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หวัขอ้วทิยานิพนธ ์  การพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell เพือ่พฒันา 

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

ช่ือผูเ้ขียน        กฤษณา  รักนุช 

อาจารยท์ี่ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อญัชลี  ทองเอม 

สาขาวชิา  หลกัสูตรและการสอน   

ปีการศึกษา  2559 

 

บทคดัย่อ 

 

       งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัทดลองมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดของGesell 2) เพื่อพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวยั  

ประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียนชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี กาํลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 2 

จ ํานวน17 คน โรงเรียนบวรวิทยา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค ์

ตามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 กิจกรรมดงัน้ี 1.1 การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ 

(1)การวาดภาพ (2) การร้อยลูกปัด (3) การป้ัน (4) การฉีก-ตดัปะ 1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1) เพลงตาดู หูฟัง 

(2) เพลงรําระบาํชาวเกาะ (3) เพลงนับเลข 1.3 การปรับตวั ได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง  

(2)  ตักนํ้ ากรอกใส่ขวด 1.4 นิสัยส่วนตัวและส่วนรวมได้แก่  (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง  

(2) ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  2)แบบประเมินความสามารถด้าน 

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 3)แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์

และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ      

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell   

มีประสิทธิภาพ คือ มีค่า IOC = 0.66 - 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 2) นักเรียนทุกคนมีความสามารถ

ในการใช้กลา้มเน้ือมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวม 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

คาํสาํคญั : ชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์, แนวคิดของ Gesell ,  ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็

นกัเรียนระดบัปฐมวยั 
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ABSTRACT 

 

This research is an experimental study aiming to 1) develop a set of creative activities 

based on Gesell’s theory and 2) to develop the pre-primary school children’s fine motor skills. 

The population consists of 17 kindergarten children aged between 4-5 years old. They are all  

the Kindergarten-2 pupils of Baworn Witthaya – 2 School under the jurisdiction of Office  

of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area 1. The research instruments are:  

1) 10 plans of creative activities based on Gesell’s theory namely: 1.1 (1) drawing, (2) Bead 

embroidery, (3) sculpture, (4) torn paper collage; 1.2 Language Activities (1) Eyes and Ears Song, 

(2) Islanders Dance, (3) Numbers and Counting Song; 1.3 Body Adjustment and Balance  

(1) Water Bucket Lifting & Rotation, (2) Filling Bottles of Water, and (3) Showing Respect to  

the Elders. 2) The assessment scale to evaluate the children’s fine motor skills; 3) The post-

activity assessment scale The collected data were analyzed using a statistical software application. 

The data were analyzed by using percentage.  

Results show that: 1) the set of creative activities based on Gesell’s theory is effective 

with the IOC 0.66-1.00, as required by the standard, 2) all the subjects developed their fine motor 

skills though the activities based on Gasell’s theory with the score of 80 percent or higher.  

 

Keywords: Creative activities, Gesell’s Theory, Pre-primary School Children’s Fine Motor Skills   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อัญชลี  

ทองเอม อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธท์ี่ไดใ้หค้าํปรึกษา ตรวจสอบแนะนาํช่วยเหลือปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้แนวคิดในการทาํวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์และดูแลให้กาํลงัใจ 

แก่ผูว้จิยัดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่เสมอมาจนกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ 

ณ ที่น้ี 

 กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร โกมารทัต และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ตลอดจนใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ต่อการปรับปรุงวทิยานิพนธใ์หมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

กราบขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร โกมารทตั และ อาจารย ์ดร.พชัราภา ตนัติชูเวช ที่ได้ตรวจสอบ 

ใหค้าํแนะนาํแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

ขอขอบพระคุณคุณครูอิศราวัฒน์  รัก นุช ผู ้อ ํานวยการโรงเ รียนบวรวิทยา  2  

สังกดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ 

เวลา สถานที่ และอาํนวยความสะดวกสาํหรับการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี 

ท้ายน้ีกราบขอบพระคุณบิดา มารดารวมทั้ งญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยห่วงใยและ 

ให้กําลังใจตลอดมา จนงานวิจัยสําเร็จไปด้วยความเรียบร้อย ประโยชน์และคุณค่าที่ เกิดขึ้ น 

จากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา แด่บิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีให ้

การอบรมเล้ียงดูใหก้ารศึกษาแก่ผูว้จิยั  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคญัของปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายที่สาํคญัเพือ่อบรมเล้ียงดูและเตรียมความ

พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฏีจิตวิทยา

พฒันาการที่เนน้เด็กเป็นศูนยก์ลางและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็กไดเ้รียนรู้

โดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ ง 5 ได้มีโอกาสริเร่ิมตามความต้องการและความสนใจของตนเอง 

ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆ ที่จดัให้

เป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (กรมวิชาการ, 2540, น. 10-16) 

สอดคล้องกับ (สุวิมล ตั้งสัจพจน์, 2540, น. 27) กล่าวว่า การเรียนระดับปฐมวยัเป็นการเรียน 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถของเด็ก โดยเฉพาะความสามารถดา้นกลา้มเน้ือมือซ่ึงควรให้ความสาํคญั

ยิง่เพราะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัที่บ่งช้ีให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียนและเด็กในวยัน้ีตอ้งการ

การพฒันาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทักษะการใช้มือ ซ่ึงสามารถฝึกฝนได้โดยการจัดกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก (เตม็สิริ เนาวรังสี, 2544, น. คาํนาํ) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรียนรู้

ผา่นการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง้่ายและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553, น. 115-116) ได้กล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายของเด็กก่อนปฐมวยัจะไม่รวดเร็วเหมือนวยัทารก แต่จะเป็นอตัราที่คงที่ ส่วนที่พฒันามาก 

ได้แก่ วุฒิภาวะระบบประสาท ปรากฏมาในภาพของกล้ามเน้ือมดัต่างๆ จะแข็งแรง และทาํงาน

ประสานกนัทาํให้ร่างกายเคล่ือนไหวไดค้ล่องแคล่ว สามารถทรงตวัไดดี้ขึ้น  อาจแบ่งแยกเป็น 2 

ส่วน คือ กลา้มเน้ือใหญ่ เด็กปฐมวยัจะมีอตัราการพฒันาเป็นไปตามวยั เช่น อาย ุ4 ปี จะสามารถเดิน

ลงบนัไดแบบสลบัเทา้ไดดี้กวา่เด็กอาย ุ3 ปี หรือการกระโดด เด็กอาย ุ3 ปี จะกระโดดเทา้พร้อมกนั   

อาย ุ4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวและเม่ืออาย ุ5 ปีจะกระโดดสลบัเทา้ได ้ เป็นตน้ไป 

การส่งเสริมพฒันาการเด็กในกลา้มเน้ือเล็กโดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือจะพฒันาอยา่งมากเช่นกนั ในการ

วาดภาพตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมไดท้ี่อาย ุ3 ขวบ วาดรูปส่ีเหล่ียมไดท้ี่อาย ุ4 ขวบ และวาดรูป

สามเหล่ียมไดท้ี่อายุ 5 ขวบ การส่งเสริมพฒันาการเด็กในด้านกล้ามเน้ือเล็ก และการประสาน

สมัพนัธก์นัระหวา่งมือกบัตา เช่นการร้อย การตดักระดาษ และการวาดภาพอยา่งอิสระ 
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Gesell (1940) ไดก้ล่าว ถึงทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายวา่ การท่ีเด็กแสดงความสามารถ

ในการจดักระทาํกบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของการใช้

สายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึง 

เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศยัการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคล่ือนไหว

ประกอบกัน ลักษณะพฒันาการท่ีสําคัญของเด็กในระยะน้ีคือ การเปล่ียนแปลงทางด้านการ

เคล่ือนไหว การทาํงานของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ การพฒันาความสามารถในการควบคุม

ร่างกาย การบงัคบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย และไดแ้บ่งพฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.  พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) เป็นความสามารถของ

ร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวยัวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายและความสัมพนัธ์ทางด้านการ

เคล่ือนไหวทั้งหมด 

2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ป รั บ ตั ว  ( Fine Motor or Adaptive Development)  

เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกับระบบความรู้สึก  

เช่น การประสานงานระหว่างตากับมือซ่ึงดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น  

ในการตอบสนองต่อส่ิงที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่งกาํไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมดา้น

การปรับตวัจึงสมัพนัธก์บัพฤติกรรมทางดา้นการเคล่ือนไหว 

3.  พฤติกรรมดา้นภาษา (Language Development) ประกอบดว้ยวิธีส่ือสารทุกชนิด เช่น 

การแสดงออกทางหนา้ตาท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง 

และภาษาพดูการเขา้ใจการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4.  พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม (Personal Social Development)  

เป็นความสามารถในการปรับตวัของเด็กระหว่างบุคคลกบับุคคลและบุคคลกบักลุ่ม ภายใตภ้าวะ

แวดล้อมและสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตวัท่ีตอ้งอาศยัการเตริญเติบโตของสมองและ

ระบบการเคล่ือนไหวประกอบกนั 

 ความสามารถของกลา้มเน้ือมือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่

ต่อการดํารงชีวิตประจําว ัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  2543, น.  82)  

วธีิการส่งเสริมความสามารถกลา้มเน้ือมือ คือทาํไดโ้ดยการฝึกฝนการทาํงานโดยการใชมื้อ น้ิวมือ

และการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตา โดยให้เด็กทาํกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายให้เด็กได้

ฝึกฝนจากง่ายไปยากตามความตอ้งการและความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล กิจกรรมที่สําคญั 

ได้แก่ การหยิบจบัส่ิงของ การพบั ฉีก ตัด ปะกระดาษ การพิมพ์ภาพ การขยาํ การร้อยลูกปัด  

การรูดซิป การติดกระดุม ซ่ึง (Mayesky, 1998, p. 103-105 ; อา้งอิงจาก วรรณี อยูค่ง, 2547) กล่าวว่า

กลา้มเน้ือมือจะมีการพฒันาที่ดีที่สุดในช่วงอาย ุ4-5ขวบ การพฒันากลา้มเน้ือมือควรทาํต่อเน่ืองและ
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สมํ่าเสมอจึงควรจดักิจกรรม เช่น การลากเสน้ การวาดภาพ การฉีก ตดั ปะกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ 

และการป้ัน ซ้ึงลว้นเป็นการส่งเสริมความสามารถของกลา้มเน้ือมดัเล็กใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

ส่วน ( กัลยา ตนัติผลาชีะ, 2540, น. 20) กล่าวว่าเด็กอายุ 4-5 ขวบ แตกต่างจากเด็กในระดับ

ประถมศึกษา เน่ืองจากวยัเด็กเล็กการหยบิจบัส่ิงใด ยงัไม่คล่องตวั กลา้มเน้ือยงัตอ้งการการสร้าง

เสริมความแข็งแรง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Kaufman, H.F., 1949, p. 885-888)  

พบว่าพัฒนาการความสามารถในการใช้น้ิวมือด้วยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตัด ปะ  

การประดิษฐ์เศษวัสดุ และการป้ันนั้ นจะนําไปสู่ความสามารถในด้านการเขียนได้ดียิ่งขึ้ น  

และ (Dawson, M.A., 1957, p.  391-392) กล่าวว่าการเขียนที่ดีจะตอ้งมีการประสานงานกนัอยา่งดี

ระหวา่งสายตา มือ และการควบคุมกลา้มเน้ือ  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์าํหรับเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่ 

การวาดภาพระบายสี การเล่นกบัสี การพิมพภ์าพ การป้ัน การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐ์เศษวสัดุ  

การร้อยการสาน การเล่นพลาสติกสร้างสรรค ์และการป้ัน ซ่ึง  (พรเพญ็ บวัทอง, 2555, น. 22 อา้งอิง

จาก Hammond, 1967, p. 275-282) ไดจ้ดัชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคท์ี่ควรจดั ให้กบัเด็กเอาไว้

ดงัน้ี  1) การป้ัน  2) การประดิษฐ์  3) การฉีก ตดัปะ  4) การระบายสี   5) การวาดภาพดว้ยน้ิวมือ   

6) การเล่นบล็อก 7) การวาดภาพดว้ยทราย  8) การวาดภาพดว้ยฟองสบู่ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็กปฐมวยั และยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

ร่างกาย การฝึกกลา้มเน้ือมดัเล็ก ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของเด็กปฐมวยัต่อไปในอนาคต 

เยาวพา เดชะคุปต ์(2542, น. 107) พฒันาความสามารถในการคิดและการใชจิ้นตนาการ 

การสงัเกตและเพิม่พนูการรับรู้ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้น และพฒันาความเช่ือมัน่เก่ียวกบัตนเองในการ

เลือกใช้วสัดุต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พฒันากล้ามเน้ือมือ ความสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา เกิด

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัรูปร่าง สี และมีโอกาสพฒันาทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน พฒันาทกัษะทาง

สังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลทาํความสะอาดอุปกรณ์

เหล่านั้น 

 จากความสาํคญัและสภาพการณ์ดงักล่าว  จึงทาํให้ ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะพฒันาชุด

กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของ Gesells เพื่อความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของ

นักเรียนระดบัปฐมวยั ซ่ึงอาจเป็นแนวทางหน่ึงสาํหรับครูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใน

ระดบัปฐมวยัใชส้าํหรับส่งเสริมเด็กปฐมวยัใหมี้ความสามารถซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐานที่จะพฒันาไปสู่ขั้น

ต่อๆไปได ้
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  

2.  เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  

 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

นกัเรียนมีพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์

ตามแนวคิดของ Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรเป้าหมาย  

ประชากรเป้าหมายที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวทิยา ๒ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2.  ตวัแปรที่จะศึกษา 

ตวัแปรตน้ 

1.  ชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

                 1.1  การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)  การวาดภาพ (2)  การร้อยลูกปัด (3)  การป้ัน  

 (4)  การฉีก-ตดัปะ  

            1.2  ภาษา ไดแ้ก่ (1)  เพลงตาดู หูฟัง (2)  เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)  เพลงนบัเลข 

           1.3  การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)  การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)  ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

          1.4  นิสัยส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)  การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)  ตกันํ้ ากรอก

ใส่ขวด (3)  การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  

ตวัแปรตาม   ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง การที่เด็กอาย ุ4-5 ปีมีความสามารถ

บงัคบักลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ใหท้าํงานประสานกนัได ้เช่น ฉีก ตดั ปะ กระดาษลงในภาพวาด เป็นตน้ 

โดยมีหลกัการทาํงานที่สาํคญั คือ มีการประสานสัมพนัธ์ก ันระหว่าง มือ น้ิวมือ และตา เพื่อให้
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สามารถทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี วดัไดโ้ดยแบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่

ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell หมายถึง ชุดกิจกรรมสร้างสรรคท์ี่ควร

จดัใหก้บัเด็กปฐมวยัดงัน้ี    

1.  การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)  การวาดภาพ (2) การร้อยลูกปัด (3) การป้ัน (4) การฉีก-ตดัปะ  

2.  ภาษา ไดแ้ก่ (1)  เพลงตาดู หูฟัง (2)  เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)  เพลงนบัเลข 

3.  การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)  การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)  ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

4.  นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)  การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)  ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด                             

(3)  การแสดงความเคารพผูใ้หญ่     

นักเรียนระดับปฐมวยั หมายถึง นกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่น

ระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คนโรงเรียนบวรวทิยา ๒ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่ได้รับการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell  

มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กท่ีดีขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  หลกัสูตรปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 

2.2  หลกัสูตรสถานศึกษา 

2.3  จิตวทิยาพฒันาการ 

2.3.1  ความหมายของพฒันาการ 

2.3.2  หลกัพฒันาการของมนุษย ์

2.3.3  ทฤษฎีพฒันาการที่สาํคญั 

2.4  การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.4.1  ความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.4.2  ความสาํคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.4.3  พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.4.4  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.4.5  การจดักิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก  

2.5  กิจกรรมสร้างสรรค ์  

2.5.1  ความหมายของกิจกรรมสร้างสรรค ์

2.5.2  ความสาํคญัของกิจกรรมสร้างสรรค ์

2.4.3  ประเภทของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์

2.5.4  คุณค่าของกิจกรรมสร้างสรรคท์ี่มีต่อการพฒันาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

2.5.5  ประโยชน์ของกิจกรรมสร้างสรรค ์

2.5.6  ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์ 

2.6  ชุดกิจกรรม 

2.6.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 

2.6.2  หลกัจิตวทิยาที่นาํมาใชใ้นชุดกิจกรรม  

2.6.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
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2.6.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 

2.6.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

2.7  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1  หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546  สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี  

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็กอาย ุ3 - 5 ปีเป็นการจดัการศึกษา ในลกัษณะของ

การอบรม เล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และ

สติปัญญาตามวยั และความสามารถของแต่ละบุคคล 

 -  จุดหมาย 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล จึงกาํหนดจุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี 

 2.  กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สมัพนัธก์นั 

 3.  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

 4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 5.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 

 6.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 7.  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

 8.  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 9.  ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

 12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้  

  -  คุณลกัษณะตามวยั 

 คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุ

ถึงวยันั้นๆ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ3-5 ปี เพื่อนาํไปพิจารณา

จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กแต่ละวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคน
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ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนาํขอ้มูลไปช่วยในการพฒันาเด็กให้เต็มตามความสามารถ

และศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายอุาจเร็วหรือชา้กวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละการพฒันาจะ

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทยเ์พื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทนัท่วงที คุณลักษณะตามวยัที่สําคญัของเด็ก 

อาย ุ3 - 5 ปี มีดงัน้ี  

เด็กอาย ุ3 ปี 

 พฒันาการดา้นร่างกาย 

(1)  กระโดดขึ้นลงอยูก่บัที่ได ้

(2)  รับลูกบอลดว้ยมือและลาํตวั 

(3)  เดินขึ้นบนัไดสลบัเทา้ได ้

(4)  เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้

(5)  ใชก้รรไกรมือเดียวได ้

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

(1)  แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 

(2)  ชอบที่จะทาํใหผู้ใ้หญ่พอใจและไดค้าํชม 

(3)  กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียงดูใกลชิ้ดนอ้ยลง 

พฒันาการดา้นสงัคม  

(1)  รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง 

(2)  ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกนัแต่ต่างคนต่างเล่น) 

(3)  เล่นสมมติได ้

(4)  รู้จกัรอคอย 

พฒันาการดา้นสติปัญญา 

(1)  สาํรวจส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้

(2)  บอกช่ือของตนเองได ้

(3)  ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

(4)  สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้นๆ ได ้

(5)  สนใจนิทานและเร่ืองราวต่างๆ  

(6)  ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได ้

(7)  รู้จกัใชค้าํถาม “อะไร” � 

  (8)  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่ายๆ  

DPU



9 

  (9)  อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั 

เด็กอาย ุ4 ปี 

พฒันาการดา้นร่างกาย 

  (1)  กระโดดขาเดียวอยูก่บัที่ได ้

  (2)  รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง 

  (3)  เดินขึ้น ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้

  (4)  เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได ้

  (5)  ตดักระดาษเป็นเสน้ตรงได ้

  (6)  กระฉบักระเฉงไม่ชอบอยูเ่ฉย 

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

  (1)  แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์ 

  (2)  เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 

  (3)  ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 

  (4)  ตอ้งการใหมี้คนฟัง คนสนใจ 

พฒันาการดา้นสงัคม  

  (1)  แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งสว้มไดเ้อง 

  (2)  เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้ 

  (3)  รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงั 

  (4)  แบ่งของใหค้นอ่ืน 

  (5)  เก็บของเล่นเขา้ที่ได ้

พฒันาการดา้นสติปัญญา 

  (1)  จาํแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้

  (2)  บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได ้

  (3)  พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํช้ีแนะ 

  (4)  สนทนาโตต้อบ / เล่าเร่ืองเป็นประโยคอยา่งต่อเน่ือง 

  (5)  สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ขึ้น 

  (6)  รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม” � 

เด็กอาย ุ5 ปี 

พฒันาการดา้นร่างกาย 

  (1)  กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้
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  (2)  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดด้ว้ยมือทั้งสอง 

  (3)  เดินขึ้น ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

  (4)  เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได ้

  (5)  ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ท่ีกาํหนด 

  (6)  ใชก้ลา้มเน้ือเล็กไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 

  (7)  ยดืตวั คล่องแคล่ว 

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

  (1)  แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

  (2)  ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 

  (3)  ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง 

พฒันาการดา้นสงัคม  

  (4)  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 

  (5)  เล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

  (6)  พบผูใ้หญ่ รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพ 

  (7)  รู้จกัขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใ้หญ่ 

  (8)  รับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

พฒันาการดา้นสติปัญญา 

  (1)  บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จาํแนก และ จดัหมวดหมู่ส่ิงของได ้

  (2)  บอกช่ือ นามสกุล และอายขุองตนเองได ้

  (3)  พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

  (4)  สนทนาโตต้อบ / เล่าเป็นเร่ืองราวได ้

  (5)  สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ขึ้นและแปลกใหม่ 

  (6)  รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม”  “อยา่งไร” � 

  (7)  เร่ิมเขา้ใจส่ิงที่เป็นนามธรรม 

  (8)  นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20 

-  ระยะเวลาเรียน 

ใชเ้วลาในการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็ก 1 - 3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

อายขุองเด็กที่เร่ิมเขา้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
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-  สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ใชเ้ป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการทุก

ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ซ่ึงจาํเป็นต่อการพฒันาเด็กให้เป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณ์ ทั้งน้ีสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการ และคุณลกัษณะ

หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้สาํหรับเด็กอาย ุ3-5 ปีจะเป็น เร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก 

บุคคลและสถานที่ที่แวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตวั และส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็กที่เด็กมีโอกาสใกลชิ้ด

หรือมีปฏิสมัพนัธ์ในชีวิตประจาํวนัและเป็นส่ิงที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเน้ือหา การท่องจาํ ในส่วนที่

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือกระบวนการจาํเป็นตอ้งบูรณาการทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับเด็ก เช่น 

ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น 

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่เหมาะสมกบัวยั เป็นตน้ 

-  การจดัประสบการณ์ 

การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยัอาย3ุ – 5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชา แต่จดัในรูป

ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยมี 

หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี  

1.  หลกัการจดัประสบการณ์ 

1.1  จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพือ่พฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง  

1.2  เน้นเด็กเป็นสําคัญ สนองความตอ้งการความสนใจความแตกต่าง ระหว่าง 

บุคคลและบริบทของสงัคมที่เด็กอาศยัอยู ่

1.3  จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามสาํคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต  

1.4  จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งตอเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง 

ของการจดัประสบการณ์  

1.5  ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก  

2.  แนวทางการจดัประสบการณ์ 

2.1  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการคือเหมาะกบัอายวุุฒิภาวะ

และระดบัพฒันาการเพือ่ใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
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2.2  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ีคือเด็กไดล้งมือ 

กระทาํ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว สาํรวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลองและคิด 

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  

2.3  จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการ

เรียนรู้  

2.4  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม คิด วางแผน ตดัสินใจลงมือกระทาํและนาํเสนอ 

ความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อาํนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก  

 2.5  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ภายใต ้ภาพแวดลอ้ม

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรีการทาํกิจกรรมแบบร่วมมือ 

ในลกัษณะต่างๆกนั 

2.6  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ หลากหลาย

และอยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก  

2.7  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทกัษะการใช้ชีวิตประจาํวนั 

ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่ง 

ต่อเน่ือง 

2.8  จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะที่มีการวางแผนไวล่้วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน

สภาพ จริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

2.9  ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ทั้งการวางแผน การ

สนบัสนุน ส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ  

2.10  จดัทาํสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของ 

เด็กเป็นรายบุคคล นาํมาไตร่ตรองและใชใ้ห้ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวิจยัในชั้น

เรียน  

3.  การจดักิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปีสามารถนํามาจดัเป็น

กิจกรรมประจาํวนัได้หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ทั้งผูส้อนและเด็กทราบว่าแต่ละวนัจะทาํ

กิจกรรมอะไร เม่ือใดและอยา่งไรการจดักิจกรรม ประจาํวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของกิจกรรม

ประจาํวนั ดงัน้ี 

3.1  หลกัการจดักิจกรรมประจาํวนั  

3.1.1  กาํหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยั

ของ เด็กในแต่ละวนั  
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3.1.2  กิจกรรมท่ีตอ้งใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใชเ้วลา 

ต่อเน่ืองนานเกินกวา่ 20 นาที  

3.1.3  กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจง้ 

ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40-60 นาที  

3.1.4  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง 

กิจกรรมที่ใช้กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กกิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

กิจกรรมที่เด็ก เป็นผูริ้เร่ิมและผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม และกิจกรรมที่ใชก้าํลงัและไม่ใช่กาํลงั จดัใหค้รบทุก

ประเภท ทั้งน้ีกิจกรรม ที่ตอ้งออกกาํลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมที่ไม่ตอ้งออกกาํลงัมากนักเพื่อ

เด็กจะไดไ้ม่เหน่ือยเกินไป   

3.2  ขอบข่ายของกิจกรรรมประจาํวนั การเลือกกิจกรรมที่จะนาํมาจดัในแต่ละวนั ตอ้ง 

ใหค้รอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี  

3.2.1  การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 

ใหญ่การเคล่ือนไหวและความคล่องแคล่วในการใช่อวยัวะต่าง ๆ จึงควรจดักิจกรรม โดยให่เด็กได้

เล่น อิสระกลางแจง้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี  

3.2.2   การพฒันากลา้มเน้ือเล็กเพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

เล็ก การประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือและตาจึงควรจดักิจกรรมโดยให้ด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั 

เล่นเกม ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยบิจบัชอ้นส้อมใชอุ้ปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 

กรรไกร พูก่นั ดิน เหนียว ฯลฯ 

3.2.3 การพัฒนาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็ก 

มี ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตยป์ระหยดั เมตตากรุณา เอ้ือเฟ่ือแบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและ

ศาสนาที่นับถือจึงควรจดั กิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กไดมี้โอกาส ตดัสินใจเลือกได้รับการ

ตอบสนองตามความตอ้งการได ้ฝึกปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาส

เอ้ืออาํนวย 

 3.2.4  การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย่าง 

เหมาะสมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั มีนิสัย

รักการทาํงาน รู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัให้เด็กไดป้ฏิบติักิจวตัร

ประจาํวนัอยา่งสม่าํเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบั ขบัถ่าย ทาํความสะอาดร่างกาย

เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวมเก็บของเขา้ที่เม่ือเล่นหรือ

ทาํงานเสร็จ ฯลฯ  
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3.2.5  การพฒันาการคิด เพื่อให้เด็กได้พฒันาความคิดรวบยอด สังเกต จาํแนก 

เปรียบเทียบจดัหมวดหมู่เรียงลาํดบัเหตุการณ์แกปั้ญหาจึงควรจดักิจกรรมให้เด็กไดส้นทนาอภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น เชิญวทิยากรมาพูดคุยกบัเด็กคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทดลองศึกษา

นอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกบัวยัอยา่งหลากหลาย

ฝึกการแก้ปัญหาใน ชีวิตประจาํวนัและในการทาํกิจกรรมทั้ งท่ีเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่หรือ

รายบุคคล 

3.2.6  การพฒันาภาษาเพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก 

ความนึกคิดความรู้ความเขาใจในส่ิงต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาให้มี

ความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรที่

แวดลอ้มตอ้ง เป็นแบบอยา่งที่ดีในการใชภ้าษา ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาที่

เหมาะสมกบัเด็กเป็นสาํคญั 

3.2.7  การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พฒันา 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆรอบตวั

โดยใช ้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือใชก้ารเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์

ส่ิงต่างๆอยา่งอิสระ ตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นนํ้ า 

เล่นทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่างๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่างๆ ฯลฯ 

 

2.2  หลักสูตรสถานศึกษา  

วสิยัทศัน์ 

นกัเรียนอนุบาลโรงเรียนบวรวทิยา ๒ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม   จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

มุ่งเนน้พฒันาการทางดา้นร่างกาย   อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา   อยา่งต่อเน่ืองไปพร้อมกนั

ทุกดา้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  รู้จกัคิด แกปั้ญหา มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  มี จินตนาการ  ความคิด

สร้างสรรค ์ รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตสาํนึกในความเป็นไทย ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สงัคม และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข     

ภารกิจ 

1.  จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบัวยั 

2.  จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์   จิตใจ สงัคม   และสติปัญญา 

3.  จดักิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรง 

4.  จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด และแกปั้ญหา ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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5.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 

6.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

7.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมไทย 

8.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

เป้าหมาย 

1.  นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบั 

2.  นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น เหมาะสมกบัวยั 

3.  นกัเรียนทุกคนเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรง 

4.  นกัเรียนทุกคนมีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

5.  นกัเรียนทุกคนมีนิสยัรักการอ่าน 

6.  นกัเรียนทุกคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

7.  นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมไทย 

8.  นกัเรียนทุกคนรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

ดา้นร่างกาย 

1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัที่ดี 

2.  กลา้มเน้ือใหญ่ และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง คล่องแคล่วประสานสมัพนัธก์นั 

3.  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

ดา้นอารมณ์-จิตใจ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบัวยั 

2.  กลา้แสดงออก ทางศิลปะ ดนตรี เคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 

3.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

4.  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

5.  นกัเรียนเห็นคุณค่าของงานศิลปะ 

ดา้นสงัคม 

1.  อยูร่่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2.  ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ดา้นสติปัญญา 

1.  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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2.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

3.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

4.  นกัเรียนทุกคนมีทกัษะกระบวนการคิด และแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

5.  นกัเรียนทุกคนเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรง 

 

ตารางที่ 2.1  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัการจดักิจกรรมประจาํวนั 

 

ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมประจําวัน 

ปฐมวัยปีที่ 1 

ช่ัวโมง  : วัน 

ปฐมวัยปีที ่2 

ช่ัวโมง  : วัน 

ปฐมวัยปีที ่3 

ช่ัวโมง  : วัน 

1 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 20 นาที 20 นาที 20 นาที 

2 กิจกรรมสร้างสรรค ์ 30 นาที 30 นาที 1 ชม. 

3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20 นาที 30 นาที 1 ชม. 

4 กิจกรรมเสรี 50 นาที 30 นาที 50 นาที 

5 กิจกรรมกลางแจง้ 40 นาที 40 นาที 50 นาที 

6 กิจกรรมเกมการศึกษา 20 นาที 30 นาที 30 นาที 

7 ทกัษะพื้นฐานในชีวติประจาํวนั 

(การช่วยเหลือตนเองในการ

รับประทานอาหาร ด่ืม

นม  สุขอนามยั และการนอนพกัผอ่น) 

2 ชม. 2 ชม. 1.30 ชม. 

รวม 
5 ชม. / วนั 5 ชม. / วนั 5 ชม. / วนั 

1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 

 

1)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

โรงเรียนบวรวิทยา ๒ จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ     

ผ่านกระบวนการเล่น มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบติัจริง เรียนรู้ 

ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว สังเกต   ทดลอง และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดเ้หมาะ 

กบัวยั มีการพฒันาความพร้อมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา    เปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อน ครู ส่ือ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   และยงัได้มีการจัด

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
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อยา่งมีความสุข   มีการสอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม   เพื่อส่งเสริมลกัษณะนิสัยที่ดี และสามารถ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

2)  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

โรงเรียนบวรวิทยา ๒ จดับรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้

เหมาะสมกับวยั โดยคาํนึงถึงพฒันาการของนักเรียน มีการจดัห้องประกอบ เช่น ห้องสมุด  

ห้องส่งเสริมพฒันาการห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น จดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สําคญั ผ่านกระบวนการเล่น มีการสร้างแรงจูงใจ และแรงเสริม เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิด

ทศันคติต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่าง 

มีความสุข 

3)  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนบวรวิทยา ๒ จดัหาส่ือโดยการจดัซ้ือ เช่น เทปเพลง วซีีดี คอมพิวเตอร์ เคร่ือง

เล่นบล็อก หุ่นมือ  หนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะกับวยัของนักเรียน และส่ือของจริงที่

สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ รวมถึงส่ือที่บุคลากรผลิตขึ้นเอง เช่น ส่ือที่ผลิตจากเศษวสัดุ บตัรภาพต่าง 

ๆ บตัรคาํ ใบงาน นอกจากนั้นยงัมีส่ือที่อยู่ในแหล่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แปลง

เกษตร และแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน รวมทั้งมีการจดัทศันศึกษาเพือ่ใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง

อีกดว้ย 

4)  การประเมินพฒันาการ 

โ ร ง เ รี ย น บ ว ร วิ ท ย า  2  ป ร ะ เ มิ น พัฒ น า ก า ร ข อ ง นั ก เ รี ย น ทั้ ง  4  ด้ า น  คื อ  

ดา้นร่างกาย  อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ประเมินอยา่งต่อเน่ือง   มีการบนัทึกพฤติกรรม

นกัเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รวมทั้งผลงานของนกัเรียน เพือ่ดูความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

หลกัการประเมินพฒันาการของเด็ก 

การประเมินพฒันาการผูเ้รียนปฐมวยัใหเ้ป็นไปตามหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ให้ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งมี

ส่วนร่วม และนาํผลมาพฒันาเด็กใหมี้พฒันาการตามท่ีกาํหนด 

2.  ใหป้ระเมินเด็กรายบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 

3.  สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจาํวนั 

4.  ให้ประเมินอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใชเ้คร่ืองมือ และจดบนัทึกไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

5.  ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลาย เหมาะกบัเด็ก รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูล

หลายๆ ดา้นไม่ควรใชก้ารทดสอบ 
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6)  ขั้นตอนการประเมินพฒันาการ 

การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ครูผูส้อนศึกษาและทาํความเข้าใจพฒันาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน 

ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา  ดงัปรากฎในหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

พทุธศกัราช 2546  อยา่งละเอียด 

2.  ครูผูส้อนวางแผนเลือกใชว้ิธีการ และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสาํหรับใชบ้นัทึกและ

ประเมินพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ขณะประเมิน การสังเกต

พฤติกรรมและความสามารถของเด็กตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  

3.  ระหว่างภาคเรียนครูผูส้อนดําเนินการประเมิน และบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 

ตลอดจนพฒันาการของเด็ก  ลงในเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

3.1  แบบบนัทึกหลงัสอน  และแบบประเมินผลจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหน่วย

การจดัประสบการณ์ ใหบ้นัทึกทุกวนั  

3.2  สมุดบนัทึกคาํพูด ครูผูส้อนบนัทึกทุกวนั โดยควรบนัทึกตามที่เด็กพูด / เล่า 

ไม่ใชข้อ้ความที่เป็นความคิดเห็นของครู  

3.3  รายงานผลการประเมินพฒันาการระหว่างเรียนระดับปฐมวยั ให้บนัทึกทุก

เดือน โดยสรุปจากเอกสารขอ้  3.1 , 3.2 

3.4  สมุดบนัทึกพฒันาการเด็ก ใหบ้นัทึกทุก  2  เดือน โดยสรุปจากเอกสารขอ้ 3.3 

4.  การประเมินเพื่อพฒันาเด็กตามข้อ 3 หากพบว่าเด็กมีพฒันาการตํ่ากว่าเกณฑ์ที่

กาํหนด ใหผู้ส้อนวนิิจฉยัหาขอ้บกพร่องของเด็กและจดักิจกรรมซ่อมเสริมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ

การเรียนรู้ของเด็ก 

5.  เม่ือถึงปลายปี / ปลายภาคเรียน หลงัจากจบกระบวนการจดัประสบการณ์ทุกกิจกรรม

แล้ว ให้มีการประเมินสรุปพฒันาการเด็ก     ซ่ึงการประเมินสรุปนั้นตอ้งดูจากผลการประเมิน

หลายๆ คร้ัง และจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลายประกอบ และให้บนัทึกลงในสมุดรายงานประจาํตวั

นกัเรียน บญัชีเรียกช่ือและสมุดบนัทึกพฒันาการนกัเรียน ( อบ. 1 / 1 – 3 ) 

6.  การแจง้ผลการประเมินพฒันาการเด็กในเอกสารขอ้ 3.3 , 3.4 สมุดรายงานประจาํตวั

นักเรียน และบญัชีเรียกช่ือและสมุดบนัทึกพฒันาการนักเรียน ( อบ. 1 / 1 – 3) ให้ใชต้วัเลขแสดง

ระดบัพฒันาการ ดงัน้ี 

3  หมายถึง ปฏิบติัไดดี้ 

2  หมายถึง ปฏิบติัไดบ้างคร้ัง 

1  หมายถึง ควรเสริม            
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โดยที่  

ระดบัปฏิบติัได ้ หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมไดค้ล่องหรือเช่ือมัน่ 

ระดบัปฏิบติัไดบ้างคร้ัง  หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมไดแ้ต่บางคร้ังไม่คล่อง

หรือไม่มัน่คง 

ระดบัควรเสริม  หมายถึง ยงัแสดงพฤติกรรมไดไ้ม่ชดัเจน 

7.  ให้โรงเรียนส่งสมุดรายรายงานประจาํตวันักเรียนปฐมวยั ไม่น้อยกว่าปีละ 2  คร้ัง 

ใหแ้ก่ผูป้กครอง 

8.  ให้โรงเรียนส่งรายงานผลการประเมินพฒันาการระหว่างเรียนระดบัปฐมวยั ให้แก่

ผูป้กครองทุกส้ินเดือน ทั้ งน้ีเพื่อให้ผูป้กครองได้ทราบพฒันาการของเด็กอย่างต่อเน่ือง และ 

ใหข้อ้มูลตลอดจนความร่วมมือกบัครูในการปรับปรุงและพฒันาการของเด็ก 

 

2.3  จิตวิทยาพัฒนาการ 

2.3.1  ความหมายของพฒันาการ  

นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของคาํวา่พฒันาการ (Development) ไว ้ดงัน้ี 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2540, น. 21) พัฒนาการเป็นการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ น 

อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ทั้งที่สังเกตได้ง่าย ชัดเจนและมองเห็นได้ยาก ไม่ชัดเจน เร่ิมตั้งแต่

ปฏิสนธิจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ 

วิภาพร มาพบสุข (2542, น. 262) กล่าวว่า พฒันาการหมายถึง การเปล่ียนแปลง 

ด้านคุณภาพที่ติดต่อกันไปตั้งแต่ปฏิสนธิจนเสียชีวิต เป็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นกับร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นเกณฑ์พิจารณา ซ่ึงเป็นไปตามลําดับขั้นจากระยะหน่ึงไปสู ้

อีกระยะหน่ึง เพือ่ไปสู่ความมีวฒิุภาวะ ทาํใหม้นุษยมี์ลกัษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้น 

ทิ พ ย์ภ า  เ ช ษ ฐ์ เ ช า ว ลิ ต  ( 2541,  น . 1)  ไ ด้ ใ ห้ ค ํา จ ํา กัด ค ว า ม ข อ ง พัฒ น า ก า ร 

ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งในดา้นเจริญเติบโตงอกงามและถดถอยและเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลรวมของวุฒิภาวะและ

ประสบการณ์ 

สุชา จนัทร์เอม (2542, น. 1) ให้คาํจาํกดัความว่า พฒันาการหมายถึงการเปล่ียนแปลง 

ในด้านโครงร่างและแบบแผนของอินทรีย์ทุกส่วน การเปล่ียนแปลงน้ีจะก้าวหน้าไปเร่ือยๆ  

เป็นขั้นๆจากระยะหน่ึงเพื่อไปสู่วุฒิภาวะ ทาํให้อินทรียมี์ลกัษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้น 

ซ่ึงจะมีผลทาํใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้นตามลาํดบั 
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สรุป พฒันาการหมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือการเจริญงอกงามทั้งในโครงสร้าง 

มีแบบแผน และมีลาํดบัขั้นตอนทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคมตลอดเวลา 

ผ่านขั้นตอนของพฒันาการตลอดชีวิตจนกระทั้งเสียชีวิต การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งในลกัษณะของการเจริญงอกงามและการเส่ือมถอยลงได ้ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์และ

การฝึกฝน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความมีวฒิุภาวะ  

2.3.2  หลกัพฒันาการของมนุษย ์

พฒันาการของมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นกับตวัมนุษยท์ั้งในด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยา่งเป็นลาํดบัขั้น โดยการเปล่ียนแปลงน้ียอ่มมีลาํดบัขั้นตอน

ของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงอายแุละเม่ือร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสัดส่วน 

ที่ควรจะเป็นช่วงอายุนั้ นๆ และมีพฒันาการท่ีถึงพร้อมในช่วงเวลาและโครงสร้างทางร่างกาย  

จะทาํให้มนุษยมี์ความสามารถที่จะทาํและแสดงออกไดโ้ดยระบบต่างๆ ของร่างกาย ที่มีวุฒิภาวะ

เป็นตวัควบคุม โดยไม่ตอ้งเร่งซ่ึงมีหลกัของพฒันาการ ดงัน้ี 

2.3.2.1  กระบวนการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอยา่งค่อยเป็นค่อยไป คือ  

-  การเปล่ียนแปลงดา้นขนาด เช่น เด็กแรกคลอดพออายุมากขึ้นจะมีนํ้ าหนัก

มากขึ้นขนาดของตวัยาวและใหญ่ขึ้น 

-  การปล่ียนแปลงดา้นสดัส่วน เอว สะโพก 

-  การเปล่ียนแปลงที่มีลกัษณะใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น คลาน นั่ง ยนื วิ่ง พูดได ้เป็น

ตน้ 

-  การเปล่ียนแปลงท่ีลกัษณะเดิมหายไป เช่น ฟันนํ้ านม การฉ่ีราด เป็นตน้ 

2.3.2.2  หลกัของพฒันาการ พฒันาการของมนุษยต์อ้งเป็นไปตามหลกั ดงัน้ี 

-  หลักแห่งทิศทางของพัฒนาการ นักจิตวิทยาพัฒนาการเช่ือว่าทิศทาง

พฒันาการนั้นเป็นส่ิงที่คงที่แน่นอน การเจริญงอกงามและพฒันาการยอ่มมีแนวโน้มที่จะพฒันา 

จากส่วนศีรษะ (Head Region) ลงไปยงัส่วล่างหรือปลายเทา้ (Tail Region) แลว้เจริญก้าวหน้า 

ไปยงัส่วนแขนขาหรือส่วนปลีกยอ่ย (Proximodorsal) 

-  หลกัแห่งความต่อเน่ือง พฒันาการยอ่มดาํเนินไปตามลาํดบั ไม่มีการหยดุย ั้ง 

ยกเวน้การไดรั้บการกระทบกระเทือนจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

-  หลักแห่งการดาํเนินไปตามลาํดบัขั้น การพฒันาจะดาํเนินไปตามลาํดบัขั้น

และสมัพนัธก์นั เช่น เด็กยกศีรษะไดก่้อนคลาน เดินและวิง่ เป็นตน้ 

-  หลักแห่งวุฒิภาวะหรือความพร้อม การที่เด็กจะสามารถประกอบกิจกรรม

หรือหนา้ที่สาํคญัๆ ได ้เช่น ยนื เดิน จาํเป็นตอ้งมีความพร้อมหรือมีวฒิุภาวะทางร่างกายก่อนเสมอ 
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-  หลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล พฒันาการในแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง

กนั แม้ว่าลกัษณะพฒันาการและการเจริญเติบโตของบุคคลจะมีลักษณะคลา้ยคลึงกันก็ตาม เช่น 

 บางคนอาจเดินไดเ้ร็ว บางคนอาจเดินไดช้า้ บางคนสามารถพดูไดเ้ร็วกวา่คนอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.3.3  ทฤษฎีพฒันาการที่สาํคญั 

แนวคิดทฤษฎีพฒันาการมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษามนุษยใ์นลกัษณะองคร์วม

เน่ืองจากทฤษฎีจะช่วยอธิบายและวิเคราะห์พฒันาการด้านต่างๆ ของมนุษย ์ทั้ งด้านความคิด

ลกัษณะอารมณ์และพฤติกรรม เป็นพื้นฐานท่ีบ่งบอกลกัษณะปกติและผิดปกติท่ีพบในพฒันาการ 

แต่ละขั้นแต่ละวยั ช่วยให้เกิดควาสมเขา้ใจชดัเจนในการศึกษา เกิดทิศทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

ถูกต้อง ตรงประเด็น ตลอดจนช่วยส่งเสริมพฒันาการและการปกป้องไม่ให้เกิดความผิดปกติ 

ในพฒันาการขั้นต่างๆ สาํหรับแนวคิดทฤษฎีพฒันาการของมนุษยมี์แนวคิดที่หลากหลายแตกต่าง

กนัไปตามความเช่ือพื้นฐานเดิมและการมองมนุษยใ์นแง่มุมต่างๆ ซ่ึงแต่ละทฤษฎีก็จะมีจุดเด่นและ

มุมมองที่แตกต่างกนัสามารถเลือกใชต้ามความเหมาะสม ทฤษฎีเป็นหลักการที่มีระบบระเบียบ  

ผ่านการวิเคราะห์ศึกษาและพิสูจน์มาแลว้จนเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือได ้ในการศึกษาเร่ืองใดๆ  

ก็ตาม ควรศึกษาจากประสบการณ์ของผูอ่ื้นที่ทาํมาก่อนแลว้อยา่งมีหลกัฐาน เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทาง

ในการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองต่อไป ทฤษฎีพฒันาการไม่ได้มีไวใ้ห้ยึดถือปฏิบัติตาม แต่เป็น 

การนาํเสนอเพื่อให้ผูศึ้กษาไดแ้นวทางที่จะนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ ทฤษฎีที่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง มีดงัน้ี 

2.3.3.1  ทฤษฎีพฒันาการของ กีเซลล ์(Gesell)  

Gesell  (1954, p. 14) ศึกษาพฒันาการของทารก เด็กและวยัรุ่น อายแุรกเกิด-16 ปี  

โดยการสงัเกตพฤติกรรมดว้ยตนเองจากภาพยนตร์และการสัมภาษณ์บิดามารดาและจดักลุ่มขอ้มูล

สาํหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐานของบุคลิกภาพ (Personality profile) ได ้10 ดา้น คือ 

1.  ลกัษณะการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ มดัเล็ก 

2.  สุขนิสยัส่วนบุคคล 

3.  การแสดงออกของอารมณ์ 

4.  ความกลวั ความฝัน 

5.  ความเป็นตวัของตวัเอง การแสดงออกทางเพศ 

6.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

7.  การเล่นและการใชเ้วลาวา่ง 

8.  การเรียน 

9.  จริยธรรม 
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10.  ปรัชญาชีวติ 

กีเซลล์กล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางด้านร่างกายว่า การเจริญเติบโตของเด็กจะแสดง

ออกเป็นพฤติกรรมด้านต่างๆ สําหรับพฒันาการทางด้านร่างกายนั้นหมายถึง การท่ีเด็กแสดง

ความสามารถในการกระทาํต่อวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของ

การใชส้ายตาและกล้ามเน้ือมือ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตของระบบประสาท

และการเคล่ือนไหวประกอบกัน การทํางานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ การพัฒนา

ความสามารถในการควบคุมระบบร่างกาย การบงัคบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย  โดยกีเซลล์ไดศึ้กษา

ความสามารถของเด็กตามแบบธรรมชาติโดยการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเต็มที่ 

การสงัเกตทั้งมีการสังเกตดว้ยตาและถ่ายภาพยนตร์เอาไวศึ้กษาโดยละเอียด ภายหลงัผลการศึกษา  

กีเซลล์สรุปว่าความสามารถของเด็กมีเป็นระยะและขั้นตอน แต่ละช่วงอายุมีความหมายและ

ความสาํคญัแก่ชีวติ เพราะเป็นรากฐานของบุคคลเม่ือเป็นผูใ้หญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพล

มาจากความพร้อมทางร่างกาย ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ ต่อมต่างๆ ในร่างกาย กระดูกและประสาทต่างๆ 

ส่ิงแวดลอ้มเป็นเพยีงส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงและกีเซลลไ์ดแ้บ่งพฒันาการเด็กออกเป็น 4 

ดา้น ดงัน้ี 

1.  พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) เป็นความสามารถของ

ร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวยัวะต่างๆ และความสมัพนัธท์างดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 

2.  พฤติกรรมด้านการปรับตัว  (Fine Motor or Adaptive Development)  

เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น  

การประสานงานระหว่างตากับมือ ซ้ึงดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น  

ในการตอบสนองต่อส่ิงที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่งกําไล ฯลฯ ดังนั้ นพฤติกรรม 

ดา้นการปรับตวัจึงสมัพนัธก์บัพฤติกรรมทางดา้นการเคล่ือนไหว 

3.  พฤติกรรมด้านภาษา (Language Development) ประกอบด้วยวิธีส่ือสารทุกชนิด  

เช่น การแสดงออกทางหนา้ตา ท่าทาง การเคล่ือนไหว ความสามารถในการเปล่งเสียง การใชภ้าษา

พดูและการเขา้ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4.  พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม  (Personal Social Development) 

เป็นความสามารถในการปรับตวัของเด็ก ระหวา่งบุคคลกบับุคคลกบักลุ่ม ภายใตภ้าวะแวดลอ้มและ

สภาพความเป็นจริง นับเป็นการปรับตัวท่ีต้องอาศัยการเจริญเติบโตของสมองและระบบ 

การเคล่ือนไหวประกอบกนั ในส่วนที่เก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก กีเซลล์พบว่า

ก่อนที่คนเราจะทาํอะไรง่ายๆ เช่น หยิบอาหารใส่ปากได้นั้น จะตอ้งมีการเรียนรู้หลายขั้นตอน  

ขั้นแรกทารกจะใชมื้อตะปบ ขั้นต่อมาจบัของดว้ยมือ 4 น้ิวติดกนักับฝ่ามือ โดยเร่ิมใชฝ่้ามือตอน
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ใกล้ๆ  สนัมือต่อมาจะเล่ือนไปใชใ้จกลางมือ คร้ันแลว้หวัแม่มือจึงค่อยเล่ือนมาช่วยจบั ขั้นสุดทา้ยคือ

การหยิบของด้วยหัวแม่มือกับปลายน้ิว ยิ่งไปกว่านั้นกีเซลล์ได้ตั้งขอ้สังเกตว่า การควบคุมการ

ปฏิบติัการแห่งกล้ามเน้ือของคนเรามีพฒันาการเร่ิมจากศีรษะจรดเทา้เรียกว่า Cephalo Caudal 

Sequence คือหันศีรษะไดก่้อนชนัคอแลว้จึงคว ํ่า คืบ คลาน ยนื เดินและวิ่งตามลาํดบั การควบคุม

ปฏิบัติการกล้ามเน้ือยงัมีพฒันาการเร่ิมจากใกล้ลําตัวก่อน เรียกว่า Proximodistal sequence  

เช่น ที่แขนขาทารกยอ่มบงัคบัการเคล่ือนไหวแกวง่แขนขาไดก่้อนมือและเทา้ เด็กใชแ้ขนคล่องก่อน

มือและใชมื้อคล่องก่อนน้ิว ดงันั้นเด็กเล็กๆ เม่ือตอ้งการจบัอะไรก็ผวาไปทั้งตวั ต่อมาจึงยืน่ออกไป

เฉพาะแขนแล้วจึงใชมื้อและน้ิวมือดังกล่าว ถา้จะให้เด็กเล็กๆ เขียนหนังสือมกัจะไดต้วัโตเพราะ

กลา้มเน้ือมือยงัใช้ไม่คล่องแคล่วไดแ้ต่วาดแขนออกไปกวา้งๆ ต่อเม่ือการบงัคบักล้ามเน้ือบรรลุ 

วฒิุภาวะแลว้จึงสามารถเขียนตวัเล็กๆได ้เพราะสามารถบงัคบักลา้มเน้ือมือและน้ิว 

กีเซลล์ ได้เสนอกฎทิศทางของการพฒันา (The Low of Developmental Direction)  

ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  ความพร้อมเป็นเร่ืองของธรรมชาติ เด็กจะมีความพร้อมในการเรียนหรือทาํกิจกรรม

ใดๆ โดยธรรมชาติของเด็กเอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กมีวฒิุภาวะทางร่างกายพร้อมที่จะทาํ 

