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บทคัดย่อภาษาไทย 

ชื่อเรื่อง การพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กส าหรบั
เด็กท่ีมีภาวะออทิซมึ 

ผูว้ิจยั ณฐันร ีบบุผศิร ิ
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ณฐัธิดา ภูจ่ีบ  

  
การวิจยันี ้เป็นงานวิจยักึ่งทดลอง (Quasi - experiments) โดยมีแผนการทดลองแบบ The 

one group pretest - postest design วึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็ก
ออทิสติกอาย ุ8 - 10 ปี ท่ีมีพฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กลา่ชา้ และเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กหลงัหลงัจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ 
เด็กอออทิสติก อาย ุ8 - 10 ปี ซึง่ไดร้บัการวินิจฉยัจากจิตแพทยว์า่อยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) ท่ีมี
ระดบัพฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กลา่ชา้ เทียบเท่าเด็กช่วงอายุ 4 - 6 ปี จากศนูยก์ารเรียน รูด้ว้ย
รกั แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (purpostive 
sampling) วดัจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญาท่ีผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์16 แผน ระยะเวลาสปัดาหล์ะ 
2 วนั วนัละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์2) แบบบนัทึกพฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้
มดัเล็กได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น แม่นย า การใชม้ือทัง้ 2 ขา้ง และการใชป้ระสาทสมัผสั
ระหว่างมือกบัตา 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา จ านวน 30 
ขอ้ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ (t-test) แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจัย พบว่า เด็กออทิสติกท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ มีความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยรวมสงูกวา่ ก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : ออทิซมึ, กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค,์ ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
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This quasi-experiment study was aimed at promoting activities for creativity 

development of autistic students as well as a comparing their abilities to use a fine-motor after 
participating the activities by employing the one group pre-posttest design. The data were 
purposively obtained from five students with autism aged 8-10 years old who study at With 
Love Learning Hub, Lad Phrao, Bangkok. The students suffer a fine-motor developmental skill 
delay, making their physical state comparable to those of children with 4-6 years of age. The 
research instruments included 1) 16 activities for creativity development organized two days a 
week and an hour a day, making a total of 8-week implementation; 2) Fine-motor development 
journal focusing on five measures, namely agility, flexibility, accuracy, two-hand operation and 
eye-hand coordination; and 3) a 30-item fine-motor and intelligence test. The obtained data 
were analyzed statistically through mean (x), standard deviation (SD), and t-test value. The 
findings revealed that students, after the experiment, demonstrated a greater capability of 
exercising their fine-motor than they did prior to the study with a statistical significance of .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การศึกษา คือรากฐานในการพฒันามนุษย ์ซึ่งมนุษยท์ุกคนย่อมควรไดร้บัการศึกษาที่ด ี

ให้สมบูรณ์พรอ้มทั้ง สติปัญญา มีทักษะการแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  และมีจิตใจที่ดี  
โดยที่ค  านึงถึงความแตกต่างที่มีติดตวักนัมาโดยธรรมชาติ และศกัยภาพที่ไม่เหมือนกนั ลกัษณะ
การด าเนินชีวิต รวมถึงบริบทสังคมท าให้การเรียนรูข้องผู้เรียนแต่ละบุคคลย่อมมีความต่าง 
กระบวนการจัดศึกษาจึงเป็น กระบวนการที่ใหผู้เ้รียนพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่  
การจดัการศึกษาส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยพระราชบญัญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สิทธิและหนา้ที่
ทางการศึกษา กล่าวไวว้่า มาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิเสมอกนัในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การจดัการศกึษาส าหรบับคุคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัโดยค านึงถึง
ความสามารถของบคุคลนัน้ ทกุคนควรจะถกูพฒันาศกัยภาพของตนอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นดา้น
สติปัญญา พฤติกรรม ทักษะการเข้าสังคมเพื่อจะท าให้พวกเขาพรอ้มกับการใช้ชีวิตโดยมี
ปฏิสมัพันธก์บัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใชชี้วิตในสงัคมไดโ้ดยพึ่งพาคนอื่นนอ้ย
ที่สดุ 

เด็กที่มีภาวะออทิซมึ (Autism) หรือเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ ในปัจจบุนัมีอตัราเพิ่มขึน้
เป็นจ านวนมาก ผลการศกึษาทั่วโลกพบวา่ จ านวนเด็กออทิสติกทั่วโลกเพิ่มมากขึน้ จากการศกึษา
ค้นควา้วิจัยของศูนยค์วบคุมป้องกันโรคแห่งสหรฐัอเมริกา  (Center of Disease Control    and 
Prevention) สหรฐัอเมรกิา พบวา่ใน  เด็กผูช้ายมีแนวโนม้เป็น ออทิสติกมากกว่าเด็กผูห้ญิง จ านวน 
5 เท่าตัว (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 2560) โดยทุกคนจะมีลักษณะร่วมกัน 3 ข้อ คือ ความ
บกพร่องดา้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พัฒนาการทางภาษา  พบได ้ ในส่วนความบกพร่อง
ทางดา้นภาษาจนถึงมีอจัฉริยภาพทางภาษา และการมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกกว่าคนทั่วไป
พฤติกรรมท่ีพบบอ่ยในเด็กกลุม่นี ้คือ การท าอะไรซ า้ ๆ แบบเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงที่กระทนัหนั อีกทัง้ยงัมีแบบแผนในการด ารงชีวิตแบบเดิม (ดารณี อทุยัรตันกิจ, 
2560) เด็กออทิสติกจะมีความแตกต่างกนัแต่จะมีลกัษณะรว่มคลา้ยกนั คือการชอบอยู่ในโลกของ
ตวัเอง ไม่สนใจสิ่งแวดลอ้ม ไม่หนัตอบเวลาเรียก ไม่ชอบสบตา  โตต้อบไม่เป็น  จินตนาการไม่เป็น 
ชอบท าอะไรซ า้ ๆ รูปแบบเดิม เป็นแบบแผน ไม่ยืดหยุ่น มีการกระตุน้ตวัเองเป็นระยะ เช่น หมนุตวั
เป็นวงกลม โยกตัวไปมา เดินเขย่งเทา้ สะบัดมือขอ้มือ และ เล่นเสียง  ถึงแมว้่าในปัจจุบันกลุ่ม
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บุคคลออทิสติกยังไม่มีวิธีการรกัษาใหห้ายขาดได้ แต่สามารถใหก้ารบ าบัดรกัษาและใหค้วาม
ช่วยเหลือพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อใหพ้ฒันาการนัน้ดีขึน้ เด็กออทิสติกมีภาวะที่
เรียกว่าออทิซึมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลท าให้มีความตอ้งการความจ าเป็นในการ
พัฒนา และการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในเด็กที่ มีความบกพร่องทางด้านการ
เคลื่อนไหวของกลา้มเนือ้มดัเล็กและมดัใหญ่ ในดา้นกลา้มเนือ้มัดใหญ่คือความสมัพันธก์ันของ
อวยัวะต่าง ๆ เด็กจะมีปัญหาในการทรงตวั มีปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหว การใชก้ลา้มเนือ้มัด
ใหญ่นัน้สมัพนัธก์บัการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กในทกัษะบางอย่าง การใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็คือ การใชมื้อ
และนิว้มือรวมไปถึงการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เด็กที่มีปัญหา
จะไม่สามารถหยิบจับสิ่งของไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ซึ่งโดยปกติแลว้เด็กจะตอ้งพัฒนาทัง้ 2 อย่าง 
ไปพรอ้ม ๆ กัน หากเด็กขาดการพัฒนาทกัษะทัง้ 2 ดา้น ในช่วงวยัที่พวกเขาตอ้งการจะส่งผลให้
เด็กมีพฒันาการที่ลา่ชา้กวา่วยั 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กเป็นสิ่งที่ส  าคัญและจ าเป็นต่อพัฒนาเด็ก  
เป็นอย่างมาก กลา้มเนือ้มดัเล็กคือการใชมื้อและนิว้มือ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยสมัพนัธก์ับ
การใชต้า ฟอรแ์มน; และฟลีท (Forman & Fleet, 1980, p. 3 อา้งถึงใน เบญจมาศ วิไล, 2544, น. 14) 
ในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัเด็กจะมีทกัษะการใชมื้อ เช่น การช่วยเหลือตนเอง การแต่งตวั 
ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา้ หรือการท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผูป้กครองในการ
ท างานบา้น ตลอดจนการเลน่ กลา้มเนือ้มดัเล็กท าใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อในการส ารวจ (อธิษฐาน พลูศิลป์ 
ศักดิ์กุล, 2556, น. 111) การเตรียมความพรอ้มด้านกลา้มเนือ้มือ และนิว้มือให้มั่นคงแข็งแรง 
สามารถท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว การฝึกการใชต้าและมือประสานกนัมีส่วนช่วยใหเ้ด็กไดอ้อก
ก าลัง และเป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นการเขียน (พูนสุขบุณย์ สวัสดิ์, 2554, น. 41) ผลจาก
การศึกษาของเพียเจท์ คน้พบว่า ความสามารถในการคิด และทักษะทางภาษาของเด็กขึน้นั้น
ขึน้อยู่กับประสบการณ์ดา้นกลา้มเนือ้ เด็กจะสามารถพัฒนาทางภาษาได้ดีหากมีความมั่นคง
ทางดา้นประสบการณ์การออกก าลงักาย ดงันัน้กลา้มเนือ้มัดเล็กจึงเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญส าหรบั
การเรียนรูใ้นอนาคต เป็นการปูพื ้นฐานให้มีความพรอ้มด้านการเขียน และการพัฒนาด้าน
สติปัญญา 

ความส าคญัในการพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กส าหรบัเด็กออทิสติกในกลุม่เด็กออทิสติกที่มี
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กล่าช้ากว่าเด็กปกติเนื่องจากความผิดปกติในการรบัรู ้
ประสาทสมัผสัยงัคงมีปัญหาจึงส่งผลใหก้ารใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กมีปัญหา ในดา้นการรบัประสาท
สมัผสัดา้นการเคลื่อนไหวมือและนิว้มือ ความสมัพนัธใ์นการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง รวมไปถึงการใชมื้อ
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และตาให้ท างานประสานกันลว้นมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การที่พัฒนาการทางดา้น
รา่งกายของเด็กกลุ่มนีล้่าชา้ ความสามารถในการรบัรู ้และการเรียนรูไ้ม่เหมาะสมกบัอายุ ท าให้
เด็กออทิสติกมีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นอย่างมากในการกระตุน้
พฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กเพื่อพฒันาความสามารถในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ (ส  านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  2527, น. 67) การที่ให้เด็กเกิด
ประสบการณ์การรบัความรูส้ึกที่หลากหลายจากการด าเนินชีวิตผ่านการเรียน , การเล่น การท า
กิจกรรมศิลปะงานประดิษฐ์, การเคลื่อนไหว และการท ากิจวตัรประจ าวนั จะเสริมสรา้งใหเ้ด็กมี
ประสบการณใ์นการรบัรูค้วามรูส้กึต่าง ๆ (sensory experiences) ท าใหพ้ฒันาการดา้นกลา้มเนือ้
มดัเล็กถกูกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา 

ศิลปะ เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในการจัดกิจกรรมในเด็กออทิสติก 
ใหพ้วกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและเป็นกระบวนการที่ใชเ้พื่อคน้หา  ความ
ผิดปกติบางประการทางจิตใจ กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการบ าบดัรกัษา ช่วยฟ้ืนฟ ู
ลดปัญหาทางดา้นอารมณ์ เยียวยาจิตใจ และพฤติกรรม ช่วยเสริมสรา้งศักยภาพในดา้นต่าง ๆ 
(ทวีศักดิ์ สิริรตัน์เรขา, 2550) การเสริมสรา้งประสบการณ์ทางศิลปะ เด็กลงมือปฏิบัติงานจริง  
ไดส้มัผสัวสัดทุี่หลากหลาย ผ่านระบบประสาทสมัผสั เด็กไดรู้จ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองสง่เสรมิ
จินตนาการความคิดสรา้งสรรค์ ช่วยฝึกแก้ปัญหา ท าให้จิตใจนั้นสงบอ่อนโยน มีสมาธิ (คู่มือ
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546, 2546, น. 50) กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคมี์ความสอดคลอ้ง
กบัความส าคญัของความสามารถของกลา้มเนือ้มือของเด็กในดา้นการวางแผน การจดักิจกรรม
พฒันาทางดา้นการใช ้ศิลปะนัน้มีส่วนท าใหเ้ด็กมีการเรียนรูด้า้นการเขียดง่ายขึน้นอกจากนีก้าร
ควบคุมมือ และนิ ้วมือเพื่อการระบายสี การวาดภาพ และการป้ันเป็นอีกวิธีที่จะท าให้เด็กมี
พัฒนาการด้านการเขียนดีขึน้ มาเยสกี้ (Mayesky, 1998, p. 103-105) การเล่น และการจัด
กิจกรรมศิลปะเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยใหเ้ด็กไดเ้ตรียมความพรอ้มดา้นมือ และตา โดยผ่านการ
เรียนรูท้ี่สนกุ การใชมื้อในการท ากิจกรรมในแตล่ะวนั เช่น การหยิบสิ่งของโดยหลากหลายยิ่งท าให้
เด็กสามารถเขา้ใจวิธีการจบัดินสอไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบั พฒันา ชชัพงศ ์(2541, น. 122) 
กลา่วว่าการพฒันากลา้มเนือ้เล็กใหแ้ข็งแรงเด็กก็พรอ้มที่จะลากลีลามือ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัของ
การเขียน การจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคต์ามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 มีสะ
ระการเรียนรู ้ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.ประสบการณส์ าคญั 2.สาระที่ควรเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม
พฒันาการครอบคลมุ 4 ดา้น คือ รา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา  
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ประกอบกับงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็ก
ส าหรบัเด็กออทิสติกที่มีผูท้  าการศกึษาอยู่หลายแนวทาง สจุิตรา สขุเกษม ไดท้ าการทดลองโดดยก
โดยใชก้ิจกรรมศิลปะเขา้ไปมีส่วนช่วยท าใหเ้ด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปฐมวยัมี
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กดีขึน้ การพัฒนากลา้มเนือ้มือมัดเล็กนั้นเป็น หนึ่งใน
ความสามารถของเด็ก เม่ือใชมื้อไดค้ลอ่งแคลว้จะช่วยสง่เสรมิพฒันาการทางสติปัญญา  โดยคอฟ
แมน ซาลมา พบว่า การเพิ่มพนูความสามารถในการใชมื้อของเด็กดว้ยการใชก้ิจกรรมทางศิลปะ 
จะน าไปสู่การเขียนใหด้ียิ่งขึน้และการที่กลา้มเนือ้มัดเล็กสามารถเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 
ว่องไวจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการพูดของเด็กให้ชัดถ้อยชัดค า และมีความคิดที่ฉับไว 
(สจุิตรา สขุเกษม, 2538, น. 3) 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กส าหรบั
เด็กออทิสติก จากปัญหาส าคัญของเด็กออทิสติก คือทักษะการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กที่ไม่มีความ
คล่องแคล่ว ไม่เป็นไปตามวัย ถึงแม้ร่างกายภายนอกจะดูปกติเม่ือเทียบกับอายุแล้วการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็กยงัต ่ากว่าเกณฑ ์ท าใหท้กัษะในการด าเนินใชชี้วิต ยงัมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น การใช้
มือ นิว้มือ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติดกระดมุ รอ้ยเชือกรองเทา้ หรือการหยิบจบัสิ่งของที่
มีขนาดเล็ก รวมทัง้การใชมื้อ และตาที่ยงัไม่สมัพนัธก์นั เม่ือพืน้ฐานการด าเนินชีวิตประจ าวนัยงัท า
ไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลต่อการจับดินสอในการเตรียมพรอ้มส าหรบัการเขียน และมีผลต่อการ
พฒันาดา้นสติปัญญา การพฒันาทกัษะในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กนัน้เป็นสิ่งที่ส  าคญัอย่างมากที่
จะฝึกใหเ้ด็กออทิสติกสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้กิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคจ์ึงเป็นบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กออทิสติก  เพราะกิจกรรมศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น  
การวาดภาพ การป้ัน การฉีกปะติด การตัดโดยใช้กรรไกร การพิมพ์ภาพ การป้ัน การรอ้ย  
การประดิษฐ์ จะช่วยใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อ นิว้มือ ประสานสมัพนัธก์นัทัง้ 2 ขา้งไดอ้ย่างคล่องแคล่วและ
สามารถใชต้า และมือรวมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1. เพื่อพฒันากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี ที่มีพฒันาการ

ในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กลา่ชา้ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก ของเด็กออทิสติกอาย ุ  

8 – 10 ปี โดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี ้ท  าให้ทราบถึงผลการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่ อเพิ่มระดับ

ความสามารถในใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ 8 - 10 ปี และไดชุ้ดการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง รวมทั้งกลุ่มผู้ดูแลเด็ก  
ออทิสติก ได้น าไปใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื ้อมัดเล็กซึ่งเป็นพื ้นฐานส าคัญส าหรับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และการเตรยีมความพรอ้มดา้นวิชาการเรื่องการเขียนของเด็กออทิสติก 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร และ กลุม่ตวัอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี ้เป็นเด็กออทิสติก อายุ 8 - 10 ปี  

ซึง่ไดร้บัการวินิจฉยัจากจิตแพทยว์า่อยู่ในกลุม่ภาวะออทิซมึ (Autism) 
1.2 กลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นเด็กอออทิสติก อายุ 8 - 10 ปี 
ซึ่งไดร้บัการวินิจฉยัจากจิตแพทยว์่าอยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) ในระดบัรุนแรงนอ้ย มีภาษา 
สามารถสื่อสารไดจ้ากศูนยก์ารเรียนรูด้ว้ยรกั แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา แบ่งเป็น 
ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ ตามทฤษฎีพัฒนาการของ 

กีเซลล ์(Gesell) 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มือมดัเล็กของเด็กออทิสติก 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เด็กออทิสติก หมายถึง บุคคลออทิสติกอายุ 8 - 10 ปี เพศชาย และเพศหญิง ที่ มี

พฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กอยู่ในช่วงอาย ุ5 – 6 ปี ซึ่งมีพฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้
มดัเล็กล่าชา้กวยั วดัจากแบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและสติปัญญาที่ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ 

กลา้มเนือ้มัดเล็ก หมายถึง การใชมื้อและนิว้มือเพื่อหยิบจับสิ่งของ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของ
การที่เด็กจะพฒันาการดา้นการช่วยเหลือตวัเองในชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงการปพูืน้ฐานหรือการ
เตรียมความพรอ้มดา้นการเขียน 

ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบงัคบั ควบคมุ 
การท างานของมือ นิว้มือ และการท างานของระบบประสาทสมัผสั ท าใหเ้กิด ความคล่องแคล่ว 
ยืดหยุ่น แม่นย า การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งประสานสมัพนัธก์นั และการใชมื้อและตาประสานสมัพนัธก์นั 
วดัจาก แบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญาท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

โดยแบ่งออกเป็น 6 ทกัษะ 
1. ทกัษะการวาดภาพระบายสี 
2. ทกัษะการตดักระดาษดว้ยกรรไกร 
3. ทกัษะการป้ันดิน 
4. ทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสั 
5. ทกัษะการคดัเลือกวตัถ ุ
6. ทกัษะการแกไ้ขภาพปรศินา 

กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์หมายถึง การใชก้ระบวนการศิลปะที่มีความหลากหลายเพื่อ
เสริมสรา้ง และพัฒนาการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติก นัน้คือการท างานของมือ นิว้มือ 
และการท างานของระบบประสาทสมัผสั โดยกิจกรรม แบง่ออกเป็น 

1. การป้ันดิน 
2. การระบายสี  
3. การแกะและแปะสติกเกอร ์
4. ภาพพิมพ ์
5. การท างานสื่อผสม ทัง้ 2 มิติ และ 3 มิต ิ  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจยั 
เด็กออทิสติกที่ ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีพัฒนาการ

ความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กดีขึน้ 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็ก 
ของกีเซลล ์(Gesell) 

1. พฤติกรรมดา้นการเคลื่อนไหว 
2. พฤติกรรมดา้นการปรบัตวั 
3. พฤติกรรมทางดา้นภาษา 
4. พฤติกรรมทางดา้นนิสยัสว่นตวัและสงัคม 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
1. ทกัษะการวาดภาพระบายสี 
2. ทกัษะการตดักระดาษดว้ยกรรไกร 
3. ทกัษะการป้ันดิน 
4. ทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสั 
5. ทกัษะการคดัเลือกวตัถ ุ
6. ทกัษะการแกไ้ขภาพปรศินา 

1. ความคลอ่งแคลว่ 
2. ความยืดหยุ่น 
3. ความแม่นย า 
4. การใชม้ือทัง้ 2 ขา้ง 
5. การใช ้ตาและมือประสานสมัพนัธก์นั 



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งขอ้มลูตามหวัขอ้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กออทิสติก 
1.1 ความหมายของเด็กออทิสติก 
1.2 สาเหตขุองการเกิดภาวะออทิสซมึ 
1.3 ลกัษณะส าคญัของเด็กออทิสติก 
1.4 แนวทางการพฒันาและช่วยเหลือเด็กออทิสติก 
1.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กออทิสติก 

2. เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มือมดัเล็ก 
2.1 ความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
2.2 ความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
2.3 พฒันาการความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
2.4 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
2.5 ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็และระบบการรบัสมัผสักบัเด็กออทิสติก 
2.6 การประเมินพฒันาการความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
2.7 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 

3. เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
3.2 พฒันาการทางศิลปะของเด็ก 
3.3 ความส าคญัของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กออทิสติก 
3.4 ประเภทของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
3.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
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1. เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับเดก็ออทสิตกิ 
1.1 ความหมายของเดก็ออทสิตกิ 

โรคออทิสติก(Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม(Autism) เป็นความผิดปกติของ
พัฒนาการเด็ก โดยที่ เด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา และ การสื่อ
ความหมายได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีพฤติกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ า้ ๆ  
ไม่ยืดหยุ่น ปัญหาดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดัหลายอย่างในการด ารงชีวิตประจ าวนั อาการจะ
แสดงให้เห็นก่อนอายุ 3 ขวบ ความบกพร่องดังกล่าวนี ้มีแนวโน้มถูกค้นพบสูงขึน้ในทั่ วโลก  
และพบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

ดารณี อทุยัรตันกิจ (2560) บุคคลออทิสติก คือ บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมบางอย่าง
มากหรือนอ้ยเกินไป  ในภาษาอังกฤษจะใชค้  าอธิบายว่า “A person with Autism” หมายถึง คน
หนึ่งที่มีภาวะออทิสซึมอยู่ภายในตวั ซึ่งภาวะที่ว่าจะอยู่กบัคนนัน้ไปตลอดชีวิต ถา้ไดร้บัการบ าบดั
ตัง้แต่เล็ก โอกาสจะพฒันาไปสูภ่าวะใกลเ้คียงกบัคนปกติจะมากขึน้  

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2545, น. 27)  เด็กออทิสติกนั้นมีการขาดความเขา้ใจ กฎเกณฑ์
ทางสงัคม สรา้งปฏิสมัพนัธไ์ม่เป็นหรือไม่เป็นธรรมชาติ มีพฤติกรรมบางอย่างทางสงัคมไม่สมวยั 
ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึน้รอบตัว มีขอบเขตในการแสดงออกทางสีหนา้และมีการสื่อสารอารมณ์ที่ไม่
สอดคลอ้งกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ ไม่สามารถรบัรูก้ารแสดง อารมณท์างใบหนา้และท่าทาง  

จุฑามาส วรโชติก าจร (2554, น. 11) บุคคลออทิสติกอาจมีอาการหรือความรุนแรง
มากนอ้ยแตกต่างกนัไดม้ากตัง้แต่สติปัญญาต ่ากว่าปกติช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ลย ไปจนถึงเรียน
เก่งสามารถจบการศึกษาะดับปริญญาเอกได้ ในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าออทิสติกสเปกตรัม  
ซึง่หมายถึงภาวะออทิสติกท่ีมีอาการแตกต่างกนัไปตัง้แต่นอ้ยไปจนถึงเป็นมาก 

ศรียา นิยมธรรม (2545) เด็กออทิสติกมีปัญหา 1. ทางสงัคม ชอบเก็บตวัอยู่คนเดียว 
อารมณไ์ม่ปกติ 2. ปัญหาดา้นการเขา้สงัคม ไม่เขา้ใจการสื่อความหมาย มีภาษาเป็นของตนเอง 
ชอบท าอะไรซ า้ ๆ ความจ าดี แต่ไม่รูจ้ะน าไปใชอ้ย่างไร 

ทรงภูมิ เบญญากร (2559) “ออทิสติก” จัดเป็นกลุ่มโรคทางจิตเวชศาสตรท์ี่มีความ
ผิดปกติรอบดา้น บุคคลเหล่านีส้ามารถที่จะสื่อสารผ่านการกระท า ท่าทาง การสมัผสั รวมไปถึง
การส่งเสียงเพื่อบอกสิ่งที่ตนตอ้งการ เช่น หิว โมโห  เป็นตน้ บุคคลออทิสติกสามารถสื่อสารโดยมี
การสื่อสารดว้ยวิธีการตา่ง ๆ ที่แตกตา่งออกไป  

เด็กออทิสติก คือเด็กที่บกพร่องดา้นพฒันาการดา้นทกัษะสงัคม ภาษา การสื่อสาร 
กระบวนการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของสมองที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบ



  10 

ประสาทสมัผสั และการรบัรูห้รือสารเคมีในสมองที่ควบคุมการสั่งการ วินิจฉยัตามคู่มือการจ าแนก
โรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทยอ์เมรกินั (American Phychiatric Associaltion, 1994) 

จากการศกึษาความหมายของเด็กออทิสติก สรุปไดว้่าออทิสติกนัน้เป็นโรคอย่างหนึ่ง
ที่เกิดจากความผิดปกติของพฒันาการ โดยหลกัแลว้จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มากหรือนอ้ยเกินไป 
ไม่ว่าจะเป็นในดา้น ภาษา การสื่อความหมาย และทกัษะทางสงัคม  โดยเด็กแต่ละคนจะมีอาการ 
และความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถรกัษาโรคออทิสติกใหห้ายขาดได้ 
แต่สามารถกระตุน้พฒันาการตัง้แต่เด็กใหเ้ด็กออทิสติกสามารถใชชี้วิตอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างปกติ 

1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะออทสิซึม 
ปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันว่า ออทิสติกเป็นความผิดปกติของสมอง (ไม่ใช่โรคทาง

จิตใจ) แต่ยงัไม่สามารถระบสุาเหตขุองการเกิดออทิสติกไดอ้ย่างแน่ชดั เช่ือว่าปัจจยัทางพนัธุกรรม 
และสิ่งกระตุน้จากสิ่งแวดลอ้มนัน้อาจท าใหอ้าการออทิสติกพฒันาขึน้มาได้ จฑุามาส วรโชติก าจร 
(2554, น. 5) ความพยายามในการศกึษาถึงสาเหตทุี่แทจ้รงิของโรคออทิสติก แตย่งัไม่ทราบสาเหตุ
ที่แน่ชัด แต่ในปัจจุบันคน้พบแลว้ว่าออทิสติกนั้นเกิดจากความผิดปกติในการท างานของสมอง 
มากกว่าเกิดมาจากสิ่งแวดลอ้ม และการเลีย้งดู ซึ่งในอดีตเคยเช่ือว่าโรคออทิสตินัน้เกิดจากการ
เลีย้งดูที่ไม่ใส่ใจ เฉยชา ของบุคคลที่เป็นครอบครวั แต่จากขอ้มูลในปัจจุบนัยืนยนัไดว้่า รูปแบบ
การเลีย้งดไูม่เก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคออทิสติก (สถาบนัสขุภาพนกัเรียนแห่งชาติมหาราชินี, 2546, 
น. 10) ภาวะออทิสซึมมีสาเหตุการเกิดมากมายที่ท  าใหพ้ฒันาการทางสมองผิดปกติ เพ็ญแข ลิ่ม
ศิลา (2545, น. 24) 

แนวคิด และปัจจยัของสาเหตกุารเกิดออทิสติกมีดงันี ้
ปัจจยัทางพนัธุกรรม (genetic factors) 

นกัวิจยัสว่นใหญ่เช่ือวา่ยีนบางตวัที่เด็กไดร้บัสืบทอดจากบิดามารดาของพวก
เขา อาจท าใหพ้วกเขามี ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นกลุ่มอาการออทิสติกไดก้ลุ่มอาการออทิสติกนัน้
เป็นที่รูจ้กักนัดีว่ามกัเกิดขึน้ซ  า้ ๆ ในครอบครวัหนึ่ง ตวัอย่างเช่น นอ้งชายหรือนอ้งสาวของเด็กที่มี
อาการออทิสติกสามารถเกิดสภาวะนีข้ึน้ไดเ้ช่นกนั และเป็นเรื่องปกติที่ฝาแฝดเหมือนทัง้สองคนจะ
เป็นเด็กออทิสติกทั้งคู่ไม่มีการระบุว่ายีนใดที่เช่ือมโยงเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มอาการออทิสติก  
ในปัจจบุนั แต่อาการออทิสติกนี ้อาจเป็นลกัษณะอาการหนึ่งของของความผิดปกติทางพนัธุกรรม
หลายอย่างที่พบได ้
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ความผิดปกติทางสมอง (neuropathological factors) 
อาจมีความผิดปกติใหเ้ห็นทางกายวิภาค ชีวภาพ และในระดับการท างาน

ของฮอรโ์มน ซึ่งจากการศกึษาสมอง และการท างานของสมองดว้ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพบวา่สมอง
ของบคุคลออทิสติกบางสว่นใหญ่หรือเล็กกวา่ปกติ ในบางรายพบความผิดปกติของสมองบางสว่น 
ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์ สังคม และการที่ มีพฤติกรรมซ า้ ๆ บางรายมี
คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติอื่น ๆ ที่พบรว่มกบักลุม่อาการออทิสติก เช่น ความผิดปกติขิงระบบสารสื่อ
ประสาท (neurotransmitter) ไดแ้ก่ serotonin, dopamine และ opioid system (สารสื่อประสาท
เหล่านีมี้หนา้ที่ช่วยใหก้ารท างานของระบบประสาทเป็นไปอย่างปกติ) อย่างไรก็ตามแมว้่าจะมี
การศกึษามากมายเก่ียวกบัสมอง แต่ก็ยงัไม่สามารถอธิบายความผิดปกติไดห้มด 

ภาวะทางสขุภาพอื่น ๆ 
ภาวะดงัตอ่ไปนีเ้ป็นภาวะทางสขุภาพอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเกิดออทิสติก 

• โรคกลา้มเนือ้เสื่อม (Muscular dystrophy) - กลุ่มของความผิดปกติที่
สืบทอดทางพนัธุกรรมท่ีค่อย ๆ ท าใหก้ลา้มเนือ้อ่อนแรงลง 

• กลุ่มอาการดาวนซ์ินโดรม (Down’s syndrome) - ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมที่มักท าใหเ้กิดความพิการทางการเรียนรู ้ และลักษณะทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจง
หลายอย่าง 

• โรคสมองพิการ (Cerebral palsy) - ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสมองและ
ระบบประสาท ท าใหเ้กิดปัญหากบัการเคลื่อนไหวและการประสานงานหรอืทรงตวั 

• โรคชกัในวยัทารก (Infantile spasm) - โรคลมชกัชนิดหนึ่งที่พฒันาขึน้
ในช่วงที่ผูป่้วยยงัเด็กอยู่ โดยปกต ิจะเกิดอาการก่อนที่พวกเขาจะอายคุรบ 1 ปี 

• โรคทา้วแสนปม (Neurofibromatosis) - เป็นภาวะความผิดปกติทาง
พนัธุกรรมหลายอย่างที่ท  าใหเ้กิดเนือ้งอกซึ่งเติบโตไปตามแนวเสน้ประสาท โดยสามารถแบ่งเป็น
ประเภทหลกั ๆ คือ ชนิดที่ 1 และชนิดท่ี 2 

• ความผิดทางพันธุกรรมที่พบได้ยากอื่น ๆ  เช่น ภาวะผิดปกติของ
โครโมโซมเอกซ์ โรคทูเบอรัสสเคลอโรซิส (tuberous sclerosis) และกลุ่มอาการเรตต์ (Rett 
syndrome) 

ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม (environmental factors) 
นักวิจัยบางคนเช่ือว่า คนที่เกิดมาพรอ้มปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของกลุ่ม

อาการออทิสติกนัน้ จะสามารถพฒันาเกิดอาการออทิสติกขึน้หากมีการสมัผสักับสิ่งกระตุน้ดา้น
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สิ่งแวดลอ้มที่เฉพาะเจาะจงร่วมดว้ยเท่านัน้  สิ่งกระตุน้ที่เป็นไปได้ ไดแ้ก่ การคลอดก่อนก าหนด 
(ก่อนระยะตั้งครรภ์ 35 สัปดาห์) หรือเด็กในครรภ์สัมผัสกับแอลกอฮอลห์รือยาบางชนิด  เช่น  
ยา Sodium valproate ซึ่งบางครัง้ยานี ้ก็ใช้ในการรักษาโรคลมชักระหว่างตั้งครรภ์  ในอดีตมี
รายงานว่าวคัซีนป้องกนัโรคหดัเยอรมนัคางทูม (MMR) มีความสมัพนัธก์บัการเกิดกลุ่มออทิสติก 
แต่ปัจจบุนัมีหลกัฐานพบว่าการเกิดออทิสติกไม่สมัพนัธก์บัการไดร้บัวคัซีนแต่อย่างใด นอกจากนี ้
ปัจจยัดา้นการเลีย้งดกู็ไม่ใช่สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดออทิสติก แต่การเลีย้งดทูี่ไม่เหมาะสมอาจขดัขวาง
การพฒันาของเด็กได ้ในขณะเดียวกนัการเลีย้งดทูี่เหมาะสมสามารถส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ
ในทางที่ดีขึน้ไดเ้ช่นกนั 

จากการศกึษาสาเหตขุองโรคออทิสติกพบวา่ ไดมี้ความพยายามในศกึษาคน้ควา้การ
หาสาเหตุของโรคออทิสติกอย่างแพร่หลายแต่ยังก็ไม่ชีช้ัดถึงสาเหตุของโรค  แต่มีการสนับสนุน
สาเหตุว่าเกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน อาจเก่ียวขอ้งกับความผิดปกติทางอารมณ์ 
สังคม และการที่ มีพฤติกรรมซ ้า ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม  หรือมีปัจจัยทาง
สิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ เป็นปัจจัยเสริมที่มาขดัขวางพัฒนาการของเด็ก แต่ออทิสติกนัน้ไม่ไดเ้กิดจาก
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกหรือการเลีย้งดผูิดวิธี 

1.3 ลักษณะส าคัญของเดก็ออทสิตกิ 

เด็กออทิสติก (Autistic) มีอาการที่แตกต่างกันและหลากหลาย แต่มีลกัษณะร่วมที่
คลา้ยกนัคือ มีโลกของตวัเอง มีพฤติกรรมชอบท าอะไรซ า้เดิม ลอรน์่า วิง (Lorna Wing) จิตแพทย์
เด็กและวยัรุน่ แบ่งเด็กออทิสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะพฤติกรรม และการมีปฏิสมัพนัธก์บั
สงัคม ทัง้หมดมีความสมัพนัธก์บัระดบัสติปัญญาของเด็กดว้ยคือ 

