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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตฯ  ประชากร
ที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิต(วังยาง) จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก จ านวน 8 กิจกรรม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
 ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่า พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก 
และการปะ โดยภาพรวมมีร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 
ค้าส้าคัญ : ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ / พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 This classroom research study aims to To compare the development of fine motor 
muscles before and after the activity by using the tearing and patching activities of Kindergarten 
Year 2 students at Satit School The study population consisted of 35 pre-primary males and 
females aged between 4-5 years and studying in Kindergarten Year 2 of the academic year 2021 at 
Satit School (Wangyang). 8 plans of small hand muscles 2) a test to measure the development of 
fine motor skills of 8 activities. Statistics used for data analysis. Finding the Progression Percentage 
 The results of the class research revealed that Development of fine motor skills in early 
childhood By using a series of tearing and patching activities, the overall percentage progression of 
all students increased. and when comparing the entire class It was found that the percentage of 
progress for the whole class was 27.2 
Keywords : Tear and patch activity set,fine motor development of early childhood children 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด 19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่ตามมาอย่างหนึ่ง คือระบบ
สาธารสุขที่แบกรับไม่ไหว เราจึงเห็นข่าวการล้มป่วย และเสียชีวิต จากการไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ ควรจะเป็น
เกิดขึ้นมากมายรวมถึงระบบการศึกษาที่ส่งผลกระทบท าให้มีมาตราการให้นักเรียน เรียนออนไลน์ท าให้ระบบ
การศึกษาล้มเหลวและเด็กล่าช้าต่อการศึกษาท าให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเท่าที่ควรตามมา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาการของชีวิตมนุษย์และการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยจะมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นการมุ่งส่งเสริม
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และสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย (เยาวนุช 
ทานาม, 2550, หน้า 1) ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมความพร้อม
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์-สังคม และ สติปัญญาของเด็กปฐมวัยก าลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาไป
ทางที่ถูกต้อง การส่งเสริมโอกาสและการวางรากฐานทางการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่ตัวเด็ก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
ดังนั้นการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยไม่จ าเป็นต้องพัฒนาการแค่ในชั้นเรียน หากเด็กได้รับ
การส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี จะท าให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่ างสูงสุด 
(แปลน ฟอร์ คิดส์ ,2557) 
 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การท างานของ
กล้ามเนื้อมือและตาให้ท างานสัมพันธ์กันได้ดี ความช านาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก โดยผ่าน
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉีก ปะ ตัด พับกระดาษ ร้อยลูกปัด การปั้น การขีดเขียนอิสระ ฯลฯ  
(พิณพิรุณ วิภาพ, 2562) การพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
เพราะการฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก นอกจากเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือของเด็ก ๆ ให้แข็งแรง ใช้งานได้
อย่างคล่องแคล่วแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้มือข้างที่ถนัดในการเขียนหนังสือต่อไป เมื่อถึงวัยที่
เหมาะสม เพราะหากเด็ก ๆ ไม่ได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กอย่างถูกวิธี และไม่มีความพร้อมมากพอ อาจ
ส่งผลให้เด็ก ๆ ไม่สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ควรพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่งรัด (แปลน ฟอร์ คิดส์, 2557) 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถน ามาพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี และ
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นพบและได้ทดลองกับวัสดุต่าง ๆ น ามาเป็นสื่อ
ประกอบในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพราะการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยต้องอาศัยสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวเร้าความสนใจในการท ากิจกรรม (บุบผา มณีกุล ,2561) กิจกรรม
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้
ศิลปะในการส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและการประสานสัมพันธ์ระหวางมือกับตาเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะ 
การเขียนที่ดีต่อไป 
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กปฐมวัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา พบว่า มีกิจกรรมหลายประเภท สามารถช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัยได้ หนึ่งในนั้น คือ ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ ที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า 
เด็กได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่ว ยเด็กให้
แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ การฉีก การปะให้เป็นรูปร่าง
ตามจิตนาการ การประดิษฐ์หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับพัฒนาการ เพราะศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยพัฒนาศักยภาพทางกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี บุบผา มณีกุล (2561) ได้กล่าวถึง
พัฒนาการทางศิลปะว่าเป็นพัฒนาการควบคู่ทั้งด้านความคิดและทักษะพัฒนาการทางศิลปะของเด็กมีความพิเศษ
กว่าของผู้ใหญ่ในเรื่องความสามารถทางกาย ด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถด้าน
กล้ามเนื้อมือกับตาประสาทสัมพันธ์กัน และทักษะการคิดและแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ และความคิดเชิงบวกอีกทั้งผกากานต์ น้อยเนียม (2556) พบว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ช่วยให้เด็ก
ปฐมวัยมีสมาธิสูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะชุดกิจกรรม การฉีก และการปะ จะช่วยส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กสูงขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมชุดกิจกรรมการฉีก ปะ จะส่งผลให้เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี่ที่ 2/2 โรงเรียนสาธิต(วังยาง) ที่ขาดทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ได้รับการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กไปทางที่ดี และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก 
ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และผ่อนคลายอารมณ์ ผ่านการท างานศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก 
และการปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต (วังยาง) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื อหา 
 การใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น : ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ 
 ตัวแปรตาม : พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 35 คน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
    
