การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ มัด
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3
The Effects of Creative Art Activities Using Paper to Develop
The Fine Motor Skills of Level 3 Preschool Children
อรฑัย นามขาว1*, อนุกูล จินตรักษ์2
Orthai Namkhao1*, Anukul Jintarax2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษที่มี
ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยใช้รูปแบบการวิจัย One-Group
Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 จำ�นวน 24 คน โรงเรียน
ชุมชนบ้านทรายขาว อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่กำ�ลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล 3 จำ�นวน 15 แผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนเท่ากับ 4.85 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า.t-test
ผลการวิจยั พบว่าเด็กปฐมวัย ระดับชัน้ อนุบาล 3 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
กระดาษมีความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .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

บทนำ�

การจั ด การศึก ษาในระดับปฐมวัยมีจุด
มุ่ ง หมายที่ สำ � คั ญ เพื่ อ อบรมเลี้ ย งดู แ ละเตรี ย ม
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สั ง คม และสติ ปั ญ ญาบนพื้ น ฐานของทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็ก
ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มีโอกาสรี
เริ่มตามความต้องการและความสนใจของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยและความแตก
ต่างระหว่างบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆที่จัด
ให้เป็นประสบการณ์ตรงทีห่ ลากหลายเด็กได้ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง (กรมวิชาการ, 2546) เต็มสิริ เนาวรังสี
(2544) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรียนรูผ้ า่ นการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
และสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก

สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) มุง่ พัฒนาเด็กทุกคน
ให้ได้รบั การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีความสุข
และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี
มีวินัย และสำ�นึกความเป็นไทย โดยความร่วม
มือระหว่างสถานศึกษาพ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ดังนั้น
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหากได้รับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เด็กจะมีความ
พร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาและการเรียนรู้
ที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานตลอดชีวิต รวมไปถึง
เด็กจะเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมรอบๆ ตัวจากการสังเกต
การเล่น การสัมผัส การซักถาม การอยากรู้ อยากเห็น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเรี ย นรู้ ต้ อ งอาศั ย จากประสบการณ์ ต รงที่
หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ได้ใช้ประสาท
สัมผัสและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย โดย
เฉพาะด้านกล้ามเนื้อเล็กเป็นทักษะการใช้มือ นิ้ว
มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
กีเซล Gesell (1940) ได้กล่าว ถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางร่างกายว่า การที่เด็กแสดงความ
สามารถในการจัดกระทำ�กับวัตถุ เช่น การเล่น
ลูกบอล การขีดเขียน เด็กต้องใช้ความสามารถของ
การใช้สายตาและกล้ามเนื้อมือ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญ
เติ บ โตของระบบประสาทและการเคลื่ อ นไหว
ประกอบกั น ลั ก ษณะพั ฒ นาการที่ สำ � คั ญ ของ
เด็กในระยะนี้คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
เคลื่อนไหว การทำ�งานของระบบประสาทและ
กล้ามเนือ้ การพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ร่างกายการบังคับส่วนต่างๆ ของร่างกาย และได้
แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านการเคลือ่ นไหว (Gross
Motor Development) เป็นความสามารถของ
ร่ า งกายที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การบั ง คั บ อวั ย วะส่ ว น
ต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการ
เคลื่อนไหวทั้งหมด
2. พฤติ ก รรมด้ า นการปรั บ ตั ว (Fine
Motor or Adaptive Development) เป็นความ
สามารถในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น การประสาน
งานระหว่างตากับมือซึ่งดูได้จากความสามารถใน
การใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่งที่
เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระดิ่ง การแกว่งกำ�ไลฯลฯ
ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว
3. พฤติกรรมด้านภาษา (Language
Development) ประกอบด้ ว ยวิ ธี สื่ อ สารทุ ก
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ชนิด เช่นการแสดงออกทางหน้าตาท่าทาง การ
เคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถใน
การเปล่งเสียงและภาษาพูดการเข้าใจการสื่อสาร
กับผู้อื่น
4. พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัวและส่วน
รวม (Personal Social Development) เป็นความ
สามารถในการปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลกัน
บุคคลและบุคคลกับกลุ่ม ภายใต้ภาวะแวดล้อม
และสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตัวที่ต้อง
อาศัยการเจริญเติบโตของสมองและระบบการ
เคลื่อนไหวประกอบกัน
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยว
กับงานศิลปะต่างๆ เป็นการพัฒนาด้านประสาท
สัมพันธ์พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การแสดงออกซึ่ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกการสังเกต การ
คิดแก้ปญ
ั หาการใช้ภาษา การผ่อนคลายอารมณ์ให้
ร่าเริง แจ่มใส และการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ ศิลปะ
เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของการแสดงอารมณ์
ความรูส้ กึ นึกคิดตลอดจนเป็นสือ่ กลางในการเรียน
รูก้ ารแสดงออก และการผ่อนคลายความตึงเครียด
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็กปฐมวัยควรมีการจัดอุปกรณ์ให้
กับเด็กได้เล่นและฝึกกล้ามเนือ้ ใหญ่-เล็ก เช่น ชิงช้า
ม้าหมุน บาร์เดี่ยว เครื่องห้อยโหน ซึ่งอุปกรณ์ที่
จัดไว้ที่สนามให้เด็กได้เล่นเช่นเดียวกันในการจัด
กิจกรรมการปัน้ ดิน ควรจะมีอปุ กรณ์ประกอบการ
ปั้นดิน เพราะจะทำ�ให้เด็กได้ฝึกฝนและเรียนรู้โดย
