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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษที่มี 

ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยใช้รูปแบบการวิจัย One-Group 
Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 จำานวน 24 คน โรงเรียน
ชุมชนบ้านทรายขาว อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่กำาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
ระดับชั้นอนุบาล 3 จำานวน 15 แผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนเท่ากับ 4.85 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า.t-test

 ผลการวจิยัพบวา่เด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนบุาล 3 ท่ีไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคโ์ดยใช้
กระดาษมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ หลงัการจัดกจิกรรมสูงกวา่กอ่นการจดักจิกรรมอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ
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Abstract
 The objective of this research was to study the effects of paper creative art  

activities to develop the fine motor skills of preschool, level 3. The One-Group Pretest-Posttest 
Research Design was used in the study. The sample group consisted of 24 level 3 preschool 
children at Ban Saikhao Community School in Wangsaphung District, Loei Province who 
were selected through a cluster random sampling during the second semester of the 2021 
academic year. Research instruments included 1) 15 experience plans paper creative art 
activities to develop the children’s fine motor skills which show a mean feasibility of 4.85 
and 2) a skill test on the fine motor skills of the children. The collected data were analyzed 
by means of arithmetic mean, standard deviation and a t-test.

The findings show that the children’s ability to use the fine motor of preschool, 
acquired through the paper creative art activities was significantly higher than before the 
acquired activities at the.01 level of significance.

Keywords: The ability to use the fine motor skills, creative arts activities using paper

บทนำา
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีจุด

มุ่งหมายที่สำาคัญเพ่ืออบรมเลี้ยงดูและเตรียม
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็ก
ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มีโอกาสรี
เริ่มตามความต้องการและความสนใจของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยและความแตก
ต่างระหว่างบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆท่ีจัด
ใหเ้ปน็ประสบการณต์รงทีห่ลากหลายเด็กได้ลงมอื
ปฏบัิติจรงิ (กรมวชิาการ, 2546) เต็มสริ ิเนาวรงัส ี
(2544) กลา่ววา่ เด็กเกดิการเรยีนรูผ้า่นการลงมอื
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
และสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก 

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2560) มุง่พฒันาเดก็ทกุคน
ใหไ้ดร้บัการพฒันาดา้นรา่งกาย อารมณ ์จติใจ สงัคม 
และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีความสุข 
และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี  
มีวินัย และสำานึกความเป็นไทย โดยความร่วม
มือระหว่างสถานศึกษาพ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ดังนั้น 
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหากได้รับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เด็กจะมีความ
พร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาและการเรียนรู้ 
ที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานตลอดชีวิต รวมไปถึง
เดก็จะเรยีนรูส้ิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัจากการสงัเกต  
การเลน่ การสัมผัส การซกัถาม การอยากรู ้อยากเหน็  
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การเรียนรู้ ต้องอาศัยจากประสบการณ์ตรงท่ี 
หลากหลาย เดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ไดใ้ชป้ระสาท
สัมผัสและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย โดย
เฉพาะด้านกล้ามเนื้อเล็กเป็นทักษะการใช้มือ นิ้ว
มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

กเีซล Gesell (1940) ไดก้ลา่ว ถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางร่างกายว่า การที่เด็กแสดงความ
สามารถในการจัดกระทำากับวัตถุ เช่น การเล่น
ลกูบอล การขีดเขยีน เด็กตอ้งใช้ความสามารถของ
การใช้สายตาและกล้ามเนื้อมือ

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญ
เติบโตของระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
ประกอบกัน ลักษณะพัฒนาการที่สำาคัญของ
เด็กในระยะนี้คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
เคลื่อนไหว การทำางานของระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือ การพฒันาความสามารถในการควบคมุ
ร่างกายการบังคับส่วนต่างๆ ของร่างกาย และได้
แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. พฤติกรรมด้านการเคลือ่นไหว (Gross 
Motor Development) เป็นความสามารถของ
ร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการ
เคลื่อนไหวทั้งหมด 

2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Fine 
Motor or Adaptive Development) เป็นความ 
สามารถในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น การประสาน
งานระหว่างตากับมือซึ่งดูได้จากความสามารถใน
การใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่งที่
เป็นลูกบาศก์ การส่ันกระดิ่ง การแกว่งกำาไลฯลฯ 
ฉะน้ันพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว 

3. พฤติกรรมด้านภาษา (Language  
Development) ประกอบด้วยวิธีสื่อสารทุก

ชนิด เช่นการแสดงออกทางหน้าตาท่าทาง การ
เคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถใน
การเปล่งเสียงและภาษาพูดการเข้าใจการส่ือสาร
กับผู้อื่น 

4. พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัวและส่วน
รวม (Personal Social Development) เปน็ความ
สามารถในการปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลกัน
บุคคลและบุคคลกับกลุ่ม ภายใต้ภาวะแวดล้อม
และสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตัวที่ต้อง
อาศัยการเจริญเติบโตของสมองและระบบการ
เคลื่อนไหวประกอบกัน

กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยว
กับงานศิลปะต่างๆ เป็นการพัฒนาด้านประสาท
สัมพันธ์พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การแสดงออกซึ่ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกการสังเกต การ
คดิแกป้ญัหาการใชภ้าษา การผอ่นคลายอารมณใ์ห้
รา่เรงิ แจม่ใส และการทำางานรว่มกับผู้อืน่ได ้ศลิปะ
เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของการแสดงอารมณ์ 
ความรูส้กึนกึคดิตลอดจนเปน็สือ่กลางในการเรยีน
รูก้ารแสดงออก และการผอ่นคลายความตงึเครยีด 
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็กปฐมวัยควรมีการจัดอุปกรณ์ให้
กบัเดก็ไดเ้ลน่และฝกึกล้ามเนือ้ใหญ-่เลก็ เชน่ ชงิชา้
ม้าหมุน บาร์เด่ียว เคร่ืองห้อยโหน ซึ่งอุปกรณ์ที่
จัดไว้ที่สนามให้เด็กได้เล่นเช่นเดียวกันในการจัด
กจิกรรมการปัน้ดิน ควรจะมอีปุกรณป์ระกอบการ
ปั้นดิน เพราะจะทำาให้เด็กได้ฝึกฝนและเรียนรู้โดย
ผา่นการสมัผสั เดก็จะเรยีนรูไ้ดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบั 
จอห์น ดวิอี้ ทีก่ล่าวว่า เด็กเรียนรูโ้ดยผ่านการกระ
ทำาจะทำาใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจดขีึน้ และเพยีเจทเ์หน็
ว่า การเล่นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก 
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำาคัญ
ของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งทำาได้โดยการให้
เด็กทำางานทางศิลปะต่างๆ เช่นการวาดภาพ การ
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ป้ัน ประดษิฐภ์าพ ประดษิฐ์เศษวสัดุ การแสดงออก
ทางดนตร ีละคร การเลน่น้ำา เลน่ทราย การสง่เสริม
จินตนาการโดยผ่านการเล่านิทาน การเล่นสมมุติ
ตามมุม โดยสมมุติเป็นมุมบ้าน มุมพยาบาล และ
จัดหาวัสดุเท่าที่จะหาได้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ใช้วัสดุ
เหล่านั้นสร้างสรรค์สิ่งที่ตนต้องการ จุดประสงค์ที่
สำาคญัคอืใหโ้อกาสเด็กทำางานตามทีเ่ด็กพอใจ เปดิ
โอกาสใหเ้ดก็คดิสรา้งผลงานของตนเองออกมา ซึง่
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความ
สามารถของเด็กทุกเพศทุกวัย และเด็กได้ลงมือ
ปฏบิตัจิรงิเดก็ทกุวยัชอบเลน่ โดยเฉพาะเด็ก เลก็ๆ 
จะใช้มือตกแต่งของจริง หยิบจับตามที่ต้องการ 
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ปน็การฝกึใชนิ้ว้มอืของเดก็ให้
คล่องแคล่ว สามารถส่งเสริมและพัฒนาการ การ
ทำางานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างการใช้กล้าม
เนือ้เลก็ น้ิวมอืและประสาทสมัพนัธร์ะหวา่งกลา้ม
เนื้อมือ สายตา สร้างประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสและสร้างความพอใจให้กับเด็ก เป็นการ
เสริมทักษะในการคดิสรา้งสรรค ์และเปน็การสรา้ง
ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัรูปทรง ซึง่จะเปน็พืน้ฐาน
ต่อการเตรียมความพร้อมให้คล่องตัวต่อไป 

การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำาหรับเด็กปฐมวัยนั้น เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
เน่ืองจากเด็กในระดับปฐมวัยยังไม่มีความคล่อง
ตัว ไม่มีทักษะในการประสานการใช้มือและ
สายตา กล้ามเนื้อเล็กยังไม่แข็งแรง ไม่สามารถ
ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนการใช้ ความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อาจเป็นเพราะเด็ก 
ไ ม่ ได้ รับการส่ ง เสริมการพัฒนากล้ ามเนื้ อ
มัดเล็กเท่าที่ควร เน่ืองจากสภาพการอบรม
เลี้ยงดูจากทางบ้านท่ีมักไม่ปล่อยให้เด็กทำา
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทำาให้มีผลเสียต่อ
พัฒนาการของเด็ก ในขณะเดียวกันผู้ปกครอง 

