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การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

โดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 2/1 

Promoting the ability to use small muscles. 

By organizing creative arts activities of the kindergarten students  2/1 

 

จิราพร จันทรเทศ1 และ อรววณ สุมประดิษฐ2 และ ฉวีวรรณ แจงจิตร3 

Jiraporn  juntase1 and Orawan Soompradit2 and Chaweewan Jaengjit3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

3คุณครูประจําชั้นอนุบาลปที2่/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 

       ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบวา 

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค มีคารอยละเฉลี่ย

คะแนนกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 28.4  โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึน

กวากอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรยีบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 40 

 

คําสําคัญ : ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก/กิจกรรมศลิปสรางสรรค 

 

Abstract 

The research in this class has the purpose to compare the ability to use small muscles by 

organizing creative arts activities of early childhood before and after using. The target group is the 

pre-school children of kindergarten class 2/1. There are 28 people in Kamphaengphet Kindergarten. 

The research tools include: 1) creative arts activities plan 2) the ability to measure the ability to use 

small muscles 5 sets of 10 items. The statistics used in the classroom research were percentage 

progression organized activities 10 times. 

The results of the study found that; 

The mean score before the activity was 16.3 and after the activity was 28.4. The score after 

the activity was higher than before doing the activity. When comparing the whole class, the 

percentage of progress in the whole class was 40. 

 

Keywords: Ability to use small muscles / Creative arts activities 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งท่ีเด็กไดรับประสบการณ และการเรียนรู

ในชวง 6 ปแรกของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานท่ีสําคญัตอบุคลกิภาพของเด็กท่ีจะ เติบโตเปนผูใหญ เด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาชวงอายุระหวางแรกเกิดถึง 6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการ เรียนรู ในวัยน้ีสมองเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็ก

ไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการท่ีถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณท้ังทางรางกาย 

อารมณ - จิตใจ สังคม และ สติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 16) ดังน้ันการจัดการศึกษา
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ใหแกเด็กปฐมวัยหากไดรับการสงเสริมและ ชวยเหลืออยางถูกวิธี และเปนไปตามข้ันตอนของพัฒนาการเด็กแลว จะทํา

ใหเด็กเหลาน้ันมีความพรอมและมศีักยภาพท่ีจะพัฒนาตอไปอยางสูงสุด    

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็กมีความสําคัญและจาํเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดยกลามเน้ือมัด

เล็กเปนอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การใส - ถอด กระดุม รูดซิป การแปรงฟน ผูกเชือก

รองเทา งานศิลปะ รวมท้ังการขีดเขียน ถาเด็กใชกลามเน้ือเล็ก ไดคลองแคลว จะชวยสงเสรมิพัฒนาการดานตางๆ 

(อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กุล. 2546: 111) การพัฒนากลามเน้ือเล็กใหแข็งแรงเด็กก็พรอมท่ีจะลากลลีามอืซึ่งเปนพ้ืนฐาน

สําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือมีความสัมพันธอยางมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่ง

กิจกรรมหรืออุปกรณท่ีชวยสงเสรมิการใชกลามเน้ือมือกับสายตา (Eye Hand Coordination)ใหประสานสมัพันธกัน 

ไดแก การรอยลูกปด รอยเชือก รอยดอกไม เย็บกระดุม รูปซิป เรียงสี เรียงไมหนีบ ปกหมดุ ตอกตะปู เปนตน (พัฒนา 

ชัชพงศ.2541: 122) ประสบการณตางๆ ท่ีจัดใหกับเด็กถือเปนประสบการณตรงท่ีใหเด็กไดลงมือปฏบัิติจริงไดใช

ประสาทสัมผัสและกลามเน้ือ สวนตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะดานกลามเน้ือมดัเล็กซึ่งเปนทักษะการใชมือ การ

ประสานสัมพันธ ระหวางมือและตาจึงถือวามีความสําคญัอยางยิ่ง (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 22 – 24) 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ี เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือ

กระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมท่ีจดั ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เปด

โอกาสใหเด็กไดเปนผูริเริม่กิจกรรม ควรเนนใหมสีื่อของจริง เปด โอกาสใหเด็กไดสังเกต สาํรวจ คนควา และทดลองดวย

ตนเอง (กรมวิชาการ. 2540: 23)  กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก 

ความคิดสรางสรรคโดยใชศลิปะหรือวิธีการตางๆเปนเครื่องมือ เชน การวาดภาพ ระบายสี พิมพภาพ ปน ฉีก ตัด ปะ 

การประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540: 15)  

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญหาในการใชกลามเน้ือเล็ก

ในการทํากิจกรรม ซึ่งยังไมคลองแคลว สังเกตไดจากหลายวิธี เชน การหยิบจับสีเทียนยังไมถูกวิธี การระบายสียังออก

นอกกรอบภาพ การลากเสนตามรอยประยังไมถูกทิศทาง การเขียนช่ือตนเอง หรือคําตางๆ ไมตรงเสนเลยเสนไปบาง 

เล็กกวาเสนบาง การจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคญั 

สอดคลองกับกิจกรรมศลิปสรางสรรค สงเสรมิพัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี ชวยเสริมสรางประสบการณทางศลิปะ 

เด็กไดลงมือปฏบัิติจริง เด็กไดสัมผสักับสื่อวัสดุตางๆ ผานประสาทสมัผัสท้ังหา เด็กไดรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

สงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรค ชวยฝกการแกปญหา ผอนคลายอารมณ ทําใหจติใจสงบ ออนโยน มีสมาธิในการ

ทํางาน   

จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาวผูวิจยัจึงเห็นความสําคญัการสงเสริความสามารถในการใชกลามเน้ือ

มัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค อันนําไปสูการสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัย ใหมีความพรอมในการใชกลามเน้ือมดัเล็กไดดีข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก  โดยการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 2/1 โรงเรยีนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจดักิจกรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 

            ดานเนื้อหา 

                   เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดักิจกรรมสรางสรรค ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/1ครั้งน้ีครอบคลมุ

เฉพาะเน้ือหากิจกรรมการจดักิจกรรมศลิปสรางสรรคและความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  
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ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

  ตัวแปรตาม ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

                ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                      ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในชัน้เรียนคร้ังนี้ ไดแกเด็กชายและเด็กหญิง อายุระหวาง 5-6 ป 

กําลังศึกษาอยูในชั้นเรียนอนุบาลปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 28 คน 

  

 เคร่ืองมือวิจัย 

     1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

    2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเลก็ 

    3. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      การจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยัไดนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กไปทดสอบเด็ก

ปฐมวัย จากน้ันจึงดําเนินข้ันตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจาํนวน 10 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน 

ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเดก็ปฐมวัยฉบับเดมิไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินข้ันตอน ดังตารางดังน้ี 

ตารางท่ี 3.1 การจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรคจํานวน 10 ชุดกิจกรรม 
 

ครั้งท่ี วันท่ี  เวลา กิจกรรม 
1 7 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ขยํากระดาษติดเปนตัวเลข 
2 10 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. พิมพภาพดวยน้ิวมือรปูทรงเรขาคณิต 
3 14 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ปนแปงขาวเหนียว 
4 17 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐถุงใสขนมโค 
5 21 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ตัดชุดประจําชาติอาเซียนและตกแตงภาพ 
6 24 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ฉีกปะกระดาษรูปดอกไมประจําชาติ

อาเซียน 
7 28 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ติดปะเมลด็พืชรูปบาน 
8 1 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐบาน 
9 4 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐการดวันพอ 
10 8 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. การรอยวัสดุตางๆ 

 

       การวิเคราะหขอมูล 

 1. คารอยละความกาวหนา 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก 
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สถิติท่ีใชในการวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนามสีูตรคํานวณดั้งน้ี  (พิชิต  

ฤทธ์ิจรูญ. 2544: 127) 

  สูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคลมสีูตรคํานวณดังน้ี 

             คะแนนหลังการทดลอง-คะแนนกอนการทดลอง    x   100 

                                          คะแนนเต็ม 
 

          การหาคารอยละความกาวหนาของท้ังช้ันเรียน  

1. หาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง 

                  2. สูตรหาคาเฉลี่ย 

 

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
               1. เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยช้ัน

อนุบาลปท่ี 2/1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

 

จากแผนภมู ิพบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลงัการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และ 28.4 

ตามลาํดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 40  

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนมีคารอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเพ่ิมข้ึน 40% 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเลก็ โดย

การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจัด

กิจกรรม  ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนมคีะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน เพราะกิจกรรมศลิป

สรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา เด็กไดลงมือกกระทําสิ่งตางๆดวยตนเองได
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ใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  ทําใหการใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กแข็งแรงมากข้ึน มีความคลองแคลวในการ

หยิบจับสิ่งตางๆในการทํากิจกรรม และสามารถใชกลามเน้ือมัดเล็กในการทํากิจวัตรประจาํวันชวยเหลอืตนเองไดดมีาก

ข้ึน ท่ีเปนเชนน้ี เพราะผูวิจยัไดคํานึงถึงทฤษฎีพัฒนาการท่ีสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งสอดคลอง

กับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 19) กลาววา กลามเน้ือมัดเล็ก ไดแก น้ิวมือน้ันเด็กควบคุมไดดีข้ึน 

สามารถทํางานประสานกันไดดีข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะน้ิวมือแตละน้ิวสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ดังน้ันจึงสงผลทํา

ใหเด็กมีคะแนนเฉลีย่ในดานความสามารถในการควบคุมในการใชกลามเน้ือมัดเล็กเพ่ิมสูงข้ึน และสอดคลองกับ เยาวพา 

เดชะคุปต (2528: 36 - 38) กลาววา กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการใชกลามเน้ือ

เล็กชวยพัฒนากลามเน้ือมือและตาใหสัมพันธกัน เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเรยีนและมีโอกาสพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ในการเขียน กิจกรรมศลิปะสรางสรรคมหีลากหลายกิจกรรม เชน การวาดภาพระบายสี การพิมพภาพ การพับ ฉีก ปะ 

การประดิษฐ เปนตน โดยในทุกกิจกรรมจะเนนใหเด็กไดสมัผสักับสือ่ วัสดุท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความ

ตองการของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หรรษา นิลวิเชียร (2535: 89) กลาวถึงความสําคัญในการจัด

ประสบการณการเรียนรูทางศิลปะใหกับเด็กคือการพัฒนาใหเกิดความงอกงามท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สตปิญญา 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมศลิปะน้ันควรเนนการพัฒนาประสาทสัมผัสท้ัง 5 และควรเปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหเด็กไดคิด

ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ  
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