ผ่านการสัมผัส เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดี ซึง่ สอดคล้องกับ
จอห์น ดิวอี้ ทีก่ ล่าวว่า เด็กเรียนรูโ้ ดยผ่านการกระ
ทำ�จะทำ�ให้เด็กมีความเข้าใจดีขนึ้ และเพียเจท์เห็น
ว่า การเล่นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำ�คัญ
ของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งทำ�ได้โดยการให้
เด็กทำ�งานทางศิลปะต่างๆ เช่นการวาดภาพ การ
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ปัน้ ประดิษฐ์ภาพ ประดิษฐ์เศษวัสดุ การแสดงออก
ทางดนตรี ละคร การเล่นน้�ำ เล่นทราย การส่งเสริม
จินตนาการโดยผ่านการเล่านิทาน การเล่นสมมุติ
ตามมุม โดยสมมุติเป็นมุมบ้าน มุมพยาบาล และ
จัดหาวัสดุเท่าที่จะหาได้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ใช้วัสดุ
เหล่านั้นสร้างสรรค์สิ่งที่ตนต้องการ จุดประสงค์ที่
สำ�คัญคือให้โอกาสเด็กทำ�งานตามทีเ่ ด็กพอใจ เปิด
โอกาสให้เด็กคิดสร้างผลงานของตนเองออกมา ซึง่
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความ
สามารถของเด็กทุกเพศทุกวัย และเด็กได้ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงเด็กทุกวัยชอบเล่น โดยเฉพาะเด็ก เล็กๆ
จะใช้มือตกแต่งของจริง หยิบจับตามที่ต้องการ
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการฝึกใช้นวิ้ มือของเด็กให้
คล่องแคล่ว สามารถส่งเสริมและพัฒนาการ การ
ทำ�งานที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างการใช้กล้าม
เนือ้ เล็ก นิว้ มือและประสาทสัมพันธ์ระหว่างกล้าม
เนื้อมือ สายตา สร้างประสบการณ์ทางประสาท
สัม ผัสและสร้างความพอใจให้กับเด็ก เป็นการ
เสริมทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และเป็นการสร้าง
ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับรูปทรง ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐาน
ต่อการเตรียมความพร้อมให้คล่องตัวต่อไป
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
สำ�หรับเด็กปฐมวัยนั้น เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
ความสามารถในการใช้ก ล้ามเนื้อ มัด เล็ก และ
เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยยังไม่มีความคล่อง
ตั ว ไม่ มี ทั ก ษะในการประสานการใช้ มื อ และ
สายตา กล้ามเนื้อเล็กยังไม่แข็งแรง ไม่สามารถ
ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนการใช้ ความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อาจเป็นเพราะเด็ก
ไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากล้ า มเนื้ อ
มั ด เล็ ก เท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากสภาพการอบรม
เลี้ ย งดู จ ากทางบ้ า นที่ มั ก ไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ด็ ก ทำ �
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทำ�ให้มีผลเสียต่อ
พัฒนาการของเด็ก ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครอง
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มีค่านิยมในการเร่งให้เด็กเขียนหนังสือได้ โดยไม่
คำ�นึงถึงความพร้อมของเด็ก และกระบวนการจัด
กิจกรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนยังขาดกิจกรรม
ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเฉพาะด้าน
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2557)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิพร ผาด่าน
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาและเปรียบ
เทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของ
เด็ ก ปฐมวั ย ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรม
ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ, ประดับพร
จิวหลง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบ้านกอก อำ�เภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูม,ิ รมณีย์ แพงคุณ (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
จากความเป็ น มาและความสำ � คั ญ
ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้าม
เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได้ดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นแนวทางสำ�หรับครูและผูท้ �ำ หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้ใช้เป็นแนวทาง
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ เล็ ก สำ � หรั บ
เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ มัด
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3