1. กลุม่แยกตวั (Aloof) 
2. กลุม่ที่นิ่งเฉย (Passive) 
3. กลุม่ที่เขา้หาคน (Active but Odd) 

โดยพบว่า กลุ่มที่แยกตัวชอบอยู่ในโลกของตัวเองมักจะมีความบกพร่องทาง
สติปัญญารว่มดว้ย สว่นกลุม่ที่ชอบเขา้หาคนกลา้เขา้สงัคมมกัมีระดบัสติปัญญาดี 

เด็กออทิสติกกบัอาการสมาธิสัน้ ซึ่งสมาธิสัน้นัน้สามารถแบ่งไดต้ามพฤติกรรมหลกั ๆ 
ได ้2 แบบคือ สมาธิสัน้แบบเคลื่อนไหว  เรียกว่าเด็ก Hyper และอีกประเภทหนึ่งคือไม่เดิน นิ่งเฉย 
นั่งนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว แต่ไม่มีสมาธิวอกแวกง่าย สนใจสิ่งรอบตวั ซึ่งทัง้สองประเภทนีจ้ะไม่มีอาการ 
โวยวาย หรอืกรีดรอ้ง 
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ดว้ยอาการหลกั 3 ประการที่บง่บอกวา่เป็นออทิสติก คือ 
1. เรื่องของภาษา เด็กบางส่วน จนถึงอายุ 7 ขวบแล้วก็ยังไม่สามารถพูดได ้ 

ในความจรงิแลว้เป็นอาการไม่พดูนัน้เกิดจากความเป็นออทิสติก ไม่ใช่การเป็นใบ ้ในเด็กออทิสติก
บางคนมีการพดูแตอ่าจพดูเป็นภาษาฟังจบัใจความไมไ่ด ้

2. เด็กไม่เขา้ใจอวจันภาษา หรอืการแสดงออกดว้ยท่าทาง  
3. มีพฤติกรรมซ า้ ๆ เช่น การเลน่รถ จะเล่นไม่เหมือนเด็กปกติ แต่จะเลน่โดยการ

หยิบขึน้แลว้แกวง่ไปมาหรือหมนุลอ้รถใหห้มนุไปมาอยู่อย่างนัน้ ผดงุ อารยะวิญญ ู(2548) 
3 หลกัอาการ ที่บง่บอกวา่เป็นออทิสติก 

1. มีปัญหาดา้นการเขา้สงัคม 
1.1 บกพร่องอย่างชดัเจนในการใชท้่าทาง (เช่น การแสดงสีหนา้ การสบตา 

การแสดงกิรยิาท่าทางที่แปลกออกไปในการเขา้สงัคม) 
1.2 ไม่สามารถสรา้งปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอื่นได ้
1.3 ไม่แสดงความอยากเขา้รว่มกลุม่ ไม่มีความสนใจ 
1.4 ไม่มีอารมณต์อบสนองกบัสิ่งรอบขา้งหรือสงัคม 

2. การสื่อสารผิดปกติ 
2.1 มีพัฒนาการในการพูดชา้กว่าปกติหรือไม่พูดเลย โดยไม่แสดงออกว่า

อยากสื่อสารดว้ยวิธีอื่น (เช่น การแสดงท่าทาง) 
2.2 ในรายที่มีการพดูได ้ก็ไม่สามารถเริม่พดูหรอืสนทนาต่อเนื่องกบัคนอื่นได ้
2.3 ใชค้  าพดูซ า้หรือใชภ้าษาที่ไม่มีใครเขา้ใจ 
2.4 ไม่มีการเลน่สมมติที่หลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ  

3. มีแบบแผนดา้นพฤติกรรม และความสนใจ หรือกิจกรรมซ า้เดิม และรกัษาเป็น
เช่นเดิม 

3.1 หมกมุ่นกบัพฤติกรรมซ า้เดิม มีความสนใจในสิ่งตา่ง ๆ อย่างมีขอ้จ ากดั  
3.2 ติดกบัการใชชี้วิในรูปแบบเดิม หรือกระท ากบับางสิ่งที่ไม่มีประโยชนโ์ดย

ไม่ยืดหยุ่น 
3.3 ท ากิรยิาแบบเดิมซ า้ ๆ (เช่น สะบดัขอ้มือ หมนุตวัไปมา โยกตวัไปมา)  
3.4 สนใจหมกมุ่นกบัเพียงบางสว่นของวตัถ ุ 
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The Diagnostic and Statistical Manual, 4th Edition 1994 Z (DSM - IV) ไ ด้
อธิบายอาการดงันี ้

1. ความบกพร่องดา้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้ม เชน่ ไม่สบตา ไม่แสดงสีหนา้ท่าทาง เลน่กบัเพื่อนไม่เป็น ไม่สนใจใคร 
มกัจะอยู่ในโลกของตวัเอง 

2. ความบกพร่องทางการสื่อสาร คือความบกพร่องทั้งดา้นการใชภ้าษา และ
ความเข้าใจภาษา โดยที่เด็กอาจไม่สามารถพูดได้เลย หรือพูดไดพ้ียงเล็กน้อย เด็กจะพูดโดย
เลียนแบบค าหรือทวนค าพดูท่ีผูพ้ดูพดูไปแลว้ และมีการใชด้ทนเสียงที่แปลกอออกไป 

3. ลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณ์  เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมซ ้า  ๆ  
ที่ผิดปกติ เช่น การเลน่มือ เขย่ามือเป็นจงัหวะ สะบดั หรือชอบหมนุตวั ยึดติดกบัสิ่งต่าง ๆ ไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง มีความสนใจแคบ หมกมุ่นติดสิ่งของบางอย่าง ในเด็กบางคนการแสดงออกทางดา้น
อารมณไ์ม่เหมาะสมกบัวยั บางครัง้หวัเราะหรอืรอ้งไหโ้วยวายโดยไม่มีเหตผุล บางคนมีปัญหาดา้น
การปรบัตัวเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ อย่างกระทันหัน อาจมีการแสดง
พฤติกรรมที่กา้วรา้ว เช่น รอ้งไห ้โวยวาย  

4. ความบกพรอ่งทางดา้นการเลียนแบบ และจิตนาการ บางคนตอ้งกระตุน้เตือน
จึงจะสามารถเล่นเลียนแบบได้ เช่น เลียนแบบการพูด การเคลื่อนไหว บางคนไม่สามารถ
เลียนแบบการกระท าบางอย่างที่ง่าย ๆ ไดเ้ลย ซึ่งการขาดทกัษะดา้นการเลียนแบบนัน้เป็นพืน้ฐาน
ที่ส  าคญัของการเล่น ท าใหเ้ด็กเล่นไม่เป็นและเล่นอยู่กบัในดา้นจิตนาการของตนเอง ไม่สามารถ
แยกเรื่องจรงิกบัเรื่องสมมตุิได ้ไม่สามารถเลน่บทบาทสมมติ ไม่สามารถจดัการกบัระบบความคิดที่
เป็นล าดบัขัน้ตอน การวางแผนความคิด ก่อน หลงั  

5. ความบกพรอ่งดา้นการรบัรูป้ระสาทสมัผสั หมายถึงระบบประสาทสมัผสัทัง้ 5 
คือ การรบัรูท้างสายตา การฟัง การสัมผัส การรบักลิ่นรส ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่บุคคล  
ในเด็กบางคนชอบมองแสงไฟ หรือมองวัตถุมากกว่ามองเพื่อน ไม่สบตาผูอ้ื่น บางคนชอบเอา
สิ่งของมาสอ่งดใูกล ้ๆ ตา หรือในบางคนตอบสนองต่อสิ่งเรา้ดา้นเสียงอย่างผิดปกติ เช่น เรียกแลว้
ไม่หนั บางคนไวต่อสิ่งเรา้ในบางเสียงเช่น เสียงแหลมสงู ดา้นการสมัผสั กลิ่นและรสชาติ ในเด็ก
บางคนพบวา่ อาจชอบดมรองเทา้ เลียของเลน่ หรอื ชื่นชอบในรสชาติที่แปลกออกไป 

6. ความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะอย่างประสานสัมพันธ์กัน การประสาน
สมัพันธ์ระหว่างการท างานของกลา้มเนือ้มัดใหญ่และกลา้มเนือ้มัดเล็กที่มีความบกพร่องมีการ
เคลื่อนไหวที่ไม่สมัพนัธ ์ในดา้นการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง หรือการใชแ้ขนกบัขาที่มีความงุ่มง่ามผิดปกติ
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ไม่คล่องแคล่ว ว่องไว หรือแม้กระทั่ งท่าทางในการเดินหรือการวิ่งมีจังหวะที่ดูแปลกออกไป  
การใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก เช่น การหยิบจบัสิ่งของต่าง ๆ การใชช้อ้นสอ้มทานอาหาร 

7. ลักษณะด้านอื่นในเด็กออทิสติก เด็กบางคนเช่ืองช้างุ่มง่าม บางคนไม่
ตอบสนองต่อสิ่งเรา้หรือความรูส้กึดา้นความเจ็บปวด เช่น ชอบดงึผม แกะแผล หรือกดัตนเองโดย
ที่ไม่แสดงอาการเจ็บปวด 

นาบแพทย์แคนเนอร์ (Kanner, 1943 as cited in Graziano, 2002, p. 23 – 28) 
บอกถึงลกัษณะของเด็กออทิสติกไวด้งันี ้

1. มีการแยกตัวอย่างเด่นชัด (Severe Social lsolation) ส่วนใหญ่เป็นความ
บกพรอ่งในดา้นการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

2. มีความผิดปกติดา้นภาษา (Atypical language) เด็กออทิสติกมีความผิดปกติ
ดา้นภาษาประมาณ 50% มีระดับแตกต่างกันตั้งแต่ ไม่พูดเลย สับสนดา้นการใชค้  า การเรียง
ประโยค พูดภาษาเฉพาะของตนเอง พูดซ า้ไปมา และประมาณ 20% ที่มีระดับสติปัญญาดีพูด
สนทนาไดแ้ละมีพฒันาการทางภาษาดีตามล าดบั 

3. มีความยึดมั่นในความเหมือนเดิม (Preservation of Sameness) มกัแสดงออก
อย่างชดัเจนว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและยึดติดกบักิจวตัรประจ าวนัแบบเดิมเป็นแบบแผน เช่น 
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเดิม ทานแต่อาหารแบบเดิม วางสิ่งของของตนเองไว้ที่ เดิมถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงเด็กจะโมโหฉนุเฉียวรุนแรง 

4. การเล่นอย่างไม่มีจิตนาการขาดความคิดสรา้งสรรคแ์ละการมีอารมณ์ขัน 
(Lack of Paly, Preativity and Humor) เด็กออทิสติกไม่มีการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ หรือเล่นแบบ
ไม่มีจินตนาการ ไม่สามารถเลน่บทบาทสมมติได ้

5. ความผิดปกติของภาวะออทิสซึมจะปรากฏให้เห็นชัดเจนก่อนอายุ 3 ขวบ  
ซึ่งเป็นอาการที่ปรากฎเห็นไดต้ัง้แต่ยังเล็ก (Early Onset) ซึ่งพบว่าพัฒนาการต่าง ๆ นั้นมีความ
ลา่ชา้กวา่ปกติ 

6. มี การแสดงอารมณ์ ฉุน เฉียว  (Severe Tantrum Behavior) หาก มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจวตัรประจ าวนัอย่างกระทนัหนั จะท าใหเ้ด็กมีอารมณโ์มโหรุนแรง และคงอยู่เป็น
เวลานาน 

7. มีความสามารถเฉพาะอย่างที่ชัดเจน (Isolated Ability Areas) เด็กออทิสติก 
ที่มีความสามารถในบางอย่างชัดเจน เช่น มีพรสวรรคด์า้นการเล่นดนตรี การท างานศิลปะ หรือ
การคิดค านวณ เป็นตน้ 
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8. มีเชาว์ปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์ (Mental Retardation) เด็กออทิสติกที่ มีเชาว์
ปัญญาต ่า โดยสว่นใหญ่ระดบั IQ จะอยู่ที่ 35 – 50 สว่นเด็กออทิสติกที่มีเชาวนปั์ญญาสงู เรียกว่า
กลุม่ High Functioning Autism เด็กกลุม่นีจ้ะมีความสามารถในดา้นการแสดงออกทางภาษา  

9. ลกัษณะอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นออทิสซมึ (Associated Characteristics) 
เช่น สมาธิสัน้ มีปัญหาความกา้วรา้ว มีพฤติกรรมท ารา้ยตวัเอง โมโหรา้ย มีการตอบสนองสิ่งเรา้
อย่างรวดเรว็ เช่น เสียง แสง หรือการสมัผสัที่ผิดปกติ ชอบหรือกลวับางอย่างอย่างไม่สมเหตสุมผล 
มีการแสดงออกทางอารมณท์ี่ไม่สอดคลอ้งกบับรบิท เป็นตน้ 

จากการศกึษาลกัษณะส าคญัของเด็กออทิสติกพบว่า เด็กออทิสติกมีลกัษณะอาการ
ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล ตัง้แต่นอ้ยไปหามาก ในบางคนอาจมีสติปัญญาสงูกวา่ปกติ แต่อาจมี
ขอ้บกพร่องในการเขา้ใจอารมณ์ หรือในเด็กที่มีพัฒนาการดา้นภาษาล่าชา้ ชอบกระตุน้ตัวเอง 
เป็นครัง้คราว หรือในกลุ่มที่มีพัฒนาการทุกดา้นล่าชา้และมีปัญหาดา้นการควบคุมอารณ์  โดย
ลกัษณะรว่มบางประการที่เด็กออทิสติกมีเหมือนกันคือ ทางดา้นอารมณ์ การเขา้สงัคม และการ
สื่อสาร ซึง่พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนมีความละเอียดอ่อนมากขึน้อยู่กบัอาการของแต่ละบคุคล 

1.4 แนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือเดก็ออทสิตกิ 
ทวีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา (2548, น. 6-30) การบ าบดัดูแลรกัษาเด็กออทิสติกนัน้มีหลาย

วิธี โดยสหวิชาชีพ มีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
1. พลงัครอบครวั (Family Empowerment) 

ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในกระบวนการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิ สติก 
ครอบครวั เป็นเสมือนพลงัที่จะท าใหเ้กิดความส าเรจ็ ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักบัออทิสติก เป็นเรื่องที่
สามารถหาความรูไ้ดเ้รียนรูไ้ด ้เพราะจะช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กิดการดแูลช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางที่
ถกูตอ้ง ทกัษะดา้นต่าง ๆ จะสั่งสมตามประสบการณใ์นการดแูลช่วยเหลือท่ีไดล้งมือท าไป สามารถ
พฒันาตามวิธีการที่ผูเ้ชียวชาญชีแ้นะ แนะน า 

2. สง่เสรมิความสามารถเด็ก (Ability Enhancement) 
มุ่งส่งเสริมความสามารถควบคู่ไปดว้ย  ความสามารถคือสิ่งที่เด็กท าได ้เช่น 

ดูแลช่วยเหลือตัวเอง โดยควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือท าบ่อย ๆ จากนัน้จึงเริ่มเช่ือมโยงกับสิ่ง
รอบตัวเด็กเพิ่มเติมมากขึน้ การเสริมสรา้งโอกาสให้เด็กได้พอเจอสิ่งที่หลาหลาย เช่น การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การเลน่ ก็จะช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความสามารถเพิ่มขึน้ 
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3. สง่เสรมิพฒันาการ (Early Intervention) 
การสง่เสรมิพฒันาการ คือการจดักิจกรรมสง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการเป็นไป

ตามวยั ตามพัฒนาการปกติของเด็กทั่วไป ควรเริ่มฝึกตัง้แต่อายุยัง โดยท าอย่างสม ่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง การออกแบบการฝึกตอ้งเหมาะสมตามสภาพปัญหา ความสามารถ ในการเรยีนรูข้องเด็ก
แต่ละคนนัน้มีความแตกตา่งกนั ควรดงึเด็กออกจากโลกสว่นตวัของตวัเอง ควรเนน้ในเรื่องการมอง 
การท าตามค าสั่ง การฝึกทกัษะเหลา่นีใ้นระยะเริม่ตน้จะใชเ้วลานานแตเ่ม่ือเด็กมีทกัษะพืน้ฐานแลว้ 
การตอ่ยอดในอนาคตในทกัษะที่ยากขึน้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย 

4. พฤติกรรมบ าบดั (Behaviour Therapy) 
โปรแกรมพฤติกรรมบ าบัดประกอบด้วย  การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ

ประยุกต์ และกระบวนการเพื่อปรบัพฤติกรรม เพื่อ ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และหยุด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ควรเริ่มท าตัง้แต่อายุนอ้ย ๆ และท าอย่างต่อเนื่อง พบว่าช่วยเสริมสรา้ง
ทกัษะดา้นภาษา ดา้นสงัคม และทกัษะอื่น ๆ โดยเทคนิคที่ใชมี้พืน้ฐานมาจากหลกัการของทฤษฎี
การเรยีนรู ้ 

5. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์(Medical Rehabilitation) 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  ประกอบด้วย การแก้ไขการพูด 

กิจกรรมบ าบดั และกายภาพบ าบดั  
5.1 การแกไ้ขการพดู (Speech Therapy) 

การที่เด็กพดูไดเ้รว็ จะมีโอกาสที่พฒันาการทางดา้นภาษาของเด็กจะ
ใกลเ้คียงปกติ ในขณะเดียวกนั การใชภ้าษาที่ไม่เหมาะสมก็ลดลงดว้ย ถา้เด็กยงัไม่สามารถพดูได ้
อาจตอ้งใชว้ิธีการอื่น ๆ มาทดแทนภาษาพูด ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านีว้่า การสื่อความหมายทดแทน 
(Augmentative and Alternative Communication; AAC) เพื่อใชท้ดแทนการพดูเป็นการชั่วคราว 
หรอืในเด็กบางคนอาจจะใชโ้ดดยถาวรหารมีความบกพรอ่งรุนแรง 

5.2 กิจกรรมบ าบดั (Occupational Therapy) 
เป็นการประยุกต์ใชก้ิจวัตรประจ าวัน มาใชใ้นการประเมิน วินิจฉัย 

เพื่อส่งเสริม บ าบดัรกัษาอาการ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดอ้ย่างราบรื่น ช่วยเสรมิสรา้งสมาธิ ทกัษะ
การคิด ดา้นการท างานประสานกันของกลา้มเนือ้ รวมไปถึงการพัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็ก ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง เพื่อช่วยบ าบดัเด็ก ตามสภาพและปัญหาของเด็กแต่ละคนอย่างตอ่เนื่อง 
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5.3 การใชป้ระสาทการรบัรูร้ว่มกนั (Sensory Integration) 
การใชร้ะบบประสาทรบัความรูส้กึทัง้ 7 คือ ดา้นการมองเห็น (Visual 

System) การไดย้ิน (Auditory System) การรบัรูส้มัผสัทางผิวหนัง (Tactile System) การไดก้ลิ่น 
(Olfactory System) การรับรส (Gustatory System) การรับรู ้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ 
(Proprioception) การทรงตัว (Vestibular) การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่นบทบาทสมมติ  
การท างานศิลปะ งานฝีมือ ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรูแ้ละปรบัสมดุล เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้ต่าง ๆ  
และแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการศกึษา (Educational Rehabilitation) 
เป็นการเพิ่มทกัษะพืน้ฐานดา้นการสงัคม การสื่อสารกบัผูอ้ื่น และทกัษะทาง

ความคิด เป็นการเตรียมความพรอ้มเพื่อใหเ้ด็กสามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนัจริง ๆ โดยมีแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบคุคล  ควรออกแบบใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถ ใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่
ง่ายเป็นขัน้เป็นตอน เพื่อไม่ใหเ้กิดการสบัสน เด็กสามารถน าทกัษะที่ไดใ้นชัน้เรียนไปใชภ้ายนอก
หอ้งเรยีน  

7. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสงัคม (Social Rehabilitation) 
การฝึกฝนทักษะชีวิตการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การทานอาหาร การเข้า

หอ้งน า้ และการฝึกฝนดา้นทกัษะสงัคม หรือการเขา้สงัคมและใชชี้วิตรว่มกบัผูอ้ื่น เพื่อใหพ้วกเขา
สามารถใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างปกติ 

การฝึกฝนทกัษะในชีวิตประจ าวนั (Activity of Daily Living Training) ควรมี
การจัดการเรียนรูใ้นเรื่องกิจวัตรประจ าวันแต่ละอย่าง ให้เด็กสามารถท าได้ด้วยตนเองเต็ม
ความสามารถที่เขามีอยู่ โดยตอ้งการความช่วยเหลือนอ้ยที่สดุ  เด็กจ าเป็นตอ้งเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง
จนสามารถปฏบิตัดิว้ยตนเองได ้

การฝึกฝนทักษะสงัคม (Social Skill Training) ทกัษะสงัคม เด็กออทิสติกมี
ความบกพรอ่งทางดา้นนี ้โดยควรไดร้บัการฝึกเป็นพิเศษ อาจท าไดโ้ดยการจ าลองเหตกุารณ ์หรือ
สถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กไดท้ดลองปฏิบัติตาม หรือจัดการเรียนการสอนโดยให้
จดจ ารูปแบบบทสนทนาในสถานการณต์่าง ๆ เพื่อน ามาใชโ้ดยตรง 

8. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 
การน ามาสู่ตลาดแรงงานจริง ภายใตก้ารชีแ้นะ  การจดัหางาน ฝึกฝนอาชีพ 

และมีการสนบัสนนุอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายที่ใหบ้คุคลออทิสติกสามารถ
ท างาน มีรายได ้จึงตอ้งมีการเตรยีมความพรอ้มทกัษะที่จ  าเป็นในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา 
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การปรบัตัวเข้ากับผู้อื่น ทักษะพื ้นฐานเฉพาะทางอาชีพเป็นสิ่งที่ควรฝึกควบคู่กันไปกับบุคคล 
ออทิสติกเพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างปกต ิตามความถนดั  

9. การรกัษาดว้ยยา (Pharmacotherapy) 
เป้าหมายของการรกัษาดว้ยยา ไม่ใช่การรกัษาเพื่อใหโ้รคออทิสติกหายขาด 

แต่เป็นการบรรเทาอาการ เช่น การลดพฤติกรรมบางอย่างที่มากเกินไป ซึ่งในปัจจบุนัยงัไม่มียาตวั
ไหนที่สามารถแกไ้ขความบกพรอ่งดา้นการเขา้สงัคมหรอืการสื่อสารได ้

10. การบ าบดัทางเลือก (Alternative Therapy) 
การบ าบัดทางเลือกสามารถเลือกใช้ควบคู่กับแนวทางหลัก ตามความ

เหมาะสมกับสภาพปัญหา และผลการตอบสนองที่ไดร้บัของเด็กแต่ละ การบ าบัดทางเลือกนั้น 
ควรใชเ้สรมิกบัแนวทางหลกัเพื่อใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมาก ตวัอย่างการบ าบดัทางเลือก 

 10.1 ศิลปกรรมบ าบดั (Art Therapy) 
ศิลปะ เป็นการปลดปล่อยความรูส้ึกตามความต้องการซึ่งในเด็ก 

แต่ละคนย่อมมีความแตกต่าง รวมไปถึงยงัช่วยในการคน้หาความจริงบางประการภายในจิตใจ
ของเด็ก และยงัช่วยพฒันาทกัษะในดา้นการเรยีน การเลน่ และการแสดงออกตา่ง ๆ 

 10.2 ดนตรีบ าบดั (Music Therapy) 
ดนตรีบ าบดั คือการน าดนตรี หรือองคป์ระกอบอื่น ๆ ทางดนตรี มา

ประยุกตใ์ชเ้พื่อปรบัเปลี่ยน พฒันา และคงรกัษาไวซ้ึ่งสขุภาวะของรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม 
โดยนักดนตรีบ าบัดเป็นผู้ด  าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ  
อย่างมีรูปแบบโครงสรา้งที่ชดัเจน มีหลกัเกณฑ ์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์

10.3 เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalogram) 
เป็นเครื่องมือตรวจวดัการปรบัเปลี่ยนกระแสการไหลเวียนของเลือด 

ที่ผิวสมอง เพื่อแปลผลขอ้มูล และป้อนกลับไปเป็นตัวน าทางเพื่อใหเ้ด็กเกิดกระบวนการเรียนรู  ้
ดว้ยตนเองวา่ท าอย่างไรปฏิบตัิตวัอย่างไรในสถานการณต์่าง ๆ 

10.4 การฝังเข็ม (Acupuncture) 
การฝังเข็ม เป็นวิชาแพทยศาสตรแ์ผนโบราณของจีน ในปัจจบุนัเริ่มมี

การฝังเข็มเพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการอยู่ไม่น่ิง ในเด็กออทิสติก 
10.5 การบ าบดัดว้ยสตัว ์(Animal Therapy) 
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ไดแ้ก่ โลมา (Dolphin) มา้แคระ (Pony) และสนุขั เป็นตน้ โดยตอ้งมี
การคดัเลือกและฝึกฝนสตัวม์าเป็นอย่างดี พบว่าสตัวส์ามารถช่วยดา้น การรบัรูส้มัผสั เสริมสรา้ง
สมาธิ เพิ่มความไวว้างใจผูอ้ื่น และมีการตอบสนองต่ออารมณเ์พิ่มมากขึน้ 

การสอนใหเ้ด็กออทิสติกใหเ้กิดการเรียนรูมี้พฤติกรรมที่ เหมาะสมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพไดน้ั้น คุณครูตอ้งมีเจตคติที่ดีต่อเด็ก มีเจตคติบวก โดยตอ้งให้ความรกั ความอบอุ่น 
ความเขา้ใจ (Buffington, McClannahan & Poulson, 1998; Faherty, 2000; Larkey, 2005) 

 
1. การสอนรายบคุคล และสอนตามระดบัความสามารถ 
2. เริม่สอนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก หรอืสอนจากสิ่งใกลต้วัไปหาไกลตวั 
3. สอนดว้ยหลกั 3R’s คือ 

Repetition สอนซ า้ไปซ า้มาและใชเ้วลาสอนมากกวา่ปกติ 
Relaxation สอนแบบไม่ตึงเครียด เช่นเปลี่ยนกิจกรรมจากวิชาการเป็น

นนัทนาการสลบัไปมา 
Routine ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนั 

4. สอนใหไ้ดล้งมือปฏิบตัิจรงิ 
5. ใชเ้วลาท าแต่ละกิจกรรมไม่ควรเกิน 15-20 นาที 
6. เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ซึ่งประกอบดว้ยการวิเคราะหง์านกระตุน้ การ

ตะลอ่มกลอ่มเกลา แรงจงูใจและการใหร้างวลั การเลียนแบบการลงโทษ เป็นตน้ 
จากการศกึษา แนวทางการพฒันาและช่วยเหลือเด็กออทิสติก การใชแ้นวทางต่าง ๆ นัน้ 

มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคุณครูผูส้อนเด็กออทิสติกจะตอ้งมีความเขา้ใจใน
พฒันาการของเด็กและช่วยส่งเสริมการเรียนรูจ้ะช่วยใหเ้ด็กออทิสติกใหไ้ดพ้ัฒนาความสามารถ  
ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นอารณ์ การสื่อสาร ดา้นสังคม และพฤติกรรมโดยสามารถใชห้ลากหลาย
แนวทางรว่มกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ด็กออทิสติกมีพฒันาการที่ดีขึน้ จนสามารถช่วยเหลือตนเอง
ไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ สามารถเรยีนรู ้และใชชี้วิตอยู่รว่มในสงัคมไดอ้ย่างปกติสขุ 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัเดก็ออทสิตกิ 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 
ภารุจีร ์บญุชุ่ม (2555, น. บทคดัย่อ)  ศกึษาและพฒันาชดุของเลน่ที่ช่วยฝึกประสาท

สมัผสัส าหรบัเด็กออทิสติกที่มีปัญหาการควบคมุกลา้มเนือ้มือ ผลการวิจยัพบว่าเด็กไดส้มัผสัและ
เคลื่อนไหวกลา้มเนือ้มือ และการประสานสมัพันธก์ับการมองเห็น ไดเ้รียนรูเ้รื่องสี ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ท าใหเ้ด็กออทิสติกเกิดสมาธิ  ไดฝึ้กการเขา้สงัคม การสื่อสารและการใชภ้าษา 
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กิ่งกาญจน์ หมายงาม (2561, น. บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการสะกดค า ส าหรบัเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู ้ โดยแผนการสอนเป็น
กิจกรรมเน้นวิธีพหุสัมผัส เป็นสื่อในการเรียนรู ้ เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาทักษะด้าน
ความจ า กิจกรรมศิลปะประกอบไปดว้ย การป้ัน โรยทราย ปะติด วาดภาพระบายสี และการ
ประดิษฐ์ ผลวิจยัพบว่าความสามารถในการอา่นสะกดค าของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
สงูขึน้หลงัการใชก้ิจกรรศิลปะอย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั .10 

กนัตรตัน ์ไพรินทร ์(2561, น. บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาความสามารถในการรูค้ิดและการ
แสดงออกทางอารมณข์องเด็กออทิสติกโดยใชก้ิจกรรมศิลปะ เด็กออทิสติกที่ไดร้บัการสอนโดยใช้
กิจกรรมศิลปะท าใหท้ราบวา่การวาดภาพที่มีต่อการรูค้ิดและการแสดงออกทางอารมณส์งูกวา่ก่อน
เรียน เม่ือศึกษารายละเอียดจากแบบทดสอบย่อย การวาดภาพจากการคาดการณ์ การวาดภาพ
จากการสังเกต การวาดภาพจากจินตนาการ พบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สุรนาท สรอ้ยจู (2557, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการออกแบบของเล่นและ
พฒันาของเล่นเพื่อสง่เสรมิการเรียนรูศ้ิลปะส าหรบัเด็กออทิสติก ช่วงอาย ุ3-5 ปี ผลการวิจยัพบว่า 
เด็กออทิสติกมีการตอบสนองต่อของเล่นเด็กมีการสมัผัสและประสานการเคลื่อนไหวมือกับการ
มองเห็น มีการเรียนรูเ้รื่องเสน้ สี รูปร่าง รูปทรง ผ่านการสมัผสัรูปร่างรูปทรงของของเล่น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 
ทอช เทอรร์ี่ (2012, p. Abstract) ได้ท าการวิจัยการสอนทักษะการใช้กล้ามเนื ้อ  

โดยปกติแลว้เด็กออทิสติกจะมีปัญหาดา้น การทรงตวั การเลียนแบบ การวางแผนการเคลื่อนไหว 
จึงไดอ้อกแบบกิจกรรมดา้นการเคลื่อนไหวส าหรบัเด็กออทิสติก  พบว่ากิจกรรมดังกล่าวท าให ้
เด็กออทิสติกมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึน้ 

ยาคายี (2021, p. Abstract) ได้ท าการวิจัยเก็บข้อมูลการจัดเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ส  าหรับเด็กออทิสติกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูป้กครองและเด็กออทิสติกช่วงอายุ 9-14 ปีที่ เรียนร่วมในชั้นเรียนการศึกษาทั่วไปจ านวน 15 
ครอบครวั ผลการวิจยัพบว่าเด็กออทิสติกไม่สามารถเรียนแบบออนไลนไ์ดเ้นื่องจากตามบทเรียน  
ไม่ทนัเพราะไม่มีครูมาคอยชีแ้นะอย่างใกลช้ิดและไม่สามารถปรบัตวัได ้

โดแกน และคณะ (2019, p. Abstract) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคมในเด็กออทิสติกช่วงวยัรุน่ น าไปสู่การแยกทางสงัคมเนื่องดว้ยการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทาง
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สงัคมที่จ  ากัด การขาดดุลทางสงัคมและปัญหาภายในของความผิดปกติของเด็กออทิสติกอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนรว่ม การเปิดรบั และการปฏิบตัิกบัเพื่อน การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างการเขา้รว่มกิจกรรม และปัญหาภายใน กลุ่มวิจยัเป็นเด็กออทิสติก
จ านวน 129 คนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี มีการประเมินดา้นมิตรภาพ กีฬา งานอดิเรก การมี
ส่วนร่วมของสโมสร ผลการวิจัยพบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมท าใหเ้ด็กมีความสมัพันธก์ับมิตรภาพ
มากขึน้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับเด็กออทิสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พบว่า ได้มีการวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและสรา้งนวัตกรรมส าหรบัเด็กออทิสติก 
อยู่หลากหลาย เพื่อใหเ้ด็กออทิสติกไดเ้ขา้ถึงการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาทกัษะทางดา้น
อารมณ์ การเขา้สังคม พฤติกรรม และดา้นวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการใชก้ระบวนการศิลปะเป็น
แนวทางในการเช่ือมโยงระหว่างทักษะดา้นวิชาการ หรือการพัฒนาของเล่นที่เหมาะสมส าหรบั 
การเรียนรูข้องเด็กออทิสติกรวมไปถึงการใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสส่งผลให้ 
เด็กมีทกัษะการใชด้า้นกลา้มเนือ้มดัเล็กและการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตาที่ดีขึน้ 

2. เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้มือมัดเล็ก 
2.1 ความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 

ความหมายและความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กคือความสามารถในการ
บงัคบัใชก้ลา้มเนือ้ มือ นิว้มือในการท ากิจกรรมไดอ้ย่าง คล่องแคล่วมั่นคง โดยมีผูใ้หค้วามหมาย
ของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กไวด้งันี ้

ฟรอสท์; และคิศชิงเจอร ์(Fros; & Kissinger, 1974 อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคปุต,์ 
2552, น. 87) กล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความความสมัพนัธร์ะหว่าง กลา้มเนือ้มือและตามีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะตา่ง ๆ ในการช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น การติดกระดมุ  

ฟอรแ์มน; และฟลีท (Forman; & Fleet, 1980, p. 3 อา้งถึงใน เบญจมาศ วิไล, 
2544, น. 14) หมายถึง ความสามารถในการบงัคบัการเคลื่อนไหวของกลา้มเนือ้แขน มือ และนิว้
มือ ในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ โดยสมัพนัธก์บัการใชต้า 

นิวแมน (Neuman, 1978, p. 26) กล่าวว่า กลา้มเนือ้มดัเล็กนัน้เป็นกระบวนการ
ใชป้ระสาทสมัผสัใหป้ระสานสมัพนัธก์นัในการท ากิจกรรม 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 19) กล่าวว่า กลา้มเนือ้มัดเล็ก 
ไดแ้ก่ นิว้มือซึ่งเด็กจะสามารถควบคมุไดด้ีขึน้ และสามารถท างานประสานกนัไดดี้ โดยเฉพาะนิว้
มือแตล่ะนิว้ที่สามารถเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอิสระ 

วฒันา ปญุญฤทธ์ิ (2553, น. 99) กล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดั
เล็ก คือการใชมื้อในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั หรือการเล่น ซึ่งเรียกโดยรวมว่าเป็น
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