2.  ประสบการณ์และการฝึกฝนไดมี้ส่วนช่วยให้เด็กพฒันาความพร้อม ความพร้อมจะ

เกิดขึ้นอยา่งค่อยเป็นค่อยไปเม่ือถึงวยั เด็กจะทาํส่ิงต่างๆ ไดเ้อง การฝึกฝนไม่ไดท้าํให้เด็กเกิดความ

พร้อม เช่น เม่ือเด็กยงัไม่พร้อมจะเดิน ถึงพยายามฝึกเด็กก็ยงัไม่สามารถเดินได ้จนกว่าจะมีวุฒิภาวะ

ทางกายที่พร้อมจะเดินโดยธรรมชาติ 

กีเซลล ์ไดส้รุปหลกัการของพฒันาการของมนุษยไ์ว ้ดงัน้ี  

1.  ทิศทางของพฒันาการมนุษย ์ทิศทางที่ธรรมชาติกาํหนดไว ้มี  2 ทิศทางดงัน้ี   

1.1  ทิศทางจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง (Cephalocaudal Law) เป็นการพฒันา 

ในแนวด่ิง ยึดศีรษะเป็นอวยวัะหลัก กล่าวคือ อวยัวะใดก็ตามท่ีอยู่ใกล้ศีรษะมากท่ีสุด บุคคลจะ

ควบคุม การทาํงานของอวยัวะส่วนน้นัไดก่้อนอวยัวะที่อยูไ่กลศีรษะลงไป ดงันั้นทารกจะขยบัศีรษะ

ได้ ก่อนขยบัลาํคอ ขยบัลาํคอได้ก่อนตน้ขา ขา และฝ่าเทา้ ตามลาํดับ น้ิวเทา้จะเป็นอวยัวะส่วน

สุดทา้ยที่จะสามารถควบคุมได ้เน่ืองจากไกลศีรษะมากที่สุด 

1.2  ทิศทางจากส่วนใกลไ้ปสู่ส่วนไกล (Proximodistal Law) เป็นการพฒันาในแนว

ขวาง โดยยดึลาํตวัเป็นอวยัวะหลัก กล่าวคือ อวยัวะใดก็ตามที่อยูใ่กลร่้างกายมากที่สุด บุคคลน้ัน 

จะควบคุมการทาํงานของอวยัวะส่วนนั้นไดก่้อนอวยัวะที่อยูไ่กลร่างกายออกไป ดงัน้นัทารกจะขยบั

ร่างกายไดก่้อนหวัไหล่ ขยบัหวัไหล่ไดก่้อนแขน ขา และฝ่ามือ ตามลาํดบั น้ิวมือจะเป็น อวยัวะส่วน

สุดทา้ยที่ทารกจะสามารถควบคุมการทาํงานไดเ้น่ืองจากเป็นส่วนท่ีไกลร่างกายมากท่ีสุด 
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2.  พฒันาการของมนุษยจ์ะมีลักษณะต่อเน่ืองกัน พฒันาการของมนุษยต์้องอาศัย 

ระยะเวลาและความต่อเน่ืองอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  เร่ิมตั้งแต่วยัทารกและดีขึ้นตามลาํดบัในแต่ละวยั

ที่ผา่นไป โดยทัว่ไปพฒันาการทั้งหลายของบุคคลควรจะสูงสุดเตม็ที่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จากนั้นจึง

เร่ิมเส่ือมลงตามลําดับ เช่น การพฒันาการพูดจะเร่ิมต้นในวยัทารกด้วยการเปล่งเสียงอ้อแอ ้ 

เป็นคาํง่ายๆ และจากน้ันจึงพูดเป็นประโยคต่อเน่ืองในวยัเด็กดว้ยภาษาพื้นๆทัว่ไป จนกลายเป็น

ประโยคที่ซับซ้อนในวยัรุ่น และสละสลวยสมบรูณ์แบบในวยัผู ้ใหญ่ เน่ืองจากพฒันาการ 

ของมนุษยจ์ะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เช่นน้ี พฒันาการในวยัตน้ๆจึง ส่งผลต่อพฒันาการในวยัต่อไป

เสมอ ดงันั้นวยัทารกจึงเป็นวยัที่มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้าง พื้นฐานในดา้นต่างๆของบุคคล 

3.  พฒันาการของมนุษยต์อ้งเป็นไปตามลาํดบัขั้น พฒันาการของมนุษยน์ั้นมีแบบ แผน

เฉพาะตน ดงันั้นพฒันาการของมนุษยจึ์งเป็นไปตามลาํดบัขั้นเสมอ และไม่มีการขา้มขั้น เช่น เด็กจะ

เร่ิมพฒันาการจากหงาย คว ํ่า คืบ คลาน นั่ง ยนื เดิน และวิ่ง เป็นตน้ เด็กทุกคนจะสามารถแสดง

พฒันาการดงักล่าวไดเ้องตามธรรมชาติ เพยีงแต่จะมีความชา้หรือเร็วในการเปล่ียนพฒันาการแต่ละ

ขั้น ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไป  

4.  พฒันาการของมนุษยจ์ะสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัวฒิุภาวะและการเรียนรู้ พฒันาการของ

บุคคลทั้งหลายจะเกิดขึ้นไดจ้าํเป็นตอ้งมีร่างกายที่เจริญเติบโตแข็งแรงเต็มที่ ทาํให้บุคคลมีวุฒิภาวะ

ที่พร้อมจะแสดงพฒันาการนั้นๆ แต่พฒันาการดงักล่าวจะมีความคล่องแคล่วชาํนาญการไดน้ั้นตอ้ง

อาศยัการเรียนรู้ โดยการฝึกฝนและฝึกหัดเพื่อหา ประสบการณ์ พฒันาการทั้งหลายจึงจะเกิด 

ความสมบรูณ์ขึ้นได ้  

 

2.4  การใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 

2.4.1  ความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบงัคบัควบคุม

กลา้มเน้ือ มือ น้ิวมือ และการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตาในการทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่ง

มัน่คง คล่องแคล่ว มีผูใ้หค้วามสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กไวด้งัน้ี 

เยาวพา เดชะคุปต ์(2542, น. 87 ; Fros & Kissinger, 1974)  กล่าวถึง ความสามารถใน

การใช้การกล้ามเน้ือมัดเล็ก เพื่อทาํกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลา้มเน้ือมือและตา

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะต่างๆ ในการช่วยเหลือตนเอง เช่น การติดกระดุม การรับลูกบอลที่กระเดาะเพียง

คร้ังเดียว  
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นภเนตร ธรรมบวร (2544, น. 73)  กล่าววา่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กเป็น

ความสามารถในการบงัคบักลา้มเน้ือมดัเล็กส่วนต่างๆ ให้ทาํงานประสานกนั เช่า ตากบัมือ น้ิวมือ 

ไดแ้ก่ การวาดภาพ การลากเสน้ การตดักระดาษ การร้อยลูกปัด และการลากเสน้ตามรอยปะ เป็นตน้ 

ศิริพร สหัสสานนท ์ (2544, น. 17)  กล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบงัคบัการเคล่ือนไหว และการประสานสัมพนัธ์กนัดีระหว่าง

กล้ามเน้ือตาและกล้ามเน้ือมือ น้ิวมือในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และการช่วยเหลือตวัเองใน

ชีวติประจาํวนั 

อภิษฐาน พลูศิลป์ศกัด์ิกุล (2546, น. 111)  กล่าวว่า กลา้มเน้ือมดัเล็กเป็นกลา้มเน้ือที่ใช้

ในการทาํงานละเอียดที่ไม่ตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวของร่างกาย ส่วนใหญ่ในการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 

ที่น้ิวมือโดย ตอ้งทาํงานสมัพนัธก์บัสายตาดว้ย 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2551, น. 101)  กล่าวถึง ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

หมายถึง การสร้างเสริมความสามรถในการหยบิ จบั คดัเขียน และทาํกิจกรรมที่ตอ้งใชก้ล้ามเน้ือ 

น้ิวมือ ฝ่ามือและขอ้ต่อ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 19) กล่าววา่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก ไดแ้ก่ น้ิวมือ

นั้ นเด็กควบคุมได้ดีขึ้ น สามารถทํางานประสานกันได้ดีขึ้ นเช่นกัน โดยเฉพาะน้ิวมือแต่ละ 

น้ิวสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ 

วฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2553, น. 99) กล่าวถึง ความสารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ 

การใช้มือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวนั หรือการเล่นต่างๆ ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า 

เป็นทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก สรุปได้ว่า 

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบงัคบั เคล่ือนไหวกลา้ม 

เน้ือมือ น้ิวมือ ให้ทาํงานประสานสัมพนัธ์กบัตา ให้สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

และมีประสิทธิภาพ 

2.4.2  ความสาํคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

เยาวพา เดชะคุป (2528, น. 123) กล่าววา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลา้มเน้ือมือ และสายตา

มีความจาํเป็นและสาํคญัยิง่ต่อการเขียนเด็กสามารถเขียนส่ิงใดไดก้็ต่อเม่ือมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมือและสายตาทาํงานสมัพนัธก์นัไดดี้ ซ่ึงความสามารถดงักล่าวเป็นการเตรียมความพร้อม

ที่จะนําไปสู่การเขียนมิได้หมายถึง การเขียนตัวอักษรตามความหมายของผู ้ใหญ่เท่านั้ น   

แต่การที่เด็กสามารถบังคบัควบคุมการทาํงานของกล้ามเน้ือและสายตาให้ขีดเขี่ยนเส้นไปมา 

ในลกัษณะต่างๆได ้คือ เป็นความสามารถขั้นเร่ิมตน้ท่ีนาํไปสู่การเขียนท่ีแทจ้ริง 
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ไทดีแมนและบทัเทอร์ฟิลด์ (1951, p.  90-92 ; รัชนี รัตนา, 2533, น. 12) กล่าวถึง 

การเขียนไว้ว่า การเขียนที่ ดีต้องอาศัยการประสานงานท่ีดีระหว่างสายตาและมือตลอดจน 

การควบคุมกล้ามเน้ือมือและแขนนอกจากน้ียงัตอ้งอาศยั ความแม่นยาํของการรับรู้ รูปร่างและ

ลกัษณะต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2551, น. 101) กล่าวว่า การส่งเสริมพฒันาการกล้ามเน้ือเล็ก  

เป็นการพฒันากลา้มเน้ือน้ิวมือที่มีความสาํคญัต่อเด็กมาก เพราะเดก้ตอ้งใชมื้อในการทาํกิจกรรม 

ที่สาํคญั ไดแ้ก่ การเขียนหนงัสือ การจดักระทาํหยบิจบั การป้ัน การตกแต่งส่ิงต่างๆ 

อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล (2556) กล้ามเน้ือมัดเล็กเป็นอวยัวะที่สําคัญหน่ึงใน 

การประกอบกิจวตัรประจาํวนัด้วยตนเอง เช่น การติดกระดุม รูดซิป แปรงฟัน ผูกเชือกรองเทา้  

งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถา้เด็กใช้กลา้มเน้ือเล็กไดค้ล่องแคล่วง จะช่วยส่งเสริมพฒันาการ

ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสติปัญญาใหดี้ขึ้นเพราะกลา้มเน้ือมดัเล็กมีส่วนทาํใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อสาํรวจ สังเกต 

จากการสมัผสัจบัตอ้งในทุกๆ กิจกรรม 

Awereness (2003) การใช้มือเพื่อท่ีจะจบัของเล่นและเรียนรู้ทกัษะในการช่วยเหลือ

ตนเอง เช่น การกินอาหารและแต่งตวั  

Mayesky (1998, p. 103-1-5) กล่าวว่า ความสาํคญัของความสามารถของกลา้มเน้ือมือ 

ว่าจะตอ้งมีการวางแผน และจดักิจกรรมที่พฒันาทางดา้นการใชมื้อแก่เด็ก การทาํงานร่วมกนัเป็น

กลุ่มโดยมีกิจกรรมทางศิลปะเขา้ไปมีส่วนช่วยจะทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางดา้นการเขียนไดง้่าย

ขึ้นนอกจากน้ีการบงัคบัมือ และน้ิวมือในการวาดภาพระบายสี การป้ันก็เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีทาํให้เด็กมี

พฒันาการดา้นการเขียนไดดี้ยิง่ขึ้น 

จรัล คาํภารัตน์ (2541, น. 14) กล่าวถึง ความสาํคญัของความสามารถในการการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กไวด้งัน้ีคือ ในขณะที่เด็กกาํลงัลากเสน้ในลกัษณะขีดเขี่ยไปมานั้นสมองของเด็กได้

จินตนาการที่ไร้ขอบเขต และทาํใหก้ลา้มเน้ือและประสาทตามีความสมัพนัธก์นั 

ธรรมนูญ นวลใจ (2541, น. 17) กล่าวว่า เด็กท่ีอยู่ในวยัราวๆ สองขวบคร่ึงชอบการ 

ขีด เขียน ระบายสี หรือวาดรูป ดว้ยดินสอรวมทั้งหาส่ือต่างๆ มาประกอบเพื่อแสดงความรู้สึก และ

จินตนาการเป็นการฝึกการควบคุมมือและน้ิวมือของเด็ก เพือ่สร้างความเช่ือมัน่และความภาคภูมิใจ

ในตนเองใหก้บัเด็ก 

พฒันา ชัชพงศ์ (2541, น. 122) กล่าวถึง ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก  

คือ การพฒันากล้ามเน้ือน้ิวมือให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัของ 

การเขียน 
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ผาณิต บุญมาก (2542, น. 85) กล่าวว่า การไดฝึ้กใชน้ิ้วมือจะเป็นพื้นฐานในการทาํงาน 

ที่ละเอียดอ่อนต่อไปจะเขียนหนงัสือไดส้วย เล่นดนตรีไดดี้ พมิพดี์ดไดค้ล่อง เยบ็ปักถกัร้อยไดเ้น๊ียบ 

กล่าวได้ว่า  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กมีความสําคัญต่อเด็ก คือ  

เด็กท่ีสามารถเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือตา มือ น้ิวมือ และแขนจะทาํใหส้ามารถขีดเขียนและลากเส้นได้

ดีนั้ นคือ  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กมีความสําคัญต่อพื้นฐานในการพัฒนา

ความสามารถในการเขียนอกัษรในขั้นต่อไป 

2.4.3  พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก  
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2543, น. 249) กล่าวถึง พฒันาการความสามารถ 

ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวยั ดงัน้ี 

เด็กวยั 3 ขวบ ต่อแท่งไมส่ี้เหล่ียมได้สูงถึง 9-10 อัน เขียนวงกลมไดแ้ต่ยงัวาดรูปคน

ไม่ได ้

เด็กวยั 4-6 ขวบ การใชมื้อก็มีความละเอียดขึ้น เด็กวยัน้ีจึงงมีความสามารถแต่งตวัเองได ้

หวีผม แปรงฟัน ล้างหน้า ใส่รองเทา้ ผูกเชือกรองเทา้ได้ เม่ือปลายวยั ช่วยทาํงานเล็กๆ น้อยๆได ้

ความสามารถในการเรียนที่ดีขึ้น 

เด็กวยัประมาณ 5 ขวบเขียนรูปสามเหล่ียมได ้

เด็กวยั 6 ขวบ เขียนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนได ้การวาดรูปคนก็ต่อเติมมีรายละเอียด

เพิม่มากขึ้นจนเป็นรูปร่างคนครบบริบูรณ์ขึ้น 

สุชา จนัทร์เอม (2543, น. 41-42) กลาวถึง ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กแบ่ง

ตามช่วงวยัดงัน้ี 

อาย ุ3 ขวบ 

  1.  ช่วยจดัโตะ๊อาหารไดไ้ม่ทาํถว้ยชามหล่น 

  2.  ต่อแท่งไมส่ี้เหล่ียม 9 แท่งไดใ้นทางสูง 

  3.  สร้างสะพานโดยใชแ้ท่งไมส่ี้เหล่ียม 3 แท่งได ้

  4.  แต่งตวัเองไดถ้า้ช่วยกลดั หรือปลดกระดุมให ้

  5.  ปลดกระดุมดา้นหนา้เองได ้

  6.  เขียนแบบกากบาทไดเ้ขียนรูปคนตามสัง่ได ้

อาย ุ4 ปี  

  1.  กลดักระดุมเส้ือเองได ้

  2.  เขียนกากบาทไดเ้หมือน 
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อาย ุ5 ปี 

  1.  ผกูเชือกรองเทา้ได ้

  2.  เขียนรูปสามเหล่ียมไดเ้หมือน 

  3.  เขียนตวัอกัษร 

อาย ุ 6 ปี 

  1.  สามารถใชมื้อใชต้าประสานกนัดีขึ้น 

  2.  การจบัดินสอในการเขียนทาํไดดี้ขึ้น 

  3.  ชอบวาดภาพระบายสีแต่จะทาํไดไ้ม่เรียบร้อยเพราะความไม่อยูน่ิ่งของเด็ก 

  4.  เด็กสามารถจะมองเด็กอ่ืนเล่นโดยที่มือของตนยงัทาํงานต่อไปได ้

  5.  สามารถใชมื้อและตาพร้อมๆกนัขณะเดินหรือนัง่เขียนหนงัสือตวัเล็กๆได ้ 

  6.  ชอบใชมื้อหยบิอาหารใส่ปากมากกวา่ใชช้อ้นสอ้ม 

อธิษฐาน พลศิลป์ศักด์ิกุล (2546, น. 111) กล่าวถึงพฒันาการความสามารถใน 

การใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ขึ้นอยูก่ ับระดับสติปัญญาตามวุฒิ ภาวะของสมองที่เป็นไปตามวยั โดย 

การพฒันาจากตน้แขนไปสู่ปลายแขนหรือจากตน้ไปสู่ปลาย ดงัน้ี 

อาย ุ1 ปี สามารถใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีไดแ้ต่ยงัไม่คล่อง จึงกาํส่ิงของทั้งมือ และลากเส้น

เป็นแนวตั้งจากบนลงล่างขึ้นๆ ลงๆได ้

อาย ุ2 ปีขึ้นไป สามารถเขียนโดยลากเสน้ต่อเน่ืองกนั ก่อนจะรู้จกัลากเส้นตามแนวนอน

สลบัซา้ยขวา 

จากที่กล่าวมาขา้งตนสรุปไดว้า่ พฒันาการความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของ

เด็กปฐมวยันั้นจะมีพฒันาการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองตามช่วงวยั โดยจะพฒันาจากตน้แขนไปสู่ปลาย

แขนหรือจากตน้ไปสู่ปลาย 

2.4.4  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

ทฤษฎีพฒันาการ (Gesell, 1940) ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาพฒันาการได้กล่าว ถึงทฤษฎี

พฒันาการทางร่างกายว่า หมายถึง การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดักระทาํกับวตัถุ เช่น  

การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของการใช้สายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึงเป็น

พฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบกัน  

ลักษณะพัฒนาการที่สําคัญของเด็กในระยะน้ีคือ การเปล่ียนแปลงทางด้านการเคล่ือนไหว  

การทาํงานของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ การพฒันาความสามารถในการควบคุมร่างกาย  

การบงัคบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย และไดแ้บ่งพฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

DPU



29 

1.  พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) เป็นความสามารถ 

ของร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายและความสัมพนัธ์ทาง 

ดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 

2.  พฤติกรรมด้านการปรับตัว  (Fine Motor or Adaptive Development)  

เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น  

การประสานงานระหว่างตากับมือซ่ึงดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น ในการ

ตอบสนองต่อส่ิงที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่งกาํไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการ

ปรับตวัจึงสมัพนัธก์บัพฤติกรรมทางดา้นการเคล่ือนไหว 

3.  พฤติกรรมดา้นภาษา  (Language Development) ประกอบดว้ยวธีิส่ือสารทุกชนิด เช่น 

การแสดงออกทางหนา้ตาท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง 

และภาษาพดูการเขา้ใจการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4.  พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม  (Personal Social Development)  

เป็นความสามารถในการปรับตวัของเด็กระหว่างบุคคลกบับุคคลและบุคคลกบักลุ่ม ภายใตภ้าวะ

แวดล้อมและสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตวัท่ีตอ้งอาศยัการเตริญเติบโตของสมองและ

ระบบการเคล่ือนไหวประกอบกนั 

ในส่วนที่เก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก Gesell พบว่า ก่อนที่คนเราจะทาํอะไร

ง่ายๆ เช่น หยิบอาหารใส่ปากได้นั้นมีการเรียนรู้หลายขั้นตอน ขั้นแรก ทารกจะใช้มือตะปบ  

ขั้นต่อมาจบัของดว้ยน้ิวมือ 4 น้ิวติดกนักบัฝ่ามือ โดยเร่ิมใชฝ่้ามือตอนใกล้ๆ  สันมือ ต่อมาจะเล่ือน

ไปใชใ้จกลางมือ คร้ันแลว้หวัแม่มือจึงค่อยเล่ือนลงมาจบั ขั้นสุดทา้ยคือการหยบิของดว้ยหัวแม่มือ

กบัปลายน้ิว ยิง่ไปกว่านั้น Gesell ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าการควบคุมการปฏิบติัการแห่งกล้ามเน้ือของ

คนเรามีพฒันาการ การเร่ิมจากศีรษะจรดเทา้ เรียกว่า Cephalo Caudal Sequence คือ หันศีรษะได้

ก่อนชนัคอ แลว้จึงคว ํ่าคืบ นัง่ คลาน ยนื เดิน และวิง่ตามลาํดบั การควบคุมปฏิบติัการดา้นกลา้มเน้ือ

ยงัมีพฒันาการเร่ิมจากใกลล้าํตวัก่อน เรียกว่า Proximodistal  Sequence เช่น ที่แขนขาทารกยอ่ม

บงัคบัการเคล่ือนไหว แกว่งแขนขาได้ก่อนมือและเทา้ เด็กใชแ้ขนคล่องก่อนมือและใชมื้อคล่อง

ก่อนน้ิวมือดังกล่าว ถ้าจะให้เด็กเล็กๆ เขียนหนังสือมักจะได้ตวัโต เพราะกล้ามเน้ือมือยงัใช้ไม่

คล่องแคล่ว ไดแ้ต่วาดแขนออกไปกวา้งๆ ต่อเม่ือการบงัคบักลามเน้ือบรรลุวุฒิภาวะแลว้จึงสามารถ

เขียนตวัเล็กๆ ได ้เพราะสามารถบงัคบักลา้มเน้ือมือและน้ิว 

สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการของเด็กวยั 2-3 ปี ขั้นการควบคุม

ดว้ยตนเองหรือสงสยั อาย โดยเด็กเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเองและทาํงานง่ายๆ 
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ไดเ้หมาะสมกบัวยั เช่น การหยบิอาหารเขา้ปาก ซ่ึงถา้มีการบงัคบัหรือเขม้งวดมากเกินไปเด็กอาจ

รู้สึกวา่ตนเองไม่สามารถทาํไดจ้ะส่งผลใหเ้ด็กเกิดการพึ่งพาผูอ่ื้น 

ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2540) ไดก่้ลาววา่ถึงลกัษณะพฒันาการของมนุษยว์่า เป็นลกัษณะ

ที่มีลาํดับขั้นตอน ซ่ึงพฒันาการด้านต่างๆ ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ตามลาํดับขั้นตอนไม่มี 

การขา้มขั้น ซ่ึงมีขอ้พจิารณาเก่ียวกบัพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ พฒันาการส่วนใหญ่

ก่อนส่วนเล็ก เช่น พฒันาด้านการขีดเขียนของเด็ก ลาํดับขั้นตอนพฒันาการดาํเนินไปอย่างเป็น

ระบบระเบียบ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ทฤษฎีที่เก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กนั้น

แสดงให้เห็นว่า เด็กจะมีพัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมันเล็กเ ร่ิมมาก 

จากการเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนต่างๆ ที่เรียกว่ากลา้มเน้ือให้ไดก่้อนแลว้จึงค่อยๆ พฒันามาเป็นการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ซ่ึงจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนของพฒันาการ วฒิุภาวะ และการเรียนรู้ของเด็ก 

2.4.5  การจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

Awareness (2003, Online) กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ล้ามเน้ือ 

มดัเล็ก โดยการจดักิจกรรมใหมื้อทั้ง 4 มือประสานสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่  

1.  การปรบมือ เพื่อกระตุน้กลา้มเน้ือมือและแขน โดนสามารถใชป้ระกอบเพลง และ

การเล่นเกม 

2.  การจดักิจกรรมการสมัผสั ไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์ครีมโกนหนวด นํ้ า ทราย เมล็ดขา้ว

หรือมกักะโรนี และวาดภาพดว้ยน้ิวมือ เช่น การตกัทรายขึ้นลง การละเลงสีดว้ยน้ิวมือ 

3.  การจดักิจกรรมที่ใหมื้อไดก้าํและจบั 

3.1  ถือที่ใส่ไวมื้อหน่ึง ใชอี้กมือหน่ึงหยบิของใส่หรือหยบิของออกจากท่ีใส่ 

3.2  ถือแท่งไวท้ี่มือหน่ึง ใชอี้กมือสวมแหวนหรือถอดแหวนออกจากแท่ง 

3.3  เอาแหวนออกจากเสา 

3.4  ถือกระดาษดว้ยมือหน่ึง อีกมือใชข้ีดเขียน 

3.5  ร้อยของเล่นโดยใชไ้มแ้ทนเขม็ 

3.6  หมุนกล่องของเล่นท่ีมีตุก๊ตาโผล่ออกมา 

3.7  ตกันํ้ าจากถว้ยหน่ึงไปอีกถว้ยหน่ึง 

4.  การจดักิจกรรมที่ใหมื้อไดเ้คล่ือนไหว 

4.1  หยบิส่ิงของลงในกล่อง 

4.2  เล่นของเล่นเคร่ืองมือช่าง 

4.3  ร้อยลูกปัดรวมกนั 
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4.4  ร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่ 

4.5  หมุนถงันํ้ า 

Fishernand Terry (1997, p. 284) กล่าวถึง การจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อส่งเสริม

กลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กก่อนที่จะเรียนเขียนไวด้งัน้ี 

1.  การวาดรูประบายสี จัดที่ให้วาดบนพื้นหรือบนกระดานที่ใช้ขาตั้ ง เส้นต่างๆ  

ที่เด็กตอ้งใชใ้นการเขียนอกัษร เช่น เส้นตรง วงกลม หรือเส้นพื้นฐานต่างๆ นั้น จะพบไดจ้ากการ 