มีค่านิยมในการเร่งให้เด็กเขียนหนังสือได้ โดยไม่
คำานึงถึงความพร้อมของเด็ก และกระบวนการจัด
กิจกรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนยังขาดกิจกรรม
ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเฉพาะด้าน  
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2557) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิพร ผาด่าน 
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
การวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาและเปรยีบ
เทยีบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศลิปะสรา้งสรรค์การฉกี ตดั ปะเศษวัสด,ุ ประดับพร  
จิวหลง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านกอก อำาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชยัภมู,ิ รมณยี ์แพงคณุ (2561) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง 
การพฒันาชดุกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันา
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

จากความเป็นมาและความสำ า คัญ  
ดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคเ์ปน็
กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้าม
เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได้ดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะ
เปน็แนวทางสำาหรบัครแูละผูท้ำาหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัไดใ้ชเ้ปน็แนวทาง
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กสำาหรับ 
เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรา้งสรรคโ์ดยใชก้ระดาษเพ่ือพัฒนากลา้มเนือ้มดั
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3

สมมติฐานของการวิจัย
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด

เล็กหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
กระดาษของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 สูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรม

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประช�กรและกลุ่มเป้�หม�ย

ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับ
อนบุาล 3 จากกลุม่คณุภาพเมอืงทรายขาว จำานวน 
6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุด
ตอเรือ, โรงเรียนบ้านน้ำาค้อ, โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทรายขาว, โรงเรียนบ้านโพนทอง, โรงเรียนบ้าน
กกซ้อ และโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวม
จำานวน 52 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับ
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำาเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จำานวน 24 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ในครั้งนี้ มีเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคโ์ดยใชก้ระดาษเพือ่พฒันากลา้มเนือ้มดั
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้าม
เนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้ วิจัยดำาเนินการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนบุาล 3 กบักลุม่
ตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้
ระยะเวลา ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้อนบุาล 
3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

2. ดำาเนินการทดลองจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามตาราง ใน ระยะเวลา 5 สัปดาห์โดย
การทดลอง สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันอังคาร 
วันพุธ รวม 30 ชั่วโมง

ชั้นนำ�

1. นำาเข้าสู่กิจกรรมด้วยการร้องเพลง 
การทำาท่า การท่องคำาคล้องจอง หรือการใช้สื่อ
ประกอบ 

2. ครูแนะนำาวัสดุอุปกรณ์และสาธิตการ
ทำากิจกรรมใหม่ 

3. บอกข้อตกลงเบื้องต้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
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4. การดำาเนินกิจกรรมในชั้นนำาประเมิน
ผลเด็กโดยครูมีบทบาทในการสังเกตพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อเล็กในด้านความคล่องแคล่ว ความ
ยืดหยุ่น ความแม่นยำาและความสามารถในการ
ควบคุมการประสานสัมพันธ์ และการรับรู้ร่วมกัน
ของประสาทสัมผัส โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างตอ่เนือ่งตามสภาพทีแ่ทจ้รงิในขณะทีนั่กเรยีน
กำาลังปฏิบัติกิจกรรมและนำาผลที่ได้มาสะท้อนใน
การปรับบทบาทครูบทบาทเด็ก และปรับกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กต่อไป

ขั้นดำ�เนินกิจกรรม 

1. เ ด็กเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์ตามความสนใจของเด็ก 

2. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บอุปกรณ์และ
ทำาความสะอาดให้เรียบร้อย

3. ในข้ันการดำาเนินกิจกรรมครูประเมิน
ผลโดยครูมีบทบาทในการสังเกตพัฒนาการด้าน
กล้ามเน้ือเล็กดา้นความสนใจตัง้ใจปฏบิตังิาน การ
คิดและแก้ปัญหา ประสานสัมพันธ์ ความมั่นใจใน
ตนเอง และปรบัตัวในการทำางาน โดยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและนำาผลที่ได้มาสะท้อนใน
การปรบั บทบาทคร ูบทบาทเด็ก และปรบักจิกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กต่อไป