พรรณีช เจนจิต (2558) กล่าวว่า ความสามารถในการบงัคบัการเคลื่อนไหวของ
กลา้มเนือ้  ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยสมัพันธก์ับการใชส้ายตา (Foman & Fleet, 1908) เป็น
ความสามารถในการปรบัตวัของเด็กที่มีทกัษะดา้นการใชมื้อเพื่อปฏิบตัิกิจวตัประจ าวนัได ้การช่วย
ตวัเองในดา้นต่าง ๆ เช่น การแต่งตวั  การเลน่ 

นภเนตร ธรรมบวร (2554, น. 73) กลา่วว่า ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดั
เลก็คือความสามารถในการบงัคบักลา้มเนือ้เลก็สว่นต่าง ๆ ใหท้  างานประสานสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ การ
วาดภาพ การระบายสี การลากเสน้ การตดักระดาษตามเสน้ การรอ้ยลกูปัด เป็นตน้ 

จรลั คาภารตัน ์(2551, น. 14) กลา่วถึง ความส าคญัของความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มัดเล็ก ไวด้ังนี  ้ในขณะที่เด็กก าลังลากเสน้ในลักษณะขีดเข่ียไปมานั้นสอมของเด็ก 
ไดจ้ินตนาการที่ไรข้อบเขต และท าใหก้ลา้มเนือ้ประสาทตามีความสมัพนัธก์นั 

ชัยย งค์  พ รหมวงศ์  (2551, น . 101-102) กล่ าวถึ ง  ค วามสามารถของ
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กไวว้่า การเขียนตวัอกัษรในรูปแบบของเด็กอาจไม่ใช่การ
ขีดเขียนตามความหมายของผูใ้หญ่ เด็กอนบุาลการขีดเขียนลากไปมาก็เป็นการเขียนในขัน้เริม่ตน้
แลว้ ซึง่ประโยชนข์องการเขียนก็เพื่อสื่อ การแสดงออกถึงความคิดเห็น 

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก สรุปไดว้่า
การใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็ก คือความสามารถในการบังคับ ควบคุมการใช้ มือ นิว้มือ ให้ท างาน
ประสานสมัพนัธก์นั รวมถึงความสามารถในการท างานระหว่างมือ กบัตาที่ท  างานร่วมกนั ท าให้
สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่และมีประสิทธิภาพ 

2.2 ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
กลา้มเนือ้มดัเล็ก เป็นส่วนที่ส  าคญัในการด าเนินชีวิต ใหเ้ด็กมีความสามารถในการ

ช่วยเหลือตนเอง ถา้เด็กใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กไดค้ล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการดา้นต่าง ๆ 
เช่น ดา้นสติปัญญา (อธิษฐาน พลูศิลป์ ศกัดิ์กลุ, 2556, น. 111) ซึ่งการใชมื้อเพื่อที่จะจบัของเล่น
และเรียนรูท้กัษะต่าง ๆ ในการช่วยเหลือตนเอง (สมศร ีเมฆ ไพบลูยว์ฒันา, 2551, น. 22) เป็นการ
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ฝึกเพื่อเตรียมความพรอ้มดา้นกลา้มเนือ้มือ นิว้มือใหแ้ข็งแรง มั่นคง และคล่องแคล่วเป็นการฝึก
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาที่เป็นส่วนช่วยให้เด็กไดอ้อกก าลัง (เยาวพา เดชะคุปต์, 2558,  
น. 123) 

มาเยสกี ้(1998, p. 103-105) กลา่วว่า ความส าคญัของความสามารถของกลา้มเนือ้
มือว่าจะตอ้งมีการวางแผน และจดักิจกรรมเพื่อพฒันา กิจกรรมทางศิลปะเป็นสว่นหนึ่งในการเขา้
ไปช่วยท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูด้า้นการเขียนไดง้่ายขึน้ เช่นการวาดภาพระบายสี การป้ันเป็นอีก
หนึ่งวิธีที่จะท าใหเ้ด็กมีพฒันาการ 

แลนเดอร ์(Landers, 2006) กลา่วว่า ความส าคญัของการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็วา่การ
ประสานสมัพนัธข์องกลา้มเนือ้ตา และมือ มีสว่นช่วยท าใหค้วามสามารถดา้นทกัษะการเขียน การ
วาด และการจบัวตัถเุล็ก ๆ หรืออปุกรณ ์ดีขึน้เด็กก่อนวยัเรียนควรเรียนรูท้ี่จะจบัตอ้งวตัถุผ่านการ
มองซึง่เป็นสิ่งที่บง่บอกวา่เขาจะท าหรือไม่ท าอะไรกบัวตัถ ุ

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2551, น. 101-102) กล่าวถึง การเริ่มตน้ของการขึดเขียนใน
เด็กอนบุาล จะขีดเขียนลากไปมาซึ่งการเขียนแบบนีถื้อว่าเป็นขัน้เริ่มตน้แลว้ เป็นการแสดงออกถึง
ความคิดโดยตอ้งใชค้วามสมัพนัธ ์ระหวา่งมือกบัตาในการบงัคบัควบคมุการท างานของกลา้มเนือ้ 

จากการศึกษาความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก สรุปไดว้่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กซึ่ง  
การควบคุมการเคลื่อนไหวของมือ นิว้มือ และการท างานประสานกันระหว่างมือกบัตา จะท าให้
เด็กสามารถท ากิจวัตประจ าวันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพืน้ฐานการเตรียมความพรอ้ม
ส าหรบัดา้นการเขียน 
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2.3 พัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะของ

เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวยั ว่าดว้ยเรื่องการเคลื่อนไหวดว้ยกลา้มเนือ้มัดเล็กโดยแบ่งตาม
ความสามารถตามช่วงวยัแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ส าหรบัวยั 2 - 6 ขวบนัน้ มีความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก ดงันี ้

อาย ุ2-6 ขวบ รูจ้กัแต่งตวั เขียนรูปสว่นอื่น ๆ ของรา่งกายได ้
อาย ุ4-5 ขวบ เขียนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมไดต้ามแบบ 
อาย ุ6 ขวบ สามารถรบัลกูบอลได ้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2546, น. 38-40) กล่าวถึง
ความสามารถใน การใชก้ลา้มเนือ้มือมดัเล็กดงันี ้

วยั 4-5 ปี 
1. เสียบคลปิส าหรบักระดาษลงบนกระดาษ 
2. จบัดินสอดว้ยท่าทางที่ถกูตอ้ง 
3. สามารถพบักระดาษซอ้นกนั 3 ทบได ้
4. ประกอบภาพตดัต่อหรอืจิก๊ซอว ์6-10 ชิน้ลงในกรอบ 
5. มีความคล่องแคล่วในการใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นรูป  สี่เหลี่ยมและ

สามเหลี่ยม 10 
6. ป้ันดินน า้มนัเป็นรูปลา่งหยาบ ๆ ที่ผูอ้ื่นอาจไม่เขา้ใจความหมาย 
7. เขียนรูปมีหวั มีตวัมีสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายที่ส  าคญัได ้
8. เขียนรูป สี่เหลี่ยมหรือ สามเหลี่ยมตามแบบได ้
9. สามารถเขียนเสน้ตามรอยปะ 
10. วาดรูปบา้นแบบง่าย ๆ 
11. ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระใหง้่าย ที่มีขนาดใหญ่ภายในขอบรูป 
12. สามารถพบันิว้มือของตนเองเอาขึน้หรือหดลงทีละนิว้ 
13. สามารถกะขนาดรูปรา่งของสิ่งของรูว้า่อะไรเล็กหรือใหญ่  
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วยั 5-6 ปี 
1. รบัลกูบอลระยะ 1 เมตร 
2. สามารถใชอ้ปุกรณต์่างประกอบการเลน่ 
3. กรอกน า้ หรอืกรอกทราย ลงในภาชนะและสามารถเทออกได ้
4. ไขกญุแจและหมนุลกูบิดได ้
5. กดเปิดและปิดเข็มกลดัท่ีมีขนาดใหญ่ 
6. รอ้ยดา้ยหรอืเชือกขึน้และลงผ่านรูที่เจาะจากกระดาษฝึกการเย็บ 
7. ต่อแท่งไมเ้ป็นรูปทรงตา่ง ๆ ได ้
8. ต่อจิก๊ซอว ์ไม่เกิน 12 ชิน้เขา้ดว้ยกนัโดยไม่มีกรอบ 
9. ต่อจิก๊ซอว ์16 - 20 ชิน้เขา้ดว้ยกนัลงในกรอบ 
10. ใชก้รรไกรไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ เพื่อตดักระดาษตามรอยเป็นภาพตา่ง ๆ 
11. ป้ันดินน า้มนัเป็นรูปทรงที่มีรายละเอียด  
12. เขียนรูปมีหวั มีตวั มีขาแขนและมือได ้
13. เขียนรูป สี่เหลี่ยมตามค าสั่งไดโ้ดยไม่มีเเบบตวัอย่าง 
14. ลอกแบบตวัพยญัชนะขนาดสงู ประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
15. เขียนตวัพยญัชนะ ตามรอยปะได ้
16. เขียนชื่อตวัเองได ้
17. ระบายสีภาพที่มีรายละเอียดเล็ก ๆ ไดโ้ดยอยู่ในขอบเขต 

วิธีการส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก แอนเดอรส์นั และ
แลพพ ์(Anderson & Lapp, 1979, p. 1102 มีวิธีการ 3 แบบ คือ 

แบบที่  1 คือ ฝึกกล้ามเนื ้อ และฝึกจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนและการเล่น 
เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็ก เช่น  ตดักระดาษดว้ยกรรไกร วาดภาพดว้ยนิว้มือ Finger 
Paint ป้ันดิน ถกัสาน เปลี่ยนเสือ้ผา้ตุ๊กตา ติดกระดมุเสือ้ และฝึกใชช้อลก์เขียนบนกระดาน หรือใช้
สีเทียนระบายลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ 

แบบที่ 2 คือ เพิ่มความสามารถดา้นการใช้ภาษาจากประสบการณ์ เพื่อที่จะ
สามารถแสดงความคิดดว้ยตนเอง เม่ือเด็กไดฟั้งเรื่องราวมากขึน้เขาจะตอ้งไดร้บัการกระตุน้ใหมี้
โอกาสในการ วิพากษ์ วิจารณ์ และออกความคิดเห็นโดยเสรี การเขียนจึงเป็นเครื่องมืออนัวิเศษ
ส าหรบัขยายค าพดูรวมไปถึงถ่ายทอดความรูส้กึและความคิดใหผู้อ้ื่นทราบ 
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แบบท่ี 3 คือ ใหก้ารฝึกฝนเก่ียวกบัพืน้ฐานในการเขียนโดยตรง เริม่แรกควรใชก้าร
เขียนบนกระดาน เพื่อใหเ้ด็กไดใ้ชก้ลา้มเนือ้ใหญ่ ในส่วนแขนเพื่อท าความเขา้ใจรูปรา่งตวัอกัษรที่
แทจ้ริง และรูจ้ักวิธีเขียน เริ่มจากการเขียนวงกลมเป็นอันดับแรก โดยการก าหนดทิศทางเริ่มตน้
ใหแ้ก่เด็ก เช่น รูปขนมทรงกลม  ลกูบอล นาฬิกาแบบกลม ฟองสบู ่เป็นตน้  

พิชเชอร ์และ เทอรร์ี่ (Fisher and Terry, 1977, น. 284) กล่าวถึงการจัดประสบการณ ์
ใหแ้ก่เด็กเพ่ือพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กไวด้งันี ้

1. การวาดรูประบายสี จัดที่ใหว้าดบนพืน้ วาดบนก าแพง ฝึกวาดเสน้ต่าง ๆ ที่
เด็กตอ้งใชใ้นการเขียนตวัอกัษร เช่น วงกลม เสน้ตรง เสน้เฉียง หรอืเสน้พืน้ฐานตา่ง ๆ  

2. การออกแบบให้เด็กได้ออกแบบเอง เช่น ลวดลายที่ชอบ รูปภาพต่างๆ 
ความคิดในการรเิริม่ออกแบบของเด็กนัน้จะมาจากการลากเสน้ลีลา และอื่น ๆ 

3. วาดรูปโดยใชน้ิว้ใหส้นกุสนานบนถาดทราย 
4. ระบายสีดว้ยนิว้มือ 

Linda Leonard Lamme (1978, น. 20-27) การพัฒนากล้ามเนื ้อมัดเล็ก  ทักษะ
อย่างแรกที่เด็กควรไดร้บัการพฒันาคือดา้นกลา้มเนือ้มดัเล็กเป็นจดุเริ่มก่อนที่จะจบัเครื่องมือดา้น
การเขียนกิจกรรมที่จะช่วยใหเ้ด็กสามารถใชมื้อไดค้ลอ่งแคลว่ผ่านการเลน่ ยกตวัอย่างเช่น การต่อ 
จิ๊กซอเริ่มจากชิน้ใหญ่ก่อนและค่อย ๆ เล็กลงมาตามล าดบั, เล่นเลโก,้ รอยลกูปัด, เล่นบา้นตุ๊กตา 
เป็นตน้ หรือกิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี, ท าเปเปอรม์าเช่, ป้ันดิน นอกจากนีย้ังมี
กิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจ าวนัที่สามารถช่วยพฒันาได ้เช่น การรูดซิป, ติดกระดมุ 

ตา และมือ ท างานประสานกนั 
การที่กลา้มเนือ้มือจะสามารถท างานไดอ้ย่างประสบความส าเร็จนั้น การ

ท างานระหว่างตา และมือตอ้งมีความสัมพันธ์กันดว้ย กิจกรรมที่พัฒนาดา้นการมอง และการ
ท างานของมือ เช่น การต่อเลโก้, เรียงลูกบาศก์ให้ตั้งขึน้  เป็นการใช้ความแม่นย าและการ
เคลื่อนไหวของมือ รวมทั้งกิจกรรมที่ ใช้กล้ามเนื ้อมัดใหญ่  เช่น การกระโดดเชือก , ปีนป่าย  
ก็สามารถช่วยสรา้งการท างานที่ประสานกันไดด้ี  การเริ่มลอกแบบเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ 
ดา้นการเขียน อย่างไรก็ตามบ่อยครัง้ที่การเขียนลอกแบบตามกระดานที่ไกลออกไปเป็นเรื่องที่ยาก
ส าหรบัเด็กทางที่ดีควรเริม่จากการเขียนลอกแบบบนกระดาษที่ขนาดใกลเ้คียงกนัก่อน หรือการให้
เด็กลากเส้นตามเส้นประหรือจุดก็สามารถท าได้เช่นกัน  ทั้งนี ้การท างานของตาและมือนั้น 
มีความสมัพนัธก์บันิว้มือดว้ยเช่นกนั การใชน้ิว้ชีห้ยิบบล๊อคไม ้และเรียงต่อขึน้ไปเป็นแนวสงูจะช่วย
ให้เด็กมีทักษะการท างานระหว่างมือและตาให้ประสานกันซึง้เป็นจุดเริ่มต้นส าหรบัการเขียน  
ในอนาคต 
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การถือภาชนะ หรอืเครื่องมือ 
การถือภาชนะ หรือเครื่องมือเป็นล าดบัขัน้หนึ่งที่ยากส าหรบัการเขียนหนงัสือ 

การจับดินสอก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นกัน เม่ือลองใหเ้ด็กเขียนช่ือของตนเอง จากเครื่องมือการเขียน  
4 แบบ คือ ชอลก์, สีเทียน, ปากกามารค์เกอร ์และดินสอ และใหเ้ด็กเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  
ผลปรากฏว่า ดินสอ เป็นเครื่องมือที่ยากในการจับมากที่สุด รองลงมาคือ ชอลก์, สีเทียน และ
ปากกามารค์เกอรเ์ป็นสิ่งที่ง่ายที่สดุ เด็ก ๆ มีความสขุกบัการเล่นหยิบจับสิ่งของรอบตวัก่อนที่จะ
เริ่มเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบีบฟองน า้, กรอกน า้ใส่ขวด, ตักทรายลงภาชนะ, ร่อนทรายลง
ภาชนะที่มีความหลากหลาย, การขุดดินท าสวน, การรดน า้ตน้ไม,้ การท างานศิลปะที่ใชอุ้ปกรณ ์
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พู่กนั, ฟองน า้, สีชอลก์, ปากกามารค์เกอร,์ สีเทียน หรือการผสมแป้ง
และใชไ้มพ้ายคนใหเ้ขา้กันเพื่อท าขนม ลว้นแลว้แต่สรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดห้ยิบจับอุปกรณ์อย่าง
คลอ่งแคลว่ ในความจรงิแลว้ ประสบการณใ์นการเขียนจะสรา้งขึน้ไดเ้ม่ือเด็กมีความมั่นใจมากขึน้
ในการจบัอปุกรณ์ เม่ือเด็กเริ่มมั่นใจก่อนเริ่มเขียนควรเริ่มจากการปากกา หรือ ดินสอขนาดใหญ่
เพื่อใหจ้บัไดง้่ายขณะท่ีเริม่เขียนอาจจะเริม่จากการใหเ้ด็กเขียนตามรอยประ หรอืจดุก่อน 

จงัหวะพืน้ฐาน 
ทกัษะที่จ  าเป็นในการเขียนคือความสามารถดา้นควบคมุมือใหมี้จงัหวะการ

เขียนอย่างยืดหยุ่นตามเสน้ทางที่วางไว้ ลองสงัเกตเม่ือใหเ้ด็กวาดรูปวงกลมเด็กสามารถลากเสน้
จากจดุเริม่ตน้วนมาจบกนั หรอืสามารถลากเสน้เฉียง 2 เสน้ตดัผ่านกนัตรงกลางไดห้รอืไม่ วิธีการที่
ง่ายในการเริ่มเขียนควรเริ่มจากกระดาษที่ไม่มีเสน้เพื่อใหฝึ้กเขียนใหค้ล่องก่อนจากนัน้จึงเริ่มใช้
กระดาษมีเสน้เพื่อใหเ้ขียนไดต้รงขึน้ 

การรบัรูต้วัอกัษร 
เด็กเรียนรูด้้านการเขียนเป็นการพัฒนาการท างานของกล้ามเนือ้มัดเล็ก  

ที่ประสานสมัพนัธก์นักบัการมอง การรบัรูก้ารท างานของทกัษะกลา้มเนือ้นัน้เป็นธรรมชาติของการ
เริ่มเขียนดงันัน้การพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กและการมองจะสามารถพฒันาการเขียนไดด้ีกว่าการ
เริ่มเขียนแบบธรรมดา ในเด็กเล็กเด็กสามารถที่จะจ ารูปแบบ สังเกตเห็นถึงความเหมือนความ
แตกต่างของรูปทรงในสิ่งที่เขาเห็น การรูจ้กัตวัอกัษรอาจจะไม่ใช่ขอ้ก าหนดเบื่องตน้ของทกัษะดา้น
การเขียน แต่อย่างไรก็ตามมนัคือความสามารถดา้นการจ าตวัอกัษรเป็นสิ่งที่จ  าเป็นที่จะช่วยใหเ้ด็ก
สะกดค า  
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ทิศทางในการใชภ้าษา 
สดุทา้ยทกัษะการเตรียมความพรอ้มดา้นการเขียน คลา้ยคลงึกบัความพรอ้ม

ดา้นการอ่าน ความส าคญัของการผสมผสานกิจกรรมและประสบการณท์างดา้นภาษาตัง้แต่ยัง
เด็ก การอ่านหนังสือ, ดูรูปภาพ, ดูแผนที่ การที่ใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วม มีกล่องขอ้ความของตนเอง 
หรือมีพืน้ที่เล็ก ๆ ที่พอจะช่วยใหเ้ขามีส่วนรว่มในการเขียนเพื่อสื่อสาร ก่อนที่จะเริ่มเขียนแบบเป็น
ทางการ 

การพัฒนากลา้มเนือ้มดัเล็กเป็นการพัฒนานิว้มือ ถือเป็นจุดเริ่มตน้ส าหรบั 
ความสามารถของเด็ก โดยคอฟแมน ซาลมา พบวา่ การเพิ่มความสามารถในการใชมื้อดว้ยการใช้
กิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพ ระบายสี ฉีก ปะ การป้ันจะน าไปสูก่ารเขียนใหด้ียิ่งขึน้ 

จากการศึกษาการพัฒนาการความสามารถและส่งเสริมความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็กนัน้ พบว่า พฒันาดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กเป็นไปตามช่วงวยัการจดักิจกรรม
จึงสอดคลอ้งกับพัฒนาการของเด็กวยันัน้ ๆ โดยเป็นกิจกรรมมีความหลากหลาย การฝึกการใช้
กลา้มเนือ้มดัเลก็ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น กิจกรรมศิลปะ การวาดรูป ระบายส ีการฉีก การปะ  
การป้ัน หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เช่นการรอ้ยเชือก ติดกระดุม และ
หยิบสิ่งของ การเลือกกิจกรรมที่ เหมาะสม จากง่าย ไป ยาก ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน จะสง่ผลใหเ้ด็กมีพฒันาการในการใชมื้อ นิว้มือ และการท างานประสานกนัระหวา่งมือ
กบัตา ดีขึน้ 

2.4 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
กีเซลล ์(Gesell) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางดา้นร่างกายว่าการเติบโตของเด็ก 

จะแสดงออกเป็นพฤติกรรม พฒันาการทางรา่งกาย หมายถึง การที่เด็กแสดงความสามารถในการ
จดักระท า กบัวตัถุต่าง ๆ เช่น การเล่น  การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถดา้นการใชส้ายตา
และการใชก้ลา้มเนือ้มือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหวประกอบกัน ลักษณะพัฒนาการที่ส  าคัญของเด็กในระยะนี ้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลง 
ในส่วนการเคลื่อนไหว การท างานของระบบประสาท และการพฒันาความสามารถในการควบคมุ
รา่งกาย เพื่อบงัคบัสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายกีเซลลไ์ดแ้บ่งพฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้

1. พฤติกรรมดา้นการเคลื่อนไหว (gross motor development) 
เป็นความสามารถของร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบงัคับอวยัวะต่าง ๆ ของ

รา่งกายและความสมัพนัธท์างดา้นการเคลื่อนไหวทัง้หมด 
2. พฤติกรรมดา้นการปรบัตวั (fine motor or adaptive development) 
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เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกบัระบบ
ความรูส้ึก (Motor Sensory Coordination) เช่น การประสานงานระหว่างตากับมือ (Eye - Hand 
coordination) ซึ่งดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก  (Manipulation) เช่น ในการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระดิ่ง การแกว่งก าไล พฤติกรรมด้านการปรบัตัวจึง
สมัพนัธก์บั พฤติกรรมทางดา้นการเคลื่อนไหว 

3. พฤติกรรมทางดา้นภาษา (language development) 
วิธีสื่อสารทุกชนิด เช่น การแสดงออกทาง สีหนา้ ท่าทาง การเคลื่อนไหวท่า 

ทางของรา่งกาย ความสามารถในการเปลง่เสียง และภาษาพดูการเขา้ใจในการสื่อสารกบัผูอ้ื่น 
4. พฤติกรรมทางดา้นนิสยัสว่นตวัและสงัคม (personal social development) 

เป็นความสามารถในการปรบัตวัของเด็ก ระหว่างบคุคลกบับคุคลและบคุคล
กับกลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อมและสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตัวที่ต้องอาศัยการ
เจรญิเติบโตของสมองและระบบการเคลื่อนไหวประกอบกนัดงันัน้การใชมื้อและนิว้มือดงักลา่ว ถา้
จะใหเ้ด็กเล็ก ๆ เขียนหนงัสือมกัจะไดต้วัโต เพราะกลา้มเนือ้มือยงัใชไ้ม่คล่องแคลว่ ไดแ้ต่วาดแขน
ออกไปกวา้ง ๆ ต่อเม่ือการบงัคบักลา้มเนือ้บรรลวุฒุิภาวะแลว้จึงสามารถเขียนตวัเล็ก ๆ ได ้เพราะ
สามารถบงัคบักลา้มเนือ้มือและนิว้ 

อีริคสัน  (Sprinthall, 1998 อ้างถึงใน  สิริมา ภิญ โญอนันตพงษ์ , 2545, น. 47) 
กลา่วถึงพฒันาการ ของเด็กวยั 2-3 ปี ขัน้การควบคมุดว้ยตนเองหรือสงสยัอายโดยเด็กเริ่มเรียนรูท้ี่
การช่วยตนเองสามารถ ควบคมุตนเองและท างานง่าย ๆ ไดเ้หมาะสมกบัวยั หากโดนเขม้งวดมาก
เกินไปอาจจะรูส้กึวา่ตนเองไม่สามารถท าไดจ้ะสง่ผลใหเ้ด็กเกิดการพึ่งพาผูอ้ื่น 

เคปฮาร์ท  (Kephart, 1971 อ้างถึงใน  โทมัส , อาร์. เมอเร, 2545, น. 427-433) 
กล่าวถึง พัฒนาการเป็นล าดับขั้นของ  ระยะแรกเริ่ม ระบบประสาทและกล้ามเนื ้อจะค่อย ๆ
เจริญเติบโตขึน้มาที่ละน้อยปฏิกิริยาอัตโนมัติบางอย่างจะมีการปรบัให้เข้าตามสถานการณ์ 
จากนัน้ขัน้การรบัรู ้ จะเช่ือมโยงหรือปรบัใหเ้ด็กแยกภาพและพืน้ได้ โดยอาศยัประสบการณ์ เด็ก
จะตอ้งอาศยักลา้มเนือ้มดัเล็ก เช่น การจบัวตัถุชิน้เล็ก เม่ือ เด็กเรียนรูบ้รรลคุวบคุม จะท าใหเ้ด็ก
สามารถบงัคบัมือใหเ้ขียนหนงัสือและแยกมมุมองที่เหมาะสมการเคลื่อนไหวกลา้มเนือ้ไปสู่สิ่งนัน้
ได ้เด็กจะเริ่มพฒันาการไปสู่การคน้หาโดยอาศยัตา และประสาทสมัผสัต่าง ๆ เพื่อใหเ้รียนรูก้าร
ประสานสมัพนัธุข์องการใชก้ลา้มเนือ้ในการเคลื่อนไหวอย่างถกูตอ้งและคลอ่งแคลว่ 
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จากการศกึษาทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก จะเห็นว่าเด็ก
จะเริ่มพฒันาจากความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ การใชแ้ขน การขยบัตวั ก่อนที่จะเริ่ม
พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็ก  การใช้กล้ามเนื ้อมัดใหญ่  และมัดเล็กจึงมี
ความสมัพนัธก์นั เพราะกลา้มเนือ้มดัเลก็ตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตา และกลา้มเนือ้มือ 
ประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหวประกอบกนั 

2.5 ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กและระบบการรับสัมผัสกับเดก็ออทสิตกิ 
กลุ่มอาการออทิสซึมเป็นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ที่มีความผิดปกติของสมอง

และพฒันาการ ที่มีอาการแสดงหลกั 2 ดา้น คือความบกพรอ่งทางดา้นปฏิสมัพนัธแ์ละการสื่อสาร
กับผู้อื่น  (Social comunication) และความบกพร่องด้านความสนใจ  และพฤติกรรมซ ้า ๆ 
(Restrited, Repetitive behavior) ซึ่งความบกพรอ่งทัง้ 2 ดา้นนีย้งัเช่ือมโยงถึงพฒันาการตามวยั 
ท าใหพ้ัฒนาการล่าชา้กว่าวยั ไม่ว่าจะเป็นการใชส้หสมัพนัธก์ลา้มเนือ้ การใชก้ลา้มเนือ้มัดใหญ่ 
การใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก การหยิบจับ รวมไปถึงทักษะการเขียน โรงพยาบาลยุวประสาท (2020)  
ในเด็กบางคนพบว่ามีปัญหาดา้นพัฒนาการล่าชา้ร่วมดว้ย ดังนัน้ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการ 
ในทุกดา้นควบคู่กนั ในดา้นกลา้มเนือ้มดัใหญ่ มกัไม่ค่อยมีปัญหา สามารถเดิน และ วิ่ง ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว ส่วนดา้นกลา้มเนือ้มดัเล็กนัน้ มกัพบปัญหาบ่อยครัง้ พบในลกัษณะ ของเด็กที่อาจมี
ลกัษณะงุ่มง่าม มีการหยิบจบัสิ่งของต่าง ๆ แบบไม่ถนดั การประสานงานกนัในดา้นการเคลื่อนไหว
ของกลา้มเนือ้ไม่ค่อยดี การเสรมิสรา้งพฒันาการดา้นกลา้มเนือ้ ควรเนน้ไปตามปัญหาที่เป็นหลกั 
เช่น ฝึกการเพิ่มแรงของกลา้มเนือ้ และฝึกการใชน้ิว้มือหยิบจับสิ่งของชิน้เล็กและที่ส  าคัญคือ  
การรบัประทานอาหารดว้ยตนเองโดยใชช้อ้นสอ้ม ซึ่งเป็นการฝึกที่ดี เนื่องจากตอ้งท าสม ่าเสมอ 
ทกุวนั ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา (2560) 

ระบบประสาทสมัผสัของเด็กออทิสติก อมุาพร ตรงัคสมบตัิ (2545, น. 59) กล่าวว่า
การกระตุน้ประสาทสมัผัสและกลา้มเนือ้ในเด็กออทิสติกมีการรบัรูท้างประสาทสมัผัสบกพร่อง   
โดยอาจไวต่อสมัผสับางอย่างมากเกินไป หรืออาจรบัรูน้อ้ยเกินไป การรบัรูส้มัผสัที่ผิดปกติ ท าให้
เด็กมีอารมณแ์ปรปรวนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนัน้จึงมีผูพ้ยายามใชว้ิธีการกระตุน้
ประสาทสมัผสัใหท้ างานดีขึน้โดยหวงัว่าจะท าใหอ้าการต่าง ๆ ดีขึน้ ในทางทฤษฎี ของ ดร. แอร ์ 
นักกิจกรรมบ าบัดและนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกันได้พูดถึง  ทฤษฎีเก่ียวกับการผสาน
ความรูส้ึก (Sensory Intergration) ในดา้นระบบการรบัสมัผัส (Tactile System) ของเด็กออทิสติก 
ว่าระบบนีมี้ตวัรบัสมัผสัที่ผิวหนงั ที่อยู่ทั่วรา่งกาย เพื่อรบัรูค้วามรูส้กึ เจ็บ รอ้น เย็น แรงกด รวมไป
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ถึงลิน้ที่ตอบสนองต่อการรบัสมัผสัออกมาในรูปแบบของกลิ่นและรสชาติ เด็กที่มีปัญหานี ้สามารถ
สังเกตได้จากพฤติกรรมการปรับตัวกับคนแปลกหน้า  พัฒนาการของการใช้มือช้ากว่าวัย  
เด็ก Hyper - sensitivity คือขีดความรูส้กึของเด็กอยู่ต  ่าไประบบประสาทและสมองจงึถกูเรา้ไดง้่าย
อาจแสดงออกมาเป็นอาการวอกแวก ล่องลอย หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางประเภท เด็ก Hypo - 
sensitivity คือขีดความรูส้กึของเด็กอยู่สงูไปท าใหร้ะบบประสาทและสมองเด็กไดร้บัการกระตุน้เรา้
ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองอย่างมีเป้าหมาย จึงแสดงออกเป็นการกระตุน้ตวัเองหรืออาจมีอาการ
เฉ่ีอย เพราะไม่ไดร้บัการกระตุน้ ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระเบียบความรูส้ึกทางการ
สัมผัส ได้แก่ การถู การแตะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ มีเนื ้อสัมผัสที่
หลากหลายโดยใชแ้รงกดที่มีน า้หนกัมากพอควร การระบายสีดว้ยนิว้มือ และฝ่ามือ หรือการวาด
รูปบนนิว้มือ แขน ขา ล าตวั การนวดแปง้ ดินน า้มนั เป็นตน้ 

จากการศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและระบบการรบัสมัผัสกับ
เด็กออทิสติกพบว่าการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติกนัน้มีความบกพร่องในเด็กบางคนมี
ปัญหาพฒันาการที่ลา้ชา้กวา่วยัรว่มดว้ย ซึง่ปัญหาการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กคือการออกแรง ควบคมุ
มือ ในการท ากิจกรรมซึ่งตามทฤษฎีการประสานความรูส้ึกท าใหพ้บว่าที่เด็กออทิสติกที่มีปัญหา
เป็นผลมาจากการรบัรูท้างระบบประสาทสัมผัสที่บกพร่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
จึงเป็นเรื่องที่จ  าเป็นส าหรบัการพฒันา ในทางทฤษฎีอาจเป็นไปไดย้ากในการแกไ้ขอาการการรบั
สมัผสัของเด็กออทิสติกใหห้ายขาด แต่สามารถแกไ้ขใหส้ามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดง้่ายขึน้ 

2.6 การประเมินพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
สจุินดา ขจรรุง่ศิลป์ (2542, น. 192-205) ไดก้ล่าวถึงแบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 3-6 ปี  

ซึง่ระบถุึงระดบัพฒันาการทางดา้นรา่งกายในสว่นกลา้มเนือ้มดัเล็ก ดงัตอ่ไปนี ้
1.การท างานประสานกนัระหวา่งตากบัมือ 
2. ท างานดว้ยกลา้มเนือ้มดัเล็ก 
3. การใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กช่วยเหลือตนเอง 
4. การใชอ้ปุกรณใ์นการเขียน การวาดภาพและการระบายสี 

แมคคาพี่: และลีออง (Mcafee & Leong, 1994, น. 240 อา้งถึงใน นภเนตร ธรรม
บวร, 2540, น. 85-84) ไดก้ล่าวถึงการประเมินดา้นกลา้มเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวยั  ควรสงัเกต
ลกัษณะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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4.1.1 ความคลอ่งแคลว่ (Dexterity) โดยดทูี่ระดบัความช านาญในการใชมื้อและ
นิว้เด็กควรจะสามารถใชน้ิว้ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่มือขา้งใดขา้งหนึ่งหรือนิว้ขา้งใดขา้งหนึ่ง  อาจจะมี
ความคลอ่งแคลว่มากกวา่อีกขา้งหนึ่งหรือนิว้อื่น ๆ 

4.1.2 ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวนิว้และมือ
ไดเ้ต็มขีดจ ากดัของการเคลื่อนไหวนัน้ ๆ นิว้และมือควรจะเคล่ือนไหวไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ไม่แข็งท่ือ 

4.1.3 ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุม (Precision and Control) 
เด็กสามารถควบคมุการใชก้ลา้มเนือ้นิว้ และมือไดท้ัง้นีโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้ 

4.1.4 การประสานกนั (Coordination) การใชก้ลา้มเนือ้มือทัง้สอง และนิว้ควรมี
การประสานสมัพนัธก์นั เช่นในการตดักระดาษ มือขา้งที่ถือกระดาษและมือขา้งที่ถือกรรไกรควร
ท างานประสานกนั เป็นตน้ 

4.1.5 การรบัรูด้า้นประสาทสมัผัส (Sensory perceptual) เป็นการประสานกัน
ระหว่างการรบัรูด้า้นประสาทสมัผสัและการใชก้ลา้มเนือ้เล็ก เช่นการตดัรูปภาพ การวาดรูปตาม
แบบ การวาดรูปตามรอยประ เป็นตน้ 

ในการประเมินพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวยั อปุกรณมี์ผล
ต่อการประเมินเป็นอย่างมาก เช่นขนาดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรบัเด็กแต่ละคน รวมไปถึง
ขัน้ตอนในการประเมินล าดบัความยากง่ายของกิจกรรม 

จากการศึกษาการประเมินพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  
สรุปไดว้่า การประเมินนัน้ครอบคลมุ ทัง้พฒันาการการใช ้มือ นิว้มือ และการท างานประสานกนั
ระหว่างตากับมือ โดยสามารถประเมินพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีพัฒนาการล่าชา้กว่าเกณฑ์ 
เพื่อใหส้ามารถจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเสรมิสรา้งพฒันาการตอ่ไปในอนาคต 

2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 
ค าวัง สมสุวรรณ (2551, น. บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยการเสริมพัฒนาการทางด้าน

กลา้มเนือ้ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการป้ันดิน เพื่อศึกษาความของพัฒนาการดา้น
กลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวยั ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและระหว่างจัดกิจกรรมการป้ันดิน เด็ก
ปฐมวัยมีระดับคะแนนพัฒนาการทางกลา้มเนือ้มัดเล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั < .05 แสดงว่าการจดักิจกรรมการป้ันดินนัน้สามารถส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มดั
เลก็ของเด็กปฐมวยัเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน 

รวิพร ผาด่าน (2557, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดั
เล็กของเด็กปฐมวยัที่ไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปสรา้งสรรคก์ารฉีก ตดั ปะเศษวสัดุ พบว่าหลงัการ
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ท ากิจกรรมเด็กมีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  .01 
เนื่องมาจากเด็กไดเ้กิดการเรียนรูจ้ากการลงมือท าจริง  โดยผ่านการใชป้ระสาทสัมผัสทั้ง5 ซึ่ง
ในขณะที่เด็กท ากิจกรรมเด็กไดพ้ฒันากลา้มเนือ้มือในส่วนการท างานที่ประสานสมัพนัธร์ะหว่าง
มือกบัตา และไดใ้ชท้กุสว่นของรา่งกายในการท ากิจกรรม 

บุญเลีย้ง ทุมทอง และ บุญลอด ศรีเจริญ (2555, น. บทคัดย่อ) ไดท้  าการวิจัย การ
พัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็กของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยใชก้ิจกรรมศิลปะบ าบัด ภาพรวม
พัฒนาการทางดา้นกลา้มเนือ้มัดเล็กของเด็กหลังจากการท ากิจกรรมมีระดับสูงขึน้  ในครัง้นีใ้ช้
กระบวนการศิลปะบ าบดัเพื่อการน าไปสู่กิจกรรมสรา้งสรรคม์าใชเ้ป็นเครื่องมือ  สิ่งส  าคญัในการ
ท ากิจกรรมคือ การ ท าใหเ้ด็กตระหนกัและยอมรบัความจริงเก่ียวกบัตนเองและน าไปสู่การแสดง
ตนอย่างเปิดเผย คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณข์องเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยเฉลี่ย 
คิดเป็นรอ้ยละ 75.56 ทั้งนีเ้พราะว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นการใหเ้ด็กไดท้  างานร่วมกับผูอ้ื่น  สรา้ง
ความเชื่อมั่นท าใหเ้กิดก าลงัใจที่จะสรา้งสรรคใ์นสิ่งที่ดี มุ่งไปสูเ่ปา้หมายที่ตัง้ไว ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 
แคล ์อี (2012, น. บทคดัย่อ) ทกัษะกลา้มเนือ้มดัเล็ก และทกัษะสมองเพื่อชีวิตส าเรจ็

หรือ (EF) เป็นทกัษะที่สรา้งความส าเรจ็ส าหรบัเด็กอนบุาลผลของการวิจยัพบว่า เกณก์ารประเมิน 
6 รูปแบบ ของทกัษะที่หลากหลายในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก และทกัษะสมองเพื่อชีวิตส าเรจ็ กลุม่
ตวัอย่างคือเด็กอนุบาล อายุ 3 - 4 ขวบ สถานะทางบา้นระดบักลาง โดยไดร้บัการประเมินทกัษะ
กลา้มเนือ้มัดเล็ก, มัดใหญ่ และ EF ก่อนเขา้เรียนชั้นอนุบาล ใชแ้บบประเมินของ Woodcock-
Johnson III Tests of Academic Achievement หลังจากเขา้เรียนชั้นอนุบาลชีใ้หเ้ห็นว่า ทักษะ
ต่าง ๆ ปรากฏขึน้หลงัจากนัน้ ความหลากหลายของทกัษะ การสรา้งรูปแบบจากความจ า 

คารล์ ลิเบอรต์นั (2014, น. บทคดัย่อ) ขอบเขตของทกัษะกลา้มเนือ้มดัเล็กปฏิกิรยิา
การก าในเด็กทารกอายุ 6 เดือนที่มีความเลี่ยงที่จะเป็นออทิสติก พฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติเป็นเรื่องที่พบเจอในเด็กที่เป็นออทิสติก อย่างไรก็ตามในช่วงแรกเกิดเราจะทราบเพียง
เล็กนอ้ยถึงอาการหรือความแตกต่างของพฒันาการกลา้มเนือ้ ผลของการวิจยัไดท้ดลองทัง้ 2 ครัง้ 
ในเด็กอายุ 6 เดือนที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นออทิสติกโดยใช้แบบประเมิน Mullen Scales of 
Early Learning (MSEL) ขณะที่เด็กก าลงัเล่นของเล่น ผลปรากฎว่าในเด็กทารกที่มีความเสี่ยงสงู
ขณะเล่นของเล่นจะเล่นกับวัตถุค่อนข้างน้อย และการเล่นแบบอิสระเด็กจะไม่เลือกจับวัตถุ 
พฤติกรรมเหลา่นีถ้กูแสดงออกมามากกวา่เด็กทารกที่มาจากครอบครวัที่ไม่มีประวตัิเป็นออทิสติก 
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เซบาสเตียน อีวา (2018, น. บทคัดย่อ) ทักษะกลา้มเนือ้มัดเล็กมีส่วนช่วยพัฒนา
ทกัษะดา้นการอ่านในช่วงตน้หรือไม่ทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กเก่ียวขอ้งกับการรบัรูด้า้นการ
อา่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตวัแปรดา้นกระบวนการคิดยิ่งไปกวา่นัน้การขาดทักษะกลา้มเนือ้มดัเล็ก
, ความสามารถในการควบคมุการเคลื่อนไหวของรา่งกายโดยเฉพาะมือขอ้มือและนิว้  และทกัษะ
ดา้นการเขียนอาจจะมีผลต่อพฒันาการดา้นการอา่น กลุม่ตวัอย่างในการท าวิจยัคือเด็กอนบุาลวยั 
6 ขวบ ในเยอรมนี ก่อนเริ่มสอนดา้นการอ่านไดมี้การพฒันาทกัษะดา้นกลา้มเนื ้อมดัเล็กและดา้น
ความรู้ความเข้าใจผลการวิเคราะห์บ่งชี ้ว่าทักษะกล้ามเนื ้อมัดเล็กนั้นเก่ียวข้องน้อยกว่า  
ความสามารถในการควบคมุการเคลื่อนไหวของรา่งกายโดยเฉพาะมือขอ้มือและนิว้ กบัทกัษะการรู ้
ตวัหนงัสือซึง้เกิดขึน้ใหม่ สรุปว่า ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะการอ่านและการเคลื่อนไหวมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ผลการวิจัยไม่ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าทักษะกลา้มเนือ้มัดเล็กและการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะมือข้อมือและนิว้จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการอ่าน  
ในช่วงตน้ 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่า การพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กส าหรบั
เด็กนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก การใชก้ลา้มเนือ้มือมัดเล็ก คือความสามารถในการใชมื้อ  
นิว้มือ โดยประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือทั้ง 2 ขา้ง และระหว่างมือกับตา โดยมีความช านาญ 
ในการใชมื้อขณะท ากิจกรรม มีความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ และนิว้มือ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง และ
มีความสามารถในการควบคมุ หยิบจบัสิ่งของไดถ้กูตอ้งแม่นย า การพฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้
มดัเล็กจึงเป็นพืน้ฐานส าคญั ในการพฒันาสติปัญญา การพดู และการใชภ้าษา รวมทัง้ยงัเป็นการ
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเขียนตอ่ไปในอนาคต 

3. เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์
3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคน์ัน้มุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์ 
สงัคม จิตใจ และสติปัญญา โดยมีนกัการศกึษาใหค้วามหมายของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

เลิศ อานนทันะ (2555, น. 44) กลา่ววา่ ศิลปศกึษา หมายถึง เป็นการน ากิจกรรม
ทางศิลปะมา ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศกึษา เพื่อพฒันาเด็กทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ  

วิรุณ ตัง้เจรญิ (2555, น. 60) กล่าวว่า ศิลปะเด็ก คือ ศิลปะที่เด็กแสดงออกตาม
สภาพความ สนใจ การรบัรู ้และความพรอ้มของเด็กแตล่ะคน โดยที่การแสดงออกนัน้จะแสดงออก 
ดว้ยวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งที่รบัรูท้างสายตา 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2546, น. 13) ได้ให้
ความหมาย กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับงานดา้นศิลปศึกษา ไดแ้ก่ การวาด 
ระบายสี การพิมพภ์าพ การป้ัน การตกั ฉีก พบั ปะ ติด และการประดิษฐ์จากเศษวสัด ุโดย มุ่งเนน้
พฒันาในดา้นกระบวนการสรา้งสรรค ์การรบัรูเ้ก่ียวกบัความงาม และส่งเสรมิกระตุน้ใหเ้ด็กแต่ละ
คนได ้แสดงออกตามความรูส้กึ และความสามารถของตน 

อารี สุทธิพันธ์ (2528, น. 21) กล่าวว่า ศิลปะเป็นการรูจ้ักและเขา้ใจถ่ายทอด
ธรรมชาติที่มองเห็นดว้ยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ โดยการเขา้ใจเลือกวสัดุที่เหมาะสม
เพื่อใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม่ รูส้กึดว้ยวา่รูปทรงนัน้ท าดว้ยอะไร มีเรื่องราวเก่ียวกบัอะไร ท าไปเพื่อใคร 
ซึง่ความรูส้กึเหลา่นีเ้ป็นเหมือนแรงกระตุน้ใหบ้งัเกิดความนิยมชมช่ืนในศิลปะนัน้ได ้

เยาวพา เตชะคุปต์ (2528, น. 36 - 38) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเนือ้  เพื่อเตรียมความพรอ้มดา้นการ
เรียน และมีโอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอ่าน 

ปีเตอรส์ัน (Peterson, 1958, p. 101) กล่าวว่า เด็กทุกคนมีความตอ้งการและ
อยากที่จะแสดงออก ศิลปะจึงแนวทางในการช่วยแสดงออกของเด็กซึ่งเด็กตอ้งการโอกาสที่จะ
แสดง อีกทัง้ศิลปะยงัสามารถถ่ายทอดความรูส้กึนกึคิด รวมทัง้บคุลิกภาพของเด็กออกมาได ้ 

จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคจ์ะเห็นไดว้่า กิจกรรมศิลปะ
เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเด็ก การใช้กิจกรรมที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ การรับรู ้จินตนาการ ความกล้าแสดงออก และเสริมสรา้งการท างานของ
กลา้มเนือ้มือมดัเล็ก และตา 

3.2 พัฒนาการทางศิลปะของเดก็ 
พีรพงษ์ กุลพิศาล (2531, น. 29 – 32) ไดก้ล่าวว่า พัฒนาการทางดา้นศิลปะเป็น

กระบวนการแสดงออกทางศิลปะที่มีลกัษณะเฉพาะตวั พฒันาการจะเป็นไปอย่างชา้หรือเรว็ขึน้อยู่
กับพื ้นฐานความเข้าใจและความสามารถด้านศิลปะ แรงจูงใจ และประกอบกับสิ่งแวดล้อม 
พฒันาการทางศิลปะของเด็ก จะเริ่มตน้จากการเขียนภาพที่เป็นเสน้ขยุกขยิก ตลอดจนสามารถ
ลากเสน้ใหต้รงได ้

ศรีเรือน แก้วกังวาน  (2540, น. 232) ได้ กล่าวถึงพัฒนาการทางศิลปะ  เป็น
พัฒนาการควบคู่ทั้งด้านความคิดและทักษะ  ในเด็กมีความพิเศษกว่าของผู้ใหญ่ในเรื่อง
ความสามารถทางด้านร่างกายในส่วนของระบบประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว รวมทั้ง
ความสามารถดา้นการใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการ ซึง่มีผลต่อพฒันาการดา้นอารมณ ์ 
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วิคเตอร ์โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld, 1957) นักจิตวิทยาการศึกษาที่ได้ท าการศึกษา
พฒันาการดา้นศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. ขั้นขีดเข่ีย (Scribbling Stage) ประมาณอายุระหว่าง 2-4 ปี ขั้นนีแ้บ่งระยะ
ของพฒันาการไดอ้อกเป็น 4 ขัน้ คือ 

1.1 Disorder Scribbling (2 ปี) การขีดเขียนยังเป็นแบบสะเปะสะปะ คือ 
การขีดเขียนเป็นเสน้ที่ยุ่งเหยิง ไม่มีความหมาย เกิดจากการท างานประสานกนัของกลา้มเนือ้ยงัไม่
ดี เช่น การควบคมุกลา้มเนือ้สว่นเลก็ ๆ ยงัท าไม่ได ้ 

1.2 Longitudinal Scribbling ขั้นขีดเป็นเส้นยาว โดยเคลื่อนแขนเพื่อขีด
เสน้แนวยาว ขีดเขี่ยวนไปซ า้ ๆ ทัง้แนวนอนและแนวตัง้ แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางกลา้มเนือ้ว่า
เด็กค่อย ๆ ควบคมุกลา้มเนือ้ในการเคลื่อนไหวไดด้ีขึน้ ในระยะนีเ้ด็กจะเริ่มรูส้ึกสนุกและสนใจใน
สิ่งที่ตนเองท าเป็นครัง้แรก 

1.3 Circular Scribbling ขีดลากเป็นวงกลม ระยะนีก้ารประสานงานของ
กลา้มเนือ้ (mortor coodination) ดีขึน้ การประสานงานของกลา้มเนือ้มือ และสายตา (Eye-hand 
coodination) ดีขึน้ โดยเด็กสามารถขีดเสน้ได ้ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม โดยการเคลื่อนไหวแขน
อย่างตอ่เนื่อง 

1.4 Noming Scribbling ขัน้ใหช่ื้อรอยขีดเขียน การขีดเขียนเริม่มีความหมาย
มากขึน้ เช่น เด็กวาดรูป พี่  น้อง พ่อ แม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ในขณะที่ขีดเขียนเด็กก็จะ
บรรยายไปดว้ยและถ่ายทอดออกมาผ่านรูปภาพ 

พฒันาการทัง้ 4 ระยะนี ้ขึน้อยู่กบัเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกนั เด็กที่มีพฒันาการ
ขึน้เรว็จะถึงขัน้ Nomimg Scribbling ก่อน แต่การวาดภาพนัน้จะไม่เป็นรูปรา่งเลย ซึ่งเด็กจะบรรลุ
ถึงขึน้นีเ้ม่ือใกล ้4 ขวบ 

2. ขั้นเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) (4-7 ปี) เป็นระยะเริ่มต้นการขีด
เขียนภาพโดยเริ่มมีความหมาย การขีดเขียนจะเป็นรูปรา่งมากขึน้ มีความสมัพนัธก์บัความจรงิ มี
ความหมาย สงัเกตไดจ้าก 

2.1 คนที่วาดอาจเป็น พอ่ แม ่พี่ นอ้ง ตุ๊กตาที่รกั ฯลฯ 
2.2 ชอบใช้สีที่สะดุดตา ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ แล้วแต่

ความชอบวา่ชอบสีอะไรจะลงสีนัน้ 
2.3 ช่องไฟ (Space) ภาพอาจยังไม่เป็นระเบียบ การเขียนสิ่งต่าง ๆ มัก

กระจดักระจายไม่สมัพนัธก์นั 
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2.4 การออกแบบ (Design) ไม่มีเลย ไดแ้ตน่กึหรอืคิดวา่เป็นอย่างนัน้อย่างนี ้
3. ขัน้ขีดเขียน (Schematic Stage) (7-9 ปี) เป็นขัน้ที่ขีดเขียนคลา้ยของจรงิ และ

ความเป็นจรงิมากยิ่งขึน้ จะพิจารณาไดต้ามล าดบัดงันี ้
3.1 คน รูปที่ออกมาจะแสดงพอเป็นสญัลกัษณ์ วาดรูปคนออกมาเป็นรูปทรง

เรขาคณิต เช่น ส่วนใดที่เด็กเห็นว่าส าคญั ก็จะวาดส่วนนัน้ใหญ่เป็นพิเศษ ส่วนไหนที่ไม่ส  าคญัก็
อาจจะตดัทิง้ไปเลย ดงันัน้ เห็นว่าเด็กวยันีจ้ะวาดภาพส่วนต่าง ๆ ขาดหายไป เช่น ล าตวั ขา เทา้ 
ฯลฯ ซึง่เป็นเรื่องปกติ หรอือาจจะวาดเด็กตาโต หวัโต ฯลฯ แลว้แต่วา่เด็กจะใหค้วามส าคญัอะไร  

3.2 การใชส้ี ส่วนมากการใชส้ีตรงกับความเป็นจริง แต่มักใชส้ีเดียวตลอด 
เช่น พระอาทิตยต์อ้งสีแดง ทอ้งฟ้าตอ้งสีฟ้า ประสบการณข์องเด็กจะท าใหเ้ด็กใชส้ีไดถ้กูตอ้ง และ
ตรงกบัความเป็นจรงิมากขึน้ เช่น ถา้ใบไมส้ดตอ้งสีเขียว แตถ่า้ใบไมแ้หง้ตอ้งสีน า้ตาล เป็นตน้ 

3.3 ช่องว่าง (Space) มีการใชเ้สน้ฐาน (Based line) แลว้เขียนทุกอย่างอยู่
บนเสน้ฐาน เช่น วาดรูป ตน้ไม้ บา้น คน สุนัข อยู่บนเสน้เดียวกัน ภาพจะเป็นล าดับเหตุการณ ์
ขนาด สว่นสงู ยงัไม่สมัพนัธก์นั  

3.4 งานออกแบบยงัท าไดไ้ม่ดี เพราะจะวาดแต่ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
4. ขัน้วาดภาพของจรงิ (The Drawing Realism) (9-11 ปี) เป็นขัน้เริ่มตน้การขีด

เขียนอย่างของจรงิ ตามพฒันาการในเด็กจะเริม่รวมกลุม่กนั โดยชาย หญิง แยกกนั เด็กผูช้ายอาจ
ชอบเรื่องผาดโผน ปีนป่าย เดินทางไกล ส่วนในเด็กผูห้ญิงอาจสนใจเรื่องเครื่องแต่งกาย ฉะนั้น  
การขีดเขียนจะแสดงออกไปในรูปแบบดงัต่อไปนี ้คือ 

4.1 คน วาดออกมาแยกเพศ การแต่งตวั แตย่งัไม่ลงรายละเอียดลกึ 
4.2 สี ใชต้ามความเป็นจรงิ แต่เพิ่มความรูส้กึ  
4.3 ช่องว่าง ทุกอย่างในช่องว่างเหลื่อมล า้กนัได้ เช่น ตน้ไมบ้งัฟ้าได ้การจดั

วางวัตถุใหส้ัมพันธก์ันเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็นระยะแรกของพัฒนาการทางการรบัรูท้าง
สายตา ซึง่จะน าไปสูก่ารวาดภาพสามมิติได ้

4.4 การออกแบบ ประสบการณท์ี่เด็กพบเจอจะท าใหก้ารออกแบบของเด็กดี
ขึน้และเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึน้ 

5. ขัน้ตอนการใชเ้หตผุล (The Stage of Reasoning) (11-12 ปี) ขัน้การใชเ้หตผุล  
ระยะเขา้สู่วยัรุ่น เป็นระยะที่เด็กแสดงออกมาอย่างไม่รูต้ัวเอง เด็กจะแสดงออกอย่างอิสระ และ
สนกุสนาน พิจารณาจากขัน้นีจ้ะสงัเกตวา่ 
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5.1 การวาดคน จะเห็นขอ้ต่อของคน เป็นระยะเด็กเริ่มรูว้่าว่าเสือ้ผา้มีการ
พลิว้ไหว มีรอยยบั คนแก่ และเด็ก มีความแตกต่างกนั ดา้นสดัส่วนในการวาดรูปนัน้เริ่มใกลค้วาม
จริงขึน้มากยิ่งขึน้ เด็กจะใส่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึน้แต่ยังคงการเก็บแต่รายละเอียด 
ที่จ  าเป็นเท่านั้นอาจ เน้นส่วนส าคัญที่เกินความจริง เด็กชอบวาดตนเอง แสดงความรูส้ึกทาง
รา่งกายมากกวา่คณุลกัษณะภายนอก 

5.2 สี แบ่งเป็น 2 พวก 1. ใชส้ีตามความเป็นจริง (Visually Minded) 2.พวก
ใช้สีตามอารมณ์ความรู้สึก  (Non Visually Minded) เน้นความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโลก
ภายนอก นบัเป็นงานแสดงออกซึง่การสรา้งสรรคง์านศิลปะ 

5.3 ช่องว่าง การรูจ้ักเสน้ระดับ Visually Minded เริ่มมีการวาดแบบ 3 มิติ  
รูร้ะยะใกลไ้กล ล าดับเล็ก เล็กลงไปเรื่อย ๆ ส่วนพวก Non Visually Minded ไม่ค่อยใชรู้ป 3 มิต ิ
ชอบวาดภาพคนมกัวาดรูปตนเอง สว่นการวาดสิ่งแวดลอ้มจะวาดเม่ือเห็นวา่ส าคญัเท่านัน้ 

5.4 การออกแบบ พวก Visually Minded ชอบออกแบบทางสวยงาม พวก 
Non Visually Minded มองทางประโยชน ์อารมณ ์แต่ทัง้นีเ้ป็นเพียงการเริ่มตน้เท่านัน้ ยงัไม่เขา้ใจ
การออกแบบอย่างจรงิจงั 

เลิศ อานนัทนะ (2551) ความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) เป็นคณุสมบตัิที่มี
อยู่ในเด็กทุกคน โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ฐานะทางครอบครวัและสังคม เด็กแต่ละคนจะมีระดับ
ความคิดสรา้งสรรคม์ากหรือนอ้ยย่อมขึน้อยู่กบั พนัธุกรรม, สภาพแวดลอ้ม และการศึกษา เป็นที่
น่าสงัเกตว่าความคิดสรา้งสรรคม์กัมีมากในเด็กวยัเยาว์ เพราะความบริสทุธ์ิ ไรเ้ดียงสาและการ
แสดงออกที่อิสระ แต่เม่ือเด็กโตขึน้มกักลบักลายเป็นผูใ้หญ่ที่มีความคิดแบบธรรมดา ทัง้นีเ้พราะ
สว่นหนึ่งเกิดการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ความรู ้ความจ ามากเกินไป ตลอดจนการมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที่
เคร่งครดัจนขาดบรรยากาศในการสรา้งสรรค์ ส  าหรบัเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 6 ปี) เป็นช่วงวยัแห่ง
ความอยากรูอ้ยากเห็น อยากแสดงออก อนัเป็นวยับริสทุธ์ิน่ารกั และตอ้งการการเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ  
ที่อยู่รอบ ๆ ตวั ผูใ้หญ่ที่เก่ียวขอ้ง เช่น พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ควรหมั่นสงัเกตดอูย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยติดตามบันทึกคุณลักษณะโดดเด่นและความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ  เด็กจะฉายแวว 
ออกมาใหเ้ห็นทีละเล็กนอ้ย เช่น ภาษาท่าทาง ค าพูด พฤติกรรมแสดงออกจากความรูส้ึกภายใน 
(Inner - Self Expression) อาจะแสดงออกมาทางรูปวาด สิ่งประดิษฐ์ สรา้งสรรค ์ผลงานศิลปะ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นหวัขอ้เรื่องเก่ียวกบัเรื่องราวใกลต้วั หรือเหตกุารณใ์นชีวิตที่
น่าประทบัใจหรือสะเทือนใจ ผูใ้หญ่ควรสงัเกตและสง่เสรมิใหเ้ด็กมีความคิดสรา้งสรรคเ์จรญิงอกงาม  
ตามล าดบั 
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ศิลปะในโลกของเด็ก เด็กมองโลกรอบ ๆ ตัวดว้ยสายตาท่ีบริสุทธ์ิตามทัศนะของ
ตนเอง ซึ่งแตกต่างไปจากการมองโลกตามสายตาของผูใ้หญ่ในฐานะผูมี้ความจัดเจนโลกและมี
ประสบการณท์ี่มากกว่า ภาพที่เด็ก ๆ มองเห็นสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัจึงมีรูปลกัษณท์ี่แตกต่างไป
จากแบบของผูใ้หญ่อย่างชัดเจน ผูใ้หญ่ทั่วไปมักวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาพวาดของเด็กมักมีรูปร่าง 
โยเ้ย ้ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ผิดขนาดสดัส่วนและไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานของผูใ้หญ่ ทัง้นี ้
เพราะความช่ือบริสุทธ์ิไรเ้ดียงสาของเด็กและความอ่อนเยาว์ต่อโลก ท าให้เด็กมองโลกด้วย
ความรูส้กึแบบตรงไปตรงมา คือถา้เด็กรกัหรือชอบสิ่งใดก็มกัจะใหค้วามสนใจในสิ่งนัน้ โดยอาจจะ
วาดรูปหรือแสดงออกมาใหมี้ขนาดใหญ่จนดเูกินจรงิ สว่นสิ่งใดที่รกันอ้ยหรือไม่ชอบอาจจะวาดรูป
ใหมี้ขนาดเล็ก หรือบางครัง้อาจจะไม่เขียนถึงเลยก็ได้ ตวัอย่าง เช่น ในโลกของความเป็นจริงใน
ครอบครวัหนึ่ง “พ่อ” (เพศชาย) โดยทั่วไปมักจะมีขนาดรูปร่างสูงใหญ่กว่า “แม่” (เพศหญิง) แต่
หากเด็กมีความรูส้กึ “รกัแม่” มากกว่า “รกัพ่อ” เด็กคนนัน้อาจจะวาดรูปแม่ใหมี้ขนาดใหญ่กว่ารูป
พ่อก็ได ้รวมทัง้ผูเ้ป็นแม่เป็นที่รกัของทกุคน หรือมีอิทธิพลเหนือใคร ๆ ในครอบครวั เม่ือเด็กวาดรูป
ของแม่อาจจะมีขนาดใหญ่โตและมีลักษณะโดดเด่นเหนือทุกคนในครอบครวัก็ได้ ที่เป็นเช่นนี ้
ก็เพราะว่าเด็กวาดรูปที่แสดงความรูส้กึภายในของตน (Inner - Self Expression) จากการรบัรูโ้ดย
ประสาทสมัผสัที่มองเห็นแลว้เก็บสั่งสมเอาไวใ้นใจจนกลายเป็นจิตใตส้  านึก (Subconscious mind)  
โดยไม่ รูต้ัวจึงถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ “ความรูส้ึกภายใน” ของตนแบบซื่อ ๆ เปิดเผย
ตรงไปตรงมา การแสดงความรูส้กึภายใน (Inner - Self Expression)  

ภาพวาดแบบกา้งปลา คือภาพวาดที่แพร่หลายและมีช่ือเสียงรูจ้ักกันดีทั่วโลกแบบ
หนึ่งที่บรรดาเด็ก ๆ ทุกชาติทุกภาษาต่างวาดออกมาโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบกันแต่เป็นแบบที่
แสดงออกมาในลกัษณะคลา้ยคลึงกันเป็นแบบ “กา้งปลา” โดยน ามาวางต่อเช่ือมกันเป็นรูปร่าง
ของ “คน” เช่น รูปผูช้าย ผูห้ญิง พอ่แม ่และคนทั่วไป 

ภาพวาดแบบแท่ง การวาดรูปครอบครวั พ่อแม่ลกู เป็นคนแบบง่าย ๆ มีลกัษณะเป็น
แท่งและเสน่หน์่ารกัดว้ยลายเสน้เพียงไม่ก่ีเสน้รูปร่างคลา้ย “เสาไฟฟ้า” ทอดต าแหน่งเป็นระยะ  
เม่ือสงัเกตดจูะเห็นว่าที่ยอดเสาที่มีรูป “วงกลม” มีตาอยู่ 2 ตา เป็นสญัลกัษณแ์สดงใหเ้ห็นว่าเป็น
รูปคน บางครัง้ดว้ยระยะเวลาและสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งโอกาสที่อ  านวยให ้
เด็กอาจจะวาดรูปเพิ่มเติมในลักษณะขยายความคิดจินตนาการออกไปอีก  เด็กอาจจะต่อเติม  
“ทรงผม” หรอือาจจะวาดรูป “วงกลม”ที่สื่อถึงพระอาทิตย ์เรื่องที่น่าสงัเกตอีกอย่างคือเด็กที่ชอบอยู่
ใกลช้ิดกนัมาก ๆ ไปไหนมาไหนดว้ยกนั ดว้ยเหตผุลเชิงจิตวิทยาเด็กประเภทนีม้กัจะ “ซึบซบั” และ
รบัอิทธิพลซึง้กนัและกนัโดยไม่รูต้วั ซึ่งอาจจะสญูเสียความเป็นเอกลกัษณข์องตนเองไป ที่ส  าคญั 
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คือบทบาทของผูใ้หญ่พึงระวงัอย่าใหเ้ด็ก “ลอกเลียนแบบ” ซึ่งกันและกัน เพราะจะท าใหส้ญูเสีย
ความเช่ือมนัในตนเองและเอกลกัษณเ์ฉพาะตนไป แต่ควรสง่เสรมิใหเ้ด็ก ๆ ทกุคนแสดงออกอย่าง
อิสระ (Free Expression) ตามแบบฉบบัของตนเอง 

ภาพวาดแบบมีเสน้พืน้ ภาพ เด็กผู้หญิงผมยาวยืนบนพืน้ มีดอกไม้ ท้องฟ้ามีนก  
กอ้นเมฆ และพระอาทิตย ์จดัวา่เป็นภาพที่สมบรูณแ์บบมากที่สดุถา้เทียบจากวยัเดียวกนั กลา่วคือ 
สามารถถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในใหป้รากฏออกมาเป็น “เรื่องราว” ไดอ้ย่างเห็น
เด่นชัดและสมเหตผล โดยสามารถปรบัเปลี่ยนความคิดจินตนาการที่มีลักษณะ “นามธรรม”  
ใหป้รากฏเป็น “รูปธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีเด็กวยันีรู้จ้กัใช ้”เสน้พืน้” นกัจิตวิทยาการศกึษา
ดา้นศิลปศึกษาสรุปใหค้วามเห็นว่าการที่เด็กคนไหนเริ่มรูจ้กัใชเ้สน้พืน้หรือเสน้ขอบฟ้า  (Skyline) 
ในภาพเม่ือใด แสดงว่าเด็กคนนั้นมีวุฒิภาวะและระดับสติปัญญาในการเรียนรู ้ “ตัวเอง” กับ 
“สิ่งแวดลอ้ม” 

การวาดแบบชิน้ส่วน ภาพวาดของเด็กหญิงที่วาดภาพแม่สามารถเก็บรายละเอียด
ปลีกย่อยต่าง ๆ น ามาประกอบกันเป็น “โครงสรา้ง” ของภาพที่สมบูรณ์ สังเกตดูจากรูปวาด  
ที่เสมือนน าเอาชิน้ส่วนต่าง ๆ มาปะติดปะต่อกนัเป็น “รูปรา่ง” ตัง้แต่ศีรษะจนถึงปลายเทา้ พรอ้ม
ทัง้ตกแต่งเครื่องประดบัเสือ้ผา้ท าใหส้วยงามโดนเดน่ เช่น ทรงผม เสือ้ กระโปรง ถงุเทา้ รองเทา้  

จากการศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของเด็กพบว่า เป็นกระบวนการแสดงออกของ 
แต่ละบุคคล เด็กจะแสดงออกตามช่วงวัยซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางดา้นร่างกายและสมอง  
ทัง้นีอ้าจขึน้อยู่กบัสิ่งแวดลอ้มและการสง่เสรมิ พฒันาการทางดา้นศิลปะเด็กจะเรยีนรูด้า้นประสาท
สัมผัสและ การเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถดา้นสมองเชิงสรา้งสรรค์ และแสดงออกทาง
จินตนาการ ซึง่มีคา่ตอ่พฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจและความคิดเชิงบวก 

3.3 ความส าคัญของกิจกรรมศลิปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กออทสิตกิ 
การน าศิลปะบ าบดัมาประยกุตใ์ชใ้นเด็กพิเศษ ซึ่งสามารถเสรมิสรา้งพฒันาการ และ

ช่วยบรรเทาปัญหาทางดา้น จิตใจ อารมณ ์และพฤติกรรม ดึงศกัยภาพที่มีอยู่มาใชไ้ดเ้ต็มที่ยิ่งขึน้ 
ทฤษฎีของ (ซิลเวอร,์ 1978) พบว่าศิลปะเป็นเสมือนภาษาที่สอง ของกลุม่เด็กที่มีความบกพรอ่งใน
การสื่อสาร และ การเรียนรู ้เด็กมีการเรียนรู ้Concept ผ่านทางศิลปะไดเ้รว็กวา่วิธีการสื่อสาร และ
สามารถใชศ้ิลปะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิ่งที่เขารู ้และสิ่งที่เขาคิดดงันัน้ศิลปะจงึน าไปสูเ่ปา้หมายใน การ
บ าบดัไดด้ี ทฤษฎีของ ซิงเกอร ์(Singer, 1979) ใชบ้  าบดัเด็กที่มีความบกพรอ่งทางระบบประสาท 
ซึ่งมีผลต่อสมรรถภาพดา้นการเขียน การอ่าน ดา้นการเห็นและการเคลื่อนไหว โดยเน้นความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบคุคลเป็นหลกั 
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Keren Perles (2009) กลา่ววา่ ศิลปะส าหรบัเด็กออทิสติกเป็นมากกว่ากิจกรรมที่ท  า
ใหเ้กิดความสนุกเพลิดเพลิน ในความเป็นจริงนัน้ นักเรียนออทิสติกสามารถเรียนรูไ้ดห้ลายดา้น
จากการท างานศิลปะ วิธีการใชป้ระสาทสมัผสั การท างานเป็นกลุม่ หรอืการตระหนกัในตนเองมาก
ขึน้ ยกตวัอย่างวิธีการสรา้งทกัษะเหล่านีด้ว้ยกิจกรรมศิลปะ เช่น ปัญหาเรื่องประสาทสมัผสัของ
เด็กออทิสติก การลงสีภาพดว้ยมือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยใหเ้ด็กแสดงออกโดยไม่ตอ้งมีอปุกรณ์ 
นอกจากนีย้งัสามารถปรบัรูปแบบเพื่อเพิ่มความยากใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเนือ้มดัเล็ก หรืออาจใช้
การป้ันดิน พิมพมื์อลงแปง้โดว ์ก็สามารถช่วยใหเ้ด็กออทิสติกคุน้เคยกบัการสมัผสัสื่อต่าง ๆ 

ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา (2550, น. 15-17) ศิลปะบ าบดันัน้มีประโยชนห์ลากหลาย 
1. ช่วยเยียวยาจิตใจ ช่วยใหมี้ระดบัอารมณค์งที่ดีขึน้ สามารถจดัการกบัอารมณ์

เม่ือมีสิ่งเรา้มากระตุน้ 
2. เสริมสรา้งทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็กใหส้ามารถท า

กิจกรรมที่ละเอียด ช่วยใหมี้การท างานประสานกนัของกลา้มเนือ้มดัตา่ง ๆ อย่างคลอ่งแคลว่และมี
ประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรา้งทักษะการสื่อสาร แม้จะใช้ภาษาพูดที่แตกต่างกัน เด็กสามารถ  
เรียนรูค้วามคิดรวบยอดผ่านศิลปะไดเ้รว็ 

4. เสริมสรา้งทักษะทางสังคม ช่วยใหเ้ขา้ใจอารมณ์ ความคิดของตนเอง และ
เขา้ใจความรูส้กึผูอ้ื่นมีทกัษะในการสรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์มีทกัษะในการแกปั้ญหา 

การใชรู้ปแบบศิลปะบ าบัดแบบกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสใหมี้กิจกรรมร่วมกับผูอ้ื่น
เพิ่มขึน้ รูจ้ักรอคอย ผลัดกันท ากิจกรรม เรียนรูช้่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใหก้ารยอมรบัผูอ้ื่น และ
ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น 

กิจกรรมศิลปะนัน้เต็มไปดว้ยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นสิ่งต่าง ๆ ความ
บริสุทธ์ิ จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนาสมองทัง้  2 
ดา้น คือ ดา้นอารมณ ์และความคิดเป็นเหตเุป็นผล รวมทัง้พฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม 
สติปัญญา และการพฒันาภาษา 

เลิศ อานนทันะ (2535, น. 44) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคมี์บทบาทหนา้ที่ ที่
ส  าคญัในการท าใหเ้ด็กมีความสขุ รูส้ึกถึงว่าตนเองมีคณุค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ื่น 
นอกจากนี ้ศิลปะยังเป็นเสมือนเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจของเด็ก  เด็กทุกคนสามารถ
แสดงออกทางศิลปะได้ ในล าดับความสามารถของตนเอง เนื่องจากกิจกรรมศิลปะนั้นมี
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หลากหลายรูปแบบ การเลือกระดับของกิจกรรมเริ่มตน้ตั้งแต่ระดับง่ายจนไปถึงระดับยากเพื่อ
สนองต่อกบัระดบัความสามารถของเด็ก ซึง่ในเด็กทกุคนนัน้ย่อมมีความแตกต่างกนัเป็นอย่างดี 

1. ทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Growth) ศิลปะจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้
โดยการที่เด็กไดเ้รียนจากการลงมือกระท า มีประสบการณ์ตรงในการส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง 
สรา้งสรรคแ์กปั้ญหา  

2. ทางด้านร่างกาย (physical Growth) การสรา้งสรรค์งานศิลปะทุกชนิดจะ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว และการใชเ้ครื่องมือออกแรงในการท ากิจกรรมศิลปะ ท าให้
รา่งกายไดพ้ฒันาและเติบโต 

3. ทางดา้นสงัคม (Social Growth) ศิลปะเป็นสื่อใหเ้ด็กมีโอกาสในการท างาน 
รว่มกบัผูอ้ื่นรูจ้กัแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรบัฟังความคิดเห็นก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นวิถีทางของ
ประชาธิปไตย 

4. ทางดา้นอารมณ ์(Emotional Growth) เม่ือเด็กสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะส าเรจ็  
เด็กจะเกิดความพึงพอใจ มีความมั่นใจในตวัเองอนัเป็นพืน้ฐานของความเจริญทางดา้นอารมณ์ 
(เลิศ อานนัทนะ, 2549, น. 30) 

ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์(2545, น. 37-39) กล่าวว่า ความส าคัญของศิลปะมีผลต่อ
การด ารงชีวิต  

1. ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรูส้กึนึกคิดออกมารวมถึงความ
ขบัขอ้งใจ ความเจ็บปวด ความคิดฝัน และความหวงั ความรูส้กึเหลา่นีส้ามารถระบายออกไดผ้่าน
สื่ออย่างงานศิลปะอย่างอิสระ 

2. ศิลปะเพื่ อพัฒนาสังคม  ศิลปะเป็น เสมือนสื่ อที่ ส  าคัญ  ในการท าให ้
สงัคมด าเนินไปอย่างสงบสขุ เพราะสามารถที่จะใชศ้ิลปะเป็นตวักลางในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

บบุผา เรืองรอง (2556, น. บทน า) กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์คือ การจดักิจกรรมการ
เรียนรูส้  าหรบัเด็กเพื่อพฒันาการคิดสรา้งสรรค์ การรบัรูค้วามงาม ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์
หรอื ความรูส้กึ ความคิดรเิริม่สรา้ง สรรค ์และจินตนาการโดยใชศ้ิลปะส าหรบัเด็กหลากหลายแบบ 
เช่น การวาดภาพ การระบายสี การป้ัน การฉีก ตดั ปะ การพิมพภ์าพ  การรอ้ย การประดิษฐ์ และ
วิธีอื่น ๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสรา้งสรรคไ์ดแ้ละมีความเหมาะสมตามวยัของเด็ก การท างานของ
สมองทัง้ 2 ซีก คือ ซีกซา้ยและซีกขวาเป็นการพัฒนาดา้นการคิด การตดัสินใจ และการคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์สมองจะท างานเช่ือมโยงไปพรอ้มกนัในทกุกิจกรรม การพฒันาสมองของเด็กจึงควรจดั
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท  าใหส้มองทัง้สองซีกท างานสมดลุ การสรา้งประสบการณใ์หเ้ด็กโดยตรง 
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จะท าใหเ้ด็กเกิดความสามารถในการพฒันาความคิดรวบยอดและสรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัสิ่งต่าง 
ๆ อีกทัง้ กิจกรรมสรา้งสรรคย์งัสามารถพฒันาจิตเด็กไดอ้ย่างมีคณุภาพ สรา้งความภมูิใจต่อตนเอง
หรือสรา้งความรูส้ึกที่ดีต่อตนเองได้ เนื่องจากการเปิดโอกาสใหเ้ด็กพึ่งตนเองในการท าสิ่งต่าง ๆ 
ตามความสามารถ เป็นการกระตุน้ใหเ้ด็กตระหนักถึงความมีคุณค่าในตนเอง เด็กจะไดมี้โอกาส
ท างานร่วมกับผูอ้ื่น ท าใหไ้ดเ้รียนรูก้ารแก้ปัญหา รูจ้ักปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม การชักชวนให้เด็กช่ืนชมผลงานของตนเอง เป็นการปลูก
จิตส านึกเด็กให้เห็นคุณค่าของศิลปะที่ตนสรา้งขึน้  และฝึกฝนการแสดงความช่ืนชมในความ
สวยงาม สรา้งความเพลิดเพลินและความสขุจากสิ่งใกล ้ๆ ตวัเด็กเอง 

จากที่ไดศ้ึกษากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กออทิสติก พบว่ากิจกรรมศิลปะ
นัน้มีประโยชนแ์ละมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเด็กออทิสติกเป็นอย่างมาก ในเชิงการแกปั้ญหา
ขอ้บกพรอ่งเป็นรายบคุคล เพื่อเสรมิสรา้งพฒันาการและการท างานของสมองทัง้ 2 ดา้น อีกทัง้ยงั
ช่วยในดา้นอารมณ์ การควบคมุตนเอง พฒันากลา้มเนือ้มือมดัเล็กใหท้ างานประสานสมัพนัธก์บั
สายตา การใชก้ิจกรรมศิลปะที่มีความหลากหลายจะท าใหเ้ด็กเกิดความคิดสรา้งสรรค์ เกิดความ
สนกุสนานขณะท ากิจกรรม 

3.4 ประเภทของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
เลิศ อานันทนะ (2551) แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะส าหรบัเด็กปฐมวยั กิจกรรม

ศิลปะเด็กไม่ใช่การเตรียมคนใหเ้ป็นจิตรกรในอนาคต แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อสรา้งคนใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบูรณท์ัง้กายและจิตใจ มีความคิดสรา้งสรรค ์ความคิดจินตนาการ
รกัความสวยงามและมีรศนิยมที่ดี รูจ้กัใชศ้ิลปะในชีวิตประจ าวนั ลกัษณะรูปแบบกิจกรรมศิลปะ
เด็กที่ดีควรมุ่งเนน้การส่งเสริมในสิ่งที่เด็ก “มองเห็น” และการแสดงออกจากความรูส้ึกภายใน 
(Inner - Self Expression) ที่ซอ้นเรน้อยู่ภายในตวัเด็กใหป้รากฏออกมาให้เห็นภายนอก โดยผ่าน
ทางกิจกรรมศิลปะ เช่น การเขียนภาพระบายสี การพิมพภ์าพ การป้ัน การสรา้งประดิษฐ์ เป็นตน้ 

กิจกรรมศิลปะเด็กควรจดัเป็น 2 แบบ ดงันี ้
1. แบบท่ีฝึกหดัท าตามกฎเกณฑข์องจดุประสงคท์ี่วางแผนไวล้ว่งหนา้ 
2. แบบที่ส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่างอิสระ (Free Expression) เพื่อเปิด

โอกาสใหเ้ด็ก ๆ เลือกแสดงออกตามความสนใจ 
ผูใ้หญ่ไม่ควรคาดหวงัว่าเด็กจะมี “ฝีมือ” หรือ “ผลงาน” ที่ถูกใจ ตามมาตรฐาน

ของผูใ้หญ่ แต่ควรปลกูฝังใหเ้ด็กมีคณุสมบตัิที่ถาวรยั่งยืนติดตวัตลอดไป เช่น มีศิลปะนิสยัที่ดี รกั
ความสวยงาม มีความคิดจินตนาการ รูจ้กัสรา้งสรรคแ์ละจดัเก็บสิ่งของเป็นระเบียบ บทบาทการ
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สอนที่ดี ไม่จ าเป็นตอ้งอธิบายมากมาย ควรจะอธิบายรอบเดียวเพราะการอธิบายซ า้ ๆ ย่อมเป็น
การครอบง าความคิดของเด็กใหค้ลอ้ยตามโดยที่เด็กไม่ไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง วิธีการสอนที่ดี
ที่สดุ คือ การกระตุน้ใหเ้ด็กแสดงออกดว้ยตนเอง โดยการสรา้งบรรยากาศและจดัสภาพแวดลอ้ม
ใหน้่าสนใจ เพื่อสรา้งแรงจงูใจและความเช่ือมั่นในตวัของเด็ก ดว้ยการเช่ือมโยงประสบการณเ์ดิม
กับสิ่งที่พบเห็นรอบ ๆ ตัว เพื่อใหเ้กิดจินตนาการใหม่ ๆ ในบางครัง้การแนะน าของครูอาจเป็น
ประโยชน์แก่เด็กส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยบางตนอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอ การสาธิตประกอบ
ค าอธิบายจึงมีความจ าเป็นและส าคญัมากในการสื่อความเขา้ใจแก่เด็ก ทัง้นีค้วรเลือกท าเฉพาะ
กิจกรรมแบบฝึกหดัที่เป็นขัน้ตอน นอกนัน้ควรใหเ้ด็กท าเอง ความส าเรจ็หรือลม้เหลวในการเรียนรู ้
อาจจะเกิดจากตัวเด็กเอง แต่เหตุผลส าคัญส าหรบัครูผูส้อนก็มีส่วนช่วยผลักดันใหเ้ด็กประสบ
ความส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะการสอนและบคุลิกภาพของครูระหว่างครูที่มีท่าที
เป็นมิตร กบัครูที่มีท่าทีเจา้ระเบียบ สว่นใหญ่เด็กจะชอบครูที่เป็นมิตรมากกวา่ องคป์ระกอยส าคญั
ของความเป็นครู คือ การมีหวัใจที่เป่ียมลน้ดว้ยความรกัความเมตตาและเอ็นดเูด็กทุกเพศทุกวยั 
ความส าคัญของการเรียนรูไ้ม่ใช่อยู่ที่ผลงานส าเร็จรูป (Product) หรือสิ่งที่มองเห็นจากสายตา
ภายนอกเท่านั้น การส่งเสริมของครูและผู้ปกครองควรมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
(Process) ใหค้รอบคลมุทกุดา้นและสอดคลอ้งกนัทัง้ทางบา้นและโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  
ไดก้ าหนดสาระการเรียนรูไ้ว ้ซึ่งประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ดา้นประสบการณ ์และสาระที่ควรเรียนรู ้
การจดัประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิพฒันาการทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา โดย
ครอบคลมุพฒันาการเด็ก 4 ดา้นดงันี ้

1. พฒันาการดา้นรา่งกาย เป็นการสนบัสนนุใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเนือ้เล็ก  
2. พัฒนาการดา้นอารมณ์ เปิดประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร ์มีการช่ืนชม

ความงามและก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
3. พัฒนาการดา้นสงัคม ในการเรียนรูส้งัคมดว้ยดว้ยการท างานร่วมกับผูอ้ื่น มี

การวางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ ให้เด็กมีโอกาสได้รบัรูค้วามรูส้ึก ความสนใจ ความ
ตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น  

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดของเด็ก 
เก่ียวกับการรบัรู ้และการแสดงความรูผ้่านสื่อ วสัดุ และผลงาน ผ่านประสบการณ์ และการสื่อ
ความหมายของมิติสมัพนัธด์ว้ยภาพวาด 
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แฮมมอนด์ (Hammond, 1967 อ้างถึงใน  เยาวพา เดชะคุปต์, 2528, น. 138)  
ไดก้ลา่ววา่ กิจกรรมศิลปะท่ีสง่เสรมิพฒันาการดา้นการใชเ้กลา้มเนือ้มดัเล็กไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. การป้ัน (Modeling) เด็กจะไดใ้ชมื้อขย า ทุบ บีบ คลึง จากวัสดุหลากหลาย
เช่น ดินเหนียว แป้ง หรือดินน า้มนั ท าใหเ้กิดการดพฒันาดา้นกลา้มเนือ้มดัใหญ่ กลา้มเนือ้มดัเล็ก 
และความสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตา สรา้งประสบการณท์างประสาทสมัผสั 

2. การประดิษฐ์ต่าง ๆ (Pasting) เป็นกิจกรรมที่ท  าใหเ้ด็กไดส้รา้งความสมัพันธ์
ระหว่างมือกับตา และพัฒนาการเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากการประดิษฐ์ เช่น ตุ๊กตาจากเศษผ้า  
ถงุกระดาษ ไหมพรม เป็นตน้ 

3. การฉีก ตัด ปะ (Cutting and Tearing) กิจกรรมนี ้เป็นการฝึกการควบคุม
กลา้มเนือ้มือและตา จากการท่ีเด็กไดมี้โอกาสจบักรรไกรเพื่อตดักระดาษหรอืฉีกกระดาษ เป็นตน้ 

4. การระบายสี (Painting) เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้คลื่อนไหวอย่างอิสระจากการ
ระบายสีนอกจากนีย้งัเป็นการฝึกสมาธิในการท างาน 

5. การวาดภาพดว้ยมือ (Finger Paint) เด็กไดพ้ฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กจากการใช้
อวยัวะตา่ง ๆ เช่น มือ นิว้มือ ฝ่ามือ ในการวาดภาพ 

6. การเล่นบล็อก การต่อบล๊อกเป็นรูปต่าง ๆ ตามความคิดและความชอบของ
เด็กจะช่วยสง่เสรมิการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กในการใชมื้อหยิบจบัอปุกรณ ์

ชยัณรงค ์เจริญพาณิชยก์ุล (2532, น. 7-15) ไดก้ล่าวว่า กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสม
ส าหรบัเด็กแบ่งออกเป็นทัง้หมด 5 หวัขอ้ คือ 

1. กิจกรรมวาดเสน้ มุ่งเนน้การฝึกควบคมุเสน้ใหเ้ป็นไปตามตอ้งการโดยเป็นการ
พัฒนาความสมัพันธ์ของมือและตา ดังนั้นควรใหเ้ด็กไดท้  างานตามสบาย จะวาดเล็กหรือใหญ่ 
วาดเป็นเรื่องราวหรอืไม่เป็นเรื่องราวก็ได ้

2. กิจกรรมระบายสี มุ่งเนน้การเสริมสรา้งพัฒนาการกลา้มเนือ้มือและสายตา 
การสอนระบายสีตอ้งค านงึอยู่เสมือนวา่กิจกรรมนีเ้ป็นประสบการณใ์หม่ส  าหรบัเด็ก ฉะนัน้เพื่อใหมี้
ความละเอียด จึงต้องอธิบายวิธีการใช้สี  การถือพู่กัน การจุ่มสี และการล้างท าความสะอาด 
กิจกรรมที่ขาดไม่ไดใ้นกิจกรรมประเภทนีค้ือ การเขียนภาพดว้ยนิว้มือ (Finger Paint) 

3. กิจกรรมภาพพิมพ ์เป็นกิจกรรมที่มีขัน้ตอนหลายขัน้ตอน เขา้กบัวยัที่เด็กก าลงั
อยากรูอ้ยากลอง การจัดกิจกรรมประเภทนีค้วรเริ่มตน้จากการใหเ้ด็กเขา้ใจว่าภาพพิมพค์ืออะไร 
ภาพจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร เนื่องจากวิธีการพิมพมี์หลายวิธี แต่ที่เหมาะสมกบัเด็ก คือการพิมพภ์าพ
จากแม่พิมพน์นู เช่นใบไม ้ขนนก ลกูโป่ง กระดาษแข็ง 
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4. กิจกรรมประติมากรรม กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรบัเด็กไดแ้ก่ การป้ันดิน โดย
สามารถป้ันไดต้ามใจชอบ เป็นรูปทรงที่ตนเองตอ้งการ หรอืการใชว้สัดกุดลงบนดิน การขีดเขียนลง
บนดิน รวมไปถึงการตดัดินใหเ้ป็นเสน้และน ามาสานตอ่กนั 

5. กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง ยกตวัอย่างเช่น การเก็บสิ่งของที่ใชแ้ลว้มาประกอบ
เป็นสิ่งต่าง ๆ ตามความตอ้งการเป้าหมายของงานประดิษฐ์ ไม่ไดมุ้่งเนน้ใหเ้ด็กแสดงออกทาง
ศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเนน้ใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูก้ารท างานอย่างมีกระบวนการ หรอืมีขัน้ตอน
ดว้ย 

พีระพงษ์ กลุพิศาล (2536, น. 34 – 35) ไดแ้บ่งประเภทของกิจกรรมส าหรบัเด็กตาม
ลกัษณะผล งานที่เด็กสรา้งสรรคเ์ป็นหลกัคือ  

1. กิจกรรมศิลปะ 2 มิติหมายถึง กิจกรรมที่มุ่งใหเ้ด็กสรา้งสรรคภ์าพบนระนาบผิว  
วสัดทุี่แบน โดยใชก้ลวิธีวาดเสน้ระบายสี หรอืพิมพก์ดทบัใหเ้ป็นสีปะติดดว้ยกระดาษสี เป็นตน้  

2. กิจกรรม 3 มิติหมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้น ให้เด็กสรา้งภาพให้มีลักษณะ
ลอยตวันนูหรือเวา้ลงไปในพืน้ที่โดยใชว้สัดตุ่าง ๆ เช่น การป้ันทราย ดิน เหนียวดินน า้มนั กระดาษ 
แปง้โด หรอืการประกอบวสัดตุ่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตอ้งไม่ซบัซอ้น  

3. กิจกรรมศิลปะผสมผสาน 2 มิติ 2 มิติกิจกรรมที่ใหเ้ด็กสรา้งสรรคภ์าพโดยใช้
วสัด ุและกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติรวมเขา้ดว้ยกนั เช่น การระบายสีบนปนูรูปป้ันที่
แหง้แลว้ หรือการฉีก ปะ กระดาษลงบนกลอ่ง 

จากการศกึษาประเภทของกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคพ์บวา่ กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์
นัน้มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นงาน 2 มิติ, 3 มิต ิหรือแบบ 2 มิติ 3 มิติ ผสมผสานกนั สามารถ
เลือกใชเ้พื่อสอนเด็กตามความเหมาะสม มุ่งเนน้ความกลา้แสดงออกสามารถส่งเสริมพฒันาการ
ไดห้ลายดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้นรา่งกาย ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์และดา้นสติปัญหา 
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3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัศิลปะสร้างสรรค ์
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 
วฒุิภา สว่างสขุ (2554, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัการศึกษาการจดักิจกรรมศิลปะ

ในห้องเรียนคู่ขนานส าหรับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาปีที่  1-3 ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
ออทิสติกในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งการฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5  
ให้ท าหน้าที่สัมพันธ์กัน พบว่ากิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย เพื่อพัฒนา
กล้ามเนือ้ส่วนต่าง ๆ กล้ามเนือ้มัดเล็ก และการควบคุมการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ เพื่อลด
อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค ์ดา้นสงัคม เพื่อใหเ้ด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ื่นมากขึน้ ดา้นสติปัญญา 
เพื่อใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถบูรณาการณก์ิจกรรมศิลปะกบัวิชาอื่น ๆ ได ้ผลที่ไดจ้าก
การจดักิจกรรมศิลปะสง่ผลใหเ้ด็กมีผลตอบรบัที่ดีขึน้ในทกุดา้น 

สาธิตา คงบุญ และ นิตย ์บุหงามงคล (2549, น. บทคดัย่อ) ผลของการจดักิจกรรม
สรา้งสรรคท์ี่มีต่อความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กการประสานงานระหว่างมือและตา 
และความสามารถดา้นการเขียนลีลาเสน้ กรณีศึกษาเด็กออทิสติกระดับอนุบาล ผลของการใช้
กิจกรรมสรา้งสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น การป้ันดิน ฉีกกระดาษ พับกระดาษ ขย ากระดาษ ล้วนเป็น
กิจกรรมที่ท  าใหเ้ด็กไดใ้ชก้ลา้มเนือ้มือนิว้มือ และสายตา ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื ้อมือมัดเล็กเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และเป็นไปตามหลัก 3R 
Repetitions Relaxation และ Routine ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าใหเ้ด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู ้
และมีความมั่นใจในการท างาน 

สุพัชราภรณ์ ดาราวลี (2549, น. บทคัดย่อ) ไดท้  าการวิจัยความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวยัที่ไดร้บการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  ลงมือประกอบวสัดตุ่าง ๆ 
และวสัดุธรรมชาติ โดยมีวิธีการต่าง ๆ เช่น การขย า ฉีก ปะติด เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามความคิด
สรา้งสรรค ์และจินตนาการเพื่อส่งเสริมการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก มือ ฝ่ามือ และนิว้มือ ใหท้  างาน
ประสานสมัพนัธก์นั ท าใหร้ะดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้เล็กสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 
ซิลเวอร ์(1975, น. 29 -49) ได้ศึกษาท าการสังเกตพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก

พิเศษกลุม่หนึ่ง เพื่อที่จะคน้หาลกัษณะพิเศษที่ซอ้นอยู่ในตวัเด็กผลการศกึษาและการสงัเกตพบว่า
เด็กเหล่านีใ้ชศ้ิลปะในการแสดงออกความรูส้กึความนึกคิดและพฒันาความสามารถพิเศษที่ซอ้น
อยู่ในตวัเด็กไดอ้ีกดว้ย นอกจากนีย้งัพบว่าศิลปะเป็นส่วนส าคญัที่สามารถจดัประสบการณก์าร
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เรียนรูต้่าง ๆ เพื่อคน้หาและพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาของเด็กพิเศษเหล่านีส้ามารถใช้
กระบวนการทางศิลปะท่ีเปิดกวา้งในการแกปั้ญหา และพฒันาความคิด 

โทมสั อลิซาเบธ (2019, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัออกแบบกิจกรรมศิลปะบ าบดั
ส าหรบัเด็กออทิสติกในประเทศอินเดีย จ านวน 8 กิจกรรม โดยมีกลุม่วิจยัเป็นเด็กออทิสติก จ านวน 
9 คน วดัคะแนนพัฒนาการทางศิลปะก่อนทดลองและหลงัทดลอง มีการวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง
ตามหลกัทฤษฎีพัฒนาการศิลปะ ของ Lowenfeld เม่ือจัดกิจกรรมแลว้ มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึน้เด็กออทิสติก มีทักษะในกระบวนการคิดดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจ ทักษะทางสงัคม 
รวมถึงมีการใชก้ลา้มเนือ้ที่ดีขึน้ 

มิเรนดา้ (2017, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมศิลปะบ าบดัในการสอนทกัษะทางสงัคมส าหรบัเด็กออทิสติก การทดลองเพื่อเขา้ถึงปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และไดพ้ัฒนาความเขา้ใจวิธีการที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทางสงัคม วิธีการในการบ าบดัดว้ยศิลปะแบบกลุ่มนีจ้ะช่วยใหเ้ด็กออทิสติกพัฒนา
ปฏิสมัพันธเ์ชิงบวกกับเพื่อนวัยเดียวกันและแบ่งประสบการณ์ที่คลา้ยคลึงกันผลการวิจัยพบว่า
ศิลปะบ าบดัช่วยเพิ่มความสามารถเหล่านีแ้ละยงัลดอาการสมาธิสัน้และการอยู่ในโลกของตนเอง
ไดเ้ป็นอย่างดี 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์พบวา่การจดักิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรคมี์บบาทส าคญัในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรูท้ัง้ในเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
กิจกรรมศิลปะเป็น กระบวนการที่จะช่วยสง่เสรมิพฒันาการในดา้น การควบคมุอารมณ ์ดา้นสงัคม 
เสริมสรา้งสมาธิ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กจะไดเ้รียนรูก้ารใชป้ระสาทสัมผัส และช่วย
พัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื ้อมือมัดเล็กซึ่งเป็นพื ้นฐานส าคัญให้สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กส าหรบัเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimemts) โดยมีแผนการทดลองแบบ The one 
group pretest – posttest design (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550, น. 15) และมีการเก็บขอ้มลู
เชิงคณุภาพในกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพฒันาการ โดยมี
การทดลองแบง่เป็น 4 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 พฒันาแบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา และ
ด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง โดยการใชแ้บบประเมินที่พฒันาขึน้ 

ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์16 กิจกรรม 
ระยะที่ 3 ทดลองใชรู้ปแบบกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์และบนัทึกพัฒนาการการใช้

กลา้มเนือ้มดัเล็กรายกิจกรรม 
ระยะที่ 4 เก็บรวมรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นเด็กออทิสติก อายุ 8 - 10 ปี ซึ่งไดร้บั
การวินิจฉยัจากจิตแพทยว์า่อยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) 

กลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นควา้ในครัง้นีเ้ป็นเด็กอออทิสติก  อายุ 8 - 10 ปี  

ซึ่งไดร้บัการวินิจฉยัจากจิตแพทยว์่าอยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) ในระดบัรุนแรงนอ้ย มีภาษา 
สามารถสื่อสารได ้จากศูนยก์ารเรียนรูด้ว้ยรกั แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีมี้เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัดงันี ้

1. แผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์16 กิจกรรม 
2. แบบบันทึกพัฒนาการการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น 

แม่นย า การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง และการใชต้ามือประสานสมัพนัธก์นั 
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3. แบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
จ านวน 1 ชดุ ทัง้หมด 30 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 6 หวัขอ้หลกั 

3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งและพฒันาตามขัน้ตอน

ดงันี ้
1. การจดัท าแผนกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ศกึษาเอกสารต าราเก่ียวกบักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ดงันี ้
1.1.1 กิจกรรมศิลปะตามทฤษฎีพฒันาการของ กีเซลล ์(Gesell) 
1.1.2 ศกึษาเอกสารคูมื่อเก่ียวกบัพฒันาการทางศิลปะ (Lowenfeld) 
1.1.3 กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กปฐมวยั เกศินี นิสสยัเจรญิ (2527) 
1.1.4 กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กพิเศษ ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา (2550) 

1.2 จดัท าแผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ซึง่มีกรอบรายละเอียดดงันี ้
1.2.1 ช่ือกิจกรรม 
1.2.2 จดุมุ่งหมายของการท ากิจกรรม 
1.2.3 ทฤษฎีอา้งอิงในการออกแบบกิจกรรม 
1.2.4 อปุกรณท์ี่ใชใ้นการท ากิจกรรม 
1.2.5 ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
1.2.6 การประเมินผล 

1.3 น าแผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคจ์ านวน 16 แผน เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ 
จ านวน 5 ท่าน คือ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศศิรริ ์บวรกิตต ิ
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา พรมพนัธุ ์
ประธานสาขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร แสงวณิช 
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

4. อาจารย ์สจุิตรา สขุเกษม 
นกัวิชาการการศกึษาพิเศษช านาญการพิเศษ 
สถาบนัราชานกุลู 

5. อาจารย ์ผานิต ยงัประภา 
ครูช านาญการพิเศษ 
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบรุี 

1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ในเรื่องช่ือหัวข้อ การวัดและการประเมินผลให้มีความ
เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก 

1.5 การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแผนกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคท์ี่ผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านลงความเห็น หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้(IOC) โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป จึงถือว่าเช่ือถือได้ (บุญเชิด  
ภิญโญอนนัตพงษ์, 2521, น. 89) ค่า IOC ทัง้หมด ไดเ้ท่ากบั 0.96 ซึ่งเป็นค่าแสดงหลกัฐานความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้

1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ที่ปรบัปรุงแบบฉบับสมบูรณ์ไป
ทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

2. แบบบันทึกพัฒนาการการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น 
แม่นย า การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง และการใชต้ามือประสานสมัพนัธก์นั 

2.1 ศกึษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ดงันี ้
2.1.1 ศกึษาแบบประเมินการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ของสถาบนัราชานกุลู 
2.1.2 ศึกษาแบบประเมินพัฒนาการทักษะกลา้มเนือ้มัดเล็กของ Mcafee 

and Leong 
2.2 น าความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาแบบประเมินมาสรา้งแบบบันทึกพัฒนาการ 

การใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กรายกิจกรรม จ านวน 5 ขอ้แบ่งออกไดด้งันี ้
2.2.1 ความคลอ่งแคลว่ หรือความช านาญในการใชมื้อและนิว้มือ 
2.2.2 ความยืดหยุ่น หรอืความสามารถในการเคลื่อนไหวมือและนิว้มือ 
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2.2.3 ความแม่นย า หรอืความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือ 
2.2.4 การประสานกนั ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง ที่สามารถท างานประสานสมัพนัธก์นั 
2.2.5 การรบัรูด้า้นประสาทสมัผสั การใชต้าและมือประสานสมัพนัธก์นั 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบ Rubric Score 
ให ้ 3 คะแนน คือ ดีมาก 
ให ้ 2 คะแนน คือ ดี 
ให ้ 1 คะแนน คือ พอใช ้
ให ้ 0 คะแนน คือ ปรบัปรุง 

2.3 น าแบบบันทึกพัฒนาการการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กที่สรา้งเสร็จเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของแบบบนัทึก รวมถึงเกณฑ์
การใหค้ะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก จ านวน 5 ท่าน คือ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศศิรริ ์บวรกิตต ิ
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา พรมพนัธุ ์
ประธานสาขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร แสงวณิช 
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

4. อาจารย ์สจุิตรา สขุเกษม 
นกัวิชาการการศกึษาพิเศษช านาญการพิเศษ 
สถาบนัราชานกุลู 

5. อาจารย ์ผานิต ยงัประภา 
ครูช านาญการพิเศษ 
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั นนทบรุี 

2.4 ปรบัปรุงแก้ไขแบบบันทึกพัฒนาการการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  ตามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ในเรื่องความแตกต่างของหวัขอ้ในการประเมิน
และการใหค้ะแนน 
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2.5 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยน าแบบบันทึก
พฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านลงความเห็น หาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ (IOC) โดยใชเ้กณฑต์ัง้แต่ 0.5 
ขึน้ไป จึงถือว่าเช่ือถือได ้(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521, น. 89) ไดค้่าเฉลี่ย IOC เท่ากบั 0.8 
จ านวน 16 ขอ้ ซึง่เป็นคา่แสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้

2.6 น าแบบบันทึกพัฒนาการการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กที่ปรับปรุงแบบฉบับ
สมบรูณไ์ปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

3. การจัดท าแบบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและสติปัญญา  
มีล  าดบัขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศกึษาเอกสาร ต าราเก่ียวกบัการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ดงันี ้
3.1.1 ศกึษาแบบประเมินการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ของสถาบนัราชานกุลู 
3.1.2 ศึกษาแบบประเมินพัฒนาการทักษะกลา้มเนือ้มัดเล็กของ Mcafee 

and Leong 
3.1.3 ศกึษาแบบประเมินส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ 
3.1.4 แบบประเมินความสามารถในการใชก้รรไกร Cumbria Partnership 

NHS Foundation Trust 
3.2 น าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาแบบประเมิน  มาสร้างแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา ซึ่งเป็นแบบทดสอบปฏิบตัิ จ านวน 30 ขอ้
แบ่งออกไดด้งันี ้

3.2.1 การวาดภาพระบายสี 11 ขอ้ 
3.2.2 การตดักระดาษดว้ยกรรไกร 6 ขอ้ 
3.2.3 การป้ันดิน (ดินน า้มนั) 4 ขอ้ 
3.2.4 การใชป้ระสาทสมัผสั 4 ขอ้ 
3.2.5 การคดัเลือกวตัถแุละรูปภาพ 2 ขอ้ 
3.2.6 การแกไ้ขปัญหาและการตอ่ภาพปรศินา 3 ขอ้ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ให ้ 1 คะแนน เม่ือเด็กท าไดค้รบตามที่ก าหนดและเสรจ็ภายในเวลา

ที่ก าหนด 
ให ้ 0 คะแนน ในกรณีที่เด็กไม่ใหค้วามรว่มมือ หรอืไม่สามารถท าได้

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
3.3 สรา้งคู่มือในการด าเนินการทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก

และสติปัญญา 
3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ 
และเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา จ านวน 5 ท่าน 
คือ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศศิรริ ์บวรกิตต ิ
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา พรมพนัธุ ์
ประธานสาขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร แสงวณิช 
อาจารยส์าขาวิชาศิลปศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

4. อาจารย ์สจุิตรา สขุเกษม 
นกัวิชาการการศกึษาพิเศษช านาญการพิเศษ 
สถาบนัราชานกุลู 

5. อาจารย ์ผานิต ยงัประภา 
ครูช านาญการพิเศษ 
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบรุี 

3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน แก้ไขตามความคิดเห็น ในเรื่องควรใส่รูปภาพ
อปุกรณใ์นการวดัประเมิน และปรบัภาษาใหมี้ความชดัเจนเหมาะสม ตรงประเด็น 
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3.6 การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยน าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญาท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน
ลงความเห็น หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ (IOC)  
โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป จึงถือว่าเช่ือถือได้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521, น. 89)  
จากการทดลองเกณฑก์ารใชแ้บบประเมินคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและ
สติปัญญา ไดค้่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 - 1 จ านวน 30 ขอ้ และมาหาค่า IOC ทั้งหมด ไดเ้ท่ากับ 
0.92 ซึง่เป็นคา่แสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้

3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา 
ที่ปรบัปรุงแบบฉบบัสมบรูณไ์ปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยด าเนินการเชิงกึ่ งทดลอง (Quasi-experiments) โดยมี
แผนการทดลองแบบ The one-group pretest- posttest design ใช้การวัดผลก่อนการทดลอง 
(Pretest) และหลงัการทดลอง (Posttest) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550, น. 15) มีการทดลอง
ดงันี ้

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
เม่ือ E แทน  กลุม่ทดลอง 
 T1 แทน  การทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กก่อนเรยีน 

X แทน  กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
T2 แทน  การทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กหลงัเรยีน 
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วิธีการด าเนินการทดลอง 
การทดลองครัง้นีด้  าเนินการในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มทดลอง 

จะไดร้บัการ จดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ซึ่งท าการทดลองในช่วงกิจกรรมพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็ก  
ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 2 วัน ไดแ้ก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดี ใชเ้วลาวันละ  
60 นาที มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้เตรยีมการ 
1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน ศนูยก์ารเรียนรูด้ว้ยรกั 

ที่ตอ้งการท าการศึกษาและเก็บขอ้มูล ชีแ้จง วัตถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ในการด าเนินการวิจยั 

1.2 ด าเนินการจดัท าหนงัสือราชการขอความอนเุคราะหด์ าเนินการเก็บขอ้มลู
การวิจยั และการจดักิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปยังศูนยก์ารเรียนรูด้ว้ยรกั กรุงเทพมหานคร การวิจัยครัง้นีไ้ดใ้ชแ้บบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Quasi-experiments) โดยมีแผนการทดลองแบบ  The one-group pretest-posttest design  
ใชก้ารวดัผลก่อนการทดลอง (Pretest) และวดัหลงัการทดลอง (Posttest) 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผูว้ิจัยด าเนินการชีแ้จงขอ้มูลรายละเอียดในการด าเนินการท ากิจกรรม

การวิจยัในครัง้นี ้ 
2.2 ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยท าหนังสือขออนุญาต

ด าเนินการวัดความสามารถ โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและ
สติปัญญา เพื่อคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ซึง่กลุม่ตวัอย่างจะตอ้งมีความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรมในการวิจยัครัง้นี ้

2.3 ผูว้ิจยัด าเนินการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์โดยจดัแผนการด าเนิน
กิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 16 ครัง้ 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยผูว้ิจยั
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมพรอ้มกบัคณะท างาน  
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ตาราง 2 ตารางการด าเนินกิจกรรม 

สัปดาห ์/ เวลา วัน รายชื่อกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

1. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร สรา้งทะเลและหาดทราย ครัง้ที่ 1 

พฤหสับด ี สรา้งทะเลและหาดทราย ครัง้ที่ 2 

2. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร ใสส่ีดอกไมด้ว้ยนิว้มือ 

พฤหสับด ี เรียนรูเ้สน้ผ่านดินน า้มนั ครัง้ที่ 1 

3. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร เรียนรูเ้สน้ผ่านดินน า้มนั ครัง้ที่ 2 

พฤหสับด ี ธรรมชาติของดินเหนียว 

4. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร สรา้งรูปรา่งจากกาว ครัง้ท่ี 1 

พฤหสับด ี สรา้งรูปรา่งจากกาว ครัง้ท่ี 2 

5. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร ภาพพมิพต์วัฉนั 

พฤหสับด ี ระบายสีบนทอ้งฟ้า 

6. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร ผนงัถ า้หรรษา 

พฤหสับด ี ลกูปัดสะพานโคง้ 

7. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร กรอบรูปดอกไม ้

พฤหสับด ี ดินน า้มนัเนือ้ย่าง 

8. 
10.00 - 11.00 น. 

