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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นวจิยัทดลอง มีวตัถุประสงค ์1) เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 2) 

เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  ประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียน

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

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 1) 

แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 กิจกรรม ดงัน้ี 1.1 การ

เคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ 1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลง

ตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข 1.3 การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกั

นํ้ ากรอกใส่ขวด 1.4 นิสัยส่วนตวัและส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 

(3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  2)แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 3)แบบบนัทึก

หลงัจากการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคาระห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ      

             ผลการวจิยัพบวา่ 1)ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  มีประสิทธิภาพ คือ 

มีค่า IOC = 0.66 - 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 2) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดย

ใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
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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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ความสําคญัและที่มาของปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 การจดัการศึกษาในระดับปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายที่สําคญัเพื่ออบรมเล้ียงดูและเตรียมความพร้อมทั้ ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฏีจิตวิทยาพฒันาการที่เน้นเด็กเป็น

ศูนยก์ลางและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได้มี

โอกาสริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆ ที่จดัใหเ้ป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง (กรม

วชิาการ, 2540 : 10-16) สอดคลอ้งกบั สุวมิล ตั้งสจัพจน์ (2540 : 27) กล่าววา่ การเรียนระดบัปฐมวยัเป็นการเรียน

เพือ่ส่งเสริมความสามารถของเด็ก โดยเฉพาะความสามารถดา้นกลา้มเน้ือมือซ่ึงควรให้ความสาํคญัยิง่เพราะเป็น

องค์ประกอบสําคญัที่บ่งช้ีให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียนและเด็กในวยัน้ีตอ้งการการพฒันาอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะทกัษะการใชมื้อ ซ่ึงสามารถฝึกฝนไดโ้ดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก เต็มสิริ 

เนาวรังสี (2544 ) กล่าววา่ เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดง้่ายและ

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก 

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 115-116) ไดก้ล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของเด็กก่อน

ปฐมวยัจะไม่รวดเร็วเหมือนวยัทารก แต่จะเป็นอตัราที่คงที่ ส่วนที่พฒันามาก ไดแ้ก่ วุฒิภาวะระบบประสาท 

ปรากฏมาในภาพของกล้ามเน้ือมัดต่างๆ จะแข็งแรง และทาํงานประสานกันทาํให้ร่างกายเคล่ือนไหวได้

คล่องแคล่ว สามารถทรงตวัไดดี้ขึ้น  อาจแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กลา้มเน้ือใหญ่ เด็กปฐมวยัจะมีอตัราการพฒันา

เป็นไปตามวยั เช่น อาย ุ4 ปี จะสามารถเดินลงบนัไดแบบสลบัเทา้ไดดี้กวา่เด็กอาย ุ3 ปี หรือการกระโดด เด็กอาย ุ

3 ปี จะกระโดดเทา้พร้อมกนั   อาย ุ4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวและเม่ืออาย ุ5 ปีจะกระโดดสลบัเทา้

ได ้ เป็นตน้ไป การส่งเสริมพฒันาการเด็กในกลา้มเน้ือเล็กโดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือจะพฒันาอยา่งมากเช่นกนั ใน

การวาดภาพตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมได้ที่อายุ 3 ขวบ วาดรูปส่ีเหล่ียมได้ที่อายุ 4 ขวบ และวาดรูป

สามเหล่ียมไดท้ี่อาย ุ5 ขวบ การส่งเสริมพฒันาการเด็กในดา้นกลา้มเน้ือเล็ก และการประสานสมัพนัธก์นัระหวา่ง

มือกบัตา เช่นการร้อย การตดักระดาษ และการวาดภาพอยา่งอิสระ 

Gesell (1940)  ไดก้ล่าว ถึงทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายว่า การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดั

กระทาํกบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึง

เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบกัน ลักษณะ

พฒันาการที่สาํคญัของเด็กในระยะน้ีคือ การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเคล่ือนไหว การทาํงานของระบบประสาท

และกลา้มเน้ือ การพฒันาความสามารถในการควบคุมร่างกาย การบงัคบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย และได้แบ่ง

พฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
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1. พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) เป็นความสามารถของร่างกายที่

ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวยัวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายและความสมัพนัธท์างดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 

 2. พฤติกรรมด้านการปรับตวั (Fine Motor or Adaptive Development) เป็นความสามารถในการ

ประสานงานระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกบัระบบความรู้สึก เช่น การประสานงานระหว่างตากบัมือซ่ึงดูได้

จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อส่ิงที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่ง

กาํไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมดา้นการปรับตวัจึงสมัพนัธก์บัพฤติกรรมทางดา้นการเคล่ือนไหว 

3. พฤติกรรมดา้นภาษา (Language Development) ประกอบดว้ยวิธีส่ือสารทุกชนิด เช่น การแสดงออก

ทางหนา้ตาท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง และภาษาพูดการเขา้ใจการ

ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4. พฤติกรรมดา้นนิสัยส่วนตวัและส่วนรวม  (Personal Social Development) เป็นความสามารถในการ

ปรับตวัของเด็กระหวา่งบุคคลกบับุคคลและบุคคลกบักลุ่ม ภายใตภ้าวะแวดลอ้มและสภาพความเป็นจริงนับเป็น

การปรับตวัที่ตอ้งอาศยัการเตริญเติบโตของสมองและระบบการเคล่ือนไหวประกอบกนั 

 ความสามารถของกลา้มเน้ือมือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่มีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิง่ต่อการดาํรง

ชีวติประจาํวนั (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 82)วิธีการส่งเสริมความสามารถกลา้มเน้ือ

มือ คือทาํไดโ้ดยการฝึกฝนการทาํงานโดยการใชมื้อ น้ิวมือและการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตา โดยให้

เด็กทาํกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนจากง่ายไปยากตามความตอ้งการและความสนใจของเด็กเป็น

รายบุคคล กิจกรรมที่สาํคญั ไดแ้ก่ การหยบิจบัส่ิงของ การพบั ฉีก ตดั ปะกระดาษ การพิมพภ์าพ การขยาํ การ

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

กลา้มเน้ือมือจะมีการพฒันาที่ดีที่สุดในช่วงอาย ุ4-5ขวบ การพฒันากลา้มเน้ือมือควรทาํต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอจึง

ควรจดักิจกรรม เช่น การลากเสน้ การวาดภาพ การฉีก ตดั ปะกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ และการป้ัน ซ้ึงลว้นเป็น

การส่งเสริมความสามารถของกลา้มเน้ือมดัเล็กใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ส่วน กลัยา ตนัติผลาชีะ( 2540 : 20) 

กล่าวว่าเด็กอาย ุ4-5 ขวบ แตกต่างจากเด็กในระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากวยัเด็กเล็กการหยบิจบัส่ิงใด ยงัไม่

คล่องตวั กลา้มเน้ือยงัตอ้งการการสร้างเสริมความแขง็แรง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Kaufman, H.F. (1949 : 

885-888) พบวา่พฒันาการความสามารถในการใชน้ิ้วมือดว้ยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐ์

เศษวสัดุ และการป้ันนั้นจะนาํไปสู่ความสามารถในดา้นการเขียนไดดี้ยิง่ขึ้น และ Dawson, M.A. (1957 : 391-

392) กล่าวว่าการเขียนที่ดีจะตอ้งมีการประสานงานกนัอยา่งดีระหว่างสายตา มือ และการควบคุมกล้ามเน้ือ  

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์าํหรับเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่ การวาดภาพระบายสี การเล่นกบัสี การพิมพภ์าพ การป้ัน 

การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐเ์ศษวสัดุ การร้อยการสาน การเล่นพลาสติกสร้างสรรค ์และการป้ัน ซ่ึง พรเพญ็ บวั

ทอง (2555:22 อา้งอิงจาก Hammond, 1967: 275-282) ไดจ้ดัชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคท์ี่ควรจดั ให้กบัเด็ก
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เอาไวด้งัน้ี  1) การป้ัน  2) การประดิษฐ์  3) การฉีก ตดัปะ  4) การระบายสี   5) การวาดภาพดว้ยน้ิวมือ  6) การ

เล่นบล็อก 7) การวาดภาพดว้ยทราย  8) การวาดภาพดว้ยฟองสบู่ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการใหก้บัเด็กปฐมวยั และยงัเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย การฝึกกลา้มเน้ือมดัเล็ก 

ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่สาํคญัของเด็กปฐมวยัต่อไปในอนาคต 

 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 107) พฒันาความสามารถในการคิดและการใชจิ้นตนาการ การสังเกตและ

เพิม่พนูการรับรู้ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้น และพฒันาความเช่ือมัน่เก่ียวกบัตนเองในการเลือกใชว้สัดุต่างๆ ส่งเสริม

ให้เด็กไดพ้ฒันากล้ามเน้ือมือ ความสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับรูปร่าง สี และมี

โอกาสพฒันาทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน พฒันาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่

รับผดิชอบในการดูแลทาํความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น 

 จากความสาํคญัและสภาพการณ์ดงักล่าว  จึงทาํให ้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยใชแ้นวคิดของ Gesells เพือ่ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั ซ่ึงอาจเป็น

แนวทางหน่ึงสาํหรับครูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัใชส้าํหรับส่งเสริมเด็กปฐมวยัใหมี้

ความสามารถซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐานที่จะพฒันาไปสู่ขั้นต่อๆไปได ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  

2.  เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 นกัเรียนมีพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ 

Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

     1.4.1 ประชากรเป้าหมาย  

ประชากรเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่น

ระดับอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวิทยา ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

      1.4.2 ตวัแปรที่จะศึกษา 

ตวัแปรตน้     1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 

710



   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 นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด                         

 (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  

ตวัแปรตาม   ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง การที่เด็กอาย ุ4-5 ปีมีความสามารถบงัคบักลา้มเน้ือ

ส่วนต่างๆ ให้ทาํงานประสานกันได้ เช่น ฉีก ตดั ปะ กระดาษลงในภาพวาด เป็นตน้ โดยมีหลักการทาํงาน                      

ที่สาํคญั คือ มีการประสานสมัพนัธก์นัระหวา่ง มือ น้ิวมือ และตา เพือ่ใหส้ามารถทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี วดัไดโ้ดย

แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
 ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell หมายถึง ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรจดัให้กับเด็ก

ปฐมวยัดงัน้ี    

  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 นิสัยส่วนตัวและส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง (2)ตักนํ้ ากรอกใส่ขวด                         

  (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่    

 นักเรียนระดับปฐมวยั หมายถึง นกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 

จาํนวน17 คนโรงเรียนบวรวทิยา ๒ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนระดบัอนุบาล 2 ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีความสามารถใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่ดีขึ้น 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 

กิจกรรม ดงัน้ี 

 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 นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด (3)การแสดงความ

เคารพผูใ้หญ่  

2. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการสงัเกตพฤติกรรม ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นความคล่องแคล่ว 

 2.2 ดา้นความยดืหยุน่ 

 2.3 ดา้นความถูกตอ้งและความสามารถในการควบคุม 

 2.4 ดา้นการประสานกนั 

 2.5 ดา้นการรับรู้โดยการสมัผสั 

3. แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม 

 

การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองจดักิจกรรมกบันักเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียนบวรวิทยา ๒โดยได้

ดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัสาธิตขั้นตอนการทาํกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 

กิจกรรม ใหน้กัเรียนไดรู้้จกั เพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัทาํการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  จาํนวน 10 แผน ใช้

เวลาในการจดักิจกรรมแผนละ 30 นาทีในระหวา่งการจดักิจกรรม ผูว้จิยัจะสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนในดา้น

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชแ้บบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคะแนน 

3  2  1  และ  0  และรวบรวมคะแนนเพือ่ที่จะนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัไดท้าํการบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนตามแบบบนัทึกหลงั

กิจกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 วิเคราะห์แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และแบบ

ประเมินความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนประชากรเป้าหมาย โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell เพือ่พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั

เล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ  

มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

  5.1.2 ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า นักเรียนทุก

คนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell 

นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ  

มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน 

นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์คือ Awareness (2003: Online) 

กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก โดยการจดักิจกรรมให้มือทั้ง 2 มือประสาน

สมัพนัธก์นั ไดแ้ก่  การปรบมือ เพือ่กระตุน้กลา้มเน้ือมือและแขน โดยสามารถใชป้ระกอบเพลง และการเล่นเกม  

การจดักิจกรรมการสมัผสั ไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์ครีมโกนหนวด นํ้ า ทราย เมล็ดขา้วหรือมกักะโรนี และวาดภาพ

ดว้ยน้ิวมือ เช่น การตกัทรายขึ้นลง การละเลงสีดว้ยน้ิวมือ  การจดักิจกรรมที่ให้มือไดก้าํและจบั เช่น เอาแหวน

ออกจากเสา ร้อยของเล่นโดยใชไ้มแ้ทนเข็ม ตกันํ้ าจากถว้ยหน่ึงไปอีกถว้ยหน่ึง  ร้อยลูกปัดรวมกนั หมุนถงันํ้ า 

Fishernand Terry (1997: 284) กล่าวถึง การจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อส่งเสริมกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็ก

ก่อนที่จะเรียนเขียน  ว่าการวาดรูประบายสี การเขียนอักษร เช่น เส้นตรง วงกลม หรือเส้นพื้นฐานต่างๆการ