ขั้นสรุป 

1. เด็กเล่าถึงผลงานของตนเองพร้อมกับ
ครูสนทนาซักถามและจดบันทึกลงในใบงาน 

2. การดำาเนินกิจกรรมในขั้นสรุปครู
ประเมินผลเด็กโดยครูมีบทบาทในการสังเกต
พัฒนาการด้ านกล้ าม เนื้ อ เ ล็ กด้ านความ
คล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น ความถูกต้องและ
ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อมือ โดย
การตรวจผลงาน และการจดบนัทกึเหตกุารณ ์โดย

เกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่งและนำาผลทีไ่ดม้า
สะท้อนในการปรับ บทบาทครู บทบาทเด็ก และ
ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กต่อไป

3. ทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ 
กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวยัระดบัชัน้อนุบาล 3 สิน้สดุลง ดำาเนนิการสอบ
ด้วยแบบทดสอบทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ของเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้อนบุาล 3 ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้  
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

 4. การให้คะแนนแบบทดสอบความ
สามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั
ระดับชั้นอนุบาล 3 เกณฑ์การประเมิน คือ
ระดับคะแนน 0 หมายถึง นักเรียนไม่สามารถ
ทำาได้ แม้จะให้แรงเสริมหรือแรงจูงใจต่างๆ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง นักเรียนสามารถ
ทำาได้บ้าง โดยมีครูคอยแนะนำาและช่วยเหลือ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นักเรียนสามารถทำาได้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นระดับพัฒนาการ 

5. นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

หาดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบ
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล 3 แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับ
ชั้นอนุบาล 3

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. นำาคะแนนที่ได้จากการประเมินครั้ง
แรกและคร้ังหลงัของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ  
Dependent Sample

ผลการวิจัย
เปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้าม

เนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ก่อน
และหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยใช้กระดาษ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการ
ทดสอบ ค่า t-test Dependent Sample ปรากฏ
ผลดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 คะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) 

1 12 15.6

2 11 14

3 10.2 15.6

4 12 14.8

5 12 16

6 11.2 14

7 11.6 16

8 11.6 17.2

9 11.4 15.6

10 11.8 16

11 11.4 16.4

12 10.2 17.2

13 11.2 17.8

14 13.2 18

15 13.8 18

16 10.6 18

17 12.4 17.8

18 11.2 18

19 10.8 15

20 11 15.4
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จากตาราง 4.1 ผลการเปรยีบเทยีบความ
สามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ 
พบว่า ความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 0.86 และความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 16.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 1.35 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้สูตร
คา่ที (t-test) พบวา่ คา่ t เทา่กบั 15.66 ค่า เทา่กบั 
.000 แสดงว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
 การวิจัยความสามารถในการใช้กล้าม

เนื้อมัดเล็กโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยใช้กระดาษของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 
3 พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยการที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ หลังจัดกิจกรรมสูงกว่า
กอ่นจดักจิกรรม อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคโ์ดยใชก้ระดาษเพือ่พฒันากลา้มเนือ้มดั
เลก็ของเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนบุาล 3 เป็นกจิกรรม
ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้
กล้ามเน้ือมัดเล็กได้อย่างอิสระตามความสามารถ
และความสนใจของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มที่ เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อมือ ฝ่ามือ นิ้ว
มือและการประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมือ  

ต�ร�ง 1 คะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ (ต่อ)

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) 

21 11.6 15

22 12.4 14

23 11.4 15.4

24 10.6 16

ค่�เฉลี่ย 11.53 16.12

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 
ระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ

กลุ่มตัวอย่�ง N S.D. t p

ก่อนเรียน 24 11.53 0.86 15.66 .000**

หลังเรียน 24 16.12 1.35
**นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ส่งผลให้เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และมีทักษะการใช้มือ นิ้วมือ ในการทำางานคล่อง
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิคเตอร์ โลเวน
เฟลด (Viktor Lowenfeld; and W. Lambert  
Brittain, 1953) ทฤษฎีลำาดับขั้นพัฒนาการตาม
ความคิดและอายุ (Age-Based Concepts) 
หมายความว่า ความเจริญงอกงามของเด็กจะ
พัฒนาไปตามลำาดับขั้นอายุซึ่งหมายถึง ความ
พร้อมด้านวุฒิภาวะ คือ ทั้งร่างกาย และการกระ
ทำาเป็นไปตามลำาดับขั้นตามวัยอันควร เกสตอลท 
Gestalt Therapy. 1951) ทฤษฎีพัฒนาการการ
รับรู้ Perceptual Development Theory) ซึ่ง
มีความเชื่อว่าเด็กจะทำางานศิลปะตามที่ตนเห็น 
ตามความเปน็จรงิ เดก็จะเหน็แตเ่ค้าโครงและเหน็
สวนรวมของภาพมากกว่ารายละเอียด ทฤษฎีน้ี
เหมาะกับการสอนเด็กระดับ อนุบาล และประถม
ศึกษา เด็กจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแบบ
ง่ายๆ สวนความซับซอนจะเพิ่มขึ้น ตามวัยของ
เด็กเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของรวิพร ผาด่าน 
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจ
กรรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ 
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลัง
การทดลองอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าการทดลอง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประดับพร  
จิวหลง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของเด็กปฐมวยั 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านกอก อำาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