วาดของเด็ก 

2.  การออกแบบให้เด็กได้ออกแบบเอง เช่น ลวดลายที่ขอบรูปภาพของจุลสารที่ 

ห่อหนังสือ รูปทรงของถุงกระดาษใส่ถัว่ ความคิดในการออกแบบของเด็กจะมาจากลีลาเส้นและ

อ่ืนๆ 

3.  ถาดทรายทาํไดง้่ายและเด็กๆ จะรู้สึกสนุกสนานมากในการใชน้ิ้ววาดเสน้   

4.  ระบายสีดว้ยน้ิวมือ 

สุมนา พานิช (2531, น. 24) กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ 

มัดเล็กว่า คือ การฝึกให้เด็กใช้น้ิวมือในการวาดภาพ ระบายสี ป้ัน ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ  

ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเอง เช่น การติดกระดุม การรูดซิป ฯลฯ 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก สรุปได้ว่า  

การส่งเสริมควมสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กนั้น สามารถทาํไดโ้ดยใหเ้ด็กไดฝึ้กทกัษะในการ

ใช้มือ บังคับ หยิบจับส่ิงของต่างๆ โดยผ่านการใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ตลอดจนการฝึก 

การเคล่ือนไหวของมือและตาให้ผสานสัมพนัธ์กัน โดยการฝึกทกัษะในการทาํกิจกรรมต่างๆ  

เช่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นตน้ 

 

2.5  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็ก 

เพื่อพฒันาการคิดสร้างสรรค ์การรับรู้ความงาม ให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และจินตนาการโดยใชศิ้ลปะสาํหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียน

ภาพ การป้ัน การฉีกปะ การตดัปะ การพิมพภ์าพ การป้ัน การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรคไ์ดแ้ละมีความเหมาะสมตามวยัของเด็ก 
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2.5.1 ความหมายของกิจกรรมสร้างสรรค ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กไดรั้บการพฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวยัซ่ึงนักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรม

สร้างสรรคไ์วด้งัต่อไปน้ี 

Peterson (1958, p. 101) กล่าววา่ เด็กทุกคนตอ้งการที่จะแสดงออกทางดา้นความคิดและ

ความรู้สึกต่างๆ ศิลปะเป็นแนวทางท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอด

ความรู้ ความรู้สึกและความเขา้ใจ รวมทั้งความเป็นบุคลิกภาพและความเป็นอิสระของเด็กออกมา 

ซ่ึงเป็นส่ิงที่เด็กถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ และจินตนาการของเด็กแต่ละคน 

Tansley (1960, p. 167-172) กล่าววา่ งานสร้างสรรคใ์นโรงเรียนเป็นรูปแบบท่ีทาํให้เด็ก

ไดรั้บประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ในการพฒันาความเจริญงอกงามทุกดา้น เช่น พฒันาการทางอารมณ์ 

สติปัญญา ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 

Good (1973, p. 38) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์การตดัสินใจ และการมีทกัษะเพือ่สร้างเป็นผลงาน  

สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป. :1) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นกิจกรรม 

ที่จดัใหเ้ด็กไดท้าํอยา่งเสรี ซ่ึงจะช่วยพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

โดยครูพึงระลึกเสมอว่า ศิลปะสาํหรับเด็กมิไดเ้น้นให้เด็กทาํไดส้วยหรือเหมือนจริงแต่เพื่อให้เด็ก 

ได้พฒันาครบทุกด้านจากกิจกรรมน้ี กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันา 

การด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กซ่ึงกิจกรรมมีลักษณะท่ีเปิดโอกาส 

ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเสรี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ ส่งเสริมการตดัสินใจ และทกัษะ 

ในการสร้างเป็นผลงานที่มิได้เน้นเพียงความสวยงามจะช่วยให้เด็กมีความสุข มีความพอใจ  

เกิดความนับถือตนเอง และผูอ่ื้นได้จดักิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ 

ความสามารถและสอดคล้องกับหลักพฒันาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์

ไม่เพียงส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตาและผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์เท่านั้ น 

แต่ยงัส่งเสริมความคิดอิสระ คิดจินตนาการ ฝึกการรู้จกัการทาํงานดว้ยตนเองและฝึกการแสดงออก

อยา่งสร้างสรรค ์ทั้งความคิดและการกระทาํ ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะและนาํไปสู่การเรียน 

อ่าน เขียน อยา่งสร้างสรรคต์่อไป กิจกรรมศิลปสร้างสรรคไ์ด้แก่ การวาดภาพ การพิมพ ์การป้ัน  

การฉีก การตดัป และการประดิษฐเ์ศษวสัดุ 

องค์การ  อิมทรัมพรรย ์และ คนอ่ืน ๆ (2526, น. 279-282) ได้กล่าวถึงกิจกรรม 

ศิลปสร้างสรรค์ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระช่วยให้เด็กเกิดความ 

สนุกสนานเพลิดเพลินในการทาํงานมีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล   
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รู้จักสังเกต  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้  เป็นผู ้กล้าตัดสินใจ  และฝึกให้เป็นผู ้ที่ มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา 

วรุิณ  ตั้งเจริญ (2539, น. 63-38)  กล่าววา่ศิลปะช่วยใหเ้กิดการพฒันาในดา้น พฤติกรรม

ในการทาํงานบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  

ช่วยให้คิดเป็น  ทาํเป็น และแก้ปัญหาเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม  ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือ  

การร่วมมือ และการเปล่ียนความคิด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, น. 15)  กล่าวว่ากิจกรรมศิลป

สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยพฒันา เด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก  ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ โดยใชศิ้ลปะหรือวธีิการต่าง ๆ  เป็นเคร่ืองมือ นอกจากน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2531, น . 6-15) ได้สรุปถึง ประโยชน์ของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์  

ดังน้ี  1. เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ  ส่งเสริมอิสระภาพในการทาํงานในขณะเดียวกันเด็กก็  

จะสามารถเปล่ียนความคิดของตนกบัเพื่อน ๆ ได ้ 2. เด็กมีสุนทรียภาพต่อส่ิงแวดลอ้ม  รู้จกัช่ืนชม

และมีทัศนคติที่ดีต่อส่ิงต่างๆ  ส่งเสริม ให้รู้จักสังเกต  3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนาน   

การพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั เพื่อนเป็นโอกาสท่ีเด็กแสดงออก  ซ่ึงความคิดของเขา

และเป็นการพฒันาภาษาไปดว้ย 

2.5.2  ความสาํคญัของกิจกรรมสร้างสรรค ์

วทิยาการทางดา้นสมองทาํใหเ้ราทราบไดว้า่ คนเรามีศกัยภาพทางการคิด เกิดจากสมอง

ทั้ง 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวาของเราทาํงานและพฒันาการคิดตดัสินใจ และคิดสร้างสรรค ์ 

สมองทั้งสองซีกจะทาํงานเช่ือมโยงไปพร้อมกนัในทุกกิจกรรมการคิด การพฒันาสมองของเด็กจึง

จดัผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาํใหส้มองทั้งสองซีกทาํงานสมดุล กิจกรรมสร้างสรรคจึ์งเป็นกิจกรรม

ที่จะช่วยเช่ือมโยงการทาํงานของสมองและพฒันาจินตนาการซ่ึงสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ของเด็ก 

เด็กจะแสดงออกมาเป็นภาพ รูปร่าง และรูปทรง จึงเป็นโอกาสท่ีเด็กจะได้ฝึกสมองจากกิจกรรม

สร้างสรรคท์ี่มีหลากหลายแบบ เป็นการใหเ้ด็กกระทาํ และสงัเกตซ่ึงเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง

ใหเ้ด็ก เด็กจะเกิดความสามารถในการพฒันาความคิดรวบยอดและสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกบัส่ิงต่างๆ 

ไดต่้อไป อีกทั้ง กิจกรรมสร้างสรรคย์งัสามารถพฒันาจิตเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ คือให้เป็นผูมี้ความ

อดทนเพราะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนจนสําเร็จ จะสร้างความภูมิใจต่อตนเองหรือสร้าง

ความรู้สึกที่ ดีต่อตนเองได้ เ น่ืองจากการเปิดโอกาสให้เด็กพึ่ งตนเองในการทํา ส่ิงต่างๆ  

ตามความสามารถ เป็นการกระตุน้ให้เด็กตระหนักถึงความมีคุณค่าในตนเอง เด็กจะเป็นผูมี้ความ

มัน่ใจและกล้าที่จะผจญปัญหา ในขณะเดียวกัน เด็กจะได้รับการพฒันาทางสังคม เพราะเด็กจะ 

ได้มีโอกาสทาํงานร่วมกับเพื่อน เด็กจึงเรียนรู้การแกปั้ญหาการทาํงาน รู้จกัปรับปรุงหรือเปล่ียน 

แปลงตนเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม เม่ือเด็กสร้างผลงานส้ินสุดแล้ว  

DPU



34 

การชกัชวนใหเ้ด็กช่ืนชมผลงานของตนเอง เป็นการปลูกจิตสาํนึกเด็กให้เห็นคุณค่าของศิลปะที่ตน

สร้างขึ้น และฝึกฝนการแสดงความช่ืนชมในความสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินและความสุขจาก

ส่ิงใกล้ๆ  ตวัเด็กเอง 

2.5.3  ประเภทของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค ์  

การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยันั้ น  ควรมีลักษณะหลายหลาย  

เช่น  ใหเ้ด็กมีโอกาสทดลอง  คน้ควา้และส่ือสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ส่ิงที่นาํมาใชใ้นกิจกรรมควรมีหลายลกัษณะแตกต่างกนัไป  มีความเร้าใจตรงความตอ้งการและ 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความสามารถของเด็ก (นวพร  แซ่เล่ือง,  2539, น. 40)  (จิตทนาวรรณ   

เดือนฉาย,  2541, น. 29-30)  ไดส้รุปถึงเน้ือหาศิลปะชั้นอนุบาล 2 ไวด้งัน้ี    

1.  การปูพื้นฐานให้เด็กมองเห็นความสวยงามทางศิลปะ  ไดแ้ก่  ฝึกให้สังเกต และ

สมัผสัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ที่มีรูปร่างเหมือนกนั หรือแตกต่างกนั  ให้เด็กช่วยกนัจดัแจกนั  จดัมุมห้อง 

หรือนาํส่ิงประดิษฐส์าํเร็จรูปมาตกแต่งหอ้งเรียน  เป็นตน้    

2.  การวาดภาพระบายสี  ไดแ้ก่  การวาดภาพโดยเสรี  การป้ายสีดว้ยพู่กนั  การระบายสี

เทียน  ในวิชาต่าง ๆ หรือระบายสีตามรูปทรง  เร่ืองราวท่ีกาํหนดและพาเด็กออกไป ศึกษานอก

สถานที่ แลว้กลบัมาเขียนภาพ เป็นตน้    

3.  การทดลองเก่ียวกบัสี  ไดแ้ก่  การละเลงสี  หยดสี  ทาสี  เป่าสี  ผสมสี  โรยสี  และ

กล้ิงสี  เป็นตน้  

4.  การพิมพภ์าพ  ไดแ้ก่  พิมพภ์าพด้วยวสัดุต่าง ๆ แม่พิมพต์รายางหรือส่วนต่าง ๆ  

ของช่วงแขน และการพมิพภ์าพลายนูน  โดยใชดิ้นสอหรือดินสอสี เป็นตน้    

5.  การป้ัน  ได้แก่  การป้ันด้วยแป้ง  ดินเหนียว  ดินนํ้ ามันให้เป็นรูปทรง  ป้ันเป็น

เร่ืองราว  ป้ันเป็นขนม  ป้ันตามใจชอบ และการเล่นก่อทราย    

6.  การพบั  ฉีก  ตดั  ปะ  ไดแ้ก่  การฉีก หรือตดั และแปะ เป็นเร่ืองราวต่าง ๆ การพบั

หรือมว้นกระดาษเป็นรูปทรงต่าง ๆ และนาํมาประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ และการพบัผา้เช็ดหน้า  ใบตอง  

 ใยมะพร้าว  ตามใจชอบ เป็นตน้    

7.  การประดิษฐ์  ไดแ้ก่  การประดิษฐ์ภาพเคร่ืองห้อยแขวน  ประดิษฐ์ของเล่นของใช ้ 

การร้อยวสัดุต่างๆ การเยบ็หรือการสาน  เป็นตน้    

8.  การเขียนภาพผนงั  โดยใชก้ระดาษต่อกนัเป็นแผน่ใหญ่ และใหเ้ด็กช่วยกนั เขียนภาพ

ตามความมุ่งหมาย    

9.  งานต่อประกอบ  โดยตดักระดาษ  ฉีกกระดาษ  พบักระดาษ หรือหาวสัดุ ต่าง ๆ  

มาประกอบ  
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ชยัณรงค ์ เจริญพานิชยก์ุล (2533, น. 7)  กล่าวถึงกิจกรรมที่เหมาะสมสาํหรับเด็กอนุบาล  

ได้แ ก่   กิจกร รม วาด เส้น  ( Drawing)  กิจกรร มร ะบ ายสี   ( Painting)  กิจกร รมภ าพ พิม พ ์ 

(Print  Making) กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) และกิจกรรมประดิษฐต์กแต่ง (Crafts)   

สรุปไดว้า่  กิจกรรมศิลปะเหมาะกบัเด็ก ไดแ้ก่  กิจกรรมเล่นสี  กิจกรรมวาดเส้น ระบาย

สี การพมิพภ์าพ  การป้ัน  งานกระดาษ  และประติมากรรม  เป็นตน้  โดยเนน้ความ หลากหลายของ

กิจกรรมเป็นสาํคญั  โดยครูควรฝึกใหเ้ด็กเรียนรู้และฝึกดว้ยตนเอง 

2.5.4  คุณค่าของกิจกรรมสร้างสรรคท์ี่มีต่อการพฒันาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  

กิจกรรมศิลปสร้างสรรคมี์คุณค่าต่อการพฒันาเด็กในขอบเขตที่ครอบคลุมพฒันาการทุก

ดา้นคือ ดา้นร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สงัคมและสติปัญญา  การเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออกอยา่ง

อิสระ ได้แสดงความสามารถของตนให้ผูอ่ื้นยอมรับตามที่ตอ้งการก็จะเป็นผลดีต่อการพฒันา 

ส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อตนเองซ่ึง (วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2524, น. 100) ไดก้ล่าวถึง  คุณค่าของศิลปะ 

ว่า นอกจากจะช่วยให้เด็กลดความคบัขอ้งใจแล้ว  ยงัช่วยให้เกิดความพึงพอใจ  มีอารมณ์แจ่มใส

มัน่คงและเกิดความมัน่ใจในการแสดงออก  ส่งผลให้เรียนรู้การทาํงานและปรับตวัในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได ้ เป็นการช่วยใหเ้กิดการยอมรับวา่มีความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือและร่วมมือกบัหมู่

คณะ  ส่งผล ให้ เด็ ก มีทัศน คติที่ ถู กต้อง ในสังค มและ มีบุค ลิ กภาพเ ป็นไป ในทา งดีงา ม  

(สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2531, น. 6-15) ไดส้รุปถึงประโยชน์ของ กิจกรรม

ศิลปสร้างสรรคด์งัน้ี   

1.  เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ  มีอิสรภาพในการทาํงาน โดยครูวางวสัดุอุปกรณ์ 

ไวใ้หเ้ด็กสามารถหยบิไดต้ามความพอใจและสามารถเปล่ียนความคิดของตนกบัเพือ่นได ้  

2.  เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทาํงานเด็ก ๆ ไดพู้ดคุยและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับเพื่อน  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางความคิด  และความสามารถทาง

สร้างสรรค ์ จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ส่งเสริมให้เขามีกาํลังใจเขา้ใจ 

ตนเองว่ามีความคิดที่ดีและมีความสามารถหลายอยา่ง  องคป์ระกอบที่ช่วยให้เด็กเกิดความพอใจ  

สนุกสนานในขณะทาํกิจกรรม  คือมีเวลาและสถานที่กวา้งพอที่เขาจะทาํได้เสร็จตามความพอใจ

และทาํส่ิงต่าง ๆไดอ้ยา่งสนุกสนาน  จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่ากิจกรรมศิลปสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรม

ที่ช่วยส่งเสริมพฒันาการทุกด้านและช่วยให้เด็กไดเ้ห็นซ่ึงกนัและกนั  ช่วยให้เด็กเกิดความมัน่ใจ  

กลา้คิด กลา้ทาํ ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มีต่อกลุ่ม มีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ทาํเสร็จไดด้ว้ย

ตนเองและเป็นที่ยอมรับจากเพือ่น ๆ  เป็นการส่งเสริมใหมี้ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองไดดี้ 
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2.5.5  ประโยชน์ของกิจกรรมสร้างสรรค ์

การจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดก้าํหนด

สาระการเรียนรู้ไว ้ซ่ึงประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สาํคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ ทั้งสอง

ส่วนใช้เป็นส่ือกลางในการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สงัคมและสติปัญญา โดยครอบคลุมพฒันาการเด็ก 4 ดา้นดงัน้ี 

1.  ประสบการณ์สาํคญัที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้

พฒันากลา้มเน้ือเล็ก จากการเขียนภาพและการเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพดว้ยสีเทียน สีนํ้ า เป่าสี 

ทบัสี ป้ันดินเหนียว ดินนํ้ ามนั งานประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ เป็นตน้ 

2.  ประสบการณ์สําคัญท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทาง

สุนทรียภาพ เด็กมีโอกาสช่ืนชมและสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียนภาพตามความคิด

สร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ ฯลฯ 

3.  ประสบการณ์สาํคญัที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม เป็นประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้

ทางสังคม ด้วยการเล่นและทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น มีการวางแผน ตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ  

ใหเ้ด็กมีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก ความสนใจ ความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น เช่น การเลือกทาํ

กิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การฟังความคิดเห็นของเด็กคนอ่ืน การรู้จกัรอคอยที่จะใชอุ้ปกรณ์

ร่วมกบัผูอ่ื้น การรู้จกัแบ่งปันวสัดุ ของใช ้เป็นตน้ 

4.  ประสบการณ์สาํคญัที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นประสบการณ์ท่ีส่งเสริม

ความคิดของเด็ก เก่ียวกบัการรับรู้ และการแสดงความรู้ผ่านส่ือ วสัดุ และผลงาน เช่น การวาดภาพ 

ระบายสี ป้ันดิน ประดิษฐ์ ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาและด้านการเขียนในหลายรูปแบบ 

ผ่านประสบการณ์ที่ส่ือความหมายต่อเด็ก และการส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์ด้วยภาพวาด  

เช่น การใหเ้ด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพดว้ยสีเทียน สีนํ้ า เป็นตน้ 

2.5.6  ทฤษฎีที่เก่ียวกบัการใชกิ้จกรรมศิลปสร้างสรรค ์  

ทฤษฎีพฒันาการของอิริคสัน (Erik Erikson) กล่าวว่าเด็กอาย ุ3-6 ขวบ เป็นระยะที่เด็ก 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Originality) ถ้าเด็กไดรั้บการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิดและ 

ทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งเสรีจะทาํให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ในทางตรงกันขา้มถา้เด็ก 

ถูกจาํกดั ควบคุมการคิดและกระทาํโดยการห้ามปรามหรือถูกตาํหนิติเตียนเม่ือทาํไม่ถูกใจผูใ้หญ่ 

เด็กจะรู้สึกผิดและไม่กลา้ที่จะคิดทาํส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะมีผลเสียต่อพฒันาการในขั้นต่อๆไป 

(เพยีงจิต โรจน์ศุภรัตน์, 2531, 3 อา้งจาก Richard and Norman, 1977, p.99) 

Peterson (1985) กล่าววา่ เด็กทุกคนมีขีดขั้นของความสามารถของความคิดสร้างสรรค์

ในดา้นศิลปะแตกต่างกนั เด็กในแต่ละคนก็สามารถที่จะปรับปรุงและพฒันาขึ้นไดภ้ายในขอบเขต
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และความสามารถของตนเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีเขายงักล่าวอีกตอนหน่ึงว่า เด็กอนุบาลมีความคิด

สร้างสรรคแ์ละตอ้งการที่จะแสดงออกทั้งดา้นความคิดและความรู้สึกต่างๆ ศิลปะเป็นแนวทางหน่ึง

ในการแสดงออกของเด็ก ซ่ึงเด็กตอ้งการโอกาสที่จะไดแ้สดงออก อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดความรู้ 

ความรู้สึก และความเขา้ใจ รวมทั้งบุคลิกภาพและความเป็นอิสระของเด็กออกมาได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมา

จากประสบการณ์และจินตนาการ 

การสอนศิลปะตามแนวคิดใหม่ท่ีส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดและจินตนาการ 

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ครูจาํเปนตอ้งส่งเสริมให้เด็กทุก

คนแสดงออกอยา่งเสรี มีโอกาสคน้ควา้กบัวสัดุนานาชนิดอยา่งกวา้งขวางมากท่ีสุด โดยไม่มีการใช้

อาํนาจใดๆบงัคบั มิฉะนั้นแลว้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคย์อ่มไม่เกิดขึ้น (เลิศ อานนัทนะ, 2535, 44) 

เลิศ  อานันทนะ (2535, น. 30) กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าทุกวิชย่อมมี

ความสําคญัเท่าเทียมกนัในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรคท์ี่เป็นวชิาที่มีบทบาทดา้นพฒันาบุคลิกภาพและสงัคม  

เยาวพา  เดชะคุปต ์(2528, น. 97) กล่าววา่ กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส

ให้เด็กมีอิสระในการทดลลองคน้ควา้ และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเขาได้ทดลองกับผูอ่ื้น และยงัมี

โอกาสไดพ้ฒันากลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็กตลอดทั้งสร้างความสมัพนัธใ์นการเตรียมความพร้อม

ดา้นการอ่านเขียน นอกจากน้ียงัมีโอกาสพฒันาดา้ 

พร พนัธ์โอสถ (2543, น. 16) กล่าวว่า ศิลปะจะสามารถพฒันาเด็กได้ดี ก็ต่อเม่ือ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขั้นตอนการพฒันาการตามวยัของเด็ก ศิลปะของสาํหรับเด็กเล็กจึงมี

วิธีการเรียนการสอนที่ต่างจากศิลปะของเด็กโตและผูใ้หญ่ โดยปกติภาพวาดของเด็กเป็น 

ส่ิงที่เคล่ือนไหว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดน่ิง และเด็กใส่ใจกับภาพที่เกิดขึ้นภายในใจตนมากกว่าภาพ 

ที่ปรากฏในกระดาษตรงหน้า ดว้ยภายในใจเป็นภาพที่เกิดจากพลงัจินตนาการและมีความงดงาม

ที่สุดเทียบเท่ากับส่ิงที่เด็กกาํลังคิดอยู่ เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เด็กวาดภาพจึงเป็นการที่เด็ก 

ใชพ้ลงัจินตนาการของตนสร้างสรรคง์านขึ้นมา 

การคิดสร้างสรรคจ์ากงานศิลปะ โดยให้เด็กแสดงออกทุกอยา่งอย่างอิสระ ทาํให้เด็ก 

มีการพฒันาการทางศิลปะ ไดดี้ขึ้นซ่ึงอาจจะเร่ิมจากการขีดเขี่ย เร่ิมขีดเขียน และการวาดของจริง 

ดังนั้นการเร่ิมตน้ของเด็กที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะก็จะเกิดจากความชอบรัก ในการทาํกิจกรรม

ทางดา้นศิลปะ นอกจากจะเกิดขึ้นกบัตวัเด็กแลว้ ผูท้ี่ตอ้งคอยดูแล ให้การสนับสนุน เช่น ผูป้กครอง 

ครู ก็ตอ้งใหค้วามเอาใจใส่กบัลูกนอ้ยดว้ย 
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2.6  ชุดกิจกรรม 

2.6.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 

ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม  มาจากคาํว่า  Instructional  Packages  หรือ  Learning  

Packages  เดิมทีเดียวมกัใชค้าํว่า  ชุดการสอน  เพราะเป็นส่ือที่ครูนาํมาใชป้ระกอบการสอนแต่

ต่อมาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้ น 

นกัการศึกษาจึงเปล่ียนมาใชค้าํวา่  ชุดการเรียน  เพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและการ

สอนเป็นกิจกรรมของครู  กิจกรรมของครูและนักเรียนจะตอ้งเกิดคู่กนั (บุญเก้ือ  ควรหาเวช, 2542, 

91)  และในการวิจยัผูว้ิจยัใช้แบบฝึกซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของชุดกิจกรรม  ดงันั้นการทาํกิจกรรม

ต่างๆในชุดแบบฝึกก็คือการทาํกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมาย

ของชุดกิจกรรมไว ้ ดงัน้ี 

ศิริลักษณ์  หนองเส (2545, น. 6)  ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้่า  หมายถึง   

ส่ือการเรียนการสอนที่ใชเ้พือ่พฒันาคุณลกัษณะในตวันกัเรียนในดา้นการเรียนรู้  การเสาะแสวงหา

ความรู้และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

เพชรรัตดา  เทพพิทกัษ์ (2545, น. 30)  กล่าวว่า  ชุดกิจกรรม  คือ  ชุดการเรียนหรือ 

ชุดการสอนนัน่เอง  ซ่ึงหมายถึง  ส่ือการสอนท่ีครูเป็นผูส้ร้างประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิด  

และองคป์ระกอบอ่ืนเพือ่ใหน้กัเรียนศึกษาและปฎิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

โดยครูเป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ  และมีการนาํหลกัการทางจิตวทิยามาใชใ้นการประกอบการเรียนเพื่อ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความสาํเร็จ 

พวงเพ็ญ  สิงห์โตทอง (2548, น. 10)   ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่า   

เป็นการรวบรวมส่ือการเรียนสําเร็จรูปไวเ้ป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหาให้ผูเ้รียนศึกษาด้วย

ตนเองได้อย่างสะดวก  ตามขั้นตอนที่กาํหนดเพื่อบรรลุจดประสงค์ที่ตั้งไว ้ เป็นการเรียนที่เน้น

ความสามารถส่วนบุคคล  ผูเ้รียนมีอิสระและพึ่งพาผูส้อนน้อยที่สุด  ถายในชุดประกอบดว้ยส่ือต่าง