องัคาร นกัออกแบบทรงผม ครัง้ท่ี 1 

พฤหสับด ี นกัออกแบบทรงผม ครัง้ท่ี 2 

 
2.4 หลังท ากิจกรรมเสร็จสิน้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็และสติปัญญา แลว้น าขอ้มลู
ที่ไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการวิจยัก่อนและ หลงัท ากิจกรรม 

2.5 น าคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบไปท าการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 
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5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองไปวิเคราะหแ์ละหาคณุภาพ ดงันี ้

1. ศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติกจากแบบบนัทึก
พฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กหลงัการจดักิจกรรมทกุครัง้น าไปเขียนอภิปรายผลเชิงคณุภาพ  
และหาคา่เฉลี่ยระดบัคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค ์เพื่อศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติก ทดสอบค่าสถิติ  
t-test for Independent Sample 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.1 สตูรหาคะแนนเฉลี่ย mean โดยใชส้ตูร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521, 
น. 36) 

𝑥ҧ = 
σ 𝑥

𝑁
 

 

เม่ือ 𝑥ҧ  คือ คะแนนเฉลี่ย 

 σ 𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 𝑁 คือ จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.2 สูตรหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสู้ตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521,  

น.55) 

𝑠 = 
√𝑁 σ 𝑥2 − (σ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

 

เม่ือ 𝑠 คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 σ 𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 σ 𝑥2 คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

 (σ 𝑥)2 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑁 คือ จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอย่าง  
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2. สถิติวิเคราะหค์ณุภาพของเครื่องมือ 
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 

และสติปัญญาโดยใชส้ตูร IOC (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2521, น. 89) 
 

𝐼𝑂𝐶 = 
σ 𝑅

𝑁
 

 

เม่ือ 𝐼𝑂𝐶 คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมกบัวตัถปุระสงค ์
σ 𝑅 คือ ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 

𝑁 คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

3. สถิติพืน้ฐานในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลงัทดลอง โดยใช ้t-test 

แบบ Dependent Sample (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2526, น. 99) 
 

𝑡 = 
�̅�

𝑆𝐷
 

 

เม่ือ 𝑡 คือ ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t - distribution 

𝐷 คือ คะแนนความแตกต่าง 

𝑁 คือ จ านวนขอ้ 

�̅� คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความแตกต่าง 

𝑆𝐷 คือ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 
 

โดยที่ 𝑆𝐷 = 
𝑆𝐷

√𝑁
 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะห์

ขอ้มลูเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี  ้
N แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอย่าง 
K แทน คะแนนรายดา้น 

�̅� แทน คะแนนเฉลี่ย 
S แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความแตกต่าง 

𝑆�̅�  แทน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตา่ง 
t แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
Sig. แทน ค่าระดบันยัส าคญั 
df แทน ค่าชัน้แห่งความเป็นอิสระ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล โดยค านวณการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้

กลา้มเนือ้มดัเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี โดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคก์่อนเรียนและ
หลงัเรียน ดว้ยการหาคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t การเสนอผล
การวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการทดสอบครัง้นี ้ผูว้ิจยัเสนอตามล าดบั
ดงันี ้

1. ระดบัคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก จากแบบบนัทกึพฒันาการ
การใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กหลงัการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์รายกิจกรรม ของเด็กออทิสติกอาย ุ 
8 – 10 ปี 

1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูรายกิจกรรมเชิงคณุภาพ 
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ของเด็กออทิสติกอาย ุ  

8 – 10 ปี หลงัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ตามล าดบัดงันี ้

1. ระดับคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการจัดกิจกรรม 
ศิลปะสร้างสรรค ์ของเดก็ออทสิตกิอายุ 8 – 10 ปี 

การวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้ผูว้ิจัยไดน้  าคะแนนแบบบันทึกพัฒนาการการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี ในแต่ละดา้น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยโดยแยกเป็น
ดา้นความคล่องแคล่ว ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นความแม่นย า ดา้นการใช ้มือทั้ง 2 ขา้งประสาน
สมัพนัธก์นั และดา้นการใชมื้อและตาประสานสมัพนัธก์นั ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงระดบัคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก จากการจดักิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค ์ของเด็กออทิสติกอาย ุ8 - 10 ปี 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก N �̅� S ระดับ 

ดา้นความคลอ่งแคลว่ 5 19.60 2.19 ดี 
ดา้นความยืดหยุน่ 5 19.60 3.91 ดี 
ดา้นความแม่นย า 5 12.20 2.77 ปานกลาง 

ดา้นการใช ้มือทัง้ 2 ขา้งประสานสมัพนัธก์นั 5 17.80 3.11 ดี 
ดา้นการใชมื้อและตาประสานสมัพนัธก์นั 5 20.40 5.22 ดี 

รวม 5 17.92 3.04 ดี 

 
จากตาราง 3 พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ เด็กมีความสามารถในการใช้

กลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 17.92 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.04 คะแนน เม่ือพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า ความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มัดเล็กทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชมื้อและตาประสานสมัพันธก์ัน มีคะแนนมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 20.40 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.22 คะแนน รองลงมาคือ 
ดา้นความคล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 19.60 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.19 คะแนน ด้านความยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.60 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.91คะแนน ดา้นการใช ้มือทัง้ 2 ขา้งประสานสมัพนัธก์นั มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
17.80 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 คะแนน อยู่ในระดับดี และดา้นความ
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แม่นย า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 12.20 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.77 คะแนน 
อยู่ในระดบัปานกลาง 

1.1 การวิเคราะหข์้อมูลรายกิจกรรมเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที ่1 สร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่1 
กิจกรรมสรา้งทะเลและหาดทราย ครัง้ที่ 1 นักเรียนจะไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ใน

การระบายสี แบบ Hand Paint บนกระดาษขนาด A1 ใหเ้ต็มแผ่น เป็นการกระตุน้ประสาทสมัผสั 
ดา้นการรบัรูส้มัผสั ความรูส้กึกบัวตัถุที่มีลกัษณะเป็นของเหลว เปียก แฉะ และเย็น จากสีและน า้ 
ท าใหน้กัเรียนไดเ้คลื่อนไหวกลา้มเนือ้มือมดัเล็ก ในส่วนของมือและนิว้มือ และกลา้มเนือ้มดัใหญ่
ในส่วนของแขน รวมถึง การท างานระหว่างมือและตาใหป้ระสานสมัพนัธก์นัเพื่อฝึกความแม่นย า
ในการควบคมุการเคลื่อนไหวใหร้ะบายสีอยู่ในทิศทางและออกนอกกรอบนอ้ยที่สดุ 

ข้อสังเกต 
นักเรียนหลายคนไม่เคยมีโอกาสในการท างานขนาดใหญ่จึงมีความกังวล

เพราะไม่รูจ้ะเริ่มตน้จากตรงไหน สว่นใหญ่นกัเรียนจะนิ่งเฉย ดงันัน้ผูว้ิจยัจะตอ้งลงท าไปพรอ้มกบั
นกัเรียนเพื่อเป็นตวัอย่าง เม่ือนกัเรียนท าลงมือท า สงัเกตเห็นว่าหลายคนผ่อนคลายและสนุกกับ
การระบายสีเป็นอย่างมาก และมีนกัเรยีนบางสว่นแต่ยงักงัวลเรื่องการรบัสมัผสัในพืน้ผิวที่แตกตา่ง 

คนที่ 1 ทกัษะในการใชมื้อและการเคลื่อนไหวค่อนขา้งดีคล่องแคล่วไม่มี
ปัญหาดา้นการสมัผสั แต่ยงัติดการใชมื้อเดียวในการระบายสีและยงัระบายไม่ทั่วเพราะมือกบัตา
ไม่ท างานประสานกนัสนใจสิ่งเรา้รอบตวัค่อนขา้งเยอะ การระบายสีใชแ้ค่ฝ่ามือมากกว่าใชท้ัง้มือ
ผูว้ิจยัยงัคงตอ้งกระตุน้เตือน แต่มีการเลือกสี เขม้ อ่อน สลบัไปมาในการระบาย ท าใหง้านออกมา
สวยงาม 
 

 

ภาพประกอบ 2 กิจกรรมที่ 1 คนที่ 1  
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คนที่ 2 นักเรียนชอบการสัมผัสของเหลวเป็นอย่างมากรูส้ึกสนุกเวลา
ท างานตามือท างานประสานกันไดด้ีแต่ไม่สามารถระบายสีใหท้ั่วกระดาษผูว้ิจยัตอ้งคอยกระตุน้  
อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอยากท ากิจกรรมการป้ัมสีเป็นรูปมือมากกว่าการระบายใหท้ั่วกระดาษ  
และยงัใชแ้ต่มือเดียวในการท างานแต่เม่ือผูว้ิจยักระตุน้นกัเรียนก็พรอ้มที่จะฟังมี สมาธิค่อนขา้งดี 
จนสดุทา้ยสามารถระบายไดท้ั่วกระดาษไม่ออกนอกกรอบ 
 

 

ภาพประกอบ 3 กิจกรรมที่ 1 คนที่ 2 

คนที่ 3 นักเรียนไม่ไดมี้ปัญหาดา้นการสมัผสั ตามือท างานประสานกัน 
แต่มีความไม่มั่นใจในการท างานดงันัน้จึงไม่กลา้ลงมือท า การเอามือจุมสีและระบายท าไดท้ีละ
เล็กนอ้ย ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมือ ผูว้ิจยัตอ้งคอยกระตุน้แต่พอท าไปสกัพกัเกิดความเคยชินนกัเรียน
สามารถท าออกมาได้ดีระบายสีทั่ วทั้งแผ่นกระดาษ  แต่มีการเลือกสี  เข้ม อ่อน สลับไปมา 
ในการระบาย 
 

 

ภาพประกอบ 4 กิจกรรมที่ 1 คนที่ 3 
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คนที่ 4 นักเรียนสมาธิค่อนขา้งสัน้เวลาท ากิจกรรมจะไม่ปราณีตชอบรีบ
ท าใหเ้สร็จและไม่รบัฟังค าสั่ง ในกิจกรรมนีท้กัษะในการเคลื่อนไหวมือและนิว้มือท าไดค้่อนขา้งดี 
แต่ยังติดการใชแ้ค่มือเดียวในการท างานการระบายสียังไม่มีความแม่นย าเลยออกนอกกรอบ
เพราะตาและมือท างานไม่ประสานกันนักเรียนค่อนขา้งไวต่อสิ่งเรา้รอบตัวท าใหส้มาธิหลุดง่าย
ผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือนอยู่ตลอด 
 

 

ภาพประกอบ 5 กิจกรรมที่ 1 คนที่ 4 

คนที่ 5 นกัเรียนชอบการสมัผสัมากโดยเฉพาะของเหลวขณะท างานจึงมี
ความสขุและดสูนกุสนานที่สดุ การเคลื่อนไหวมือและนิว้มือท าไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่แต่ยงัติดการใช้
มือเดียวในท างาน ตามือท างานประสานกนัไดด้ี มีเรื่องสมาธิเม่ือหลดุเขา้ไปอยู่ในสิ่งที่ชอบมาก ๆ 
จะไม่สนใจฟังค าสั่งมีอารมณห์งดุหงิดเมื่อท างานเสรจ็ผูว้ิจยับอกถึงเวลาลา้งมือก็จะไม่ยอมท าตาม
กฎเพราะยงัอยากท ากิจกรรมตอ่ 
 

 

ภาพประกอบ 6 กิจกรรมที่ 1 คนที่ 5 
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กิจกรรมที ่2 สร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่2 
กิจกรรมสรา้งทะเลและหาดทราย ครัง้ที่ 2 นักเรียนจะไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ใน

การฉีกกระดาษทรายที่มีความหยาบเป็นการกระตุน้ประสาทสมัผสัดา้นการรบัรูส้มัผสั ต่อวตัถทุี่มี
ความหยาบกระดา้งรวมถึงการออกแรงดึงใหก้ระดาษขาดออกเป็นชิน้ ท าใหน้กัเรียนไดเ้คลื่อนไหว
กลา้มเนือ้มือมดัเลก็อย่างคลอ่งแคลว่ในสว่นของมือและนิว้มือ และยงัฝึกการท างานระหว่างมือตา
ใหป้ระสานสมัพนัธก์นัในการทากาวเพื่อแปะกระดาษทรายและแกะสติกเกอรแ์ปะลงบนกระดาษ 

ข้อสังเกต 
นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในส่วนของ Baseline ดงันัน้ผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผู้

ชีแ้นะและบอกใหแ้ปะกระดาษทรายลงบนสว่นดา้นลา่งของงานเพื่อท าเป็นชายหาด และแปะสติก
เกอรส์ตัวท์ะเลลงบนน า้สีฟ้าที่นกัเรยีนระบายสีเอาไวแ้ลว้ ในดา้นการฉีกกระดาษนกัเรียนทกุคนท า
ไดด้ีสามารถฉีกเป็นชิน้เล็ก ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ส่วนการทากาวนักเรียนบางคนไม่สามารถ
ควบคมุปรมิาณของกาวไดม้กัจะทาเยอะเกินไปท าใหผ้ลงานออกมาไม่เรียบรอ้ย การแกะสติกเกอร์
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแกะได้ด้วยตนเองแต่แต่ละคนจะใช้เวลาที่แตกต่างกันพอสมควร
เนื่องจากความคลอ่งแคลว่ของมือทัง้ 2 ขา้ง 

คนที่ 1 ทกัษะในการใชมื้อและการเคลื่อนไหวค่อนขา้งดีคล่องแคล่วไม่มี
ปัญหาดา้นการสมัผสั แต่ยงัติดการใชมื้อเดียวในการระบายสีและยงัระบายไม่ทั่วเพราะมือกบัตา
ไม่ท างานประสานกนัสนใจสิ่งเรา้รอบตวัค่อนขา้งเยอะ การระบายสีใชแ้ค่ฝ่ามือมากกว่าใชท้ัง้มือ
ผูว้ิจยัยงัคงตอ้งกระตุน้เตือน แต่มีการเลือกสี เขม้ อ่อน สลบัไปมาในการระบาย ท าใหง้านออกมา
สวยงาม 
 

 

ภาพประกอบ 7 กิจกรรมที่ 2 คนที่ 1 
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คนที่ 2 เป็นคนเดียวที่เขา้ใจเสน้ baseline การแปะหาดทรายอยู่ดา้นลา่ง 
มีอุปกรณ์ชาดหายอยู่บนทรายและมีสัตวต์่าง ๆ รวมถึงเรือใบแล่นในทะเล การใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง 
ในการฉีกกระดาษทรายยงัคงฉีกใหเ้ป็นชิน้ใหญ่อย่างเดียวสว่นการแปะสติกเกอรท์  าไดเ้องแต่ถา้ชิน้
ไหนแกะไม่ออกก็จะไม่พยายามแกะต่อจะยื่นใหผู้้วิจัยแกะใหท้นัที ตามือท างานประสานกันไดด้ี 
มีการจดัองคป์ระกอบของรูปภาพ 
 

 

ภาพประกอบ 8 กิจกรรมที่ 2 คนที่ 2 

คนที่ 3 เป็นเด็กที่มีสมาธิในการท างานดีแต่ขาดความมั่นใจในการท า
ทกัษะในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้งในการฉีกกระดาษดีมีความคลอ่งแคลว่สามารถฉีดใหเ้ป็นชิน้เลก็ ๆ ได้
การแกะสติกเกอรก์็เช่นกันมีความพยายามถึงแมจ้ะใชเ้วลานานแต่ก็ท าดว้ยตนเอง  แต่การกะ
ปรมิาณในการทากาวและแปะกระดาษทรายยงัทาไดไ้ม่ทั่วดงันัน้การแปะกระดาษจงึมีหลดุออกมา
บา้ง ตามือท างานประสานกนัดีสามารถมองและแปะใหส้ติกเกอรไ์ม่ทบักนั 
 

 

ภาพประกอบ 9 กิจกรรมที่ 2 คนที่ 3 
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คนที่  4 นักเรียนไม่มีสมาธิในการท างานครูต้องคอยกระตุ้นเตือนอยู่
ตลอดเวลาการใชมื้อทัง้ 2 ขา้งยงัไม่สมัพนัธก์ันในการฉีกกระดาษนักเรียนยงัไม่รูจ้งัหวะและการ
ออกแรงในการฉีก การใชต้ามือ ขณะท างานนกัเรียนแทบไม่มองงานที่ตนก าลงัท า การทากาวไม่
สามารถกะปริมาณไดท้ าใหก้าวเลอะออกมานอกบริเวณที่ตอ้งการทา ดา้นสติกเกอรส์ามารถแกะ
ไดแ้ต่ตอนแปะไม่มองงานแปะทบัรูปเดิมค่อนขา้งเยอะ 
 

 

ภาพประกอบ 10 กิจกรรมที่ 2 คนที่ 4 

คนที่ 5 นัน้ชอบการสมัผสัของเหลวอยู่แลว้ขณะผูว้ิจยัใหท้ากาวนกัเรยีนก็
จะทาเยอะกว่าปกติและชอบน ามือไปสมัผสัผูว้ิจยัจะตอ้งคอยเตือนอยู่เรื่อย ๆ การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง
ท างานประสานกนัไดด้ีในการฉีกกระดาษ และแกะสติ๊กเกอร ์แต่เม่ือแปะลงงานจะไม่ชอบมองตา
มือไม่สมัพนัธก์นันกัเรยีนแปะท ารูปเดิมค่อนขา้งเยอะ 
 

 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมที่ 2 คนที่ 5 
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กิจกรรมที ่3 ใส่สีดอกไม้ด้วยนิว้มือ 
กิจกรรม ใส่สีดอกไมด้ว้ยนิว้มือ นกัเรียนจะไดใ้ชมื้อนิว้มือทัง้ 2 ขา้งจุ่มสีและ

น าสีมาป้ัมลงบนดอกไม้ที่มีจุดก าหนดสีเอาไวอ้ย่างน้อย 3 สี การจุ่มสีและป้ัมนักเรียนจะตอ้ง
เปลี่ยนนิว้มือหากเปลี่ยนสี เป็นการฝึกความแม่นย าในการควบคุมนิว้มือให้ป้ัมสีลงบนจุดสีที่
ก  าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่ออกนอกจุดมากเกินไป ดา้นการใชต้ามือใหป้ระสานสัมพันธ์กัน
นกัเรียนตอ้งมองสีจากจดุสีที่ก  าหนดกบันิว้มือของตนเองว่าใชน้ิว้ไหนจุ่มสีอะไรไปแลว้บา้ง เพื่อจะ
ไม่ใชน้ิว้เดิมจุ่มสีที่ต่างกนั กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่สรา้งสมาธิเป็นอย่างมากในการจดจ่อกบัสิ่งที่
ก  าลงัท าและการควบคมุตนเอง 

ข้อสังเกต 
นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเคลื่อนไหวนิว้มือกับการจุ่มสีใหส้มัพันธก์ัน 

เพราะนกัเรียนยงัวางแผนการเคลื่อนไหวของตนเองไม่เป็น ดงันัน้ผูว้ิจยัตอ้งคอยชีแ้นะว่าใหเ้ริ่มท า
ไปทีละสี เช่นเม่ือจุ่มสีแดง ก็ใหห้าจุดก าหนดสีแดงและป้ัมสีลงไปใหค้รบก่อนแลว้ค่อยเริ่มสีใหม่
แบบนีจ้ะท าใหน้กัเรยีนท างานง่ายขึน้ 

คนที่ 1 นกัเรียนรูว้่าสีไหนควรจะป้ัมตรงไหนตามองไดด้ีแต่ยงัไม่เขา้ใจว่า
ถา้หากเปลี่ยนสีใหเ้ปลี่ยนนิว้มือไม่ใหส้ีซ  า้กนั นกัเรียนยงัใชแ้ค่นิว้เดียวจุ่มทกุสีผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือน
อยู่ตลอดและคอยบอกวิธีการที่ถูกตอ้งการเคลื่อนไหวนิว้มือจึงยงัท าไดไ้ม่ดีนัก  ขณะท ากิจกรรม
นกัเรียนไม่มีสมาธิเหม่อลอยบา้งเพราะเม่ือตนเองท าไม่ไดก้็จะเลิกพยายามผูว้ิจยัจึงตอ้งเสริมแรง
ค่อนขา้งเยอะ 
 

 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมที่ 3 คนที่ 1 
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คนที่ 2 นกัเรียนรูว้่าสีไหนควรจะป้ัมตรงไหนตามองไดด้ีแต่ยงัไม่เขา้ใจว่า
ถา้หากเปลี่ยนสีใหเ้ปลี่ยนนิว้มือไม่ใหส้ีซ  า้กนั นกัเรียนยงัใชแ้ค่นิว้เดียวจุ่มทกุสีผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือน
อยู่ตลอดและคอยบอกวิธีการที่ถูกตอ้งการเคลื่อนไหวนิว้มือจึงยงัท าไดไ้ม่ดีนัก  ขณะท ากิจกรรม
นกัเรียนไม่มีสมาธิเหม่อลอยบา้งเพราะเม่ือตนเองท าไม่ไดก้็จะเลิกพยายามผู้วิจยัจึงตอ้งเสริมแรง
ค่อนขา้งเยอะ 
 

 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมที่ 3 คนที่ 2 

คนที่ 3 ยงัคงขาดความมั่นใจในการท ากิจกรรมมีแอบมองเพื่อนอยู่บา้ง
ไม่กล้าเริ่มท างานของตนเองหากเพื่อนยังไม่เริ่มท าแต่ที่จริงแล้วทักษะในการวางแผนการ
เคลื่อนไหวโดยใชน้ิว้มือทัง้ 2 ขา้งจุ่มสีและป้ัมท าไดด้ีมากไม่มีผิดเลยมีความคลอ่งแคลว่พอสมควร
นกัเรยีนมีสมาธิมากตาคอยมองนิว้ตวัเองตลอดวา่จุ่มสีไหนไปบา้งแลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 14 กิจกรรมที่ 3 คนที่ 3 

 คนที่ 4 นกัเรียนรูว้า่สีไหนควรจะป้ัมตรงไหนตามองไดด้ีแต่ยงัไม่เขา้ใจว่า
ถา้หากเปลี่ยนสีใหเ้ปลี่ยนนิว้มือไม่ใหส้ีซ  า้กนั นกัเรียนยงัใชแ้ค่นิว้เดียวจุ่มทกุสีผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือน
อยู่ตลอดและคอยบอกวิธีการที่ถกูตอ้งการเคลื่อนไหวนิว้มือจงึยงัท าไดไ้ม่ดีนกัติดการระบายใหเ้ต็ม
รูปภาพมากกว่าการป้ัมสีขณะท ากิจกรรมนักเรียนไม่มีสมาธิลุกขึน้กระโดดและตบมืออยู่ตลอด
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ผูว้ิจยัจึงท าขอ้ตกลงว่าหากท ากิจกรรมนีเ้สรจ็แลว้จะใหไ้ปกระโดดแทมโพลีนนกัเรียนถึงมีสมาธิใน
การท ามากขึน้ 
 

 

ภาพประกอบ 15 กิจกรรมที่ 3 คนที่ 4 

นกัเรียนคนที่ 5 นัน้ชอบการสมัผสัของเหลวอยู่แลว้กิจกรรมนีเ้ป็นการใช้
นิว้จุ่มสีเลยชอบมากอารมณข์ณะท างานคือหวัเราะตลอดเวลาไม่ค่อยมีสมาธิ การใชต้ามือท าไดด้ี
มองตรงจุดที่จะตอ้งป้ัมสามารถเปลี่ยนนิว้มือแยกสีไดแ้ต่ยังไม่คล่องแคล่วและติดการระบาย  
เม่ือป้ัมลงไปเสรจ็ก็จะถทูัง้รูปภาพผูว้จิยัจะตอ้งคอยเตือนอยู่ตลอด 
 

 

ภาพประกอบ 16 กิจกรรมที่ 3 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่4 เรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่1 
กิจกรรม เรียนรูเ้สน้ผ่านดินน า้มัน ครัง้ที่  1 เป็นการกระตุน้ประสาทสัมผัส 

ดา้นการรบัรูส้มัผสั ความรูส้กึกบัวตัถทุี่มีลกัษณะนิ่ม ขณะที่นกัเรียนนวดดินน า้มนันกัเรียนจะไดใ้ช้
มือและนิว้มือในการออกแรง บีบ นวด คลงึ เพื่อผสมสีดินน า้มนัใหก้ลายเป็นสีเดียวกนัเป็นการฝึก
ความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนองศามือไดแ้บบไม่แข็งทื่อ รวมทัง้การดึง
ดินแปะลงจุดที่ก  าหนดและลากดินใหเ้ช่ือมต่อกันท าใหไ้ดใ้ชต้ามือประสานสมัพันธก์ัน  นักเรียน 
จะได้เรียนรูเ้ส้นพื ้นฐาน เส้นตรงแนวตั้ง แนวนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง ผ่านการป้ันดินน ้ามัน 
ซึง่เสน้พืน้ฐานมีความส าคญัต่อการเรยีนรูด้า้นวิชาการในอนาคต 
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ข้อสังเกต 
นกัเรียนมีความตื่นเตน้เม่ือเห็นสีดินน า้มนัที่เปลี่ยนไปจากการผสมสี 2 สีเขา้

ดว้ยกนัการท าใหส้ี 2 สีผสมกนัคอ่นขา้งใชเ้วลานานพอสมควรท าใหน้กัเรยีนเกิดความเมื่อยมือบา้ง 
การใชต้ามือประสานสมัพนัธก์นัในการแปะดินตามจดุส่วนใหญ่ท าไดด้ีแต่การลากจดุใหเ้ช่ือมต่อ
กนัตอ้งอาศยัความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือซึ่งในนักเรียน
บางคนยงัไม่สามารถท าไดผู้ว้ิจยัจะตอ้งคอยเสริมแรงหรือช่วยเหลือเพื่อไม่ไดน้ักเรียนกดดนัมาก
เกินไป 

คนที่ 1 นักเรียนเพลิดเพลินกับการนวดดินให้กลายเป็นสีเดียวกัน  ใน
ระยะเวลาแค่ 5 นาทีก็สามารถนวดดินใหผ้สมสีกนัไดแ้ลว้40%นกัเรียนใชมื้อไดอ้ย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวและสามารถนวดดินจนเสรจ็ 100% ตามือท างานประสานกนัไดด้ีสามารถมองจดุที่ก  าหนด
และดึงดินออกเป็นกอ้นเล็ก ๆ แปะลงบนจุดแต่การลากดินเช่ือมกันความยืดหยุ่นในการเปลี่ยน
องศามือและนิว้มือยังมีแข็งทื่ออยู่บ้าง การลากดินเป็นเสน้โคง้ กับแสน้ตรงแนวนอนยังท าได ้
ไม่ถนดั 
 

 

ภาพประกอบ 17 กิจกรรมที่ 4 คนที่ 1 

คนที่ 2 นกัเรยีนเพลิดเพลินขณะท างานมีรอ้งเพลงไปดว้ย สมาธิดีมากจด
จ่อกับสิ่งที่ตนก าลงัท าการผสมสีดิน ในระยะเวลาแค่5นาทีก็สามารถนวดดินใหผ้สมสีกนัไดแ้ลว้
50% นักเรียนใชมื้อไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวและสามารถนวดดินจนเสร็จ  100% ตามือท างาน
ประสานกันไดด้ีแปะดินลงจุดที่ก  าหนดแต่ยังดึงดินออกเป็นกอ้นใหญ่การลากดินเช่ือมกันความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือยังมีแข็งทื่ออยู่บา้ง การลากดินเป็นเสน้เฉียงยังท าได ้
ไม่ถนดั 
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ภาพประกอบ 18 กิจกรรมที่ 4 คนที่ 2 

คนที่ 3 นักเรียนยังคงไม่มั่นใจในการท ากิจกรรมแต่พอเริ่มท าไปสกัพัก 
รูว้่าตนเองท าไดก้็เปิดใจมากขึน้มีสมาธิดีมาก การผสมสีดินใชเ้วลาค่อนขา้งนานแต่ท าจนเสร็จ 
100% ยงัไม่สามารถใชมื้อและนิว้มือไดค้ล่องแคล่ว ตามือท างานประสานกันไดด้ีดึงดินเป็นกอ้น
เล็กและแปะดินลงจุดที่ก  าหนดได้การลากดินเช่ือมกันความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและ 
นิว้มือยงัมีแข็งทื่ออยู่บา้ง การลากดินเป็นเสน้โคง้ยงัท าไดไ้ม่ถนดั ท าไดด้ีทีสดุคือเสน้ตรงแนวตัง้ 
 

 

ภาพประกอบ 19 กิจกรรมที่ 4 คนที่ 3 

คนที่ 4 นักเรียนไม่สามารถการผสมสีดินไดเ้สร็จ 100% ท าไดป้ระมาณ 
50% เท่านั้นสามารถขยับมือและนิ ้วมือได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนองศามือได้  ตามือท างาน
ประสานกันไดด้ีในการมองจุดแต่การดึงดินยังคงดึงเป็นกอ้นใหญ่มากผูว้ิจัยตอ้งคอยช่วยเหลือ   
การลากดินท าไดแ้ค่เสน้ตรงแนวตัง้ และเสน้ตรงแนวนอน เสน้อื่น ๆ ผูว้ิจยัคอยช่วยเหลือ 
 

 

ภาพประกอบ 20 กิจกรรมที่ 4 คนที่ 4 
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คนที่  5 นักเรียนชอบการสัมผัสมากจึงเพลิดเพลินเวลาได้นวดดิน  
การผสมสีดินใชเ้วลาค่อนขา้งนานแต่ท าจนเสร็จ 100% สามารถใชมื้อและนิว้มือไดค้ล่องแคล่ว
ออกแรงกด นวด คลึงเป็นเสน้ ตามือท างานประสานกันไดด้ีพอสมควรยงัติดการดึงดินเป็นกอ้น
ใหญ่แปะดินลงจุดที่ก  าหนด การลากดินเช่ือมกันความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือ 
ยงัมีแข็งทื่ออยู่บา้ง การลากดินเป็นเสน้นกัเรียนท าไดแ้ต่ติดการเกลี่ยดินใหเ้ต็มกระดาษยงัคงชอบ
ท าตามใจตวัเองผูว้ิจยัตอ้งท าขอ้ตกลงวา่ถา้ท างานเสรจ็ตามก าหนดจะใหเ้กลี่ยดินแบบที่ชอบ 
 

 

ภาพประกอบ 21 กิจกรรมที่ 4 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่5 เรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่2 
กิจกรรมเรียนรูเ้สน้ผ่านดินน า้มัน ครัง้ที่2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครัง้ที่ 1 

เพื่อฝึกความคล่องแคล่วและเรียนรูเ้สน้พืน้ฐานแบบต่อยอด กิจกรรมยังคงเป็นการการกระตุน้
ประสาทสมัผสั ดา้นการรบัรูส้มัผสั ความรูส้กึกบัวตัถทุี่มีลกัษณะนิ่ม ขณะที่นกัเรียนนวดดินน า้มนั
นักเรียนจะไดใ้ชมื้อและนิว้มือในการออกแรง บีบ นวด คลึง เพื่อผสมสีดินน า้มันใหก้ลายเป็นสี
เดียวกันเป็นการฝึกความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนองศามือไดแ้บบไม่
แข็งทื่อ รวมทัง้การดึงดินแปะลงจุดที่ก  าหนดและลากดินใหเ้ช่ือมต่อกนัท าใหไ้ดใ้ชต้ามือประสาน
สมัพันธ์กัน นักเรียนจะไดเ้รียนรูเ้สน้พืน้ฐานที่น  ามาประกอบเป็นรูปภาพง่าย ๆ ผ่านการป้ันดิน
น า้มนั 