สมมติฐานของการวิจัย

ความสามารถในการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด
เล็กหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
กระดาษของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 สูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ
อนุบาล 3 จากกลุม่ คุณภาพเมืองทรายขาว จำ�นวน
6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุด
ตอเรือ, โรงเรียนบ้านน้ำ�ค้อ, โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทรายขาว, โรงเรียนบ้านโพนทอง, โรงเรียนบ้าน
กกซ้อ และโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวม
จำ�นวน 52 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับ
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นทรายขาว อำ � เภอวั ง สะพุ ง
จังหวัดเลย สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จำ�นวน 24 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
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ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ในครั้งนี้ มีเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ มัด
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้าม
เนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3
ขั้นตอนการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาล 3 กับกลุม่
ตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ใช้
ระยะเวลา ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการใช้
กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชัน้ อนุบาล
3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2. ดำ � เนิ น การทดลองจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรูตามตาราง ใน ระยะเวลา 5 สัปดาห์โดย
การทดลอง สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันอังคาร
วันพุธ รวม 30 ชั่วโมง
ชั้นนำ�
1. นำ�เข้าสู่กิจกรรมด้วยการร้องเพลง
การทำ�ท่า การท่องคำ�คล้องจอง หรือการใช้สื่อ
ประกอบ
2. ครูแนะนำ�วัสดุอุปกรณ์และสาธิตการ
ทำ�กิจกรรมใหม่
3. บอกข้อตกลงเบื้องต้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม
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4. การดำ�เนินกิจกรรมในชั้นนำ�ประเมิน
ผลเด็กโดยครูมีบทบาทในการสังเกตพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อเล็กในด้านความคล่องแคล่ว ความ
ยืดหยุน ความแม่นยำ�และความสามารถในการ
ควบคุมการประสานสัมพันธ์ และการรับรู้ร่วมกัน
ของประสาทสัม ผัส โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างต่อเนือ่ งตามสภาพทีแ่ ท้จริงในขณะทีน่ กั เรียน
กำ�ลังปฏิบัติกิจกรรมและนำ�ผลที่ได้มาสะท้อนใน
การปรับบทบาทครูบทบาทเด็ก และปรับกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กต่อไป
ขั้นดำ�เนินกิจกรรม
1. เด็ ก เลื อ กลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
สร้างสรรค์ตามความสนใจของเด็ก
2. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บอุปกรณ์และ
ทำ�ความสะอาดให้เรียบร้อย
3. ในขั้นการดำ�เนินกิจกรรมครูประเมิน
ผลโดยครูมีบทบาทในการสังเกตพัฒนาการด้าน
กล้ามเนือ้ เล็กด้านความสนใจตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน การ
คิดและแก้ปัญหา ประสานสัมพันธ์ ความมั่นใจใน
ตนเอง และปรับตัวในการทำ�งาน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและนำ�ผลที่ได้มาสะท้อนใน
การปรับ บทบาทครู บทบาทเด็ก และปรับกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กต่อไป
ขั้นสรุป
1. เด็กเล่าถึงผลงานของตนเองพร้อมกับ
ครูสนทนาซักถามและจดบันทึกลงในใบงาน
2. การดำ � เนิ น กิ จ กรรมในขั้ น สรุ ป ครู
ประเมิ น ผลเด็ ก โดยครู มี บ ทบาทในการสั ง เกต
พั ฒน า ก า ร ด้ า น ก ล้ า ม เ นื้ อ เ ล็ ก ด้ า น ค ว า ม
คล่ อ งแคล่ ว ความยื ด หยุ่ น ความถู ก ต้ อ งและ
ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อมือ โดย
การตรวจผลงาน และการจดบันทึกเหตุการณ์ โดย
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เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งและนำ�ผลทีไ่ ด้มา
สะท้อนในการปรับ บทบาทครู บทบาทเด็ก และ
ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กต่อไป
3. ทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
กระดาษเพื่ อ พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก
ปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาล 3 สิน้ สุดลง ดำ�เนินการสอบ
ด้วยแบบทดสอบทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ระดับชัน้ อนุบาล 3 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
4. การให้ ค ะแนนแบบทดสอบความ
สามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 3 เกณฑ์ ก ารประเมิ น คื อ
ระดับคะแนน 0 หมายถึง นักเรียนไม่สามารถ
ทำ � ได้ แม้ จ ะให้ แ รงเสริ ม หรื อ แรงจู ง ใจต่ า งๆ
ระดั บ คะแนน 1 หมายถึ ง นั ก เรี ย นสามารถ
ทำ � ได้ บ้ า ง โดยมี ค รู ค อยแนะนำ � และช่ ว ยเหลื อ
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นักเรียนสามารถทำ�ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นระดับพัฒนาการ
5. นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
หาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งแบบทดสอบ
ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก ปฐมวั ย
ระดับชั้นอนุบาล 3 แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับ
ชั้นอนุบาล 3
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นำ�คะแนนที่ไดจากการประเมินครั้ง
แรกและครัง้ หลังของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. เปรี ย บเที ย บคะแนนแบบประเมิ น
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวั ย ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 3 ก่ อ นการทดลอง
และหลั ง การทดลอง โดยใช้ ส ถิ ติ t-test แบบ
Dependent Sample