รมณีย์ แพงคุณ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กลา้มเนือ้มดัเล็กของเดก็ปฐมวัย พฒันาการการใช้
กลา้มเนือ้มดัเลก็ของเด็กปฐมวยักอ่นและหลงัการ
ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้าม
เนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย คะแนนพัฒนาการ
หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าคะแนนพัฒนาการ
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ จากผลการวิจยักอ่ใหเ้กดิผลในการพฒันาความ
สามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผกากานต์ น้อมเนียม (2556) 
กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อเด็ก กล่าวคือกล้ามเนื้อ
มัดเล็กเป็นอวัยวะที่สำาคัญ การเคล่ือนไหวกล้าม
เนือ้ตา มอื นิว้มอื และแขนทีส่มัพันธก์นัชว่ยในการ
พฒันาการของการรับรูแ้ละสตปิญัญาทีว่อ่งไว และ
สามารถทำากิจกรรมประจำาวันไดค้ลอ่งแคล่ว ตลอด
จนพืน้ฐานความสามารถในการเขยีนของเดก็ตอ่ไป 
และ อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2556) กล่าวว่า 
กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะท่ีสำาคัญหนึ่งในการ
ประกอบกิจวัตรประจำาวันด้วยตนเองเช่น การติด
กระดุม การรูดซิป แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งาน
ศลิปะ รวมทัง้การขดีเขยีน ถา้เดก็ใชก้ลา้มเนือ้เล็ก
ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ จะชว่ยสง่เสรมิพฒันาการดา้น
ต่างๆ เช่น ด้านสติปัญญาให้ดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อ
มดัเล็กมสีว่นทำาให้เดก็ไดใ้ชม้อืสำารวจ สงัเกต จาก
การสัมผัสจับต้องในทุกๆ กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์

1.1 การกำาหนดให้มีกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ควรให้
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มีการทำาซ้ำาบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้ฝึก
การใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็ใหม้ากขึน้ จะทำาใหเ้หน็ผล
ชัดเจนว่า เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กที่ดีมากขึ้น

1.2 การกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ครูควรมีการจัดเตรียม
สือ่และอปุกรณใ์ห้มคีวามหลากหลายและเพียงพอ
ต่อจำานวนนักเรียน

3. ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถนำามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน นำาผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอนของ
โรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษากิจกรรมศิลปะสร้าง
สรรค์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านกล้าม
เนื้อมัดเล็ก

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการทำากิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ด้าน
มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการ
เข้าสังคม เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

เตม็สริ ิเนาวรงัส.ี (2544). ครปูฐมวยักบัศิลปะเดก็. กรงุเทพฯ: ภาควชิาการอนบุาลศกึษาคณะครศุาสตร ์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ประดับพร จิวหลง. (2561). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำาบลบา้นกอก อำาเภอจตัรุสั จงัหวดัชัยภมู.ิ วิทยานพินธ ์ค.ม. สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ชัยภูมิ.

ผกากานต์ น้อยเนียม. (2556). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ 
 การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.

รวิพร ผาด่าน. (2557). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์การนึกตัดปะเศษวัสดุ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.

รมณีย์ แพงคุณ. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 
กรุงเทพมหานคร.

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2557). ดูแลลูกอย่างไรในวันอนุบาล. กรุงเทพฯ: บุ๊คบุรี.

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ชุมชุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 208 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล. (2556). กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กเสริมสร้างสติปัญญา. บันทึกคุณแม่,  
9(118), 110-114.

Gesell, Arnoid. (1940). The first five years of lofe: A Guide to the Study of the Preschool 
Child. New York: Harper.

Gestalt Therapy. (1951). Excitement and growth in the humann personality. Perls, Hefferline 
and Goodman.

Viktor Lowenfeld; & W. Lambert Brittain. (1953). Creative and mental growth. New York: 
The Macmillan.