ที่จะทาํให้ผูเ้รียนสนใจเรียนตลอดเวลา  ทาํให้เกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้  ประกอบดว้ยวสัดุ

อุปกรณ์หลายชนิด  และองค์ประกอบอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตวัเอง โดยที่ผูส้ร้างได้

รวบรวมและจดัอยา่งเป็นระบบไวเ้ป็นกลุ่ม  และสร้างไวเ้พื่อจุดประสงคใ์ดจะมีช่ือเรียกตามการใช้

งานนั้นๆ  เช่น  ถา้สร้างเพือ่การศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้รูใชป้ระกอบการสอน  โดยเปล่ียน

บทบาทใหค้รูพดูนอ้ยลง  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น  เรียกว่าชุดกิจกรรมสาํหรับครู  แต่ถา้ให้

ผูเ้รียนเรียนจากชุดกิจกรรมน้ี  เรียกว่า  ชุดกิจกรรม  ในการสร้างชุดกิจกรรมจะพิจารณาจาก   

1)  ใชส่ื้อหลายชิดตามจุดประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ 2)  เหมาะสมกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน  3)  เหมาะสม

กบัการตอบสนองของผูเ้รียน  4)  เป็นส่ือที่จดัหาไดไ้ม่ยาก 
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ดาํรงศกัด์ิ  มีวรรณ์ (2552, น. 17)  สรุปไวว้่า  ชุดกิจกรรม  คือ  การจดัประสบการณ์

เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาดว้ยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู้  โดยใช้

แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยครูตอ้งเป็นผูว้างแผน  กาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคืการเรียนรู้  

ส่ิงที่ตอ้งการผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหนา้ที่ใหค้าํปรึกษา 

นพคุณ  แดงบุญ (2552, น. 16)  สรุปไวว้่า  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือการสอนท่ีผูส้อน

สร้างขึ้น  ประกอบดว้ยส่ือวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด  เพื่อเกิดความสะดวกต่อ

การใช้ในการเรียนการสอน  และทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้   

ทั้งดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 

ประเสริฐ  สาํเภารอด (2552, น. 12)  สรุปไวว้า่  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ชุดการเรียนการ

สอนประเภทส่ิงตีพมิพแ์ละกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม  ประกอบดว้ย  

9  องค์ประกอบ  ได้แก่   1)   ช่ือกิจกรรม  2)   ค ํา ช้ีแจง  3)   จุดประสงค์  4)   เวลาที่ ใช ้  

5)  วสัดุอุปกรณ์  6)  เน้ือหาและใบความรู้  7)  สถานการณ์  8)  กิจกรรม  9)  แบบทดสอบทา้ย

กิจกรรม 

Good (1973, p. 306)  ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม  หมายถึง  โปรแกรมทางการ

สอนทุกอย่างที่จัดไว้เฉพาะ   มีว ัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการสอน  อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียน   

คู่มือครู  เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่ง

ชัด เจน  ชุดกิจกรรมน้ีค รู เ ป็นผู ้จัดให้นัก เ รียนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง   

โดยครูเป็นผูค้อยแนะนาํเท่านั้น 

Duann (1973, p. 169)  กล่าวถึงชุดการเรียนว่า  เป็นการเรียนรายบุคคล  (Individua   

lizedinstruction)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ทัฤทธ์ิผลทางการเรียนตามเป้าหมาย  

ผูเ้รียนจะเรียนตามอตัราความสามารถ  และความตอ้งการของตน 

Kapfer & Kapfer (1972, p. 3-10)  ได้ให้ความหมายของคาํว่าชุดการเรียนไวว้่า   

เป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ซ่ึงประกอบดว้ยคาํแนะนาํใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรม

การเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู้  ส่วนเน้ือหาที่นาํมาสร้างชุดการเรียน  นาํมา

จากขอบข่ายความรู้ที่หลกัสูตรกาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ซ่ึงตอ้งส่ือความหมายให้แก่ผูเ้รียนอยา่ง

ชดัเจน  จนผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมาย  หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นชุดส่ือประสมท่ีสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ  มีการกําหนด 

จุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงประกอบดว้ยคู่มือครู เน้ือหากิจกรรม วสัดุอุปกรณ์และ 

แบบทดสอบ มีการจดัเก็บไวใ้นแฟ้มหรือกล่อง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชค้าํว่าชุดกิจกรรม 

เป็นหลกัเพราะช่ือมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัประสบการณ์ที่เนน้ใหเ้ด็กเรียนรู้แบบลงมือ 
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กระทาํประกอบดว้ย ช่ือชุดกิจกรรม วตัถุประสงค ์อุปกรณ์ วิธีทาํหรือขั้นตอนของกิจกรรม การวดั

และประเมินผลและเคร่ืองมือประเมินที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2.6.2  หลกัจิตวทิยาที่นาํมาใชชุ้ดกิจกรรม 

วิชยั  ดิสระ (2533, น. 249-250)  ไดก้ล่าวถึงการสอนที่มีคุณภาพตามแนวคิดของบลูม 

วา่ประกอบดว้ยลกัษณะ  4  ประการ  คือ 

1.  การให้แนวทาง  คือ  การอธิบายของครูที่ทาํให้นักเรียนเขา้ใจว่าเม่ือเรียนเร่ืองนั้นๆ

แลว้จะตอ้งมีความสามารถอยา่งไร  ตอ้งทาํอะไรบา้ง 

2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน 

3.  การเสริมแรง  ทั้งการเสริมแรงภายนอก  เช่น  การใหส่ิ้งของ  การกล่าวชม  หรือ 

การเสริมแรงภายในตวันกัเรียนเอง  เช่น  ความอยากรู้อยากเห็น 

4.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และการแกข้อ้บกพร่อง  ซ่ึงจะตอ้งมีการแจง้ผลการเรียนและ

ขอ้บกพร่องใหน้กัเรียนทราบ 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523, น. 119) มีแนวคิดซ่ึงมาจากจิตวิทยาการเรียนท่ีนํามาสู่ 

การผลิตชุดการเรียน  ดงัน้ี 

1.  เพือ่สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.  เพือ่ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาดว้ยตนเอง 

3.  มีส่ือการเรียนใหม่  ท่ีช่วยในการเรียนของนกัเรียนและช่วยในการสอนของครู 

4.  ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนที่เปล่ียนไป  โดยเปล่ียนจากครูเป็นผูมี้อิทธิพลไป

เป็นยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.6.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบที่ต่างกนัตามที่นกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 Houstion Other (1972, p. 10-15)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 

1.  คาํช้ีแจง  (prospectus)  อธิบายถึงความสําคญัของจุดมุ่งหมาย  ขอบข่ายในส่วน 

ชุดกิจกรรม  ส่ิงที่ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ก่อนและขอบข่ายของกระบวนการเรียนทั้งหมดในชุดกิจกรรม 

2.  จุดมุ่งหมาย  (objectives)  คือ  ขอ้ความที่แจ่มชดัและไม่กาํกวมที่กาํหนดว่าผูเ้รียนจะ

ประสบความสาํเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

3.  การประเมินผลเบื้องตน  (pre – assessment)  มีวตัถุประสงค์  2  ประการ  คือ   

เพือ่ใหท้ราบวา่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใดในการเรียนการสอนนั้น  และดูวา่สมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมาย

เพยีงใด  การประเมินผลเบื้องตน้น้ีอาจอยูใ่นรูปแบบของการทดสอบขอ้เขียน  ปากเปล่า  การทาํงาน  

ปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือคาํถามง่ายๆ  เพือ่ใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 
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4.  การกาํหนดกิจกรรม  (enabling  activities)  คือ  การกาํหนดแนวทางและวิธีเพื่อไป 

สู่จุดหมายที่วางไว ้ โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ย 

5.  การประเมินผลขั้นสุดทา้ย  (post – assessment)  เป็นขอ้สอบเพือ่วดัผลหลงัเรียน 

ทิศนา  แขมมณี (2534, น. 10-12)  กล่าววา่  ชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 

1.  ช่ือกิจกรรม  ประกอบดว้ยหมายเลขกิจกรรม  ช่ือของกิจกรรมและเน้ือหา 

2.  คาํช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรม  และลกัษณะของการ 

จดักิจกรรมเพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

3.  จุดมุ่งหมาย  เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่สาํคญัของกิจกรรมนั้น  แนวคิดเป็นส่วนที่

ระบุเน้ือหา  หรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้น  ส่วนน้ีควรไดรั้บการย ํ้าและเนน้เป็นพเิศษ 

4.  ส่ือ  เป็นส่วนที่ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที่จาํเป้นในการดาํเนินกิจกรรม  เพื่อช่วยให้ครู

ทราบวา่ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 

5.  เวลาที่ใช ้ เป็นการระบุจาํนวนเวลาโดยประมาณวา่กิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเท่าใด 

6.  ขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุวิธีการดาํเนินกิจกรรม  เป็นขั้นตอน

เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้

7.  ภาคผนวก  ในส่วนน้ีคือ  ตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม  และขอ้มูล

อ่ืนๆ  ที่จาํเป็นสาํหรับครู  รวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2541, น. 95)  และบุญเก้ือ  วรหาเวช (2545, น. 95-96) กล่าวถึง

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 

1.  คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม  เป็นคู่มือที่จดัทาํขึ้นเพื่อให้ผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมศึกษาและปฏิบติั

ตามเพือ่บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  อาจประกอบดว้ยแผนการสอน  ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งเตรียมก่อน

สอน  บทบาทผูเ้รียนและการจดัชั้นเรียน 

2.  บตัรงาน  เป็นบตัรที่มีคาํสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบติัอย่างไรบา้ง  โดยระบุกิจกรรม

ตามลาํดบัขั้นตอนของการเรียน 

3.  แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผูเรียน  เป็นแบบทดสอบที่ใช้สําหรับ

ตรวจสอบว่าหลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแลว้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ที่กาํหนดไวห้รือไม่ 

4.  ส่ือการเรียนต่างๆ  เป็นส่ือสําหรับผูเ้รียนได้ศึกษา  มีหลายชนิดประกอบกัน   

อาจเป็นประเภท  ส่ิงพิมพ์  เช่น  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเร่ือง  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรม   

หรือประเภทโสตทสํนอุปกรณ์  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิต่างๆ  เทปบนัทึกเสียง  ฟิล์มสตริป  สไลด์

ของจริง เป็นตน้ 
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Green (1976, p. 38-47)  การสอนวิทยาศาสตร์สําหรับผูเ้รียนในโรงเรียนระดับ

มธัยมศึกษา  เม่ือผูส้อนมีการนาํอุปกรณ์ต่างๆ  เขา้มาใชใ้นการสอนตอ้งมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบั

หลกัสูตรและเป้าหมายเนน้ใหเ้ด็กไดค้น้พบความจริงดว้ยตนเอง  ไดท้าํงานดว้ยตนเองตามความยาก

ง่ายอยา่งเหมาะสม  การจดัการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเสนอรูปแบบการสร้าง 

ชุดการเรียนในการสอนวทิยศาสตร์ดว้ยตนเอง  ไวด้งัน้ี 

1.  บตัรคาํถามคาํตอบ  ซ่ึงนาํไปใชก่้อนและหลังเรียน  เพื่อศึกษาว่าผูเ้รียนรู้หรือไม่รู้

เร่ืองเก่ียวกบังานที่ทาํมาก่อนและเพือ่ใหเ้ด็กเกิดความคิดก่อน 

2.  การทดลอง  ประกอบดว้ยปัญหาที่นาํไปสู่การทดลอง  วสัดุอุปกรณ์ที่ใชแ้ละวิธีการ

ดํา เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง   บ ท บ า ท ข อ ง ผู ้ส อ น ใ น ก า ร ส อ น โ ด ยใ ช้ ชุ ด ก า ร เ รี ยน ด้ว ยต น เอ ง   

คือ  เป็นผูต้รวจสอบผลการทดลอง  ผูส้อนตอ้งพยายามให้ผูเ้รียนไดร่้วมอภิปรายและผูส้อนตอ้ง

แนะนาํใหผู้เ้รียนทดลองซํ้ า  เพือ่ตรวจสอบผลการทดลอง 

Duann (1973, p. 169)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว ้ 6  ประการ  คือ 

1.  มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียน 

2.  บรรยายเน้ือหา 

3.  มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

4.  มีกิจกรรมในการเรียน 

5.  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

6.  มีเคร่ืองมือวดัผลก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน 

ศิริลกัษณ์  หนองเส (2545, น. 6-7)  ได้จดัทาํกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู้

ทางวทิยาสาสตร์  ภายในชุดกิจกรรมน้ี  มีโครงสร้างดงัน้ี 

1.  ช่ือชุดกิจกรรม  หมายถึง  ช่ือกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

2.  ช่ือหน่วย  หมายถึง  หัวขอ้ยอ่ยท่ีประกอบขึ้นเป็นชุดกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพการ

เรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ในแต่ละชุดกิจกรรม 

3.  คาํช้ีแจงสาํหรับนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมในชุดกิจกรรม  หมายถึงขอ้แนะนาํใน

การเรียนดว้ยตนเองจากชุดกิจกรรมของผูเ้รียน 

4.  สาระการเรียนรู้  หมายถึง  เน้ือหา  รายละเอียดของหน่วยการเรียนในชุดกิจกรรม 

5.  ตวับ่งช้ีในการเรียนรู้  หมายถึง  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูของเน้ือหาในหน่วย

ยอ่ยของชุดกิจกรรมตามที่หลกัสูตรกาํหนด 

6.  เวลาที่ใช ้ หมายถึง  ระยะเวลาที่ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมยอ่ย 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย  หมายถึง  การกาํหนดงานท่ีจะใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
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8.  ส่ือและอุปกรณ์ที่ใช ้ หมายถึง  วสัดุอุปกรณ์ที่ใชก้บัการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม 

9.  การประเมินผล  หมายถึง  การทดสอบความสามารถของผูเ้รียนหลงัจากเรียนดว้ย

หน่วยการเรียนในชุดกิจกรรม 

พลูทรัพย ์ โพธ์ิสุ (2546, น. 44-46)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย

เอกสาร  2  ส่วน  คือ  1)  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  และ  2)คู่มือผูส้อนประกอบการสอนชุดกิจกรรม

วทิยาศาสตร์  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  มีไวเ้พื่อให้ผูเ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการทาํกิจกรรมแต่ละ

คร้ัง  ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

1.1  ช่ือกิจกรรม  เป็นส่วนท่ีระบุหมายเลขกิจกรรม  และช่ือกิจกรรม 

1.2  คาํช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของชุดกิจกรรม  และลกัษณะ

ของกิจกรรม 

1.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเป็นจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรม 

1.4  เวลาที่ใช ้ เป็นส่วนระบุเวลาทั้งหมดในการใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุด 

1.5  ใบความรู้  เป็นส่วนระบุเน้ือหาของกิจกรรมนั้นๆ 

1.6  อุปกรณ์  เป็นส่วนท่ีระบุวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกิจกรรม 

1.7  กิจกรรม  เป็นส่วนท่ีระบุกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรม 

ของผูเ้รียน 

1.8  แบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม  เป็นส่วนที่กาํหนดคาํถามเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 

2.  คู่มือประกอบการสอนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  มีไวเ้พื่อให้ผูส้อนเป็นแนวทาง 

ในการจดัการเรียนการสอน  และดาํเนินกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ช่ือกิจกรรม  เป็นส่วนท่ีระบุหมายเลขกิจกรรม  และช่ือกิจกรรม 

2.2  คาํช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของชุดกิจกรรม  และลกัษณะ

ของกิจกรรม 

2.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเป็นจุดมุ่งหมาย

เชิงพฤติกรรม 

2.4  แนวคิดหลกั  เป็นส่วนที่ระบุแนวคิดหลกัที่มีในชุดกิจกรรมแต่ละชนิด 

2.5  เวลาที่ใช ้ เป็นส่วนที่ระบุเวลาทั้งหมดในการใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุด 

2.6  ส่ืออุปกรณ์  ป็นส่วนที่ระบุวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกิจกรรม 
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2.7  การดําเนินกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติ

กิจกรรมของผูเ้รียน 

2.8  ค ําเฉลยแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุค ําเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อ 

เป็นแนวทางในการพจิารณาคาํตอบของผูเ้รียน 

2.9  ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม  เป็นส่วนท่ีระบุคาํแนะนาํในการทาํกิจกรรม 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของชุดแบบ

ฝึก  คือ  ช่ือชุดแบบฝึก  คาํช้ีแจง  จุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาที่ใช้  ใบความรู้  แบบฝึกหัด  

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.6.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 

ในการสร้างชุดกิจกรรม  มีนักการศึกษาไดเ้สนอขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมไว้

ดงัน้ี 

Butts (1974, p. 85)  เสนอหลกัการสร้างไว ้ ดงัน้ี 

1.  ก่อนที่จะสร้างตอ้งกําหนดโครงร่างคร่าวๆ  ก่อนว่าจะเขียนเก่ียวกับเร่ืองอะไร   

มีวตัถุประสงคอ์ะไร 

2.  ศึกษางานดา้นวทิยาศาสตร์ละเอกสารที่เกี่ยวกบัเร่ืองที่จะทาํ 

3.  เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเน้ือหาที่สอดคลอ้งกนั 

4.  แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ยๆ  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

ของผูเ้รียน 

5.  กาํหนดอุปกรณ์ที่จะใชใ้นกิจกรรมแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัแบบฝึก 

6.  กาํหนดเวลาที่ใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 

7.  กาํหนดการประเมินผลวา่จะประเมินผลก่อนเรียนหรือหลงัเรียน 

Dervito  &  Krockover (1976, p. 388)  ไดจ้ดัทาํชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรคมี์ช่ือว่า  “Creative  Science  Ideas  and  Activities  for  Teacher  and  

Children”  กิจกรรมที่สร้างขึ้นไดน้าํกระบวนการวทิยาสาสตร์มาสมัพนัธก์บัความรู้ทางวทิยาศาสตร์  

เพือ่กระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความคิดเพือ่พฒันากิจกรรมอ่ืนๆ  ตามมาอีก  ชุดการเรียนน้ีจะช่วยประหยดั

ค่าใช้จ่าย  ช่วยให้ครูมีทักษะและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ประสบความสาํเร็จ  รูปแบบในการสร้างชุดการเรียนเพือ่พฒันากิจกรรมทางวทิยาศาสตร์มีดงัน้ี 

1.  ปัญหาเพือ่นาํไปสู่กิจกรรม 

2.  กาํหนดสถานการณ์ซ่ึงเป็นบรรยากาศหรือกาํหนดกิจกรรมการทดลอง 
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3.  คาํถามจากการใชส้ถานการณ์หรือทาํกิจกรรมการทดลอง  คาํถามน้ีไม่มีคาํตอบ   

เด็กจะตอบอยา่งไรก็ได ้ คาํตอบของเด็กอยูใ่นรูปสมมติฐาน 

4.  ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเพือ่แนะนาํเด็กใหท้าํกิจกรรมต่อเน่ืองไปอีก 

5.  คาํถามเพื่อให้เด็กเกิดความคิดและความสนใจท่ีจะดาํเนินการหาขอ้เท็จจริงตาม

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2549, น. 8-9)  ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  อ้างในรายงานการวิจัยและพฒันาชุดกิจกรรม  การจดักระบวน 

การเรียนรู้เป็นสาํคญัดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย  ไดส้รุปการวจิยั  ดงัน้ี 

1.  ขั้นส่งเสริมความรอบรู้  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนไดสึ้กษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลจากสถานการณ์  เร่ืองที่กาํหนดให้ เช่น จากการเรียนรู้ จากการทดลอง จากการปฏิบัติ  

เพือ่นาํขอ้มูลมาจดักระทาํอยา่งมีความหมาย สู่การพฒันาทกัษะการคิด การสรุปองคค์วามรู้ 

2.  ขั้นปฏิบัติการดีมีประโยชน์ต่อสังคม  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ  ได้ลงมือปฏิบัติ  เพิ่มพูนทักษะการคิด  พฒันาทักษะ 

การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ทกัษะปฏิบติัที่มีคุณค่าต่อสงัคม 

3.  ขั้นเผยแพร่และพฒันาผลงาน  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้รู้จักการตรวจสอบ  ปรับปรุง  พัฒนา  แก้ไขผลงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวน 

การคิดวเิคราะห์ขอ้เด่น  ขอ้ดอ้ย  พร้อมทั้งฝึกทกัษะการปฏิบติัในการประชาสัมพนัธ์  โดยการพูด

และการเขียน 

วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2525, น. 189-192)  ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว ้  

10  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชาทั้งหมดอยา่งละเอียดว่าส่ิงที่เรานาํมาทาํเป็นชุดกิจกรรม

นั้นจะมุ่งเน้นให้เกิดหลักการของการเรียนรู้อะไรบ้างให้กับผูเ้รียน  นําวิชาที่ได้จากการศึกษา

วิเคราะห์แล้วมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยนั้นจะมีหัวเร่ืองย่อยๆ  รวมอยู่อีกที่ 

เราจะต้องศึกษาพิจารณาให้ละเอียดชัดเจนเพื่อไม่ ให้เกิดการซํ้ าซ้อนในหน่วยอ่ืนๆ  และ 

ควรคาํนึงถึงการแบ่งหน่วยของการเรียนการสอนของแต่ละวิชานั้น  ควรจะเรียงลาํดับขั้นตอน 

ของเน้ือหา  สาระสาํคญัใหถู้กตอ้งวา่อะไรเป็นส่ิงจาํเป็นที่ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ก่อนอนัเป็นพื้นฐาน

ตามขั้นตอนของความรู้และลกัษณะธรรมชาติในวชิานั้น 

2.  เม่ือศึกษาเน้ือหาสาระและแบ่งหน่วยการเรียนรู้ได้แล้วจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจ 

อีกคร้ังวา่  จะทาํชุดการสอนแบบใดโดยคาํนึงถึงขอ้กาํหนกวา่  ผูเ้รียนคือใคร  จะให้อะไรกบัผูเ้รียน  

จะทาํกิจกรรมอยา่งไร  และจะทาํไดดี้อยา่งไร  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการเรียน 
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3.  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้  โดยประมาณเน้ือหาสาระที่เราจะสามารถถ่ายทอดความรู้

แก่นักเรียน  หาส่ือการเรียนได้ง่าย  พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกคร้ังหน่ึงว่าหน่วย 

การเรียนรู้น้ีมีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร  และมีหัวเร่ืองย่อยๆ  อะไรอีกที่รวมกันอยู ่

ในหน่วยน้ี 

4.  กําหนดความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ  ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับหน่วย  

 และหัวเร่ือง  โดยสรุปแนวความคิด  สาระและหลักเกณฑ์ท่ีสําคัญ  เพื่อเป็นแนวทางใน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

5.  จุดประสงคก์ารเรียน  ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสาระสาํคญั 

6.  การวเิคราะห์งาน  คือการนาํจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้มาทาํการวเิคราะห์งานเพื่อ

หากิจกรรมการเรียนรู้  แล้วจดัลาํดับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  สอดล้องกับจุดประสงค ์

ที่กาํหนดไวใ้นแต่ละขอ้ 

7.  เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน 

การสอน  จะตอ้งนาํกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละขอ้ท่ีทาํการวเิคราะห์งาน  และเรียงลาํดบักิจกรรม

ไวท้ั้งหมดมาหลอมรวมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสมบูรณ์ที่สุด  เพื่อไม่ให้เกิดการซํ้ าซ้อนในการ

เรียน  โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้รียน  วิธีดาํเนินการสอน  ตลอดจนการติดตามผล  

 และการประเมินพฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกเม่ือมีการเรียนการสอน 

8.  ส่ือการเรียน  คือวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้ง

กระทาํเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งจดัทาํและจดัหาไวใ้ห้เรียบร้อย  ถา้ส่ือการ

เรียนรู้เป็นของที่ใหญ่โตหรือมีคุณค่าที่ตอ้งจดัเตรียมมาก่อนจะตอ้งเขียนบอกไวใ้ห้ชดัเจนในคู่มือ

ผูส้อนเก่ียวกบัการใชชุ้ดการสอนวา่จะตอ้งจดัหาได ้ ณ  ที่ใด 

9.  การประเมินผล  คือการตรวจสอบดูวา่หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียน

ไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่กาํหนดไวห้รือไม่  การประเมินผลน้ีจะ

ใชว้ธีิการใดก็ตาม  แต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่เราตั้งไว ้

10.  การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมเพือ่ปรับปรุงใหเ้หมาะสมควรนาํไปใชก้บักลุ่มเล็กๆ  ดูก่อน  เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง

และแกไ้ขปรับปรุงอยา่งดีแลว้จึงนาํไปใชก้บักลุ่มใหญ่หรือทั้งชั้น 

จากขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม  สรุปไดว้่า  การสร้างชุดกิจกรรมควรมีการวางแผน  

กาํหนดเน้ือหา  ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กาํหนดกิจกรรม  กาํหนดเวลา  ส่ืออุปกรณ์

และการประเมินผล  แลว้นาํไปทดลองใชเ้พื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการสร้างตาม

แนวของบทัส์  และวชิยั  วงศใ์หญ่  มาประยกุตเ์พือ่ความเหมาะสมของงานวจิยัคร้ังน้ี 
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2.6.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

ประเสริฐ  สาํเภารอด (2552, น. 16)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปไดว้า่  

ชุดกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน  ทาํให้ได้รู้จกัการแสวงหา

ความรู้ความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะชุดกิจกรรม

สามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  สร้างความพร้อม   

และความมัน่ใจใหแ้ก่ครูผูส้อนทาํใหค้รูสอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

อุษา  คาํประกอบ (2530, น. 33)ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของ 

แฮริสเบอร์เกอร์  ไว ้ 5  ประการ  คือ  

1.  นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด  หลังจากนั้ นก็ 

เร่ิมตน้เรียนในส่ิงที่ตนเองไม่ทราบ  ทาํใหไ้ม่ตองเสียเวลามาเรียนในส่ิงท่ีตนเองรู้อยูแ่ลว้ 

2.  นกัเรียนสามารถนาํบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดต้ามความพอใจไม่จาํกดัในเร่ืองของ