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก 
และการปะ ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนสาธิตฯ  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4.  ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 35 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แบบทดสอบการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย (Pretest) และ 
(Posttest) 
 2.  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์  
 1) ชื่อแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 2) ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
 3) วันเดือนป ี 
 4) ระยะเวลาในการจัดประสบการะการเรียนรู้  
 5) จุดประสงค์การเรียนรู้  

ชุดกิจกรรมการฉีก 
และการปะ 

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มือมัดเล็ก 
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 6) สาระการเรียนรู้  
  -สาระที่ควรรู้  
  -ประสบการณ์ส าคัญ  
 7) กิจกรรมการเรียนการสอน  
  -ขั้นน า 
  -ชั้นสอน  
  -ขั้นสรุป  
 8) สื่อการเรียนรู้  
 9) การวัดและประเมินผล  
 10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 3.  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ชุดกิจกกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม  
 1)  สีของผลไม้ 
 2)  ตัวเลขบนนาฬิกา 
 3)  ประโยชน์ของรูปร่าง รูปทรง 
 4)  ลักษณะของผีเสื้อ 
 5)  กิจกรรมวันปีใหม่ 
 6)  ลักษณะของโลก 
 7)  ลักษณะของดอกไม้ 
 8)  สัตว์บก 
 4.  น าแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความ เหมาะของแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
 5.  น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅̅) และแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 
ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 19 หมายถึงมีคุณภาพในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  351-450  หมายถึงมีคุณภาพในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1,50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด  
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยมีค่าเฉลี่ยความ เหมาะสม (𝑥̅̅) เท่ากับ 4.91 อยู่ในค่าเฉลี่ยระว่าง 4.51-5.00 หมายถึงมีคุณภาพในระดับมาก
ที่สุด 
  6.  ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมการฉีก ปะ ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข  
ดังนี้ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์นั้นหากจุดประสงค์ตั้งไว้ 2 ข้อหลังจากจัดกิจกรรมทั้ง 4 ข้อตาม 
จุดประสงค์ผลการประเมินจะต้องมีให้ครบทั้ง 2 ข้อและขั้นสอนครูควรอธิบายและอ่านค าชี้แจ้งให้เด็กฟังก่อน ทุก
ครั้งในการท ากิจกรรม  
 7.  น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป  
  1) การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบการฉีกและการปะเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเราการศึกษา
โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้  
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  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พุทธศักราช 2560 และศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก เพื่อสร้างแบบทดสอบในการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ใน 1 ชุด จะมี 4 กิจกรรม รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม 
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ปะเศษวัสดุลงใบงาน 
  -ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน  2.25 ซม. ติด รูปภาพไม่ออก
นอกกรอบที่ก าหนด และท าเสร็จภายในเวลา 40 นาที 
  -ระดับคะแนน 2 หมายถึง คะแนนกรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน 2.25 ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอก
กรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท าได้เกินครึ่งหนึ่ง  
  -ระดับคะแนน 1 หมายถึง คะแนนกรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน 2.25 ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอก

กรอบที่ก าหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และท าได้เกิน 
1

4
  

  -ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กท าได้ไม่ถึง  
1

4
  ภายในเวลา 40 นาที หรือเด็กไม่ให้

ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก  ปะ ติดเศษวัสดุตามรอยเส้น 
  -ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กท าได้ครบตามที่ก าหนดและเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 
  -ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กท าได้ครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่ครบตามที่
ก าหนดหรือไม่เสร็จภายเวลาที่ก าหนดให้ 

  -ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กท าได้ตั้งแต่  
1

4
  ขึ้นไป แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่

ก าหนด และไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
  -ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือท าไม่ได้เลย 
  3) น าแบบแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวนทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการที่วัดหรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 +1 ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือความสอดคล้อง 
 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมมีความสอดคล้อง 
 -1 ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไม่สอดคล้อง 
  4) น าแบบทดสอบการฉีก และการปะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาดัชนีความ
สอดคลล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC โดยรวมของแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง มีค่าเท่ากับ 1.00 
หมายความว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
  5) น าแบบทดสอบการฉีก และการปะ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการ
เลือก ประชากรเป็นคะแนนก่อนการทดลอง  
 2.  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ชุดกิจกรรมการปะ 
และการฉีก ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 กิจกรรม ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 
วัน (พฤหัสบดี) วันละ 30-40 นาที จ านวน 8 ครั้ง ช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์  
 3.  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยวัดความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิม
ไป ทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและค่า
ร้อย ละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 1 แผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ครั้งที่ 1 กิจกรรม เวลา ช่วงกิจกรรม 

1 สีของผลไม้ 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
2 ตัวเลขบนนาฬิกา 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
3 ประโยชน์ของรูปร่าง รูปทรง 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4 ลักษณะของผีเสื้อ 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
5 กิจกรรมวันปีใหม่ 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
6 ลักษณะของโลก 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
7 ลักษณะของดอกไม้ 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 
8 สัตว์บก 40 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาค่าร้อยละความก้าวหน้ามีสูตรค านวณดังนี้  
   สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล 
 คะแนนหลังการทดลอง – คะแนนก่อนการทดลอง X 100  
      คะแนนเต็ม 
 
  สูตรค านาณค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนมีสูตรค านวณ ดังนี้ 
 1.หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้
สูตรหาเฉลี่ย ดังนี้ 

     𝑥̅̅   =   
∑ 𝑥

𝑁
 

 2.แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน – (ลบ) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 𝑋 (คูณ) 100÷(หาร) 
ด้วยจ านวนเต็ม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ 
ก่อนและหลังการ จัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ 
5.31 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 
ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ 

ระดับชั น  เพศ  รวม 

ชาย  หญิง 

ชั้นอนุบาล 2/2 19  19 35 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 เด็กชายA 3 5 2 33 
2 เด็กชายB 4 6 2 33 
3 เด็กชายC 4 6 2 33 
4 เด็กชายD 5 6 1 16 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (ต่อ) 

เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

5 เด็กชายE 3 5 2 33 
6 เด็กชายF 5 6 1 16 
7 เด็กชายG 5 6 1 16 
8 เด็กชายH 3 6 3 50 
9 เด็กชายI 3 5 2 33 
10 เด็กชายJ 5 6 1 16 
11 เด็กชายK 5 6 1 16 
12 เด็กชายL 4 6 2 33 
13 เด็กชายM 4 6 2 33 
14 เด็กชายN  5 6 1 16 
15 เด็กชายO 3 5 2 33 
16 เด็กชายP 3 5 2 33 
17 เด็กชายQ 4 5 1 16 
18 เด็กชายR 3 5 2 33 
19 เด็กชายS 4 5 1 16 
20 เด็กหญิงT 4 6 2 33 
21 เด็กหญิงU 5 6 1 16 
22 เด็กหญิงV 3 4 1 16 
23 เด็กหญิงW 4 5 1 16 
24 เด็กหญิงX 5 6 1 16 
25 เด็กหญิงY 3 4 1 16 
26 เด็กหญิงZ 3 6 3 50 
27 เด็กหญิงAB 3 6 3 50 
28 เด็กหญิงAA 5 6 1 16 
29. เด็กหญิงAC 3 5 2 33 
30 เด็กหญิงAD 5 6 1 16 
31 เด็กหญิงAE 4 6 2 33 
32 เด็กหญิงAF 4 5 1 16 
33 เด็กหญิงAG  3 6 3 50 
34 เด็กหญิงAH 3 6 3 50 
35 เด็กหญิงAU 3 5 2 33 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่  16 ถึง 
50 แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดการฉีก 
และการปะ มีคะแนนร้อยละ ความก้าวหน้าสูงขึ้น ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งชั้นเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัด
กิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรม 

