกนัเก็บวัสดุอุปกรณของกลุมและทําความสะอาดสถานที ่
 

ขั้นสรุป (ประมาณ 5 นาที) 
เด็กและครูรวมกันสรุปถงึขัน้ตอนการเลนของเลนชุดสวนดอกไม 

- มือ นิ้วมือ ชวยทาํใหเกิดประโยชนอยางไรบาง 

 
สื่อการเรียน 

ของเลนเสริมทักษะชุดสวนดอกไม 
 
การประเมินผล 
1. สังเกตพฤตกิรรมในขณะเลนของเลน 

2. สังเกตการณความสนใจในการเลน 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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