เวลาและสถานที่ 

3.  เม่ือเรียนจบแลว้ผูเ้รียนสามารถทดสอบตวัเองไดท้นัทีเวลาไหนก็ได ้ และไดท้ราบ

การเรียนของตนเองทนัทีเช่นกนั 

4.  นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับผู ้สอนมากขึ้ น  เพราะผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง   

ครูก็มีเวลาใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียนที่มีปัญหาในขณะใชชุ้ดกิจกรรมดว้ยตนเอง 

5.  นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้ นขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู ้เ รียนเอง  

ไม่มีคาํวา่สอบตกสาํหรับผูท้ี่เรียนไม่สาํเร็จ  แต่จะทาํใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม่  จนผล

การเรียนไดต้ามมาตรฐานที่ตั้งไว ้

สมจิต  สวธไพบูลย ์(2535, น. 39)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 

1.  ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามอตัภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 

2.  ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 

3.  ใชส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั 

4.  ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการอ่าน 

5.  ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนที่ตอ้งทบทวนซํ้ าซาก 

6.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนพร้อมกนั 

7.  นกัเรียนตอบผดิไม่มีผูเ้ยาะเยย้ 

8.  นกัเรียนไม่ตอ้งคอยฟังส่ิงที่ครูสอน 

9.  ช่วยลดภาระของครูในการสอน 

10.  ช่วยประหยดัรายจ่ายอุปกรณ์นกัเรียนท่ีมีจาํนวนมาก 
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11.  ผูเ้รียนจะเรียนเม่ือใดก็ได ้

12.  การเรียนไม่จาํกดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี 

13.  ส่งเสริมความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียน 

จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมดงักล่าว  ผูว้จิยัสรุปประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

2.  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดในดา้นต่างๆ 

3.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและสถานท่ี 

4.  ย ํ้าใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียนมากยิง่ขึ้น  เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจก็สามารถนาํมา

ศึกษาเรียนรู้ไดเ้สมอ  แมว้า่อาจจะลืมเร่ืองเดิมท่ีเคยเรียนแลว้ 

5.  ลดบทบาทหนา้ที่ในการสอนของครูโดยใหน้กัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้แทน 

6.  เป็นการพฒันาส่ือการสอนของครู  โดยจะตอ้งทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

7.  ลดความกดดนัใหก้บัผูเ้รียนที่เรียนรู้ชา้ 

8.  ช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้กิดประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ 

 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จุฬาลกัษณ์ สุตระ (2550, บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการจดักิจกรรมประสาทสัมผสัที่มี 

ผลต่อความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กเด็กวยัเตาะแตะ ผลการวิจยัพบว่า เด็กวยัเตาะแตะ

ก่อนการจดักิจกรรมและระหว่างการจดักิจกรรมประสาทสัมผสั ในแต่ละช่วงสัปดาห์มีคะแนน

เฉล่ีย ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยเฉล่ียรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั .01 และเม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่าคะแนนความสามารถ 

ในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยเฉล่ียรวมมีการเปล่ียแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั .01 

สาธิตา จักรบุตร (2550) ผลของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถ 

ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กการประสานงานระหวา่งมือและตาและความสามารถดา้นการเขียนลีลา

เส้น : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก ระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบา้นหนองแวง จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการวิจยัพบว่า คะแนนความสามารถในการประสานงานระหว่างตากับมือ ของนักเรียนหลัง

ไดรั้บการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และคะแนนความสามารถ 

ในการเขียนลีลาเส้นของนักเรียนหลังได้รับการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั .01 
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สมศรี เมฆไพบูลยว์ฒันา (2551, บทคดัยอ่) ศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั

เล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า 

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวยัที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อย

ดอกไมสู้งกวา่เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคป์กติ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 

สุชนม์ ปิยพงศ์โกวิท (2552) ได้ศึกษาผลของการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อ

ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวยั สรุปไดว้่าเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะ

ประดิษฐ์ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉ่ียของคะแนนทักษะการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กเท่ากับ 5.43  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.547 และหลงัการทดลอง เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม

ศิลปะประดิษฐ์มีค่าเฉล่ียของคะแนนทกัษะการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กเท่ากับ 8.43 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.165 และคะแนนทักษะการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวยัก่อน 

การทดลองและหลงัการทดลองมีความแตกต่างงกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

กิตติยา แกว้ขอมดีและสุกญัญา จนัทรมาศ (2559) รายงานการวิจยัการจดักิจกรรมการ

ป้ันแป้งโดวเ์พื่อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กอนุบาลชั้นปีที่1/2 โรงเรียน

เกษมพิทยา สรุปผลการวิจยัว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับกิจกรรมการป้ันเพื่อพฒันาความสามารถของ

กลา้มเน้ือมือหลงัการทดลองทาํกิจกรรมการป้ันอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 มณฑา ไร่ทิม (2544) ไดท้าํวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการวาดภาพระบายสี

โดยใชกิ้จกรรมที่ฝึกประสาทสัมผสัทั้งห้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดว้ยการสอน

แบบกระบวนการกลุ่มสมัพนัธก์บัการสอนตามแนวคิดของเบอร์ไนซ์แมคคาธ่ี 4 แม็ท แตกต่างกัน

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการวาดภาพระบายสีจากวสัดุสัมผสั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ณัฐวรรณ    ขนชัยภูมิ (2546) ได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรม 

ฝึกประสาทสัมผสัทั้งห้าในการภาพกับการป้ันที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น

อนุบาล 2 โรงเรียนวดัสระบวั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหาคร พบว่า 1) นักเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 

มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้ นหลังจากได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมฝึกประสาทสัมผสัทั้ งห้า 

ในการวาดภาพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 มีความคิด

สร้างสรรคเ์พิม่ขึ้นหลงัจากไดรั้บการฝึกโดยใชกิ้จกรรมฝึกประสาทสัมผสัทั้งห้าในการป้ัน อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ท่ีได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรม 

ฝึกประสาทสัมผสัทั้งห้าในการวาดภาพนักเรียนที่ไดรั้บการฝึกโดยใชกิ้จกรรมฝึกประสาทสัมผสั 

ทั้งหา้ในการป้ัน มีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ดวงพร พิทักษ์วงศ์ (2546, น. 81) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพฒันา

ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัที่เรียนด้วย 

ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ เ พื่ อ พัฒ น า ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ ท่ี เ รี ย น ต า ม แ บ บ ป ก ติ ต า ม 

แนวการจดัประสบการณ์ชั้นปฐมวยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

รัตนา นิสภกุล (2550, น. 74 ) ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการ 

จดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยนํ้ าตาลไอซ่ิง พบว่า การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลงัการ 

ทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยนํ้ าตาลไอซ่ิงสูงกว่าก่อนทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย 

นํ้ าตาลไอซ่ิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

วลิญา ปรีชากุล  (2550)  ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพท่ีมีต่อความคิด

สร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นอนุบาลพบว่า หลงัการทดลองทาํกิจกรรมศิลปะวาดภาพกลุ่มตวัอยา่งมี

คะแนนความคิดสร้างสรรคท์ั้งโดยรวมและรายดา้นเพิม่ขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 

ปานิตา กุดกรุง (2553, บทคดัยอ่) ศึกษาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไดรั้บการจดั

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาติ พบว่า เด็กปฐมวยัมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

สูงขึ้ นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวสัดุธรรมชาติ โดยทักษะพื้นฐาน 

ทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากผลการวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าชุดกิจกรรมเป็นส่ือประสมที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบสามารถ 

ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์สามารถเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้ นได้ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ในการส่งเสริมให้เด็กได้คิดสร้างสรรค ์จินตนาการ อีกทั้งยงัช่วยพฒันากลา้มเน้ือมือ น้ิวมือของ 

เด็กไดดี้อีกดว้ย  

Hilgard E.R. (1962) ได้ศึกษาคน้ควา้เร่ืองความพร้อมในการใช้กลา้มเน้ือเล็ก พบว่า 

เด็กมีอายมุากกวา่มีวุฒิภาวะมากกว่าจะเขียนรูปไดเ้ร็วและง่ายกว่าเด็กที่มีอายนุ้อย จากการทดลอง

กบัเด็กกลุ่มหน่ึงอายุประมาณ 2-3 ขวบ โดยการฝึกให้ติดกระดุม ปีนบนัได และการใช้กรรไกร 

เป็นเวลา 12 อาทิตย ์เปรียบเทียบกบัเด็กอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บการฝึกทาํกิจกรรม

ต่างๆ ดังกลุ่มทดลอง เด็กกลุ่มน้ีมีอายแุก่กว่าเด็กกลุ่มแรก 3 เดือน ผลปรากฏว่าหลงัการฝึกหัด  

12 อาทิตย ์เด็กกลุ่มในทดลองสามารถทาํกิจกรรมเหล่าน้ีได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม หลังจากนั้ น 

กลุ่มควบคุมได้รับการแนะนาํให้ทาํกิจกรรมต่างๆ ดงัขา้งตน้ภายในเวลา 1 อาทิตย ์ผลปรากฏว่า 

เด็กกลุ่มน้ีทาํไดดี้เท่ากบักลุ่มทดลอง ซ่ึงไดรั้บการฝึกหัดมาเป็นเวลา 3 เดือน ผลจากการทดลองน้ี

สรุปไดว้า่เด็กอายมุากกวา่ใชเ้วลาในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก นอ้ยกวา่เด็กท่ีมีอายนุอ้ย 
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Shelden (1998) ได้ศึกษาถึงความแม่นยาํในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและการสังเกต

พฤติกรรมการทาํงานระหวา่งกลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนที่เป็นอมัพาตไม่สามารถเดินไดก้บัเด็ก

ปกติ โดยเด็กที่เป็นอมัพาตไม่สามารถเดินไดต้อ้งประสบกบัความยากลาํบากมากกวา่เด็กที่มีร่างกาย

และสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาปกติ เช่น มีขอ้จาํกดัดา้นการเขียน การทาํกิจกรรมในห้องเรียน 

ทั้งน้ีไดมี้มาตรฐานในการทดสอบทกัษะต่างๆ ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กเพื่อหาระดบัมาตรฐาน

ของสติปัญญที่เด็กตอ้งเกิดทกัษะในการเรียนรู้จาํเป็นสําหรับเด็ก การวิเคราะห์ผลดา้นการทาํงาน

ของกลา้มมดัเล็กและพฤติกรรมในการทาํงานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Stapp (1964, p. 52-58) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และ

สติปัญญาของนกัเรียนที่เรียนศิลปะและไม่เรียนศิลปะพบวา่ ความคิดสร้างสรรคแ์ละสติปัญญาไม่มี

ความสัมพนัธ์กนัแต่นักเรียนที่เรียนศิลปะได้คะแนนความคิดสร้างสรรคสู์งกว่าพวกที่ไม่ไดเ้รียน

ศิลปะ 

William (1917, p. 352- 358) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค ์

ดา้นความคิดริเร่ิมกบั คะแนนของหมวดวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และ

ดนตรี ผลปรากฏว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดริเร่ิมกับคะแนนรวมหมวดศิลปศึกษาและ 

วชิาดนตรีมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

Kelley (1986, p. 32-a) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผนเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นเวลา 10 สัปดาห์ใน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่า ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็กที่เขา้ร่วมตามแผนกบัเด็กที่

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมตามแผนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์ามารถพฒันาเด็กให้มีความพร้อมในทุกๆดา้น 

 ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยเฉพาะการพฒันาด้านการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก ดงันั้น การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจึ์งมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นพื้นฐาน

ในพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยั 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell เพื่อพฒันา

ความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวยั โดยมีวิธีดาํเนินการศึกษาตาม

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากรเป้าหมาย 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานวจิยั 

3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวทิยา ๒ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 

แผน กิจกรรม 10 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.  การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4) การฉีก-ตดัปะ  

2.  ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนบัเลข 

3.  การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

4.  นิสัยส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 

(3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  
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3.2.2  แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม  

ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นความคล่องแคล่ว 

2.  ดา้นความยดืหยุน่ 

3.  ดา้นความถูกตอ้งและความสามารถในการควบคุม 

4.  ดา้นการประสานกนั 

5.  ดา้นการรับรู้โดยการสมัผสั 

3.2.3  แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม 

        

3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.3  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 

แผน 

1.  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พทุธศกัราช 2546 สาํหรับเด็ก อาย ุ3-5 ปี  

2.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของ   

(พรเพญ็ บวัทอง, 2555) (อโนชา ถิรธาํรง,  2550)  

3.  ผูว้จิยัไดส้ร้างแผนการจดักิจกรรมการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคแ์นวคิดของ Gesell  

จาํนวน 10 แผน โดยกาํหนดรายละเอียดในกิจกรรม ดงัตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  การใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  

 

สัปดาห์ คร้ัง กิจกรรม ช่ือกิจกรรม 

1 1 นิสยัส่วนตวัและส่วนรวม - การแสดงความเคารพผูใ้หญ่ 

 

2 

2 การเคล่ือนไหว 
- การวาดภาพ 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

3 การเคล่ือนไหว 
- การร้อยลูกปัด 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

3 

4 การเคล่ือนไหว 
- การป้ัน 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

5 การเคล่ือนไหว 
- การฉีกตดัปะ 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

4 

6 ภาษา - เพลงตาดู หูฟัง 

7 ภาษา - เพลงราํระบาํชาวเกาะ 

8 ภาษา - เพลงนบัเลข 

5 9 
การปรับตวั 

นิสยัส่วนตวัและส่วนรวม 

- การยกนํ้ าหรือหมุนถงั 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

5 10 
การปรับตวั 

นิสยัส่วนตวัและส่วนรวม 

- ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 

- การจดัเก็บอุปกรณ์ 

  

จากตารางการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell ประกอบด้วย

กาํหนดการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง ซ่ึงแยกออกมาเป็นแผนการจดักิจกรรมไดท้ั้งหมด 10 แผนใชเ้วลา

ในการทดลอง 5 สัปดาห์ คร้ังละ 30 นาที ในกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell โดย

กาํหนดรูปแบบของแต่ละแผนประกอบไปดว้ย 

1.  ช่ือกิจกรรม 

2.  จุดประสงคข์องการทาํกิจกรรม 

3.  ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

4.  การประเมินผล   

5.  วสัดุ-อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทาํกิจกรรม 
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3.3.2  แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม ทั้ง 5 

ดา้น มีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการสร้างแบบประเมิน

ความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยการสังเกตของ  (รวินพร ผาด่าน, 2557) (ผกากานต ์

นอ้ยเนียม, 2556) 

2.  ผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 2.1 มาสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก และเกณฑก์ารประเมินใหค้รอบคลุมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ทั้ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ความคล่องแคล่ว  ความยดืหยุน่ การประสานกนั การรับรู้โดยการสัมผสั ความถูกตอ้ง

และความสามารถในการควบคุมโดยใชแ้บบมาตราส่วนกาํหนดตวัเลข (Numerical Rating Scales) 

3.  ผูว้ิจัยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถด้านการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก ออกเป็น 4 ระดบัคะแนน 3  2  1  และ  0  การให้คะแนนผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน

ความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนโดยสังเกตความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัเล็กควบคู่ไปขณะที่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  และ

ประเมินใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ถา้พบว่าพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดั

เล็กของนักเรียนอยู่ในระดับใดก็ใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดับคะแนนของแบบประเมิน

ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 
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ตารางที่ 3.2  คาํอธิบายการใหค้ะแนนพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก  
 

คาํอธิบายการให้คะแนนพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก ระดับคะแนน 

1.  ความคล่องแคล่ว 

1.1 เคล่ือนไหวมือและน้ิวมือในการปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

รวดเร็ว และสามารถปฏิบติักิจกรรมเสร็จก่อนเวลาที่กาํหนดไดอ้ยา่งดี 

1.2 เคล่ือนไหวมือและน้ิวมือในการปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

รวดเร็ว และสามารถปฏิบติักิจกรรมเสร็จก่อนเวลาที่กาํหนด 

1.3 เคล่ือนไหวมือและน้ิวมือในการปฏิบติักิจกรรมไดแ้ละสามารถปฏิบติั

กิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่กาํหนด 

1.4 เคล่ือนไหวมือและน้ิวมือในการปฏิบติักิจกรรมไม่คล่องแคล่วหรือปฏิบติั

กิจกรรมไม่เสร็จ 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

2.  ความยืดหยุ่น 

2.1 มือและน้ิวมือมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งทื่อ สามารถโค้ง งอ หมุนและ

เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งยกแขนไดอ้ยา่งดี 

2.2 มือและน้ิวมือมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งทื่อ สามารถโค้ง งอ หมุนและ

เคล่ือนไหวไดอ้ยา่ง 

ต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งยกแขน 

2.3 มือและน้ิวมือมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งทื่อ สามารถโค้ง งอ หมุนและ

เคล่ือนไหวได ้แต่ตอ้งยกแขน 

2.4 มือและน้ิวมือมีความยดืหยุน่ มีลกัษณะแขง็ทือ่ เคล่ือนไหวในลกัษณะ

โคง้ งอ หมุนไดย้าก 

 

3 
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0 
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  ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

คาํอธิบายการให้คะแนนพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก ระดับคะแนน 

3.  การประสานกัน 

3.1 เคล่ือนไหวน้ิวมือและมือทั้งสองขา้งทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยทาํงาน

ประสานสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วไดอ้ยา่งดี 

3.2เคล่ือนไหวน้ิวมือและมือทั้ งสองข้างทํากิจกรรมร่วมกันโดยทาํงาน

ประสานสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3.3 เคล่ือนไหวน้ิวมือและมือทั้งสองขา้งทาํกิจกรรมร่วมกนัได ้แต่ไม่อยา่ง

คล่องหรือดูเกง้กา้ง 

3.4 ไม่สามารถเคล่ือนไหวน้ิวมือและมือทั้งสองขา้งทาํกิจกรรมร่วมกนัได ้

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

4.  การรับรู้โดยการสัมผัส 

4.1 ใช้มือ น้ิวมือเคล่ือนไหวหรือปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนได้ถูกตอ้ง

ทั้งหมดไดอ้ยา่งดี 

4.2 ใช้มือ น้ิวมือเคล่ือนไหวหรือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

ทั้งหมด 

4.3 ใชมื้อ น้ิวมือเคล่ือนไหวหรือปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดถู้กตอ้งเป็น

ส่วนใหญ่ 

4.4 ใชมื้อ น้ิวมือเคล่ือนไหวหรือปฏิบติักิจกรรมไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

5.  ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม 

5.1 ใช้มือและน้ิวมือในการหยบิ จบัถือ อุปการณ์ต่างๆ ตามลกัษณะงานที่

กาํหนด ควบคุมทิศทางการทาํงานของมือและน้ิวมือไดอ้ยา่งมัน่คงไดอ้ยา่งดี 

5.2 ใช้มือและน้ิวมือในการหยบิ จบัถือ อุปการณ์ต่างๆ ตามลกัษณะงานที่

กาํหนด ควบคุมทิศทางการทาํงานของมือและน้ิวมือไดอ้ยา่งมัน่คง 

5.3ใช้มือและน้ิวมือในการหยิบ จบัถือ อุปการณ์ต่างๆ ตามลักษณะงานที่

กาํหนด เป็นส่วนใหญ่ควบคุมทิศทางการทาํงานของมือและน้ิวมือได ้

5.4 ใชมื้อและน้ิวมือในการหยบิ จบัถือ อุปการณ์ต่างๆ ตามลกัษณะงานที่

กาํหนด ควบคุมทิศทางการทาํงานของมือและน้ิวมือไม่ได ้
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4.  ผู ้วิจัยได้สร้างคู่มือประกอบคาํแนะนําแบบประเมินความสามารถด้านการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

3.3.3  การสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  มีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัได้ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546 สําหรับเด็ก  

อาย ุ3-5 ปี  

2.  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะของ   

(ดวงพร พทิกัษว์งศ,์ 2546) 

3.  ผูว้จิยัไดส้ร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell ประกอบดว้ย 

-  การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ  

-  ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนบัเลข 

-  การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

-  นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่  (1) การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2) ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 

(3) การแสดงความเคารพผูใ้หญ่   

4.  ในแต่ละชุดกิจกรรม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
-  แผนการจดักิจกรรมการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 

-  สร้างคู่มือประกอบคาํแนะนาํแบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

3.3.4  ผูว้จิยัไดน้าํแผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 

แบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก  

3.3.5  นาํแผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell แบบ

ประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูก

ตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item – 

Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p. 49-60) โดยให้ผูเ้ช่ือวชาญให้

คะแนนความคิดเห็นในการพจิารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1  แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิด

ของGesell แบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก วดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ด้

จริง 

คะแนน 0  ไม่แน่ใจว่าแผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคแ์นวคิด

ของGesell แบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก วดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ด้

จริง 
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คะแนน -1 แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามมแนวคิด

ของGesell แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ไม่ได้วดัผลการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงค ์

เกณฑค์่า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์ชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิด

ของ Gesell มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1.00 

3.3.6  นาํแผนการจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell แบบ

ประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บัประชากรเป้าหมาย 

 

3.4  การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมกับนักเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียน 

บวรวทิยา 2โดยไดด้าํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

3.4.1  ผูว้จิยัสาธิตขั้นตอนการทาํกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  จาํนวน 10 แผน 

กิจกรรม 10 กิจกรรม ใหน้กัเรียนไดรู้้จกั เพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจของนักเรียน 

3.4.2  ผูว้ิจยัทาํการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  จาํนวน 

10 แผน ใช้เวลาในการจดักิจกรรมแผนละ 30 นาทีในระหว่างการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัจะสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนในด้านการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใช้แบบประเมินความสามารถการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคะแนน 3  2  1  และ  0  และรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะนาํไป

วเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4.3  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดท้าํการบนัทึกพฤติกรรมนักเรียนตามแบบ

บนัทึกหลงักิจกรรม 

 

 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์แบบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประชากรเป้าหมาย โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) 
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3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพือ่การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.6.1  สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.  ทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ตามเน้ือหา โดยใชสู้ตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง 

IOC ระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา ใชสู้ตรดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2545, น. 65) 

       IOC = 
N

R
=IOC
Σ

 

เม่ือ 

IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมินแต่ละขอ้กบั

จุดประสงค ์

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ 

                      N  คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 

3.6.2  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1.  ร้อยละ(Percentage) ใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด,  2545, น. 101) 

   เม่ือ     

P แทน ร้อยละ 

  f แทน ความถ่ีที่ตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

  N แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
 

100×=
N
fp

DPU



 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

  

การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell เพื่อพฒันา

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) เพื่อพฒันา

ชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 2) เพื่อพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก

ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนชาย-หญิง 

อายรุะหว่าง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวิทยา ๒ สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

ไดแ้ก่ 1) แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 แผน ประกอบไปดว้ย

กิจกรรม 4 กิจกรรมหลกั คือ 1.1) การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การ

ป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ  1.2) ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข 

1.3) การปรับตวั ได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 1.4) นิสัยส่วนตวัและ

ส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่   

2) แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการสงัเกตพฤติกรรม ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 ดา้นความคล่องแคล่ว 2.2 ดา้นความยดืหยุน่ 2.3 ดา้นความถูกตอ้งและความสามารถในการ

ควบคุม 2.4 ดา้นการประสานกนั 2.5 ดา้นการรับรู้โดยการสัมผสั  3) แบบบนัทึกหลงัจากการจดั

กิจกรรม ผูว้ิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคาํบรรยาย  

ซ่ึงมีรายละเอียดการนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 

4.2  ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

4.3  แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม 
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4.1  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของGesell 

 

ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงผลการวเิคราะห์คะแนนของชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 1                       

การแสดงความ

เคารพผูใ้หญ่ 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมกบัของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบความรู้ที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีใบงานที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 2                       

การวาดภาพ 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบความรู้ที่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีใบงานที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 3                       

การร้อยลูกปัด 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบความรู้ที่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีใบงานที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

 

+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 4                       

การป้ัน 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบความรู้ที่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีใบงานที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

  

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 5                       

การฉีกตดัปะ 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบความรู้ที่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีใบงานที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

 ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

 5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 6   

การร้องเพลง

ประกอบท่าทาง

เพลงตาดูหูฟัง                      

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีเพลงที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มสอดคลอ้ง

กบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

 5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 0 2 0.66 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

 ชุดกิจกรรมที่ 7   

การร้องเพลง

ประกอบท่าทาง

เพลงราํระบาํ

ชาวเกาะ 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีเพลงที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มสอดคลอ้ง

กบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

 5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 0 2 0.66 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

 ชุดกิจกรรมที่ 8   

การร้องเพลง

ประกอบท่าทาง

เพลงนบัเลข                     

 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิด

ทฤษฎีของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีเพลงที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละ

กิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

 5.2 ผูเ้รียนมีผลงานสร้างสรรค ์ +1 +1 0 2 0.66 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 9  

การยกถงันํ้ า

หรือหมุนถงันํ้ า

  

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิด

ทฤษฎีของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีอุปกรณ์สอดคลอ้งกบักิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 

 

 

 

DPU



71 

ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

ชุดกิจกรรมที่ 

10  การกรอก

นํ้ าใส่ขวด                      

 

ด้านเน้ือหา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
+1 0 +1 2 0.66 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 มีความสอดคลอ้งตามแนวคิด

ทฤษฎีของ Gesell 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านส่ืออุปกรณ์ 

3.1 มีใบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มีอุปกรณ์สอดคลอ้งกบักิจกรรม +1 +1 +1 3 1 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 แบบประเมินความสามารถ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละ

กิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ 

5.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็ก 

+1 +1 +1 3 1 
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จากตารางที่ 4.1  พบวา่ผลการวเิคราะห์คะแนนของชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ 

Gesell จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านมีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1.00 

 

4.2  ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย 

 

ตารางที่ 4.2  คะแนน/ร้อยละแบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ จาํนวน 10 

กิจกรรมนกัเรียนจาํนวน 17 คน 

 