ตาราง 1

204

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลการวิจัย

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

คะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนก่อนเรียน (20)
12
11
10.2
12
12
11.2
11.6
11.6
11.4
11.8
11.4
10.2
11.2
13.2
13.8
10.6
12.4
11.2
10.8
11

คะแนนหลังเรียน (20)
15.6
14
15.6
14.8
16
14
16
17.2
15.6
16
16.4
17.2
17.8
18
18
18
17.8
18
15
15.4
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คะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ (ต่อ)
เลขที่
21
22
23
24
ค่าเฉลี่ย

ตาราง 2
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คะแนนก่อนเรียน (20)
11.6
12.4
11.4
10.6
11.53

คะแนนหลังเรียน (20)
15
14
15.4
16
16.12

เปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3
ระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ

กลุ่มตัวอย่าง
N
ก่อนเรียน
24
หลังเรียน
24
**นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

11.53
16.12

จากตาราง 4.1 ผลการเปรียบเทียบความ
สามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล 3 ระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ
พบว่ า ความสามารถการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก
ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 0.86 และความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 16.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 1.35 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้สูตร
ค่าที (t-test) พบว่า ค่า t เท่ากับ 15.66 ค่า เท่ากับ
.000 แสดงว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
0.86
1.35

อภิปรายผล

t
15.66

p
.000**

การวิจัยความสามารถในการใช้กล้าม
เนื้อมัดเล็กโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยใช้กระดาษของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
3 พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยการที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษ หลังจัดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ มัด
เล็กของเด็กปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาล 3 เป็นกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างอิสระตามความสามารถ
และความสนใจของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มที่ เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อมือ ฝ่ามือ นิ้ว
มือและการประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมือ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และมีทักษะการใช้มือ นิ้วมือ ในการทำ�งานคล่อง
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิคเตอร์ โลเวน
เฟลด (Viktor Lowenfeld; and W. Lambert
Brittain, 1953) ทฤษฎีลำ�ดับขั้นพัฒนาการตาม
ความคิ ด และอายุ (Age-Based Concepts)
หมายความว่า ความเจริญงอกงามของเด็กจะ
พั ฒนาไปตามลำ � ดั บ ขั้ น อายุ ซึ่ ง หมายถึ ง ความ
พร้อมด้านวุฒิภาวะ คือ ทั้งร่างกาย และการกระ
ทำ�เป็นไปตามลำ�ดับขั้นตามวัยอันควร เกสตอลท
Gestalt Therapy. 1951) ทฤษฎีพัฒนาการการ
รับรู้ Perceptual Development Theory) ซึ่ง
มีความเชื่อว่าเด็กจะทำ�งานศิลปะตามที่ตนเห็น
ตามความเป็นจริง เด็กจะเห็นแต่เค้าโครงและเห็น
สวนรวมของภาพมากกว่ารายละเอียด ทฤษฎีนี้
เหมาะกับการสอนเด็กระดับ อนุบาล และประถม
ศึ ก ษา เด็ ก จะถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ออกมาแบบ
ง่ายๆ สวนความซับซอนจะเพิ่มขึ้น ตามวัยของ
เด็กเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของรวิพร ผาด่าน
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ
ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจ
กรรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลัง
การทดลองอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าการทดลอง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประดับพร
จิวหลง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบ้านกอก อำ�เภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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รมณีย์ แพงคุณ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย พัฒนาการการใช้
กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้าม
เนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย คะแนนพัฒนาการ
หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าคะแนนพัฒนาการ
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ จากผลการวิจยั ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาความ
สามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ซึ่งสอดคล้องกับ ผกากานต์ น้อมเนียม (2556)
กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อเด็ก กล่าวคือกล้ามเนื้อ
มัดเล็กเป็นอวัยวะที่สำ�คัญ การเคลื่อนไหวกล้าม
เนือ้ ตา มือ นิว้ มือ และแขนทีส่ มั พันธ์กนั ช่วยในการ
พัฒนาการของการรับรูแ้ ละสติปญ
ั ญาทีว่ อ่ งไว และ
สามารถทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้คล่องแคล่ว ตลอด
จนพืน้ ฐานความสามารถในการเขียนของเด็กต่อไป
และ อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2556) กล่าวว่า
กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะที่สำ�คัญหนึ่งในการ
ประกอบกิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเองเช่น การติด
กระดุม การรูดซิป แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งาน
ศิลปะ รวมทัง้ การขีดเขียน ถ้าเด็กใช้กล้ามเนือ้ เล็ก
ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสติปัญญาให้ดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กมีสว่ นทำ�ให้เด็กได้ใช้มอื สำ�รวจ สังเกต จาก
การสัมผัสจับต้องในทุกๆ กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1.1 การกำ � หนดให้ มี กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ควรให้
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มีการทำ�ซ้ำ�บ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้ฝึก
การใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กให้มากขึน้ จะทำ�ให้เห็นผล
ชัดเจนว่า เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กที่ดีมากขึ้น
1.2 การกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ครูควรมีการจัดเตรียม
สือ่ และอุปกรณ์ให้มคี วามหลากหลายและเพียงพอ
ต่อจำ�นวนนักเรียน
3. ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถนำ�มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
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โรงเรียน นำ�ผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอนของ
โรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษากิจกรรมศิลปะสร้าง
สรรค์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านกล้าม
เนื้อมัดเล็ก
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการทำ�กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ด้าน
มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการ
เข้าสังคม เป็นต้น
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