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั งชั น
เรียน 

3.85 5.31 27.2 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ 5.31 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 

 
ภาพที่ 2 คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
 จากภาพที่ 2 พบว่าค่าร้อยละเฉลี่ยคะแนนก่อนการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ 
5.31 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและ
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมฉีก ปะ ชั้น
อนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิต(วังยาง) หลังการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการฉีก และ
การปะ ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ 
5.31 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 ที่เป็น
เช่นนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย หลังการจัด กิจกรรมการฉีก และการปะ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้ง
ชั้นเรียนเท่ากับ 3.85 และ 5.31 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมถือ
เป็นกิจกรรมที่จะช่วย พัฒนาความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แก่เด็ก ทั้งการฉีก และการปะ เป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ อุปกรณ์ ท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวม
ประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน (พิณพิรุณ วิภาพ, 2562) โดยการลงมือกระท ากับวัตถุโดยตรงเป็นส าคัญ และ
กิจกรรมการฉีกและการปะ เป็นกิจกรรมที่ต้องสัมผัสด้วยมือของเด็กเอง ซึ่งในขณะที่เด็กท ากิจกรรมการฉีก และการ
ปะ เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับเพียต์เจ ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระท า
กับสื่อวัสดุด้วยตนเอง กิจกรรมการฉีก และการปะ จึงมีความส าคัญต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก 
นับได้ว่าเป็นสื่อที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาในระหว่างการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่สูงขึ้น
ท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.85

5.31
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คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

คะแนนก่อนเรยีน

คะแนนหลงัเรยีน
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 2. กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการการฉีก และการปะ คะแนนเฉลี่ยหลัง 
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 แสดงว่า กิจกรรมการ
การฉีก และการปะ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได้ จากการจัดกิจกรรมให้เด็ก
นั้นในช่วงสัปดาห์แรกเด็กบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีทักษะวิธีในการฉีก และการปะ ท า
ชิ้นงานของตนเองเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองออกมาสวยงาม และยังควบคุมกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการฉีก และการปะ 
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่จากการจัดกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์สุดท้าย เด็กเริ่มมีพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมทิศทางของมือได้ไปในทางที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการ
ฉีก และการปะท าให้สามารถ ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยได้ เด็กปฐมวัยได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
มีส่วนร่วมในการท า กิจกรรม ท าให้เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รวิพร ผาด่าน (2557) ศึกษา เรื่อง“ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมใช้ชุดกิจกรรมฉีก ปะ ผลการวิจัย พบว่า เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่ดี
ขึ้น แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฉีก และการปะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ครูควรมีบทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเมื่อเด็กต้องการ และมีการกล่าวให้ค า
ชมเชย เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการท ากิจกรรม  
 2.  การจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ ควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม โดยจัดสถานที่ในการท ากิจกรรมต้องพร้อม สะดวก อุปกรณ์เพียงพอต่อเด็ก 
 3.  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วครูผู้สอนควรแนะน าให้เด็กนักเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ท าความ
สะอาดบริเวณที่ตนเองท าให้เรียบร้อย   
  4.  ก่อนน าแผนการกิจกรรมไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมโดยละเอียด เพื่อที่จะได้ 
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเตรียมสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลให้การ  จัด
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ว่าเด็กปฐมวัยในช่วงอายุไหนมี
พัฒนาการเป็นอย่างไร 
 2.  ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ ทั้งกลุ่มและรายบุคคล ที่มีผล
ต่อ การพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 3.  การจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ สามารถที่จะพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ทักษะทาง
ภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์ ทักษะการสังเกต เป็นต้น 
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