นัก 

เรียน

คนที่ 

กจิกรรม (แต่ละกจิกรรมคะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

คะแนน

รวม 
ร้อยละ 

ด้าน

นิสัย

ส่วนตวั

และ

ส่วน 

รวม 

ด้านการเคล่ือนไหว ด้านภาษา 

ด้านการ

ปรับตวันิสัย

ส่วนตวัและ

ส่วนรวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 54 90 

2 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 57 95 

3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 59 98.33 

4 4 4 6 4 6 5 5 5 6 6 51 85 

5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 56 93.33 

6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 56 93.33 

7 4 5 6 4 6 5 5 5 6 6 52 86.66 

8 5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 49 81.66 

9 5 6 5 4 5 6 6 6 5 5 53 88.33 

10 4 6 5 5 5 6 6 6 6 6 55 91.66 

11 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 57 95 

12 4 5 6 5 6 5 5 5 6 6 53 88.33 

13 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 54 90 

14 5 6 6 4 5 5 5 5 6 6 53 88.33 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

นัก 

เรียน

คนที่ 

กจิกรรม (แต่ละกจิกรรมคะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

คะแนน

รวม 
ร้อยละ 

ด้าน

นิสัย

ส่วนตวั

และ

ส่วน 

รวม 

ด้านการเคล่ือนไหว ด้านภาษา 

ด้านการ

ปรับตวันิสัย

ส่วนตวัและ

ส่วนรวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 56 93.33 

16 6 6 6 4 6 6 6 6 5 5 56 93.33 

17 6 4 6 4 6 5 5 5 6 6 53 88.33 

 

จากตารางที่ 4.2คะแนน/ร้อยละแบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

จาํนวน 10 กิจกรรม นกัเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวม

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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ตารางที่ 4.3  คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่มจาํนวน 5 กิจกรรม นกัเรียนจาํนวน 17 คน แบ่งเป็น

กลุ่ม  4 กลุ่มกลุ่มละ 4- 5  คน  

 

กลุ่มที ่

กิจกรรม 

พฤติกรรม 

(มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ 

ยอมรับฟังผู้อ่ืน) คะแนนรวม 

60 
ร้อยละ 

ด้านภาษา 

ด้านการ

ปรับตวันิสัย

ส่วนตวัและ

ส่วนรวม 

6 7 8 9 10 

1 10 11 11 11 12 55 91.66 

2 11 12 11 11 11 56 93.33 

3 11 12 12 12 10 57 95 

4 11 12 12 11 11 57 95 

 

จากตารางที่ 4.3  คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่มจาํนวน 5 กิจกรรม นกัเรียนจาํนวน 17 

คน แบ่งเป็นกลุ่ม  4 กลุ่มกลุ่มละ 4- 5  คน  พบวา่ นกัเรียนทุกกลุ่มเม่ือทาํกิจกรรมร่วมกนั มีความ

รับผดิชอบ ใหค้วามร่วมมือ และยอมรับฟังผูอ่ื้น มีคะแนนร้อยละ 91.66 - 95.00  
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ตารางที่ 4.4  คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จาํนวน 5 กิจกรรม นกัเรียนจาํนวน 17 คน 

 

นักเรียนคนที่ 

กจิกรรม 

พฤตกิรรม 

(ทาํงานครบตามจํานวน เสร็จตามเวลา คดิ

สร้างสรรค์ สวยงาม) คะแนนรวม 

60 
ร้อยละ 

ด้านนิสัย

ส่วนตัวและ

ส่วนรวม 

ด้านการเคล่ือนไหว 

1 2 3 4 5 

1 9 10 10 10 9 48 80 

2 11 9 9 10 9 48 80 

3 10 10 11 11 10 52 86.66 

4 10 9 11 9 10 49 81.66 

5 10 10 11 11 10 52 86.66 

6 12 12 12 12 11 59 98.33 

7 11 9 10 11 10 51 85 

8 10 9 9 9 9 46 76.66 

9 8 9 9 10 10 46 76.66 

10 10 11 10 12 11 54 90 

11 12 11 12 12 11 58 96.66 

12 8 9 10 11 10 48 80 

13 11 10 9 11 9 50 83.33 

14 10 10 10 12 11 53 88.33 

15 12 12 12 12 12 60 100 

16 9 10 10 11 10 50 83.33 

17 11 9 11 10 9 50 83.33 

 

จากตารางที่ 4.4  คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จาํนวน 5 กิจกรรม นกัเรียน

จาํนวน 17 คน พบวา่ นกัเรียนทุกคนเม่ือทาํกิจกรรมแต่ละคร้ังสามารถท่ีจะทาํงานครบตามจาํนวน 

เสร็จตามเวลา คิดสร้างสรรค ์และสวยงาม มีคะแนนร้อยละ 76.66 – 100  
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ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กกบัพฤติกรรมเป็น     

รายบุคคลนกัเรียนจาํนวน 17 คน 

 

นักเรียนคนที่ 
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ พฤตกิรรมเป็นรายบุคคล 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 54 90 48 80 

2 57 95 48 80 

3 59 98.33 52 86.66 

4 51 85 49 81.66 

5 56 93.33 52 86.66 

6 56 93.33 59 98.33 

7 52 86.66 51 85 

8 49 81.66 46 76.66 

9 53 88.33 46 76.66 

10 55 91.66 54 90 

11 57 95 58 96.66 

12 53 88.33 48 80 

13 54 90 50 83.33 

14 53 88.33 53 88.33 

15 56 93.33 60 100 

16 56 93.33 50 83.33 

17 53 88.33 50 88.33 

 

จากตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก

กบัพฤติกรรมเป็นรายบุคคลนกัเรียนจาํนวน 17 คน พบวา่คะแนน/ร้อยละความสามารถในการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กและคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ความสามารถใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็อยูร่ะหวา่งร้อยละ 81.66  – 98.33  ส่วนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลอยูร่ะหวา่ง

ร้อยละ 76.66 – 100 ซ่ึงเป็นความสอดคลอ้งของความสามารถและพฤติกรรมของเด็กนกัเรียน

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
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4.3  แบบบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรม 

ผลการบนัทึกกิจกรรมจาํนวน 10 กิจกรรมมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การแสดงความเคารพผูใ้หญ่ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบติั

กิจกรรมเป็นอยา่งดี มีนกัเรียนบางคนสบัสนระดบัของการไหว ้เช่น การไหวพ้ระกบัการไหวผู้ใ้หญ่

สลบักนัเน่ืองจากประการที่ 1 การไหวส้องระดบัมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ประการที่ 2 เด็กก็ยงัสับสน

เพราะวา่เป็นการเรียนคร้ังแรกแต่เม่ือกิจกรรมคร้ังท่ี 3 จนถึงคร้ังที่ 10 เด็กนักเรียนก็จาํไดแ้ละทาํได้

อยา่งถูกตอ้ง 

ขอ้สังเกตนอกห้องเรียนตอนเช้าและตอนเยน็เด็กนักเรียน จะพยามสวสัดีคุณครูและ

ผูป้กครองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพ นกัเรียนทุกคนวาดภาพตามแบบที่ครูวาดไดแ้ละทาํงานเสร็จ

ทนัเวลา  

ขอ้สังเกตเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะวาดภาพตามแบบอย่างท่ีครูนํามาแสดง พร้อมทั้ง

ระบายสีตามความคิดและความชอบ ดงันั้น ภาพและสีสนัที่ออกมาจึงมีความหลากหลาย แต่บางคน

ก็ยงัวาดภาพและระบายสีไม่เรียบร้อย 

กิจกรรมที่ 3 การร้อยลูกปัด นกัเรียนทุกคนออกแบบการร้อยลูกปัดดว้ยตนเอง  

ขอ้สงัเกต เม่ือครูนํ้ าลูกปัดไปให้แต่ละกลุ่มพร้อมอุปกรณ์การร้อยทุกกลุ่ม ต่างชะเงอ้ดู

ลูกปัดของกลุ่มคนอ่ืนวา่ของแต่ละกลุ่มไดสี้อะไรบา้ง แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัลูกปัดในกลุ่มของ

ตนครูตอ้งกาํกบัใหเ้ด็กนกัเรียนไปนัง่กลุ่มของตนและหลงัจากนั้นครูก็แสดงการร้อยลูกปัดให้เด็กดู 

และหลงัจากนั้นครูก็ให้เด็กนักเรียนเร่ิมร้อยลูกปัดแลว้บอกว่าการร้อยลูกปัดจะมีเวลาเม่ือครูเป่า

นกหวดีนกัเรียนตอ้งหยดุร้อยลูกปัด เด็กนกัเรียนรู้สึกต่ืนเตน้ เม่ือครูใหเ้ร่ิมตน้ นกัเรียนแต่ละคนก็ลง

มือร้อยลูกปัดโดยเลือกสีที่ตวัเองชอบแต่มีเด็กนกัเรียนบางคนนัง่มองเพือ่นหยบิลูกปัดยงัไม่ยอมร้อย 

ครูจึงถามวา่ทาํไมยงัไม่ร้อย เด็กตอบวา่สีที่ตวัเองจะร้อยเพือ่นหยบิไปแลว้ ที่เขาพดูเช่นนั้น เพราะว่า

ตอ้งการรร้อยลูกปัดใหเ้ป็นสีเดียวกนัไม่ใหมี้สีอ่ืนมาปนเพราะจะไม่สวยแต่ครูบอกไม่เป็นไร สีไหน

ก็ได ้ใหล้องร้อยดูวา่ถา้ลูกปัดหลายสีรวมกนัก็สวยเหมือนกนัเด็กจึงเร่ิมทาํจนเสร็จ เม่ือหมดเวลามี

เด็กบางคนยงัร้อยไม่เสร็จแต่ครูก็ใหเ้วลาอีกนิดหน่ึง 
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กิจกรรมที่ 4 การป้ัน นกัเรียนส่วนใหญ่ป้ันดินนํ้ ามนัตามแบบที่ครูป้ันให้ดูเป็นตวัอยา่ง

ได ้และมีนกัเรียนส่วนนอ้ยที่ไม่สามารถป้ันดินนํ้ ามนัเป็นรูปสตัวไ์ดเ้ลย 

ขอ้สังเกต หลงัจากที่ครูไดแ้จกดินนํ้ ามนัที่มีสีแตกต่างกนัเด็กนักเรียนบางคนยกขึ้นมา

อวดเพือ่นวา่ตวัเองไดสี้ที่ชอบแต่บางคนก็ทาํหนา้ไม่อยากไดดิ้นนํ้ ามนัที่มีสีที่ครูให ้หลงัจากที่ครูได้

กาํหนดเวลาและใหล้งมือป้ันนั้น เด็กนกัเรียนบางคนก็นัง่มองเพือ่นวา่เพือ่นจะทาํอยา่งไรแลว้ค่อยๆ 

ทาํตามเพือ่นเด็กนกัเรียนสนุกสนาน การป้ันส่วนใหญ่ของนกัเรียนจะเป็นตวัหนอนซ่ึงทาํไดไ้ม่ยาก 

ส่วนที่ทาํยากนั้ นสัตว์อ่ืนๆมีบ้างเช่น เต่า ผึ้ ง และที่คิดขึ้นเองคือ งู จะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนมี

ความสุข 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการฉีก ตดั ปะ นักเรียนทุกคนสามารถฉีก ตดั ปะกระดาษไดต้รง

ตามแบบที่ครูกาํหนดใหแ้ละเสร็จทนัเวลาที่กาํหนด 

ขอ้สงัเกตการฉีก ตดั ปะลงบนภาพที่ครูกาํหนดให้เด็กๆ จะทาํไดดี้และเลือกสีสันมาใช้

ทาํใหเ้ห็นตวัอกัษรอยา่งชดัเจนถึงแมว้่าเด็กนักเรียนบางคนมือจะเป้ือนกาวแต่ก็พยายามทาํและเด็ก

บางคนไดฉี้กกระดาษเพือ่ตดั ปะ รูปให้ตรงมากที่สุดและสวยงามที่สุด หลงัจากนั้นคนไหนที่เสร็จ

แลว้ก่อนเวลาที่กาํหนดไวก้็รีบจะยกภาพตดั ปะ ของตนเองเพื่ออวดให้คุณครูและเพื่อนๆในห้องดู

วา่ของตนเองเสร็จแลว้และสวยงาม ครูจะใหค้าํชมเชย คนอ่ืนๆที่ยงัไม่เสร็จก็รีบทาํใหเ้สร็จตามเวลา  

กิจกรรมที่ 6 การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงตาดูหูฟัง นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถ

ร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลงได ้อยา่งความสนุกสนาน 

ขอ้สงัเกตคร้ังแรกที่เด็กเตน้ตามครู เด็กบางคนยงัเตน้ไม่ได ้ยนืมองเฉยๆ ไม่ทาํท่าตาม 

หลงัจากที่ครูใหท้าํเป็นกลุ่มใหญ่แลว้ครูไดแ้บ่งเป็นกลุ่มยอ่ยและใหเ้พือ่นท่ีชอบการเตน้เป็นผูน้าํใน

แต่ละกลุ่ม เด็กนกัเรียนก็เตน้ตามเพือ่นผูน้าํการเตน้ประมาณ 3 รอบ ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มมาเตน้

ใหค้รูและเพือ่นๆ คนอ่ืนดู นกัเรียนทุกกลุ่มสามารถเตน้ไดต้ามจงัหวะและเพลงโดยพร้อมเพยีงกนั 

กิจกรรมที่ 7 การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงรําระบาํชาวเกาะ นักเรียนแต่ละกลุ่ม

สามารถร้องและทาํท่าทางประกอบเพลงได ้อยา่งสนุกสนาน 

ขอ้สังเกต การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงรําระบาํชาวเกาะเป็นกิจกรรมท่ี 2 ที่เด็ก

นักเรียนรู้สึกต่ืนเตน้เพราะเคยเตน้มาแล้ว บางคนเพลงยงัไม่เปิดก้ออกมาเตน้ในท่าที่ตวัเองชอบ 

นักเรียนส่วนใหญ่ยืนมองแลว้หัวเราะชอบใจ เพลงน้ีจะยากกว่าเพลงแรกเพราะว่าท่าเตน้สลบัไป

สลบัมาเด็กเกิดความสับสนแต่ก็พยายามเม่ือครูให้ทาํเป็นกลุ่มอีกนักเรียนก็ทาํไดจ้นสาํเร็จ แต่ก็ยงั

ไม่พร้อมเพยีงกนัมากนกั  
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กิจกรรมที่ 8 การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงนับเลข นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถร้อง

และทาํท่าทางประกอบเพลงได ้อยา่งสนุกสนาน 

ขอ้สงัเกต กิจกรรมน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักิจกรรมที่ 7 แต่เด็กบางคนนบัเลขเกินเป็น 11 12 

13 14 15 อย่างสนุกสนานทาํให้เพื่อนที่อยู่ขา้งๆหัวเราะแล้วเอามือมาตีหัว กิจกรรมน้ีเด็กๆ มี

ความสุขและสนุกสนานและอีกประการหน่ึง เด็กได้จาํตวัเลขได้อีกด้วยและครูสนุก โดยเพิ่ม

ภาษาองักฤษ one two three four….ten ใครร้องไดใ้หอ้อกมาแสดงก็มีเด็กยกมือ2-3 คนออกมาแสดง

หลงัจากนั้นครูใหเ้พือ่นทุกคนปรบมือใหเ้ด็กที่ออกมาแสดงยิม้หนา้บาน 

กิจกรรมที่ 9 การยกนํ้ าหรือหมุนถงันํ้ า นักเรียนบางกลุ่มร่วมมือกนัดนัถงันํ้ าไปถึงตาม

ระยะทางที่กาํหนดไดร้วดเร็ว บางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือกนัจึงทาํให้ดนัถงันํ้ าไปตามระยะทางที่

กาํหนดชา้ 

ขอ้สังเกตเด็กๆแต่ละกลุ่มมองถงัที่อยูห่น้าตวัเองแล้วถามครูว่าจะให้พวกเขาทาํอะไร

หรือ ครูตอ้งบอกรายละเอียดสั้นๆ ว่าจะตอ้งทาํอะไรบา้งเด็กๆสนใจมายนืดูรอบๆถงัว่าพวกเขาจะ

เอาถงัที่วางขา้งหน้านั้นเคล่ือนที่ไปไดอ้ยา่งไร เด็กๆเร่ิมโดยให้คนที่แข็งแรงมากที่สุดอยูข่า้งหน้า

และใหค้นที่ตวัเล็กอยูท่า้ยสุดและคนแรกจะค่อยๆหมุนถงัไปทีละนอ้ยคนอ่ืนๆก็จะช่วยดนัถงัไปทุก

คน ร่วมมือร่วมใจกนัเพือ่จะนาํถงัไปสู่เป้าหมายที่กาํหนดไว ้คือระยะทาง 5 กา้วและต่อมาอีก 5 กา้ว

รวมเป็น 10 ก้าวเด็กๆแต่ละกลุ่มรู้สึกเหน่ือยกบัการเคล่ือนถังจากที่หน่ึงไปยงัที่หน่ึงด้วยความ

ยากลาํบากอาจจะเป็นเพราะถงักบัขนาดของตวัใกลเ้คียงกนั ดงันั้นการใชถ้งัอาจตอ้งเปล่ียนขนาด

ของถงัใหเ้ล็กลง หรืออาจตอ้งใชก้ล่องกระดาษขนาดเล็กและใส่ของที่มีนํ้ าหนักพอสมควรเพื่อให้

เด็กเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 

กิจกรรมที่ 10 การกรอกนํ้ าใส่ขวด นักเรียนบางกลุ่มสามารถกรอกนํ้ าใส่ขวดไดโ้ดยนํ้ า

ไม่หกออกมานอกขวด บางกลุ่มกรอกนํ้ าแลว้นํ้ าไหลนองพื้น 

ขอ้สงัเกตกิจกรรมน้ีเด็กๆสนุกสนานกนัเพราะว่าทุกคนมีนํ้ าเป็นของตวัเองและมีความ

ตั้งใจวา่จะตอ้งเอานํ้ าที่มีอยูไ่ปกรอกลงในขวดใหญ่ ในขณะที่กรอกนํ้ าลงขวดใหญ่เด็กๆระมดัระวงั

มากกลวันํ้ าที่อยูใ่นขวดนั้นหกจึงค่อยๆรินลงไป เด็กบางคนเทนํ้ าไม่ลงขวดใหญ่ทาํหน้าตาต่ืนกลวั

แต่ครูก็โบกมือไม่เป็นไร เด็กจึงกรอกนํ้ าต่อแต่หนา้ก็ยงัเสียอยู ่เพราะคิดว่าตวัเองทาํผิดพลาด เกมน้ี

เป็นเกมสุดทา้ยครูไดส้มัภาษณ์เด็กๆ ถึงกิจกรรมที่จดัมาทั้งหมดว่ากิจกรรมไหนสนุกที่สุดให้ยกมือ

ขึ้น เด็กๆทุกคนยกมือทุกกิจกรรมวา่สนุกและชอบอยากเล่นอีก 
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จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมทั้ง10 ชุดน้ีไดช่้วยพฒันากลา้มเน่ือมดัเล็กของเด็กนกัเรียนไดเ้ป็น

อยา่งดีและมีคุณภาพ ผลจากการประเมินความสามารถและประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและ

รายกลุ่ม ตามที่นาํเสนอรายละเอียดไวข้า้งตน้ 
 DPU



 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด

ของGesell เพื่อพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั สรุปผล

การศึกษาตามลาํดบัไดด้งัน้ี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  

2.  เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

นกัเรียนมีพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์

ตามแนวคิดของ Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

ประชาการเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี  

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คนโรงเรียนบวรวิทยา ๒ สังกดัสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell  

จาํนวน 10 แผน ๆละ 30 นาทีประกอบไปดว้ยกิจกรรม 4 กิจกรรมหลกั คือ การเคล่ือนไหว การ

ปรับตวั 

1.1  การเคล่ือนไหว ได้แก่ (1) การวาดภาพ (2) การร้อยลูกปัด (3) การป้ัน  

(4) การฉีก-ตดัปะ  

1.2  ภาษา ไดแ้ก่ (1) เพลงตาดู หูฟัง (2) เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3) เพลงนบัเลข 
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1.3  การปรับตวั ไดแ้ก่ (1) การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2) ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

1.4  นิสัยส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1) การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2) ตกันํ้ ากรอกใส่

ขวด (3) การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  

2.   แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม 

ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

2.1  ดา้นความคล่องแคล่ว 

2.2  ดา้นความยดืหยุน่ 

2.3  ดา้นความถูกตอ้งและความสามารถในการควบคุม 

2.4  ดา้นการประสานกนั 

2.5  ดา้นการรับรู้โดยการสมัผสั 

3.  แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม 

 

การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองจดักิจกรรมกบันกัเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียนบวรวิทยา

๒โดยไดด้าํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1.  ผูว้ิจยัสาธิตขั้นตอนการทาํกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  จาํนวน 10 

แผน กิจกรรม 10 กิจกรรม ใหน้กัเรียนไดรู้้จกั เพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 

2.  ผูว้ิจัยทาํการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell  

จาํนวน 10 แผน ใช้เวลาในการจดักิจกรรมแผนละ 30 นาทีในระหว่างการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัจะ

สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชแ้บบประเมินความสามารถการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคะแนน 3  2  1  และ  0  และรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะ

นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.  หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัได้ทาํการบนัทึกพฤติกรรมนักเรียนตาม

แบบบนัทึกหลงักิจกรรม 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

วเิคราะห์ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนประชากรเป้าหมาย โดยใช้

ค่าร้อยละ (Percentage) 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

 จากการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell เพื่อพฒันาความสามารถใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell พบว่า ชุดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ คือ มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

5.1.2  ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า 

นกัเรียนทุกคนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์

ตามแนวคิดของ Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

5.2   อภิปรายผลการศึกษา 

 5.2.1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell  พบว่า ชุดกิจกรรม 

มีประสิทธิภาพ คือ มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงเป็นผลการประเมินคุณภาพจาก

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์

คือ (Awareness, 2003, Online) กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดย

การจดักิจกรรมใหมื้อทั้ง 2 มือประสานสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่  การปรบมือ เพือ่กระตุน้กลา้มเน้ือมือและ

แขน โดยสามารถใช้ประกอบเพลง และการเล่นเกม  การจัดกิจกรรมการสัมผัส ได้แก่  

การใช้อุปกรณ์ครีมโกนหนวด นํ้ า ทราย เมล็ดขา้วหรือมักกะโรนี และวาดภาพด้วยน้ิวมือ เช่น  

การตกัทรายขึ้นลง การละเลงสีดว้ยน้ิวมือ  การจดักิจกรรมท่ีให้มือไดก้าํและจบั เช่น เอาแหวนออก

จากเสา ร้อยของเล่นโดยใช้ไม้แทนเข็ม ตักนํ้ าจากถ้วยหน่ึงไปอีกถ้วยหน่ึง  ร้อยลูกปัดรวมกัน  

หมุนถงันํ้ า (Fishernand Terry, 1997, p. 284) กล่าวถึง การจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อส่งเสริม

กลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กก่อนที่จะเรียนเขียน  ว่าการวาดรูประบายสี การเขียนอกัษร เช่น เส้นตรง 

วงกลม หรือเส้นพื้นฐานต่างๆการออกแบบ  ระบายสีด้วยน้ิวมือ (สุมนา พานิช, 2531, น. 24) 

กล่าวถึง การฝึกใหเ้ด็กใชน้ิ้วมือในการวาดภาพ ระบายสี ป้ัน ตดักระดาษ เขียนหนังสือ ทาํกิจกรรม

อ่ืนๆ ในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเอง เช่น การติดกระดุม การรูดซิป เป็นตน้ 

5.2.2  ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า 

นกัเรียนทุกคนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์

ตามแนวคิดของ Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

จากคะแนน/ร้อยละแบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก จาํนวน 10 

กิจกรรม นกัเรียนจาํนวน 17 คน พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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จะเห็นไดว้า่แนวคิดของ (Gesell, 1940) ไดก้ล่าวว่า การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดักระทาํ

กบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตาและกลา้มเน้ือ

มือซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบ

กนั คือ 1)พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) 2) พฤติกรรมดา้นการปรับตวั 

(Fine Motor or Adaptive Development) 3) พฤติกรรมด้านภาษา (Language Development)  

4) พฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตวัและส่วนรวม  (Personal Social Development) สอดคล้องกับ  

(ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2540) ไดก้ล่าวว่าถึงลกัษณะพฒันาการของมนุษยว์่า เป็นลกัษณะที่มีลาํดบั

ขั้นตอน ซ่ึงพฒันาการด้านต่างๆ ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ตามลาํดบัขั้นตอนไม่มีการขา้มขั้น  

ซ่ึงมีขอ้พจิารณาเก่ียวกบัพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ พฒันาการส่วนใหญ่ก่อนส่วน

เล็ก เช่น พฒันาดา้นการขีดเขียนของเด็ก ลาํดบัขั้นตอนพฒันาการดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

สาํหรับการทาํงานกลุ่ม คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่มจาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียน

จาํนวน 17 คน แบ่งเป็นกลุ่ม  4 กลุ่ม กลุ่มละ 4- 5  คน  พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มเม่ือทาํกิจกรรม

ร่วมกนั มีความรับผดิชอบ ใหค้วามร่วมมือ และยอมรับฟังผูอ่ื้น มีคะแนนร้อยละ 91.66 - 95.00 และ

คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นักเรียนทุก

คนเม่ือทาํกิจกรรมแต่ละคร้ังสามารถที่จะทาํงานครบตามจาํนวน เสร็จตามเวลา คิดสร้างสรรค ์และ

สวยงาม มีคะแนนร้อยละ 76.66 – 100 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กกบัพฤติกรรม

เป็นรายบุคคลนกัเรียนจาํนวน 17 คน พบวา่คะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก

และคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้่าความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัเล็กอยูร่ะหว่างร้อยละ 81.66  – 98.33  ส่วนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลอยูร่ะหว่างร้อยละ 76.66 – 

100 ซ่ึงเป็นความสามารถและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนประชากรเป้าหมาย สอดคล้องกับ  

(Tansley, 1960, p. 167-172) กล่าวว่า งานสร้างสรรคใ์นโรงเรียนเป็นรูปแบบที่ทาํให้เด็กไดรั้บ

ประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ในการพฒันาความเจริญงอกงามทุกด้าน เช่น พฒันาการทางอารมณ์ 

สติปัญญา ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง  (วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2539, น.63-38)  กล่าวว่าศิลปะ 