ข้อสังเกต 
นักเรียนยงัคงสนุกกับการผสมสีดินน า้มนั 2 สีเขา้ดว้ยกนั ระยะเวลาในการ

ผสมสีดินนกัเรียนท าไดด้ีขึน้ในดา้นความคลอ่งแคลว่ มือและนิว้มือเคลื่อนไหวไดเ้ต็มขีดจ ากดั การ
ใชต้ามือประสานสมัพนัธก์ันในการแปะดินตามจุดส่วนใหญ่ท าไดด้ีแต่การลากจุดใหเ้ช่ือมต่อกัน
รูปภาพใหญ่ขึน้เสน้ที่ตอ้งเช่ือมต่อกันยาวขึน้ท าใหย้ังคงตอ้งอาศัยความคล่องแคล่วและความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือซึ่งในนักเรียนบางคนยังไม่สามารถท าไดผู้ว้ิจัยจะตอ้ง
คอยเสรมิแรงหรอืช่วยเหลือเพ่ือไม่ไดน้กัเรยีนกดดนัมากเกินไป 
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คนที่ 1 การนวดดินยงัคงท าไดด้ีนกัเรียนใชมื้อไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไว 
แต่ครัง้นีน้ักเรียนไม่แปะดินตามจุดที่ก  าหนดทั้งหมด เลือกที่จะแปะและลากดินเป็นเสน้เม่ือดิน
น า้มนัใกลห้มดก็จะแปะใหม่และลากต่อซึ่งไม่มองจดุที่ก  าหนดเลยผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือนในการลาก
ดินความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือมีพฒันาการที่ดีขึน้ 
 

 

ภาพประกอบ 22 กิจกรรมที่ 5 คนที่ 1 

คนที่ 2 นักเรียนเพลิดเพลินขณะท างานมีรอ้งเพลงไปดว้ยการผสมสีดิน
ท าไดร้วดเร็วขึน้เล็กนอ้ย มีความคล่องแคล่วในการใชมื้อและนิว้มือมากขึน้  การท างานระหว่าง 
มือตา นกัเรียนสามารถแปะดินไดต้รงตามจดุทัง้หมดแต่มีลืมลากดินบางเสน้ใหเ้ช่ือมต่อกนัผูว้ิจยั
ยงัตอ้งคอยเตือน 
 

 

ภาพประกอบ 23 กิจกรรมที่ 5 คนที่ 2 

คนที่ 3 นกัเรยีนเริ่มมีความมั่นใจมากขึน้เพราะกิจกรรมคลา้ยกบัครัง้ก่อน 
การผสมสีดินยงัคงใชเ้วลานานแต่ท าจนเสรจ็ 100% ตามือท างานประสานกนัไดด้ีดึงดินเป็นกอ้น
เล็กและแปะดินลงจดุที่ก  าหนดไดก้ารลากดินเช่ือมกนัความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือและนิว้
มือยงัมีแข็งทื่ออยู่บา้ง ดินน า้มนับางจดุยงัไม่สามารถลากเชื่อมต่อกนัเป็นเสน้ได ้
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ภาพประกอบ 24 กิจกรรมที่ 5 คนที่ 3 

คนที่ 4 นกัเรียนยงัคงไม่สามารถผสมสีดินไดเ้สรจ็ 100% แต่มีความตัง้ใจ
และมีสมาธิในการท างานดี นกัเรียนสามารถขยบัมือและนิว้มือไดแ้ต่ไม่สามารถเปลี่ยนองศามือได ้
ท าใหก้ารลากดินต่อจุดเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นรูปภาพที่ใหญ่ขึน้นักเรียนไม่สามารถเช่ือมดิน  
ใหต้่อกนัเป็นเสน้ตามทิศทางที่ก าหนดได ้
 

 

ภาพประกอบ 25 กิจกรรมที่ 5 คนที่ 4 

คนที่ 5 นักเรียนชอบการสัมผัสมากจึงเพลิดเพลินเวลาไดน้วดดิน การ
ผสมสีดินจนเสร็จ 100% ท าไดเ้ร็วขึน้ ครัง้นีต้ามือท างานไม่ประสานกันการลากดินต่อจุดเป็น
ปัญหาเนื่องจากเป็นรูปภาพที่ใหญ่ขึน้นกัเรียนไม่สามารถเช่ือมดินใหต้่อกนัเป็นเสน้ตามทิศทางที่
ก าหนดไดต้ิดการเกลี่ยดินใหเ้ต็มกระดาษยงัคงชอบท าตามใจตวัเองผูว้ิจยัยงัคงตอ้งท าขอ้ตกลงว่า
ถา้ท างานเสรจ็ตามก าหนดจะใหเ้กลี่ยดินแบบที่ชอบ 
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ภาพประกอบ 26 กิจกรรมที่ 5 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่6 ธรรมชาติของดินเหนียว 
กิจกรรม ธรรมชาติของดินเหนียว เป็นการการกระตุน้ประสาทสมัผัส ดา้น

การรบัรูส้มัผสั ความรูส้ึกกบัวตัถุที่มีลกัษณะนิ่ม เย็น ขณะที่นกัเรียนนวดดินเหนียวนกัเรียนจะได้
ใชมื้อและนิว้มือในการออกแรง บีบ นวด คลงึ เป็นการฝึกความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนองศามือไดแ้บบไม่แข็งทื่อมีความแม่นย าในการเกลี่ยดินใหอ้ยู่ในจานที่ก าหนด 
และความคล่องแคล่วในการหยิบจับวัสดุธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อมากดลงดินเหนียวให้วัสดุ
เหลา่นัน้ติดดินเหนียวไม่หลดุออกมา 

ข้อสังเกต 
เม่ือเริ่มกิจกรรมนกัเรียนตื่นเตน้และสนกุกบัการนวดดินเป็นอย่างมากเพราะ

เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยไดส้ัมผัสมาก่อนใหค้วามรูส้ึกและผิวสัมผัสแตกต่างจากดินน า้มัน  ระหว่างท า
กิจกรรมนกัเรยีนรูส้กึผ่อนคลายและมีสมาธิมากเป็นพิเศษ การเกลี่ยดินใหท้ั่วจานนกัเรยีนหลายคน
ผูว้ิจัยยังต้องคอยช่วยเหลือเนื่องจากขนาดจานที่ใหญ่และดินเหนียวที่มีน า้หนักจะตอ้งใชแ้รง  
ในการกดค่อนขา้งเยอะ นกัเรียนไดเ้ลือกวสัดุธรรมชาติตามที่ตนเองชอบจึงท าใหก้ารท ากิจกรรม 
มีความสขุ 

คนที่ 1 นักเรียนตื่นเตน้กับการสมัผัสดินมากเม่ือเริ่มนวดดินนักเรียนใช้
มือไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเพื่อคลึงดินใหน้ิ่ม ออกแรงกด
สม ่าเสมอ การเกลี่ยดินใหท้ั่วสามารถท าไดด้ว้ยตนเองแต่ใชเ้วลานานเนื่องจากการใชอ้งศาของ  
นิว้มือยงัไม่คล่อง นกัเรียนมีสมาธิจดจ่อกบัสิ่งที่ท  าไดด้ี มีความสขุกบัการเลือกวสัดธุรรมชาติและ
ออกแรงกดใหว้สัดตุิดอยู่กบัดินได ้100% 
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ภาพประกอบ 27 กิจกรรมที่ 6 คนที่ 1 

คนที่ 2 นกัเรียนไม่เขา้ใจในสิ่งที่ผูว้ิจยัใหท้  ามีอารมณห์งดุหงิดไม่ยอมท า
ตามกิจกรรมที่ก าหนด เม่ือเห็นดินก็อยากจะป้ันเป็นรูปอย่างเดียวผูว้ิจยัตอ้งท าขอ้ตกลงว่าถา้ท า 
กิจรรมเสร็จจะใหป้ั้นแบบที่ตนเองอยากป้ันนักเรียนถึงยอมหลังจากปรบัตัวไดก้็มีสมาธิในการ
ท างานดีมาก การเคลื่อนไหวมือในการนวดดินท าไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่การเกลี่ยดิน การเกลี่ยดินให้
ทั่วสามารถท าไดด้ว้ยตนเองแต่ใชเ้วลานานเนื่องจากการใชอ้งศาของนิว้มือยงัไม่คล่อง การกดดิน
ออกแรงกดไดด้ีวสัดตุิดอยู่กบัดินได ้100% 
 

 

ภาพประกอบ 28 กิจกรรมที่ 6 คนที่ 2 

คนที่ 3 นกัเรียนเริ่มมีความมั่นใจมากขึน้มีสมาธิจดจ่อกบัสิ่งที่ท  าไดน้าน 
การนวดดินใชมื้อไดค้ลอ่งแคลว่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเพื่อคลงึดินใหน้ิ่ม ออกแรงกด
สม ่าเสมอ การเกลี่ยดินใหท้ั่วสามารถท าไดด้ว้ยตนเองแต่ใชเ้วลานานเนื่องจากการใชอ้งศาของนิว้
มือยงัไม่คลอ่ง การเลือกวสัดธุรรมชาติและออกแรงกดใหว้สัดตุิดอยู่กบัดินได ้100% 
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ภาพประกอบ 29 กิจกรรมที่ 6 คนที่ 3 

คนที่ 4 นักเรียนมีสมาธิในการท ากิจกรรมดีขึน้ การนวดดินยงัติดการใช้
แค่ปลายนิ ้วมือในการสัมผัส การเคลื่อนไหวของมือยังไม่คล่องการเกลี่ยดินผู้วิจัยต้องคอย
ช่วยเหลือเพราะยงัไม่รูท้ิศทางในการขยบัมือไปในองศาที่ถูกตอ้ง แต่การกดวสัดุใหต้ิดอยู่กับดิน 
ท าไดด้ีเพราะใชป้ลายนิว้มือในการออกแรงกดวสัดตุิดได ้100 % 
 

 

ภาพประกอบ 30 กิจกรรมที่ 6 คนที่ 4 

คนที่ 5 นักเรียนชอบการสัมผัสมากจึงเพลิดเพลินเวลาไดน้วดดิน การ
นวดดินใชมื้อไดค้ล่องแคล่วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเพื่อคลึงดินใหน้ิ่มไดด้ี  การเกลี่ย
ดินดว้ยความที่ชอบสมัผสัมากก็จะออกแรงมากเกินไปเกลี่ยออกนอกจานและออกแรงกดดินจนดิน
เป็นรู การกดวสัดใุหต้ิดอยู่กบัดินก็เหมือนกนันกัเรียนกดจนวสัดหุายลงไปอยู่ในดินผูว้ิจัยตอ้งคอย
ก าชบัไปดว้ยวา่พอแลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 31 กิจกรรมที่ 6 คนที่ 5 
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กิจกรรมที ่7 สร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่1 
กิจกรรม สรา้งรูปทรงจากกาว ครัง้ที่ 1 เป็นการเรียนรูรู้ปทรงพืน้ฐาน สามเหลี่ยม  

สี่เหลี่ยม วงกลม ซึ่งเป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นวิชาการ นักเรียนจะไดฝึ้กควบคุมมือในการ
ออกแรงบีบกาวใหพ้อเหมาะและความแม่นย าในการลากเสน้จากกาวใหเ้ป็นรูปทรงที่ก าหนดการที่
นักเรียนไดเ้ลือกผสมสีกาว และสีกากเพชรที่ตนเองชอบเป็นการกระตุน้ความสนใจท าใหจ้ดจ า
รูปทรงพืน้ฐานไดด้ีขึน้ รวมถึงการใชต้าและมือใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัในการบีบกาวไม่ให้
กาวออกนอกรอบ 

ข้อสังเกต 
นกัเรียนตื่นเตน้กบัอปุกรณท์ี่แปลกใหม่ การไดล้งมือผสมสีสีกาวดว้นตนเอง

สรา้งความมั่นใจในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึน้ ดา้นความแม่นย านกัเรียนสามารถมองและบีบกาว
ลงไปไดถ้กูตอ้งตามรูปทรงที่ก าหนดแต่การควบคมุการออกแรงบีบไม่ใหก้าวเยอะเกินไปยงัเป็นสิ่ง
ที่ค่อนขา้งยากนกัเรยีนยงัไม่รูจ้งัหวะกบัปรมิาณมากนอ้ยเท่าที่ควร 

คนที่ 1 นกัเรยีนตื่นเตน้มากจึงท าใหไ้ม่ค่อยมสมาธิการผสมสีกาวนกัเรยีน
ยงัไม่สามารถผสมเขา้ดว้ยกนัไดผู้ว้ิจยัยงัตอ้งคอยเตือนใหม้องงานของตน ความแม่นย าในการบีบ
ลงกรอบที่ก าหนดสามารถท าไดด้ีแต่การออกแรงจังหวะในการบีบยงัไม่ต่อเนื่องมีบางช่วงที่ไม่มี
กาวบีบลงไปเนื่องจากความรีบรอ้นของนักเรียน รูปทรงวงกลมเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมีกาวเลยออก
นอกกรอบอยู่บา้ง 
 

 

ภาพประกอบ 32 กิจกรรมที่ 7 คนที่ 1 

คนที่ 2 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากจดจ่อกบัสิ่งที่ตนก าลงัท าการ
ผสมสีกาวท าไดเ้นียน 100% ภายในเวลาไม่ก่ีนาที ตามือท างานประสานกันไดด้ีสามารถมอง
รูปทรงและบีบกาวลงไปดว้ยความแม่นย า จงัหวะในการบีบต่อเน่ืองและไม่ออกนอกกรอบเลย 
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ภาพประกอบ 33 กิจกรรมที่ 7 คนที่ 2 

คนที่  3 นักเรียนคนที่  3 เป็นเด็กที่ มีสมาธิและความ
พยายามมากที่สดุ กิจกรรมนีน้ักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึน้ การผสมสีกาวท าไดเ้นียน 100% 
แต่ใชเ้วลานานพอสมควร ตามือท างานประสานกนัไดด้ีสามารถมองรูปทรงและบีบกาวลงไปดว้ย
ความแม่นย า แต่จังหวะในการบีบยังไม่ต่อเนื่องมีบีบกาวออกนอกกรอบบา้งเล็กนอ้ยนักเรียน
ท างานอย่างตัง้ใจและไม่รบีรอ้น 
 

 

ภาพประกอบ 34 กิจกรรมที่ 7 คนที่ 3 

คนที่ 4 นกัเรียนมีนั่งเหม่อลอยวนันีไ้ม่ค่อยมีสมาธิการผสมสีกาวนกัเรียน
ยงัไม่สามารถผสมเขา้ดว้ยกนัไดผู้ว้ิจยัยงัตอ้งคอยเตือนใหค้นกาวเพิ่ม ความแม่นย าในการบีบลง
กรอบที่ก าหนดสามารถท าไดแ้ต่การออกแรงจงัหวะในการบีบยงัไม่สามารถควบคมุมือของตนเอง
ไดด้ีเท่าที่ควร รูปทรงวงกลมเป็นสิ่งที่ยากที่สดุมีกาวเลยออกนอกกรอบ 
 

 

ภาพประกอบ 35 กิจกรรมที่ 7 คนที่ 4 
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คนที่  5 นักเรียนชอบการสัมผัสมากขณะที่คนกาวเข้าด้วยกันก็จะ
พยายามท าใหห้กเพราะอยากจะใหม้นัเลอะออกมากและตนจะไดใ้ชมื้อถผููว้ิจยัตอ้งคอยก าชบัอยู่
ตลอดวามแม่นย าในการบีบลงกรอบท่ีก าหนดสามารถท าไดแ้ต่มีการออกแรงบีบบางจงัหวะที่ยงัไม่
สามารถควบคมุมือของตนเองไดด้ีเท่าที่ควรบีบเยอะจนเกินไป 
 

 

ภาพประกอบ 36 กิจกรรมที่ 7 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่8 สร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่2 
กิจกรรม สรา้งรูปทรงจากกาว ครัง้ที่  2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครัง้ที่  1 

ยงัคงใหน้ักเรียนเรียนรูรู้ปทรงพืน้ฐาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ที่ประกอบเป็นรูปภาพง่าย ๆ 
ซึง่เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นวิชาการ นกัเรียนจะไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัการใชต้าและมือท างาน
ประสานสมัพนัธก์นัในดา้นการมองรูปทรงที่ผูว้ิจยัก าหนดไวแ้ละแปะรูปทรงจากกาวที่ตนเองลงบน
รูปทรงที่ก าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้งรวมถึงการทากาวในบริเวณที่แปะรูปไม่ใหเ้ลอะออกนอกกรอบ 
นกัเรียนจะไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัในดา้นการหยิบจบัรูปทรงมาวางและหมนุองศาให้
ถกูตอ้ง เป็นการทบทวนความจ าเรื่องรูปทรงอีกครัง้ 

ข้อสังเกต 
รูปทรงพืน้ฐาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนัไม่

มากเม่ือน ามาวางบนรูปที่ก าหนดจึงท าใหต้อ้งใชค้วามพยายามในการมองมองค่อนขา้งเยอะ 
สงัเกตไดว้่านักเรียนมีสมาธิในการท ามากขึน้  ขัน้ตอนการทากาวเพื่อแปะรูปทรงนั้นยังมีการกะ
ปรมิาณของกาวไม่พอเหมาะและทาออกนอกกรอบบา้งเพราะรูปทรงที่ก าหนดไวเ้สน้คอ่นขา้งบาง 
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 คนที่ 1 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดีมาก สามารถควบคมุน า้หนกัมือ
ไดใ้นการทากาวไม่ใหเ้ยอะจนเกินไปและไม่ออกนอกรอบ ตามือท างานประสานกนัไดด้ีวางรูปทรง
ไดถู้กตอ้ง 100% โดยที่ผูว้ิจยัไม่ตอ้งกระตุน้ การท างานระหว่างมือทัง้ 2 ขา้งในการหยิบและแปะ
รูปทรงท าไดค้ลอ่งแคลว่ประสานกนัไดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 37 กิจกรรมที่ 8 คนที่ 1 

คนที่ 2 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากและมีความคิดสรา้งสรรค์ 
สามารถควบคมุน า้หนกัมือไดใ้นการทากาวไม่ใหเ้ยอะจนเกินไปและไม่ออกนอกรอบ ตามือท างาน
ประสานกันไดด้ีวางรูปทรงไดถู้กตอ้ง 100% โดยที่ผูว้ิจยัไม่ตอ้งกระตุน้ การท างานระหว่างมือทัง้  
2 ขา้งในการหยิบและแปะรูปทรงท าไดค้ล่องแคล่วประสานกนัไดด้ีมีหยิบรูปทรงที่ผูว้ิจยัเตรียมไว้
เพิ่มเติมมาแปะเพิ่มนอกเหนือจากที่ก าหนด 
 

 

ภาพประกอบ 38 กิจกรรมที่ 8 คนที่ 2 
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คนที่ 3 นกัเรยีนคอ่นขา้งเหม่อลอยไม่มีสมาธิในการท างาน การทากาวยงั
ไม่สามารถควบคมุน า้หนกัมือและทาไม่ตรงช่อง ตามือท างานประสานกนัไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร การใช้
มือทัง้ 2 ขา้งในการหยิบและแปะรูปทรง นักเรียนเขา้ใจในเรื่องรูปทรงอย่างถูกตอ้งแต่ยังติดการ
ลากรูปทรงจากดา้นนอกเขา้มาในกระดาษไม่ยอมหยิบและยกขึน้เพื่อแปะท าใหเ้ม่ือทากาวแลว้
รูปทรงจงึไม่อยู่ในทิศทางที่ถกูตอ้งผูว้ิจยัยงัตอ้งคอยช่วยเหลือ 
 

 

ภาพประกอบ 39 กิจกรรมที่ 8 คนที่ 3 

คนที่ 4 นกัเรยีนคอ่นขา้งเหม่อลอยไม่มีสมาธิในการท างาน การทากาวยงั
ไม่สามารถควบคมุน า้หนกัมือและทาไม่ตรงช่อง ตามือท างานประสานกนัไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร การใช้
มือทัง้ 2 ขา้งในการหยิบและแปะรูปทรง นกัเรียนสามารถวางรูปทรงไดถู้กตอ้งแต่ยงัติดการใชแ้ค่
มือเดียวในการท างานจงึท าใหอ้งศาของรูปทรงมีผิดเพีย้นไปบา้ง 
 

 

ภาพประกอบ 40 กิจกรรมที่ 8 คนที่ 4 
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คนที่ 5 นกัเรยีนยงัไม่สามารถควบคมุน า้หนกัมือในการออกแรงทากาวได ้
ออกแรงกดมากเกินไปแต่สามารถทากาวไดต้รงช่องไม่เลยออกนอกกรอบตามือท างานประสานกนั
ไดไ้ม่ดีมีแปะรูปทรงผิดอยู่บา้งถา้เป็นรูปร่างเดียวกนัแต่ขนาดต่างกัน การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ในการ
หยิบและแปะรูปทรง นกัเรียนชอบรูปวางลงไปก่อนและค่อยหมนุองศาใหถ้กูตอ้งแต่เม่ือทากาวไป
แลว้ท าใหไ้ม่สามารถหมนุไดผู้ว้ิจยัจงึตอ้งคอยชีแ้นะ 
 

 

ภาพประกอบ 41 กิจกรรมที่ 8 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่9 ภาพพมิพต์ัวฉัน 
กิจกรรม ภาพพิมพต์วัฉัน เป็นกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนเรียนรูส้่วนประกอบของ

รา่งกายทัง้หมด 10 ส่วนไดแ้ก่ หวั ผม ตา หู จมกู ปาก คิว้ ล  าตวั แขน ขา ตามเกณฑพ์ฒันาการ
อย่างนอ้ยนกัเรียนควรจะรู ้6 ส่วนขึน้ไปซึ่งการท ากิจกรรมภาพพิมพน์กัเรียนจะไดเ้รียนรูว้่าอวยัวะ
ส่วนไหนอยู่ตรงไหน และไดใ้ชมื้อทั้ง 2 ขา้งประสานกันในดา้นการทาสีลงแม่พิมพ์ พลิกแม่พิมพ์
กลบัดา้น และออกแรงกดลงบนกระดาษ นกัเรียนจะไดใ้ชต้ามือท างานประสานกนัในดา้นการมอง
และแปะชิน้สว่นอวยัวะใหต้รงจดุ 

ข้อสังเกต 
เนื่องดว้ยขัน้ตอนการท าภาพพิมพน์ัน้มีหลายขัน้ตอนท าใหน้ักเรียนรูจ้กัการ

รอคอยมีสมาธิจดจ่อและตื่นเตน้เกิดความสงสยัว่าจะเกิดอะไรขึน้เม่ือท าแต่ละขัน้ตอนเสร็จ  ใน
นกัเรียนบางคนการวางอวยัวะใหถ้กูจดุยงัท าไม่ไดเ้พราะยงัไม่มีทกัษะทางดา้นการคิดไม่สามารถ
จ าลองภาพไดด้งันัน้ผูว้ิจยัจงึตอ้งท าสญัลกัษณใ์หน้กัเรยีนแปะตามจดุท่ีก าหนดแทน 
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คนที่ 1 นักเรียนรูจ้ักอวยัวะครบ 10 ส่วนสามารถชีบ้อกอวยัวะตวัเองว่า
อยู่ตรงไหนและจ าลองภาพแปะอวัยวะลงบนแม่พิมพไ์ดถู้กตอ้ง การประสานกันระหว่างมือทั้ง  
2 ขา้งท างานสมัพนัธก์นัดีมีความคลอ่งแคลว่ใชอ้ปุกรณอ์ย่างช านาญ ออกแรงกดแม่พิมพส์ม ่าเสมอ  
การใชต้ามือประสานกนัยงัมีการทาสีที่ไม่ทั่วแม่พิมพเ์นื่องจากตาไม่มองผูว้ิจยัยงัคอยเตือนอยู่บา้ง
เลก็นอ้ย 
 

 

ภาพประกอบ 42 กิจกรรมที่ 9 คนที่ 1 

คนที่ 2 นักเรียนรูจ้ักอวยัวะครบ 10 ส่วนสามารถชีบ้อกอวยัวะตวัเองว่า
อยู่ตรงไหนและจ าลองภาพแปะอวยัวะลงบนแม่พิมพไ์ดถ้กูตอ้ง การท างานประสานกนัระหว่างมือ
ทัง้ 2 ขา้งนักเรียนยังติดการใชแ้ค่มือเดียวในการท างานและไม่ชอบหากมือตนเองเลอะสีก็จะมี
ความกังวลอยู่ตลอดเวลาในการท ากิจกรรม การใช้ตามือประสานกันได้ดีสามารถทาสีไดท้ั่ ว
แม่พิมพแ์ละออกแรงกดไดส้ม ่าเสมอ 
 

 

ภาพประกอบ 43 กิจกรรมที่ 9 คนที่ 2 
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คนที่ 3 นักเรียนรูจ้ักอวยัวะครบ 10 ส่วนสามารถชีบ้อกอวยัวะตวัเองว่า
อยู่ตรงไหนแต่ไม่สามารถจ าลองภาพแปะอวยัวะลงบนแม่พิมพไ์ดผู้ว้ิจยัจึงตอ้งท าสญัลกัษณไ์วใ้ห้
นกัเรียนถึงแปะถกู การท างานประสานกนัระหว่างมือทัง้ 2 ขา้งนกัเรียนท าไดด้ีคล่องแคลว่ การใช้
ตามือประสานกนัยงัไม่สามารถทาสีทั่วแม่พิมพไ์ดด้ว้ยตนเองผูว้ิจยัตอ้งคอยชีใ้หด้วูา่ตรงไหนที่ตอ้ง
ทาสีเพิ่ม 
 

 

ภาพประกอบ 44 กิจกรรมที่ 9 คนที่ 3 

คนที่ 4 นักเรียนรูจ้ักอวยัวะครบ 10 ส่วนสามารถชีบ้อกอวยัวะตวัเองว่า
อยู่ตรงไหนสว่นการแปะอวยัวะลงบนแม่พิมพ ์ท าไดแ้ค่ ตา จมกู ปากผูว้ิจยัจงึตอ้งท าสญัลกัษณไ์ว้
ให้นักเรียนถึงแปะถูก การท างานประสานกันระหว่างมือทั้ง  2 ข้างนักเรียนท าได้ดีขึน้มีความ
คลอ่งแคลว่ การใชต้ามือประสานกนัไดด้ีสามารถทาสีทั่วแม่พิมพไ์ดด้ว้ยตนเองและออกแรงในการ
กดแม่พิมพไ์ดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 45 กิจกรรมที่ 9 คนที่ 4 
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คนที่ 5 นักเรียนยังรูจ้ักอวัยวะไม่ครบ 10 ส่วนไม่สามารถชีบ้อกอวัยวะ
ตวัเองไดว้่าอยู่ตรงไหน การแปะอวยัวะลงบนแม่พิมพ ์ผูว้ิจยัเป็นคนท าสญัลกัษณไ์วใ้หน้กัเรียนถึง
แปะถูก การท างานประสานกันระหว่างมือทั้ง 2 ขา้งนักเรียนท าไดด้ีมีความคล่องแคล่วและใช้
อปุกรณอ์ย่างช านาญ ออกแรงในการกดแม่พิมพไ์ดด้ี การใชต้ามือประสานกนัไดด้ีมีแค่จุดเล็ก ๆ
บางจดุท่ีทาไม่ทั่วผูว้ิจยัตอ้งคอยเตือนบา้ง 
 

 

ภาพประกอบ 46 กิจกรรมที่ 9 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่10 ระบายสีบนทอ้งฟ้า 
กิจกรรม ระบายสีบนทอ้งฟ้า เป็นกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนฝึกการควบคมุมือและ

นิว้มือใหแ้ม่นย าโดยการระบายสีเทียนใหอ้ยู่ในกรอบที่ก าหนดโดยการนอนระบายสีกับใตโ้ต๊ะ  
นักเรียนจะไดเ้คลื่อนไหวกลา้มเนือ้มัดเล็กในส่วนของมือและนิว้มือ รวมทัง้กลา้มเนือ้มัดใหญ่ใน
ส่วนของแขนใหเ้คลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว การรบัรูด้า้นประสาทสัมผัสดา้นการใชต้าและมือ
ท างานประสานสมัพนัธก์ันนักเรียนสนุกตื่นเตน้กับวิธีการท ากิจกรรมและการมองชิน้งานของตน  
ในมมุที่แตกตา่งออกไปท าใหเ้กิดความสนใจและมีความพยายามกบัการท ากิจกรรมมากขึน้ 

ข้อสังเกต 
ในการนอนระบายสีอาจท าให้เกิดความเม่ือยล้าในการยกแขนเพื่ อ

เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ ท าใหน้กัเรยีนบางคนพยายามระบายสีใหเ้สรจ็อย่างรวดเรว็จึงท าให้
งานออกมาไม่เรียบรอ้ย 
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คนที่ 1 ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุมมือและนิว้มือยงั
ท าไดไ้ม่ดีนักเรียนพยายามรีบท างานใหเ้สร็จโดยที่ตากับมือท างานไม่ประสานกันระบายสีออก
นอกกรอบและระบายไม่เต็มรูปภาพผูว้ิจัยตอ้งคอยเสริมแรงกระตุน้ใหท้  างานใหเ้สร็จเพราะเม่ือ
นอนระบายสีตอ้งใชก้ลา้มเนือ้แขนในการเคลื่อนไหวไปพรอ้มกบัมือดงันัน้จึงเกิดความเม่ือยลา้งาน
จงึออกมาไม่เรยีบรอ้ย 
 

 

ภาพประกอบ 47 กิจกรรมที่ 10 คนที่ 1 

คนที่  2 นักเรียนคนที่  2 เป็นเด็กที่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและมี
ความคิดสรา้งสรรคด์ังนั้นการท างานที่ขั้นตอนมีความแตกต่างออกไปท าใหน้ักเรียนเกิดความ
สนใจและสามารถท ากิจกรรมไดด้ีความแม่นย าและความสามารถในการควบคุมมือและนิว้มือท า
ไดด้ีมีการหมุนองศาของมือใหร้ะบายสีอยู่ในกรอบระบายในหลายทิศทางเปลี่ยนสีรูปภาพดว้ย
ตนเองมีแค่รูปภาพวงกลมที่ระบายออกนอกกรอบเล็กนอ้ยนอกนัน้ตามือท างานประสานกันไดด้ี
มาก 
 

 

ภาพประกอบ 48 กิจกรรมที่ 10 คนที่ 2 
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คนที่ 3 นักเรียนมีความพยายามอย่างมากในการระบายใหอ้ยู่ในกรอบ
โดยการเปลี่ยนทิศทางของมือถึงแมจ้ะยังไม่คล่องแคล่วแต่สามารถควบคุมมือและนิว้มือไดใ้น
ระดบัหนึ่งสามารถเปลี่ยนสีรูปภาพโดยที่ผูว้ิจยัไม่ตอ้งกระตุน้ วงกลมกบัรูปดาวเป็นรูปทรงที่ระบาย
ยากที่สดุจึงมีออกนอกกรอบ ตามือท างานประสานกนัไดด้ีนกัเรยีนมีสมาธิในการท างานดีมาก 
 

 

ภาพประกอบ 49 กิจกรรมที่ 10 คนที่ 3 

คนที่ 4 ความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือยงัไม่
ดีนกัเรียนไม่สามารถขยบัมือเพื่อเปลี่ยนองศาเพื่อที่จะระบายสีใหอ้ยู่ในกรอบได้ ติดการระบายแค่
ขึน้กบัลง ตามือท างานไม่ประสานกนัหากผูว้ิจยัไม่เตือนก็จะระบายจนเต็มแผ่นเพราะส่วนตวัแลว้
นกัเรียนชอบการระบายสีมากชอบการออกแรงกดสีใหเ้ขม้จึงไม่สามารถควบคมุความอยากของ
ตนเองไดจ้งึท าใหง้านออกมาไม่เรียบรอ้ย 
 

 

ภาพประกอบ 50 กิจกรรมที่ 10 คนที่ 4 

คนที่ 5 ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุมมือและนิว้มือยงั
ท าไดด้ีแต่นักเรียนพยายามรีบท างานใหเ้สร็จมีระบายสีออกนอกกรอบและระบายไม่เต็มกรอบ
ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นเตือน นักเรียนยังติดการระบายแค่ขึน้กับลงปรับเปลี่ยนองศาของมือ 
ไดเ้ล็กนอ้ยการนอนระบายสีตอ้งใชก้ลา้มเนือ้แขนในการเคลื่อนไหวไปพรอ้มกับมือดงันัน้จึงเกิด
ความเมื่อยลา้งานจงึออกมาไม่เรยีบรอ้ยเท่าที่ควร 
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ภาพประกอบ 51 กิจกรรมที่ 10 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่11 ผนังถ า้หรรษา 
กิจกรรม ผนงัถ า้หรรษา เป็นกิจกรรมที่มีวิธีการคลา้ยกบักิจกรรมระบายสีบน

ทอ้งฟ้าคือการใหน้กัเรียนฝึกการควบคมุมือและนิว้มือใหแ้ม่นย าโดยการระบายสีไมใ้หอ้ยู่ในกรอบ
ที่ก าหนดโดยเป็นการระบายสีบนก าแพงทัง้แบบยืนและนั่งทัง้หมด 4 รูป นกัเรียนจะไดเ้คลื่อนไหว
กลา้มเนือ้มดัเล็กในส่วนของมือและนิว้มือ รวมทัง้กลา้มเนือ้มดัใหญ่ในส่วนของแขนใหเ้คลื่อนไหว
อย่างคล่องแคล่ว การรบัรูด้า้นประสาทสัมผัสดา้นการใชต้าและมือท างานประสานสัมพันธ์กัน
นกัเรียนสนกุตื่นเตน้กบัวิธีการท ากิจกรรมและการมองชิน้งานของตนในมุมที่แตกต่างออกไปท าให้
เกิดความสนใจและมีความพยายามกบัการท ากิจกรรมมากขึน้ 

ข้อสังเกต 
การระบายบนก าแพงนักเรียนมีความถนัดที่แตกต่างกัน  บางคนการนั่ ง

ระบายท าไดด้ีกว่าการยืนระบาย ส่วนบางคนยืนระบายท าได้ดีกว่า ในตอนแรกผู้จิวัยเป็นคน
ก าหนดให ้2 รูปส่วนหลงัจากนัน้อีก 2 รูปใหน้กัเรียนเลือกเองแต่ละคนก็จะเลือกในแบบที่ตนเอง
ถนดั นกัเรียนสนกุกบัการเลือกสีที่ตนเองชอบและระบายผสมสีในงานของตนท าใหเ้กิดความสนกุ
และเป็นแรงจงูใจใหท้ างานออกมาดี 

คนที่  1 นัก เรียน มีสมาธิในการท างานดีมาก  ความแม่นย าและ
ความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือท าไดด้ีปรบัเปลี่ยนองศามือไดแ้มจ้ะเป็นในส่วนที่เล็กก็
ระบายสีไม่ออกนอกกรอบ การยืนหรือนั่งไม่มีผลต่อการท างานสามารถท าออกมาไดด้ีทัง้  2 แบบ 
การใชส้ีระบายผูว้ิจยัมีกระตุน้ใหเ้ปลี่ยนสีอยู่บา้งเพราะจะระบายสีเดียวทัง้  4 แผ่น ตามือท างาน
ประสานกนัไดด้ีมาก 
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ภาพประกอบ 52 กิจกรรมที่ 11 คนที่ 1 