ออกแบบ  ระบายสีดว้ยน้ิวมือ และสุมนา พานิช (2531: 24) กล่าวถึง การฝึกให้เด็กใชน้ิ้วมือในการวาดภาพ 

ระบายสี ป้ัน ตดักระดาษ เขียนหนงัสือ ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเอง เช่น การติดกระดุม การรูด

ซิป เป็นตน้ 
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  5.2.2 ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า นักเรียนทุก

คนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell 

นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

จากคะแนน/ร้อยละแบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก จาํนวน 10 กิจกรรม 

นักเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กโดยใชชุ้ด

กิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 จะเห็นไดว้่าแนวคิดของ Gesell 

(1940) ไดก้ล่าววา่ การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดักระทาํกบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็ก

ตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตของระบบ

ประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบกนั คือ 1)พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) 2) 

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

Development) 4) พฤติกรรมดา้นนิสัยส่วนตวัและส่วนรวม  (Personal Social Development) สอดคลอ้งกบัศรี

เรือน แก้วกังวาน (2540) ได้กล่าวว่าถึงลักษณะพฒันาการของมนุษยว์่า เป็นลักษณะที่มีลาํดับขั้นตอน ซ่ึง

พฒันาการด้านต่างๆ ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ตามลาํดบัขั้นตอนไม่มีการขา้มขั้น ซ่ึงมีขอ้พิจารณาเก่ียวกับ

พฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ พฒันาการส่วนใหญ่ก่อนส่วนเล็ก เช่น พฒันาดา้นการขีดเขียนของ

เด็ก ลาํดบัขั้นตอนพฒันาการดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

สาํหรับการทาํงานกลุ่ม คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่มจาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียนจาํนวน 17 คน 

แบ่งเป็นกลุ่ม  4 กลุ่ม กลุ่มละ 4- 5  คน  พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มเม่ือทาํกิจกรรมร่วมกนั มีความรับผิดชอบ ให้

ความร่วมมือ และยอมรับฟังผูอ่ื้น มีคะแนนร้อยละ 91.66 - 95.00  

และคะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นักเรียนทุก

คนเม่ือทาํกิจกรรมแต่ละคร้ังสามารถที่จะทาํงานครบตามจาํนวน เสร็จตามเวลา คิดสร้างสรรค ์และสวยงาม มี

คะแนนร้อยละ 76.66 – 100 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กกบัพฤติกรรมเป็นรายบุคคล

นกัเรียนจาํนวน 17 คน พบวา่คะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและคะแนนพฤติกรรมเป็น

รายบุคคลไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กอยูร่ะหว่างร้อยละ 81.66  – 98.33  

ส่วนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 76.66 – 100 ซ่ึงเป็นความสามารถและพฤติกรรมของเด็ก

นักเรียนประชากรเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั  Tansley (1960:167-172) กล่าวว่า งานสร้างสรรคใ์นโรงเรียนเป็น

รูปแบบที่ทาํใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ในการพฒันาความเจริญงอกงามทุกดา้น เช่น พฒันาการทาง

อารมณ์ สติปัญญา ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2539 : 63 – 38)  กล่าวว่าศิลปะช่วยให้
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เกิดการพฒันาในด้าน พฤติกรรมในการทาํงานบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด  

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ช่วยให้คิดเป็น  ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม  ไดแ้ก่ การ

เอ้ือเฟ้ือ การร่วมมือ และการเปล่ียนความคิด  องค์การ  อิมทรัมพรรย ์และ คนอ่ืน ๆ (2526 : 279 – 282) ได้

กล่าวถึงกิจกรรมศิลปสร้างสรรคว์า่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระช่วยใหเ้ด็กเกิดความ 

สนุกสนานเพลิดเพลินในการทาํงานมีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล  รู้จกัสังเกต  มี

ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ เป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ  และฝึกให้เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการแกปั้ญหา และ

งานวจิยัที่มาสนบัสนุนเหตุผลดงักล่าวสมศรี เมฆไพบูลยว์ฒันา (2551:บทคดัยอ่) ศึกษาความสามารถในการใช้

กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร้์อยดอกไมสู้งกว่าเด็ก

ปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคป์กติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และกิตติยา แกว้ขอมดีและสุ

กัญญา จนัทรมาศ (2559) รายงานการวิจยัการจดักิจกรรมการป้ันแป้งโดวเ์พื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

กลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กอนุบาลชั้นปีที่1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา สรุปผลการวิจยัว่าเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรม

การป้ันเพือ่พฒันาความสามารถของกลา้มเน้ือมือหลงัการทดลองทาํกิจกรรมการป้ันอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 

ประการสุดทา้ยแบบบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรมกิจกรรมนักเรียนแสดงความสามารถการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กชุดกิจกรรมทั้ง 10 ชุด มีทั้งกิจกรรมทาํเป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มไดท้าํให้เห็นพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัปฐมวยัที่เป็นประชากรเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังนี้  

1.กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมช่วยพฒันากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆได้อย่างดี เด็กนักเรียนสามารถใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กในการทาํกิจกรรม ทั้ง 10 ชุดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ยดืหยุน่ มีความสามารถในการควบคลุม การ

ประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา รวมทั้งการมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ได้แก่ พ่อ แม่ ผูป้กครองและครูใน

โรงเรียน กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสาํหรับการพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กขั้นต่อไปได ้เช่นการพฒันาการเขียน

ตวัหนงัสือ การวาดภาพ เป็นตน้   

2. กิจกรรมบางกิจกรรม สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่เด็กๆ  โดยเฉพาะขณะที่เด็กนักเรียนนาํเสนอผลงาน  

จากการที่เด็กไดเ้ล่าเร่ืองจากทาํผลงาน หรือเล่าเร่ืองหลงัจากการทาํกิจกรรมแต่ละชุด  เป็นการให้เด็กไดท้บทวน

การทาํงานของตนพร้อมทั้งสะทอ้นความรู้สึกของตนใหผู้อ่ื้นไดฟั้ง  ครูแสดงความช่ืนชม พยกัหนา้ตั้งใจฟัง และ

715



เพือ่นๆ ใหเ้สียงปรบมือทาํให้เด็กรู้สึกว่าผลงานที่ตนกาํลงันาํเสนอมีความสาํคญั เป็นที่น่าสนใจสาํหรับคนอ่ืน 

คาํชมเชยเป็นส่ิงที่เด็กวยัน้ีตอ้งการมากที่สุด เพราะตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นความสาํคญัของตน เพื่อเป็นการกระตุน้

และส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการตอบสนองที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กใหพ้ฒันาสูงขึ้น 

3.ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของ Gesell ทั้ง 10 ชุดที่พฒันาขึ้นมานั้นเม่ือนาํมาใชก้บันักเรียนระดบัปฐมวยั 

พบวา่นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกสนานกบัการทาํกิจกรรม แต่ละกิจกรรม เด็กมีความ

ต่ืนเตน้ และกระตือรือร้นที่จะทาํกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เด็กๆจะมาช่วยครู

จดัเตรียมอุปกรณ์และจดัเก็บอุปกรณ์เขา้ที่ทุกคร้ังหลงัเสร็จกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

  1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ครูตอ้งสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน คอยกระตุน้และควบคุม

เวลาในการทาํกิจกรรมเพราะนกัเรียนบางกลุ่มทาํไดช้า้ ดงันั้นการกาํหนดเวลาจึงตอ้งยดืหยุน่ออกไปบา้งเพื่อให้

นักเรียนที่ชา้ทาํได้ทนั ส่วนกลุ่มนักเรียนที่เสร็จก่อนครูอาจตอ้งหากิจกรรมเล็กๆมาเสริม เพื่อคอยเพื่อนหรือ

อาจจะใหช่้วยเชียร์เพือ่นๆ กลุ่มที่ชา้บา้ง 

  2.ครูควรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรมใหค้วามเหมาะสม ปลอดภยัและมีจาํนวน

เพยีงพอกบันกัเรียน  เช่น ลูกปัดตอ้งเป็นขนาดใหญ่ และถงันํ้ าตอ้งมีขนาดเหมาะกบัตวัของเด็ก 

  3.เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังควรช่วยกนัจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์และทาํความสะอาด

บริเวณที่ทาํกิจกรรมทุกคร้ัง 

  4.พื้นที่ที่ใช้ในการทาํกิจกรรมไม่ควรเป็นที่แคบ  ควรเป็นสนามกวา้งๆในบางกิจกรรม  เช่น

กิจกรรมการยกถงันํ้ าและกิจกรรมการกรอกนํ้ าใส่ขวด เพราะเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของตวันกัเรียนและอุปกรณ์ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาถึงผลการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น

อ่ืนๆ ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั เช่น พฒันาการทางดา้นสงัคม พฒันาการทางดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 
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