ช่วยให้เกิดการพฒันาในด้าน พฤติกรรมในการทาํงานบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์ 

และความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ช่วยใหค้ิดเป็น  ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นการส่งเสริม

พฤติกรรมทางสังคม  ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือ การร่วมมือ และการเปล่ียนความคิด (องค์การ  

อิมทรัมพรรย ์และคนอ่ืน ๆ, 2526, น. 279-282) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมศิลปสร้างสรรคว์่าเป็นกิจกรรม

ที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระช่วยให้เด็กเกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลิน 

ในการทาํงานมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล  รู้จกัสังเกต  มีความสามารถ
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ในการประยุกต์ใช้  เป็นผูก้ล้าตัดสินใจ  และฝึกให้เป็นผูท้ี่ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  

และงานวิจยัที่มาสนับสนุนเหตุผลดังกล่าว (สมศรี เมฆไพบูลยว์ฒันา, 2551, บทคดัย่อ) ศึกษา

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ร้อยดอกไม้ ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวยัที่ได้รับ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้สูงกว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

ปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  (กิตติยา แก้วขอมดี และสุกัญญา จนัทรมาศ, 2559) 

รายงานการวิจยัการจดักิจกรรมการป้ันแป้งโดวเ์พื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก 

ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา สรุปผลการวิจัยว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับกิจกรรม 

การป้ันเพื่อพัฒนาความสามารถของกล้ามเน้ือมือหลังการทดลองทํากิจกรรมการป้ันอย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ประการสุดท้ายแบบบันทึกหลังจากการจัด กิ จกรรมกิจกรรมนัก เรียนแสดง

ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กชุดกิจกรรมทั้ง 10 ชุด มีทั้งกิจกรรมทาํเป็นรายบุคคลและ

กิจกรรมกลุ่มไดท้าํใหเ้ห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดบัปฐมวยัที่เป็นประชากรเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

5.3  ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังนี้  

5.3.1  กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กๆได้อย่างดี เด็กนักเรียน

สามารถใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กในการทํากิจกรรม ทั้ ง  10 ชุดได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น  

มีความสามารถในการควบคลุม การประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตา รวมทั้งการมีสัมมาคารวะ

ต่อผูใ้หญ่ ได้แก่ พ่อ แม่ ผูป้กครองและครูในโรงเรียน กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสําหรับ 

การพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กขั้นต่อไปได ้เช่นการพฒันาการเขียนตวัหนงัสือ การวาดภาพ เป็นตน้   

5.3.2  กิจกรรมบางกิจกรรม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กๆ  โดยเฉพาะขณะที่เด็กนักเรียน

นําเสนอผลงาน  จากการที่เด็กได้เล่าเร่ืองจากทาํผลงาน หรือเล่าเร่ืองหลังจากการทาํกิจกรรม 

แต่ละชุด  เป็นการใหเ้ด็กไดท้บทวนการทาํงานของตนพร้อมทั้งสะทอ้นความรู้สึกของตนให้ผูอ่ื้น

ไดฟั้ง  ครูแสดงความช่ืนชม พยกัหนา้ตั้งใจฟัง และเพื่อนๆ ให้เสียงปรบมือทาํให้เด็กรู้สึกว่าผลงาน

ที่ตนกาํลังนําเสนอมีความสําคญั เป็นที่น่าสนใจสําหรับคนอ่ืน คาํชมเชยเป็นส่ิงที่เด็กวยัน้ีตอ้ง 

การมากที่สุด เพราะตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นความสาํคญัของตน เพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมให ้

เด็กเกิดการตอบสนองที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กใหพ้ฒันาสูงขึ้น 

5.3.3  ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของ Gesell ทั้ง 10 ชุดที่พฒันาขึ้นมานั้นเม่ือนาํมาใชก้บันักเรียน

ระดบัปฐมวยั พบวา่นักเรียนระดบัปฐมวยัไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกสนานกบัการทาํกิจกรรม 
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แต่ละกิจกรรม เด็กมีความต่ืนเตน้ และกระตือรือร้นที่จะทาํกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรายบุคคล

และกิจกรรมกลุ่ม เด็กๆจะมาช่วยครูจดัเตรียมอุปกรณ์และจดัเก็บอุปกรณ์เขา้ที่ทุกคร้ังหลังเสร็จ

กิจกรรม 

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้

  5.4.1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ครูต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

คอยกระตุ้นและควบคุมเวลาในการทํากิจกรรมเพราะนักเรียนบางกลุ่มทําได้ช้า  ดังนั้ น 

การกาํหนดเวลาจึงตอ้งยดืหยุน่ออกไปบา้งเพื่อให้นักเรียนที่ชา้ทาํไดท้นั ส่วนกลุ่มนักเรียนที่เสร็จ

ก่อนครูอาจต้องหากิจกรรมเล็กๆมาเสริม เพื่อคอยเพื่อนหรืออาจจะให้ช่วยเชียร์เพื่อนๆ  

กลุ่มที่ชา้บา้ง 

5.4.1.2  ครูควรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรมให้ความเหมาะสม ปลอดภยั

และมีจาํนวนเพยีงพอกบันกัเรียน  เช่น ลูกปัดตอ้งเป็นขนาดใหญ่ และถงันํ้ าตอ้งมีขนาดเหมาะกบัตวั

ของเด็ก 

5.4.1.3  เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังควรช่วยกนัจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์และ 

ทาํความสะอาดบริเวณที่ทาํกิจกรรมทุกคร้ัง 

5.4.1.4  พื้นที่ที่ใช้ในการทาํกิจกรรมไม่ควรเป็นท่ีแคบ  ควรเป็นสนามกวา้งๆ 

ในบางกิจกรรม  เช่นกิจกรรมการยกถังนํ้ าและกิจกรรมการกรอกนํ้ าใส่ขวด เพราะเก่ียวกับ 

การเคล่ือนที่ของตวันกัเรียนและอุปกรณ์ 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงผลการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell เพื่อพฒันา

ทกัษะทางดา้นอ่ืนๆ ของนักเรียนระดบัปฐมวยั เช่น พฒันาการทางดา้นสังคม พฒันาการทางดา้น

ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

  แผนการจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็ 

              แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

              แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
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กจิกรรมท่ี 1  การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ 

(พฤติกรรมด้านการปรับตัวและพฤติกรรมด้านนิสัยส่วนตัว) 

 

- แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

- ใบความรู้การไหวผู้ใ้หญ่ 

- ใบงานการไหวผู้ใ้หญ่ 

- แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
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แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

ช่ือกิจกรรม การแสดงความเคารพผูใ้หญ่   ระยะเวลา 30  นาท ี

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

จุดประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านความพร้อมในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ด้านความ

คล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

ข้ันเตรียม  

1.  ครูใหน้กัเรียนบริหารมือประมาณ 3 นาที เพือ่เตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือ

มดัเล็ก 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

2.  ครูบอกและสาธิตวธีิการไหว ้3 แบบดงัน้ี 1)การไหวพ้ระ 2)การไหวผู้มี้พระคุณและ

ผูอ้าวโุส            3)การไหวบุ้คคลทัว่ๆไป 

3.  นกัเรียนปฎิบติักิจกรรมการไหวท้ั้ง 3 แบบตามครู 

4.  ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนทั้งหมดและทดสอบรายบุคคลและบนัทกึขอ้มูล

  

ข้ันสรุป 

5.  ครูเลือกนกัเรียนออกมาพดูถึงความรู้สึกในทาํกิจกรรมการไหวแ้ละแสดงการไหว ้

6.  นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดในหอ้งเรียน และเก็บส่ิงของเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

การประเมินผล 

1. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2. การสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล  

วัสดุและอุปกรณ์  
รูปภาพแสดงการไหว ้ 3 แบบ คือ 

1)การไหวพ้ระ 2)การไหวผู้มี้พระคุณและผูอ้าวโุส  3)การไหวบุ้คคลทัว่ๆไป 

 

หมายเหตุ.  กิจกรรมน้ีจะทาํทุกคร้ังก่อนเร่ิมกิจกรรมอ่ืนๆอาจสงัเกต เป็นบางเวลาท่ีนกัเรียนแสดง

ตอนเชา้และกลบับา้นเพิม่เติม 
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การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วยกริิยา 2 ส่วน คือ การประนมมือและการไหว้ 

การประนมมือ (อญัชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือใหน้ิ้วมือทั้งสอง

ขา้งชิดกนั ฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกนัแนบหวา่งอก ปลายน้ิวเฉียงขึ้นพอประมาณ แขนแนบตวั

ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบติัเหมือนกนั การประนมมือน้ีใชใ้นการสวดมนต ์ฟังพระสวดมนต ์

ฟังพระธรรมเทศนา ขณะสนทนากบัพระสงฆ ์รับพรจากผูใ้หญ่ แสดงความเคารพผูเ้สมอกนั และ

รับความเคารพจากผูอ่้อนอาวโุสกวา่ เป็นตน้ 

การไหว ้(วนัทนา) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือแลว้ยกมือทั้งสองขึ้น

จรดใบหนา้ใหเ้ห็นวา่เป็นการแสดงความเคารพอยา่งสูง การไหวแ้บบไทย แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตาม

ระดบัของบุคคล 

ระดับที่ 1 การไหวพ้ระ ไดแ้ก่ การไหวพ้ระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์รวมทั้งปูชนียวตัถุ 

ปูชนียสถาน ที่เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐไ์ด ้โดย

ประนมมือแลว้ยกขึ้นพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดระหวา่งคิ้ว ปลายน้ิวแนบส่วนบนของ

หนา้ผาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้การแสดงความเคารพผู้ใหญ่
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 ระดับที่ 2 การไหวผู้มี้พระคุณและผูอ้าวโุส ไดแ้ก่ ปู่  ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ครู อาจารย ์และ

ผูท้ี่เราเคารพนบัถือ โดยประนมมือแลว้ยกขึ้นพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดปลายจมูก 

ปลายน้ิวแนบระหวา่งคิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับที่ ๓ การไหวบุ้คคลทัว่ ๆ ไป ที่เคารพนบัถือหรือผูมี้อาวโุสสูงกวา่เล็กนอ้ย โดย

ประนมมือแลว้ยกขึ้นพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดปลายคาง ปลายน้ิวแนบปลายจมูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



100 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนลากเส้นจบัคู่การไหวใ้ห้ตรงกบัภาพ

 

 

ใบงานการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ 
 

การไหว้พระ 

การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส 

การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป 
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แบบประเมนิความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 

     พฤติกรรม       

 ลําดับที่ 
1.ด้านความคล่องแคล่ว 2.ด้านการประสานกัน รวม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

รวม    
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

นักเรียนระดบัปฐมวยั  

 

คาํช้ีแจง  การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ควร

ปรับปรุง1 

1. การแสดงความสามารถ     

2. การใหค้วามร่วมมือ     

3. เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน     

รวม     

รวม  

 

                                                      ช่ือ…………………………………… 

                                                                                                                    (ผูป้ระเมิน) 
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กจิกรรมท่ี 5  การฉีกตัดปะ 

(พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว) 

 

- แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

- ใบกิจกรรมการฉีกตดัปะ 

- ใบงานการฉีกตดัปะ 

- แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 

- แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
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แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

ช่ือกิจกรรม การฉีกตดัปะ     ระยะเวลา 30  นาท ี

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

จุดประสงค์  

 เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ 

ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา โดยการฉีกตดัปะ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  

ข้ันนํา 

1. ครูใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กดว้ย การร้องเพลง “น้ิวมือมาเจอกนั” 

พร้อมทั้งทาํท่าบริหารน้ิวมือประกอบเพลง 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

2. ครูจดัเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ ที่จะใชใ้นการทาํกิจกรรม และอธิบายขั้นตอนการทาํกิจกรรมการฉีก 

ตดัปะ และสาธิตการปฏิบติักิจกรรมการฉีกตดัปะใหน้กัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง 

 3. ครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม ฉีก ตดัปะกระดาษลงบนกระดาษที่มีหมายเลขกาํกบั 

3 หมายเลข แลว้ใหเ้ลือกทาํเพยีง 1 หมายเลขเท่านั้น เช่น 2 3 5 , 7 8 9 , 4 6 7 เป็นตน้ 

 4. ในระหวา่งที่ทาํกิจกรรมครูจะเป็นผูส้งัเกตพฤติกรรมของน ักเรียน และครูจะจบัเวลา 

เม่ือหมดเวลาใหน้กัเรียนส่งผลงาน (ถึงแมว้า่ไม่เสร็จก็ให้ส่ง) 

 ข้ันสรุป 

 5. ครูเลือกผลงานของนกัเรียนและนาํมาแสดงให้เพือ่นๆ ในหอ้ง และสุ่มนกัเรียนบางคน

ใหม้าเล่าเร่ืองจากส่ิงที่นกัเรียนฉีก ตดัปะ  

 6. นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดในหอ้งเรียน และเก็บส่ิงของเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

การประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

1. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์

วัสดุและอุปกรณ์ 

 1. กระดาษสีต่างๆ  

 2. กาวลาเทก็ซ์ 

 3. ใบงานกระดาษที่มีตวัเลข 
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ภาคผนวก 

    เพลง    นิ้วมือมาเจอกัน      

(ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 

   น้ิวโป้งมาเจอกนั  ถามวา่ไปไหนมา 

  หมุนน้ิวแลว้ขอลา  พรุ่งน้ีมาเจอกนั 

(เปล่ียนจากน้ิวโป้งเป็นน้ิวอ่ืนๆไปเร่ือยๆ) 

  น้ิวทั้งสิบมาเจอกนั  ถามวา่ไปไหนมา 

  หมุนน้ิวแลว้ขอลา  พรุ่งน้ีมาเจอกนั 
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ใบกจิกรรมการฉีกตัดปะ 

 

  การฉีก ตดั ปะ คือกิจกรรมการฉีก ตดักระดาษสีหรือวสัดุทดแทน ทากาวแลว้นาํไปปะติด

บนกระดาษใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ สาํหรับการทาํกิจกรรมตดักระดาษดว้ยกรรไกรเป็น

กิจกรรมที่ฝึกใหเ้ด็กๆใหมี้สมาธิ ฝึกประสาทสมัพนัธร์ะหวา่งตากบัมือ และฝึกการใชมื้อ ซ่ึงเป็น

การช่วยพฒันากลา้มเน้ือเล็กใหก้บัเด็กปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้ันตอนวิธีทํา 

 1.ใหน้กัเรียนฉีกกระดาษสีต่างๆออกเป็นช้ินเล็กๆ 

 2.ทากาวลงในกระดาษตามรูปที่กาํหนด 

 3.นาํกระดาษสีที่ฉีกไวม้าติดในรูปที่กาํหนด 

 4.นาํไปวางใหก้าวแหง้ในที่ๆครูกาํหนด 

 5.ไดผ้ลงานจากการปฏิบติัของนกัเรียนคนละ 1 ช้ิน 

 6.ครูและนกัเรียนช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. กระดาษสีต่างๆ  

 2. กาวลาเทก็ซ์ 

 3. ใบงานกระดาษที่มีตวัเลข 

 

 

DPU



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ........................................................ช้ันปฐมวัย......................... 

ใบงานการฉีกตัดปะ 
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แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก 

 

     พฤติกรรม       

 ลําดับที่ 
1.ด้านการประสานกัน 

2.ด้านความถูกต้องและ

ความสามารถในการควบคุม 
รวม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

รวม    
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แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค์ 

 นักเรียนระดบัปฐมวยั  

 

คาํช้ีแจง การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ปรับปรุง 

1 

1. ช้ินงานครบตามจาํนวน    

2. เสร็จตามเวลา    

3. มีความคิดสร้างสรรค ์    

4. มีความสวยงาม    

รวม    

รวม  

 

       ลงช่ือ………………………………… 

                (ผูป้ระเมิน) 
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กจิกรรมท่ี 7  การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงรําระบําชาวเกาะ 

(พฤติกรรมด้านภาษา) 

 

- แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

- ใบกิจกรรมการร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงรําระบาํชาวเกาะ 

- แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
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แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

ช่ือกิจกรรม การร้องเพลงประกอบท่าทางราํระบาํชาวเกาะ ระยะเวลา 30  นาท ี

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

จุดประสงค์  

 เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ 

ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา เพลงประกอบท่าทาง 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  

 ข้ันนํา 

1.กิจกรรมพื้นฐานใหเ้ด็กเคล่ือนไหวร่างกายไปทัว่บริเวณอยา่งอิสระ เม่ือไดย้นิสญัญาณหยดุให้

หยดุเคล่ือนไหวทนัที 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

2. ครูจดัเตรียมอุปกรณ์  

 3. ครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมทาํท่าทางประกอบเพลงราํระบาํชาวเกาะ โดยครูร้อง

และสาธิตการเตน้ 

 4. ครูใหน้กัเรียนจบัเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน ปฏิบติัตามครูประมาณ 3-4 รอบ 

5. หลงัจากนั้นครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาปฏิบติั 

 6. ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่มและบนัทึกขอ้มูล  

 ข้ันสรุป 

 7.ครูใหน้กัเรียนกลุ่มที่แสดงไดถู้กตอ้งสวยงามมาแสดงให้เพือ่นๆ ดู 

8. นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดในหอ้งเรียน และเก็บส่ิงของเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

การประเมินผล 

1. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. CD เพลงรําระบาํชาวเกาะ 

2. เคร่ืองเล่น CD 
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ภาคผนวก 

เพลง รําระบําชาวเกาะ 

ราํระบาํชาวเกาะ     ไพเราะเสนาะจบัใจ 

เสียงนํ้ าหลัง่ไหล  เสียงนํ้ าหลัง่ไหล 

กระทบหาดทรายดงัคล่ืนๆ   กระทบหาดทรายดงัคล่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใบกจิกรรมการร้องทําท่าทางประกอบเพลง รําระบําชาวเกาะ 
 

 

 กิจกรรมน้ีนกัเรียนไดร้้องเพลงพร้อมทาํท่าทางประกอบเพลง รําระบาํชาวเกาะเพื่อ

เป็นการเคล่ือนไหวร่างกาย ฝึกภาษา และการแสดงออกท่าทางตามเพลง นกัเรียนจะเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

ขั้นตอนและวธีิการทาํ 

 1. ครูเปิดเพลงรําระบาํชาวเกาะ ใหน้กัเรียนฟัง 

 2. ใหน้กัเรียนร้องเพลงรําระบาํชาวเกาะ ตามครู 2-3 รอบ 

 3. นกัเรียนร้องเพลงรําระบาํชาวเกาะไดแ้ลว้  

4. ครูร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลง รําระบาํชาวเกาะ ใหน้กัเรียนดู  

5. นกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลงรําระบาํชาวเกาะ ตามครู 

6. ครูและนกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าประกอบเพลง รําระบาํชาวเกาะ พร้อมกนั 

 7. นกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าประกอบเพลง รําระบาํชาวเกาะ เองเป็นกลุ่ม 

วสัดุและอปุกรณ์ 

1. CD เพลงรําระบาํชาวเกาะ 

2. เคร่ืองเล่น CD 
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แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 

 

     พฤติกรรม       

 ลําดับที่ 
1.ด้านความคล่องแคล่ว 2.ด้านการประสานกัน รวม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

รวม    
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แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

นักเรียนระดบัปฐมวยั  

 

คาํช้ีแจง การสังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียน 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ควร

ปรับปรุง1 

1. การแสดงความสามารถ     

2. การใหค้วามร่วมมือ     

3. เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน     

รวม     

รวม  

 

       ลงช่ือ………………………………… 

                (ผูป้ระเมิน) 
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กจิกรรมท่ี 8 การร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงนับเลข 

(พฤติกรรมด้านภาษา)  

 

- แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

- ใบกิจกรรมการร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงนบัเลข 
- แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
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แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

ช่ือกิจกรรม เพลงประกอบท่าทาง    ระยะเวลา 30  นาท ี

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

จุดประสงค์  

 เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ 

ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตาโดยร้องเพลงประกอบท่าทาง

  

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  

 ข้ันนํา 

1.กิจกรรมพื้นฐานใหเ้ด็กเคล่ือนไหวร่างกายไปทัว่บริเวณอยา่งอิสระ เม่ือไดย้นิสญัญาณหยดุให้

หยดุเคล่ือนไหวทนัที 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

2. ครูจดัเตรียมอุปกรณ์  

 3. ครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมทาํท่าทางประกอบเพลงนบัเลข โดยครูร้องและสาธิต

การเตน้ 

 4. ครูใหน้กัเรียนจบัเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน ปฏิบติัตามครูประมาณ 3-4 รอบ 

5. หลงัจากนั้นครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาปฏิบติั 

 6. ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่มและบนัทึกขอ้มูล  

 ข้ันสรุป 

 7.ครูใหน้กัเรียนกลุ่มที่แสดงไดถู้กตอ้งสวยงามมาแสดงให้เพือ่นๆ ดู 

8. นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดในหอ้งเรียน และเก็บส่ิงของเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

การประเมินผล 

3. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

4. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

3. CD เพลงนบัเลข 

4. เคร่ืองเล่น CD 

 

 

 

DPU



118 

ภาคผนวก 

เพลง นับเลข 

มาเรามานบัเลข 

นบัเลขนบัเลขเรามา 

เรามานัง่นบัเลข 

เอา้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เอา้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ซํ้ า) 

มาเรามานบัเลข                                                                                                                                                                              

นบัเลขนบัเลขเรามา                                                                                                                                                                            

เรามานัง่นบัเลข 

เอา้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ใบกจิกรรมการร้องเพลงประกอบท่าทางเพลง นับเลข 
 

 

 กิจกรรมน้ีเด็กๆ จะไดร้้องเพลงพร้อมทาํท่าทางประกอบเพลง นบัเลขเพือ่เป็นการ

เคล่ือนไหวร่างกาย ฝึกภาษา ฝึกการนบัเลข และการแสดงออกท่าทางตามเพลง เด็กๆจะเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

ข้ันตอนและวิธีการทาํ 

 1. ครูเปิดเพลงนบัเลข ใหน้กัเรียนฟัง 

 2. ใหน้กัเรียนร้อง เพลงนบัเลข ตามครู 2-3 รอบ 

 3. นกัเรียนร้องเพลงนบัเลข ไดแ้ลว้  

4. ครูร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลงนบัเลข ใหน้กัเรียนดู  

5. นกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบเพลงนบัเลข ตามครู 

6. ครูและนกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าประกอบเพลงนบัเลข พร้อมกนั 

 7. นกัเรียนร้องเพลงและทาํท่าประกอบเพลงนบัเลข เองเป็นกลุ่ม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. CD เพลงนบัเลข  

2. เคร่ืองเล่น CD 
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แบบประเมนิความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 

 

     พฤติกรรม       

 ลําดับที่ 
1.ด้านความคล่องแคล่ว 2.ด้านการประสานกัน รวม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

รวม    

 

 

 

DPU



121 

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

นักเรียนระดบัปฐมวยั  

 

คาํช้ีแจง การสังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียน 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ควร

ปรับปรุง1 

1. การแสดงความสามารถ     

2. การใหค้วามร่วมมือ     

3. เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน     

รวม     

รวม  

 

ลงช่ือ…………………………………… 

                (ผูป้ระเมิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมท่ี 10 การกรอกนํา้ใส่ขวด  

(พฤติกรรมด้านการปรับตัวและด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม)  

 

- แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

- ใบกิจกรรมการกรอกนํ้าใส่ขวด 

- แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
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แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Gesell 

ช่ือกิจกรรม การกรอกนํ้ าใส่ขวด    ระยะเวลา 30  นาท ี

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

จุดประสงค์  

 เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ความยดืหยุน่ 

ความสามารถในการควบคุม การประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา โดยการกรอกนํ้ าใส่ขวด 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  

 ข้ันนํา 

1.  ครูใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5 

คน 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

2.  ครูจดัเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่ๆจะใช ้

 3.  ครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมโดยแต่ละกลุ่มช่วยกนันาํนํ้ าขวดเล็กไปกรอกลงใน

ขวดใหญ่ ผลดักนั คร้ังละ 1 คนจนครบทุกคน โดยมีระยะทางประมาณ 10 กา้ว 

4.  ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่มและบนัทึกขอ้มูล  

ข้ันสรุป 

 5.  ครูเลือกนกัเรียนออกมาพดูถึงความรู้สึกในทาํกิจกรรมการกรอกนํ้ าใส่ขวด 

 6.  นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดในหอ้งเรียน และเก็บส่ิงของเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

การประเมินผล 

1.   แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

2.   แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

วัสดุและอุปกรณ์  

1.  ขวดนํ้ าพลาสติกขนาด 1500 ซีซีและ 150 ซีซี 

2.  นํ้ าเปล่า 
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ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  

1. ครูใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 

กลุ่มๆละ 5 คน 

     2. ครูจดัเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่ๆจะใช ้

     3. ครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมโดยแต่ละกลุ่มช่วยกนันาํนํ้ าขวดเล็กไปกรอกลงในขวด

ใหญ่ ผลดักนั คร้ังละ 1 คนจนครบทุกคน โดยมีระยะทางประมาณ 10 กา้ว 

     4. ครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่มและบนัทึกขอ้มูล 

 

วัสดุและอุปกรณ์  

1.ขวดนํ้ าพลาสติกขนาด 1500 ซีซีและ 150 ซีซี 

2.นํ้ าเปล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรมการกรอกนํา้ใส่ขวด 
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แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 

 

           พฤติกรรม 

ลําดับที ่
1.ด้านความคล่องแคล่ว 

 

2.ด้านความถูกต้องและ

ความสามารถในการควบคุม 

รวม 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

รวม    
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แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

นักเรียนระดบัปฐมวยั  

 

คาํช้ีแจง การสังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียน 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช้ 

2 

ควร

ปรับปรุง1 

1. มีความรับผดิชอบภายในกลุ่ม     

2. ใหค้วามร่วมมือในการปฎิบติังาน     

3. ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั     

รวม     

รวม  

 

ลงช่ือ………………………………… 

         (ผูป้ระเมิน) 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวกฤษณา  รักนุช   

ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2556  

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (คบ.)  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 

ตาํแหน่งและสถานที่ทาํงานปัจจุบนั  ครูประจาํการโรงเรียนบวรวทิยา ๒   

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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