คนที่  2 นักเรียนคนที่  2 เป็นเด็กที่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและมี
ความคิดสรา้งสรรคข์ณะท างานมีความสขุรอ้งเพลงไปดว้ย ในครัง้นีรู้ปภาพที่ผูว้ิจยัใหเ้ป็นแค่โครง
รา่งของคนและสตัวน์กัเรียนมีการวาดรูปหน้าตาต่อเติมเขา้ไปและระบายเป็นสายรุง้ความแม่นย า
และความสามารถในการควบคุมมือและนิว้มือท าไดด้ีปรบัเปลี่ยนองศามือไดแ้มจ้ะเป็นในส่วนที่
เล็กก็ระบายสีไม่ออกนอกกรอบ การยืนหรือนั่งไม่มีผลต่อการท างานสามารถท าออกมาไดด้ีทัง้  2 
แบบ 
 

 

ภาพประกอบ 53 กิจกรรมที่ 11 คนที่ 2 

คนที่ 3 นักเรียนมีความมั่นใจในการท างานมากขึน้  ความแม่นย าและ
ความสามารถในการควบคุมมือและนิว้มือท าไดด้ีปรบัเปลี่ยนองศามือไดแ้ต่ยังไม่คล่องแคล่วมี
ความพยายามระบายสว่นเลก็ไม่ออกนอกกรอบ การยืนหรอืนั่งไม่มีผลต่อการท างานสามารถท าได้
ทัง้ 2 แบบ มีการใชส้ีที่หลากหลาย ตามือท างานประสานกนัไดด้ี 
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ภาพประกอบ 54 กิจกรรมที่ 11 คนที่ 3 

คนที่ 4 ความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือยงัไม่
ดีนกัเรียนไม่สามารถขยบัมือเพื่อเปลี่ยนองศาเพื่อที่จะระบายสีใหอ้ยู่ในกรอบไดก้ารยืนท าไดด้ีกว่า
นั่ง นักเรียนรูว้่ากรอบที่ตอ้งระบายอยู่ตรงไหนแต่ไม่สามารถควบคุมความตอ้งการของตนเองได้
นกัเรียนระบายจนเลยออกมาเต็มกระดาษดา้นนอกและกดสีเขม้มากจนสีหกัเพราะเป็นสิ่งที่ชอบ
ท าผูว้ิจยัตอ้งท าขอ้ตกลงว่างานชิน้นีเ้ราจะท าแค่ตรงนีถ้า้ท างานเสรจ็แลว้จะใหก้ระดาษระบายสี
แบบอิสระเพื่อไม่ใหน้กัเรยีนกดดนัจนเกินไป 
 

 

ภาพประกอบ 55 กิจกรรมที่ 11 คนที่ 4 

คนที่ 5 นักเรียนไม่มีสมาธิในการท างานรีบเร่งใหง้านเสรจ็ความแม่นย า
และความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือยงัท าไดไ้ม่ดีตากบัมือท างานไม่ประสานกนัระบายสี
ออกนอกกรอบ เพราะเป็นคนชอบระบายสีอยากจะระบายอีกเลยระบายใหเ้ลยออกมานักเรียน
สามารถปรบัเปลี่ยนองศาของมือไดเ้ล็กนอ้ยผูว้ิจัยตอ้งท าขอ้ตกลงว่างานชิน้นีเ้ราจะท าแค่ตรงนี  ้
ถา้ท างานเสรจ็แลว้จะใหก้ระดาษระบายสีแบบอิสระเพื่อไม่ใหน้กัเรยีนกดดนัจนเกินไป 
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ภาพประกอบ 56 กิจกรรมที่ 11 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่12 ลูกปัดสะพานโค้ง 
กิจกรรม ลูกปัดสะพานโคง้ เป็นกิจกรรมที่ฝึกความคล่องแคล่วหรือความ

ช านาญในการใชมื้อและนิว้มือใหมี้ความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนองศาของมือและนิว้มือไปใน
ทิศทางต่าง ๆ เพื่อหารูของลกูปัดและรอ้ยลงไปในลวดก ามะหยี่ รวมถึงออกแรงปักลวดก ามะหยี่ลง
บนโฟมนกัเรียนจะไดใ้ชต้ามือประสานสมัพันธก์นัเป็นการฝึกสมาธิ การใชล้กูปัดและลวดก ามะหยี่
ที่มีสีสนัสดใสช่วยกระตุน้ความสนใจในการอยากท ากิจกรรมของนกัเรยีน 

ข้อสังเกต 
การใหน้กัเรียนเลือกสีลกูปัดและลวดก ามะหย่ีตามที่ตนเองชอบท าใหน้กัเรียน

เกิดความสนใจมากขึน้ในนกัเรียนผูห้ญิงจะชอบมาเป็นพิเศษ การใชมื้อและนิว้มือของนกัเรียนท า
ไดด้ีทุกคนมีความคล่องแคล่วและจดจ่อกบัสิ่งที่ก  าลงัท า กิจกรรมนีเ้ห็นไดว้่านกัเรียนมีสมาธิมาก
เป็นพิเศษ 

คนที่ 1 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากดว้ยความเป็นเด็กผูห้ญิงรกั
สวยรกังามจงึชอบรอ้ยลกูปัดมากเป็นพิเศษ นกัเรยีนมีความคลอ่งแคลว่ในการใชมื้อและนิว้มือการ
ท างานระหว่างมือตาประสานกนัไดด้ีการรอ้ยลกูปัดมีการสลบัสีและรูปทรงของลกูปัดสรา้งสรรค์
ตามแบบท่ีตนเองชอบการกดลวดก ามะหยี่ลงบนโฟมออกแรงกดไดด้ีลวดไม่หลดุออกมา 
 

 

ภาพประกอบ 57 กิจกรรมที่ 12 คนที่ 1 
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คนที่ 2 กิจกรรมนีน้ักเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือเลย เพราะเจอลกูปัด ABC 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตวัเองคลั่งไคลม้ากนกัเรียนเอาตวัอกัษร ABC มาเรียงเป็นค าอย่างเดียวไม่ยอมท างาน
ผูว้ิจัยตอ้งคอยกระตุน้ใหท้  างานอยู่ตลอดเวลา ผูว้ิจัยเลือกเก็บตัวอักษรไปก่อนและใหน้ักเรียน
ท างานใหเ้สร็จและจะใหเ้ล่นตามใจในภายหลงั ซึ่งแต่ที่จริงแลว้นักเรียนสามารถรอ้ยลกูปัดและ
ออกแรงกดลวดก ามะหยี่ไดด้ีคลอ่งแคลว่ แต่แค่ติดปัญหาเรื่องการควบคมุตนเอง 
 

 

ภาพประกอบ 58 กิจกรรมที่ 12 คนที่ 2 

คนที่ 3 นกัเรยีนมีสมาธิในการท างานดีมาก ตามือท างานประสานกนัไดด้ี
ขณะรอ้ยลกูปัดสมาธิไม่หลดุเลยมีการเลือกใชส้ีลกูปัดที่ตนเองชอบทกัษะความคลอ่งแคลว่ในการ
ใชมื้อและนิว้มือในการหยิบของชิน้เล็กท าไดด้ีแต่ยังมีชา้บา้งเพราะความยืดหยุ่นในการเปลี่ยน
องศามือยงัท าไดไ้ม่คลอ่งการกดลวดมีการออกแรงท่ีเหมาะสมลวดติดอยู่กบัแท่นโฟม 
 

 

ภาพประกอบ 59 กิจกรรมที่ 12 คนที่ 3 
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คนที่ 4 นกัเรยีนมีสมาธิในการท างานดีมาก ตามือท างานประสานกนัไดด้ี
ขณะรอ้ยลกูปัดทกัษะความคลอ่งแคลว่ในการใชมื้อและนิว้มือในการหยิบของชิน้เล็กท าไดด้ีท  าได้
รวดเรว็ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนองศามือยงัท าไดค้ล่องแคล่วการกดลวดลงบนแท่นโฟมยงัท า
ไม่ไดเ้พราะยงัไม่มีความปราณีตไม่ยอมมองงานออกแรงกดอย่างเดียวซึ่งลวดไม่สามารถติดอยู่กบั
แท่นโฟมผูว้ิจยัตอ้งคอยช่วยเหลือ 
 

 

ภาพประกอบ 60 กิจกรรมที่ 12 คนที่ 4 

คนที่ 5 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดีมาก มีความคลอ่งแคล่วในการใช้
มือและนิว้มือการท างานระหว่างมือตาประสานกนัไดด้ีการรอ้ยลกูปัดมีการสลบัสีและรูปทรงของ
ลกูปัดสรา้งสรรคต์ามแบบที่ตนเองชอบการกดลวดก ามะหยี่ลงบนโฟมออกแรงกดไดด้ีลวดไม่หลดุ
ออกมาและยงัมีการดดัลวดใหเ้ป็นเสน้ตามแบบที่ตนเองชอบ 
 

 

ภาพประกอบ 61 กิจกรรมที่ 12 คนที่ 5 
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กิจกรรมที ่13 กรอบรูปดอกไม้ 
กิจกรรม กรอบรูปดอกไม้ เป็นกิจกรรมฝึกประสานสัมผัสในดา้นการใชมื้อ

สมัผสัวตัถุธรรมชาติและไดใ้ชจ้มกูดมกลิ่นดอกไมก้ระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในกิจกรรม การใชมื้อ
ทัง้ 2 ท างานประสานกันเพื่อออกแรงดึงยางใส่เขา้ไปในกระดาษแข็งและน าดอกไมเ้สียบเขา้กับ
ยางที่ติดอยู่เป็นการฝึกความคลอ่งแคลว่หรือความช านาญในการเปลี่ยนองศามือและนิว้มือ การที่
นกัเรยีนไดเ้ลือกดอกไมท้ี่ตนเองชอบเป็นการสรา้งความสนุทรียใ์หน้กัเรยีน 

ข้อสังเกต 
นกัเรียนมีการควบคมุการออกแรงมือและนิว้มือไดด้ีขึน้เนื่องจากดอกไมเ้ป็น

สิ่งที่เปราะบางดงันัน้นกัเรยีนจะหยิบจบัอย่างระมดัระวงัท าใหท้ างานอย่างปราณีตและมีสมาธิ 
คนที่ 1 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากขณะท างานบอกตลอดว่า

อยากน างานกลบัไปใหค้ณุแม่ การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัไดด้ีออกแรงดึงยางใส่เขา้ไป
ในกระดาษแข็งไดรู้จ้กัปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหต้นเองท างานไดง้่ายขึน้โดยที่ผูว้ิจยัไม่ตอ้ง
คอยช่วยเหลือ การเสียบดอกไมมี้การเลือกดอกไม้ ใบไมท้ี่ตนเองชอบและเสียบลงไปทั่วกระดาษ
จดัวางองคป์ระกอบไดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 62 กิจกรรมที่ 13 คนที่ 1 

คนที่ 2 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมาก การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างาน
ประสานกันไดด้ีแต่ตอ้งใชเ้วลาสกัพักในการท าความเขา้ใจผูว้ิจัยสาธิตการท างานหลายรอบจึง
สามารถดึงยางใส่เขา้ไปในกระดาษแข็งไดค้วามยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนองศามือเพื่อเสียบ
ดอกไม ้ใบไมมี้ติดขดัอยู่บา้งแตน่กัเรยีนก็พยายามท าอย่างตัง้ใจ 
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ภาพประกอบ 63 กิจกรรมที่ 13 คนที่ 2 

คนที่  3 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากลงมือท างานอย่างมั่นใจ  
การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัไดด้ีออกแรงดึงยางใส่เขา้ไปในกระดาษแข็งไดโ้ดยสามารถ
ปรบัเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวผู้วิจยัไม่ตอ้งคอยช่วยเหลือ การเสียบดอกไมมี้
การเลือกดอกไม ้ใบไมท้ี่ตนเองชอบและเสียบลงไปทั่วกระดาษจดัวางองคป์ระกอบไดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 64 กิจกรรมที่ 13 คนที่ 3 

คนที่ 4 นกัเรียนไม่มีสมาธิในการท างานและไม่มีความพยายามเท่าที่ควร
ผูว้ิจัยตอ้งคอยกระตุน้และช่วยเหลือตลอดเวลาในการท ากิจกรรม การใชมื้อทั้ง 2 ขา้งท างาน
ประสานยังท าไม่ได้ดีติดการใช้แค่มือเดียวนักเรียนสามารถออกแรงดึงยางได้แต่ใส่เข้าไปใน
กระดาษแข็งไม่ได ้การเสียบดอกไมย้งัคงท าไดไ้ม่ทั่วทัง้กระดาษเสียบทบักบัจดุเดิมท่ีท าแลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 65 กิจกรรมที่ 13 คนที่ 4 
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คนที่ 5 นกัเรยีนไม่มีสมาธิในการท างาน ติดการท างานอย่างรวดเรว็ยงัไม่
ปราณีตเท่าที่ควร การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัไดด้ีออกแรงดึงยางใส่เขา้ไปในกระดาษ
แข็งไดโ้ดยสามารถปรบัเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวผูว้ิจยัไม่ตอ้งคอยช่วยเหลือ 
แต่การเสียบดอกไมย้ังคงท าไดไ้ม่ทั่วทัง้กระดาษท าไปแค่นิดเดียวก็ไม่ยอมท าต่อผูว้ิจัยตอ้งคอย
กระตุน้ใหท้  างานใหเ้สรจ็ 
 

 

ภาพประกอบ 66 กิจกรรมที่ 13 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่14 ดนิน า้มันเนือ้ย่าง 
กิจกรรม ดินน า้มนัเนือ้ย่าง เป็นกิจกรรมฝึกการใชมื้อทัง้ 2 ท างานประสานกนั

ในการใช้กรรไกรตัดดินน ้ามันให้ขาดออกจากกัน  โดยดินน ้ามันที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้มีรูปทรง 
ที่หลากหลายท าใหน้กัเรียนตอ้งปรบัเปลี่ยนองศาของมือและนิว้มือขา้งที่จบัดินน า้มนัใหเ้หมาะสม 
เพื่อใชมื้ออีกขา้งที่จบักรรไกรตดัดินน า้มนัใหข้าดออกจากกนั การใชท้ี่คีบคีบดินน า้มนัขึน้มาวางบน
เตาเป็นการฝึกความคล่องแคล่ว และยืดหยุ่นของความช านาญในการใชมื้อและนิว้มือขา้งเดียว 
ในการปรบัเปลี่ยนองศาของที่คีบเพ่ือที่จะสามารถคีบดินขึน้มาจากโต๊ะได ้

ข้อสังเกต 
การเริ่มใชก้รรไกรจากการตดัดินน า้มนัท าใหน้ักเรียนใชก้รรไกรไดค้่อนขา้งดี

เนื่องจากดินน า้มันมีลักษณะนิ่มและให้ความรูส้ึกในผิวสัมผัสไดด้ีกว่ากระดาษการใชก้รรไกร  
ในการตดัรูปอาหารเสมือนจริงท าใหเ้หมือนก าลงัท าอาหาร นกัเรียนจึงตื่นเตน้และใหค้วามสนใจ
กบักิจกรรมค่อนขา้งมากท าใหมี้ความพยายามในการใชก้รรไกรมากขึน้ 

คนที่ 1 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีตื่นเตน้กบักิจกรรมเนื่องจากเป็น
เด็กที่ชอบท าอาหาร การใชก้รรไกรตดัดินท าไดด้ีมากตดัดินขาดออกจากกนัถึงแมจ้ะเป็นชิน้หลาย 
ก็สามารถท าไดดี้ มือและนิว้มือทัง้ 2 ท างานประสานกัน มีการเปลี่ยนองศาของมือเพื่อใหต้ดัได้
ง่ายชอบตดัเป็นชิน้เลก็ ๆ การคีบดินวางบนเตาสามารถท าไดด้ี 
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ภาพประกอบ 67 กิจกรรมที่ 14 คนที่ 1 

คนที่ 2 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีเนื่องจากเป็นเด็กที่มีความคิด
สรา้งสรรคจ์ึงการใชก้รรไกรตดัดินออกมาเป็นรูปทรงที่ตนเองตอ้งการสามารถตดัดินน า้มนัชิน้หนา
ใหข้าดออกจากกันได ้มือและนิว้มือทัง้ 2 ท างานประสานกัน มีการเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว การคีบดินวางบนเตาหากชิน้ไหนที่คีบไม่ไดจ้ะใชมื้อหยิบแทนจะไม่พยายามคีบต่อ 
แต่โดยรวมแลว้สามารถคีบไดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 68 กิจกรรมที่ 14 คนที่ 2 

คนที่  3 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากลงมือท างานอย่างมั่นใจ 
สามารถใช้กรรไกรตัดดินน ้ามันชิ ้นหนาให้ขาดออกจากกันได้  มือและนิ ้วมือทั้ง 2 ท างาน
ประสานกนัไดด้ีแตย่งัไม่คลอ่งแคลว่ ความยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนองศาของมือดา้นที่จบักรรไกร
ยงัปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างชา้ ๆ การคีบดินวางบนเตาสามารถท าไดแ้ต่การควบคุมจังหวะในการบีบ 
ที่คีบยงัไม่คลอ่ง 
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ภาพประกอบ 69 กิจกรรมที่ 14 คนที่ 3 

คนที่ 4 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมีความพยายามมากขึน้  การใช้
กรรไกรผูว้ิจยัยงัตอ้งคอยช่วยเหลืออยู่บา้งในตอนแรกยงัไม่สามารถจบักรรไกรในองศาที่ถกูตอ้งได้ 
ในการตัดดินชิน้หนาให้ขาดยังท าไม่ได้ทั้งหมด มือและนิว้มือทั้ง 2 ท างานประสานกันยังไม่
คล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนองศาของมือดา้นที่จบักรรไกรยงัปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่าง
ชา้ ๆ การคีบดินวางบนเตานกัเรียนไม่สามารถควบคมุจงัหวะในการบีบดว้ยมือเดียวไดถ้นดัการใช้
ที่คีบคีบดินจากมือมากกวา่จากโต๊ะ 
 

 

ภาพประกอบ 70 กิจกรรมที่ 14 คนที่ 4 

คนที่  5 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีแต่ยังคงติดการท างานอย่าง
รวดเรว็นกัเรียนสามารถตดัดินน า้มนัชิน้หนาใหข้าดออกจากกนัไดอ้อกแรงกดดีมาก มือและนิว้มือ
ทั้ง 2 ท างานประสานกัน มีการเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่างคล่องแคล่ว การคีบดินวางบนเตา 
หากชิน้ไหนที่คีบไม่ไดจ้ะใชมื้อหยิบแทนจะไม่พยายามคีบต่อแต่โดยรวมแลว้สามารถคีบไดด้ี 
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ภาพประกอบ 71 กิจกรรมที่ 14 คนที่ 5 

กิจกรรมที ่15 นักออกแบบทรงผม คร้ังที ่1 
กิจกรรม นกัออกแบบทรงผม ครัง้ที่1 เป็นการใชมื้อทัง้ 2 ท างานประสานกนั

ในการใชก้รรไกรตัดกระดาษออกใหเ้ป็นชิน้เพื่อแปะกระดาษเป็นทรงผมต่าง ๆ  กิจกรรมนีย้ังฝึก
ความคล่องแคล่ว และความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวปรบัเปลี่ยนองศาของมือและนิว้มือในการ
หยิบกระดาษชิน้เล็กเพื่อแปะลงบนทรงผมที่ตนเองออกแบบท าใหเ้กิดจินตนาการและเป็นการใช้
มือตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นั 

ข้อสังเกต 
เนือ้กระดาษที่มีผิวสัมผัสขรุขระท าให้เกิดความรูส้ึกในการจับที่แตกต่าง

ออกไปท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจเป็นการกระตุน้ประสาทสมัผสัดา้นการรบัรูค้วามรูส้กึนกัเรียน
สว่นใหญ่จบัการดาษไดน้านเพราะชอบที่จะสมัผสัเนื ้อกระดาษท าใหน้กัเรียนมีสมาธิจดจ่อกบัการ
ตดักระดาษมากยิ่งขึน้ 

คนที่ 1 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดี คุน้เคยกบัการใชก้รรไกร มือและ
นิว้มือทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัไดด้ี มีการเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ทัง้ดา้นที่จบั
กระดาษและด้านที่จับกรรไกรจังหวะในการตัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดสามารถตัดเป็น
เสน้ตรงแนนตัง้ได ้มือตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัติดทรงผมออกมาไดส้วยงามเรยีบรอ้ย 
 

 

ภาพประกอบ 72 กิจกรรมที่ 15 คนที่ 1 
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คนที่ 2 นกัเรยีนมีสมาธิในการท างานดี มีความสนใจในการใชก้รรไกร มือ
และนิว้มือทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัไดด้ี มือดา้นที่จบักระดาษมีบางจงัหวะของการเปลี่ยนองศา
มือติดขดัเล็กนอ้ยท าใหจ้งัหวะในการตดัยงัไม่ต่อเนื่อง การใชมื้อตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นั
ท าไดด้ีมีความปราณีตมากขึน้สามารถติดทรงผมในแบบที่ตนเองตอ้งการได ้
 

 

ภาพประกอบ 73 กิจกรรมที่ 15 คนที่ 2 

คนที่ 3 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดีลงมือท างานอย่างมั่นใจ มือและ
นิว้มือทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัได ้มือดา้นที่จบักระดาษและมือดา้นที่จบักรรไกรของนักเรียน
สามารถควบคุมไดด้ีแต่ไปอย่างชา้ ๆ มีความพยายามอย่างมากในการตัดกระดาษให้จังหวะ
ต่อเน่ืองกนั การใชมื้อตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัท าไดด้ีมีความปราณีตละเอียดละออ 
 

 

ภาพประกอบ 74 กิจกรรมที่ 15 คนที่ 3 
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คนที่ 4 นักเรียนมีสมาธิในการท างานมีความคุน้เคยกับการใชก้รรไกร
มากขึน้จับกรรไกรอย่างมั่นใจและถูกตอ้ง มือและนิว้มือทั้ง 2 ขา้งท างานประสานกันไดย้ังไม่ดี  
มือดา้นที่จบักระดาษและมือดา้นที่จบักรรไกรยงัไม่สมัพนัธก์นัแต่มีความคลอ่งแคล่วมากขึน้ผูว้ิจยั
ยงัคอยช่วยเหลือบา้ง จงัหวะในการตดัยงัไม่สามารถตดัต่อเนื่องในระยะยาวตอ้งคอยวางกระดาษ
และเอาอีกมือช่วยจบักรรไกรใหถ้นดัถึงคอ่ยเริม่ตดัอีกครัง้ 
 

 

ภาพประกอบ 75 กิจกรรมที่ 15 คนที่ 4 

คนที่ 5 นักเรียนคุน้เคยกบัการใชก้รรไกร มือและนิว้มือทัง้ 2 ขา้งท างาน
ประสานกนัไดด้ี มีการเปลี่ยนองศาของมือไดอ้ย่างคล่องแคล่วทัง้ดา้นที่จบักระดาษและดา้นที่จบั
กรรไกรจงัหวะในการตดัเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขดั มือตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัแต่ติด
เรื่องสมาธิท างานรวดเรว็ท าใหต้ิดทรงผมออกมาไม่เรียบรอ้ยมีกาวเลอะออกนอกรูป 
 

 

ภาพประกอบ 76 กิจกรรมที่ 15 คนที่ 5 
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กิจกรรมที ่16 นักออกแบบทรงผม 2 
กิจกรรม นกัออกแบบทรงผม 2 เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องจากครัง้ที่ 1 โดยเป็นการ

ใชมื้อทัง้ 2 ท างานประสานกันในการใชก้รรไกรตัดกระดาษใหอ้อกมาเป็นทรงผมโดยใหน้ักเรียน
แปะกระดาษเสน้ตรงที่ผูว้ิจยัเตรียมไวใ้หเ้ลยออกมานอกรูปภาพและใหน้กัเรียนตดักระดาษใหเ้ป็น
ทรงผมต่าง ๆ ตามใจตนเอง กิจกรรมนีย้งัฝึกความคลอ่งแคลว่ และความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว
ปรบัเปลี่ยนองศาของมือและนิว้มือในการควบคมุไม่ใหต้ดักระดาษเลยเขา้มาในส่วนของรูปภาพ
และเป็นการใชมื้อตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นั 

ข้อสังเกต 
นกัเรียนมีสมาธิในการท างานสามารถคาดคะเนระยะของกระดาษที่ตอ้งตดั

ไดแ้ละมีจังหวะในการตัดดีขึน้  การที่ผู้วิจัยให้นักเรียนไดเ้ลือกที่กระดาษที่ตนเองชอบเป็นการ
กระตุน้ความสนใจในการท ากิจกรรมไดด้ีนักเรียนมีจินตนาการและสามารถออกแบบทรงผม  
แบบท่ีตนตอ้งการได ้

คนที่ 1 นกัเรียนมีสมาธิในการท างานดี คุน้เคยกบัการใชก้รรไกรมีความ
มั่นใจ มือและนิ ้วมือทั้ง 2 ข้าง ท างานประสานกันได้ดี  มีการเปลี่ยนองศาของมือได้อย่าง
คล่องแคล่วทั้งด้านที่จับกระดาษและดา้นที่จับกรรไกร จังหวะในการตัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ติดขดัตามือท างานประสานสมัพนัธก์นัไดด้ีคอยระวงัไม่ใหต้ดัโดนรูปภาพ 
 

 

ภาพประกอบ 77 กิจกรรมที่ 16 คนที่ 1 

คนที่  2 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมีความคล่องแคล่วในการใช้
กรรไกรมากขึน้มือและนิว้มือทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกันไดด้ี มีการเปลี่ยนองศาของมือทัง้ดา้น 
ที่จบักระดาษและดา้นที่จบักรรไกร จงัหวะในการตดัเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขดัการตดันกัเรียน
พยายามตดัชิดกบัรูปภาพใหเ้หมือนผมของตนเอง ซึง่มีความคิดที่แตกต่างไปจากเพื่อน ๆ นกัเรียน
มีความเป็นตวัเองสงู ตามือท างานประสานกนัไดด้ีงานออกมาเรยีบรอ้ย 
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ภาพประกอบ 78 กิจกรรมที่ 16 คนที่ 2 

คนที่ 3 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมีความมั่นใจมากขึน้ มือและนิว้
มือทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกันไดด้ี มือดา้นที่จับกระดาษและมือดา้นที่จับกรรไกรของนักเรียน
สามารถควบคมุไดแ้ต่ยงัคงไปอย่างชา้ ๆ หยิบและตดัไปทีละเสน้ จงัหวะในการตดัผูว้ิจยัจึงยงัตอ้ง
คอยช่วยเหลืออยู่บา้ง การใชมื้อตาใหท้ างานประสานสมัพนัธก์นัท าไดด้ี 
 

 

ภาพประกอบ 79 กิจกรรมที่ 16 คนที่ 3 

คนที่ 4 นกัเรียนมีความพยายามในการท ากิจกรรมมาก แต่มือและนิว้มือ
ทัง้ 2 ขา้งยงัท างานไม่ประสานกันเท่าที่ควร และตากบัมือยงัไม่ประสานกนัจึงท าใหจ้งัหวะในการ
ตดักระดาษไม่ตอ่เนื่องและมีการตดัซ า้สว่นที่ตดัไปแลว้ผูว้ิจยัยงัตอ้งคอยช่วยเหลือ 
 

 

ภาพประกอบ 80 กิจกรรมที่ 16 คนที่ 4 
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คนที่  5 นักเรียนมีสมาธิในการท างานดีมากการแปะทรงผมแตกต่าง 
ไปจากเพื่อนมีความเป็นตวัของตวัเองมีความคล่องแคลว่ในการใชก้รรไกร มือและนิว้มือทัง้ 2 ขา้ง
ท างานประสานกนัไดด้ีมาก มีการเปลี่ยนองศาของมือทัง้ดา้นที่จบักระดาษและดา้นที่จบักรรไกร 
จังหวะในการตัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ตามือท างานประสานกันไดด้ีครัง้นีง้านออกมา
เรียบรอ้ยมาก 
 

 

ภาพประกอบ 81 กิจกรรมที่ 16 คนที่ 5 

2. การเปรียบเทยีบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก ของเดก็ออทสิติก
อายุ 8 – 10 ปี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีผู้ว้ิจยัน าคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี โดยภาพรวมและรายดา้น ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ มาวิเคราะหค์่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลต่างและทดสอบความแตกต่างเฉลี่ยว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด โดยใช้ Non - 
parametric Wilcoxon Signed ranks test ทดสอบค่านัยส าคัญทางสถิติ ปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงระดบัคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ของเด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์

ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 

การทดลอง N �̅� S z Sig. 

ดา้นทกัษะการวาดภาพ
ระบายส ี

ก่อนการจดักิจกรรม 5 3.80 1.10 -2.041* 0.041 
หลงัการจดักิจกรรม 5 10.00 1.22   

ดา้นทกัษะการตดั
กระดาษดว้ยกรรไกร 

ก่อนการจดักิจกรรม 5 0.80 0.45 -2.032* 0.042 
หลงัการจดักิจกรรม 5 3.40 1.34   

ดา้นทกัษะการป้ันดิน ก่อนการจดักิจกรรม 5 1.80 0.84 -2.057* 0.043 
 หลงัการจดักิจกรรม 5 3.80 0.45   
ดา้นทกัษะการใช้
ประสาทสมัผสั 

ก่อนการจดักิจกรรม 5 1.40 0.55 -2.070* 0.000 
หลงัการจดักิจกรรม 5 3.80 0.45   

ดา้นทกัษะการคดัเลือก
วตัถ ุ

ก่อนการจดักิจกรรม 5 1.80 0.45 0.000 1.000 
หลงัการจดักิจกรรม 5 1.80 0.45   

ดา้นทกัษะการแกไ้ข
ภาพปรศินา 

ก่อนการจดักิจกรรม 5 2.40 1.34 -1.000 0.317 
หลงัการจดักิจกรรม 5 3.00 0.00   

รวม ก่อนการจดักิจกรรม 5 12.00 1.87 -2.060* 0.036 
 หลงัการจดักิจกรรม 5 25.80 2.05   

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า หลงัการจดักิจกรรม ใหเ้ด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี ที่ไดร้บัการจดั
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยรวมสงูกว่า ก่อนการจดั
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น พบว่า ทกัษะการวาด
ภาพระบายสี ทกัษะการตดักระดาษดว้ยกรรไกร ทกัษะการป้ันดิน และทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสั 
หลังการจัดกิจกรรม ให้เด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ 
มีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยรวมสงูกว่า ก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
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แตท่กัษะการคดัเลือกวตัถ ุและทกัษะการแกไ้ขภาพปรศินา ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
ใหเ้ด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ มีความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง เพื่อท าให้ทราบถึงผลการใช้กิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มระดบัความสามารถในใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก และเปรียบเทียบความสามารถใน
การใช้กลา้มเนือ้มัดเล็ก ก่อนและหลังการท ากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ ของเด็กออทิสติกอายุ  
8 - 10 ปี ที่ไดร้บัการวินิจฉัยจากจิตแพทยว์่าอยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซึม (Autism) ระดบัรุนแรงนอ้ย 
มีภาษาสามารถสื่อสารได ้จ านวน 5 คน ซึง่ผูว้ิจยัสามารถสรุป อภิปราย และมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ส  าหรับเด็กออทิสติกอายุ  8 – 10 ปี ที่ มี
พฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กลา่ชา้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ  
8 – 10 ปี โดยใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน 

สมมตฐิานของการวจิัย 
เด็กออทิสติกอายุ 8 - 10  ปี ที่ได้รบัการสอนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์มี

พฒันาการความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กดีขึน้ 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี ้ท  าให้ทราบถึงผลการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่ อเพิ่มระดับ

ความสามารถในใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ 8 - 10  ปี และไดชุ้ดการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง รวมทั้งกลุ่มผู้ดูแลเด็ก 
ออทิสติก ได้น าไปใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื ้อมัดเล็กซึ่งเป็นพื ้นฐานส าคัญส าหรับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และการเตรยีมความพรอ้มดา้นวิชาการเรื่องการเขียนของเด็กออทิสติก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นเด็กออทิสติก อายุ 8 - 10 ปี ซึ่งไดร้บั
การวินิจฉยัจากจิตแพทยว์า่อยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นเด็กอออทิสติก อาย ุ8 - 10 ปี ซึ่งไดร้บั

การวินิจฉยัจากจิตแพทยว์่าอยู่ในกลุม่ภาวะออทิสซมึ (Autism) ระดบัรุนแรงนอ้ย มีภาษาสามารถ
สื่อสารไดจ้ากศนูยก์ารเรียนรูด้ว้ยรกั แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
เลือกโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ ตามทฤษฎีพัฒนาการของ 

กีเซลล ์(Gesell) 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มือมดัเล็กของเด็กออทิสติก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นี ้เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้

1. แผนการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์16 กิจกรรม 
2. แบบบันทึกพัฒนาการการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก ดา้นความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น 

แม่นย า การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง และการใชต้ามือประสานสมัพนัธก์นั 
3. แบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

จ านวน 1 ชดุ ทัง้หมด 30 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 6 หวัขอ้หลกั 

การด าเนินการทดลอง 
ระยะที่ 1 พัฒนาแบบประเมินทักษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กและสติปัญญา และ

ด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง โดยการใชแ้บบประเมินที่พฒันาขึน้ 
ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์16 กิจกรรม 
ระยะที่  3 ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ และบันทึกพัฒนาการการใช้

กลา้มเนือ้มดัเล็กรายกิจกรรม 
ระยะที่ 4 เก็บรวมรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู  
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ระดับคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก จากการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรา้งสรรค์ ของเด็กออทิสติกอายุ  8 – 10 ปีโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยโดยแยกเป็นด้านความ
คล่องแคล่ว ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นความแม่นย า ดา้นการใช ้มือทั้ง 2 ขา้งประสานสมัพันธ์กัน 
และดา้นการใชมื้อและตาประสานสมัพนัธก์นั 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างโดยน าคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก ของเด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี โดยรวมและรายดา้น หลงัการจดักิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค์ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างและทดสอบความ
แตกตา่งเฉลี่ยวา่มีความแตกต่างมากนอ้ยเพียงใด โดยใช ้t-test ทดสอบค่านยัส าคญัทางสถิติ 

สรุปผลการวจิัย 
1. ระดบัคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กหลงัจากการจดักิจกรรมศิลปะ

สรา้งสรรคร์ายกิจกรรม เด็กมีความสามารถในการใช้กลา้มเนือ้มัดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับดี  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.92 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.04 คะแนน  
เม่ือพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กทั้ง  5 ด้าน ได้แก่  
ดา้นการใชมื้อและตาประสานสัมพันธ์กัน มีคะแนนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.40 คะแนน  
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.22 คะแนน รองลงมาคือ ดา้นความคล่องแคล่ว มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 19.60 คะแนน มีคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.19 คะแนน ดา้นความยืดหยุ่น 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 19.60 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.91คะแนน ดา้นการ
ใช ้มือทั้ง 2 ขา้งประสานสมัพันธก์ัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.80 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.11 คะแนน อยู่ในระดบัดี และดา้นความแม่นย า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 12.20 
คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.77 คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง 

2. หลงัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์หเ้ด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี มีความสามารถใน
การใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ โดยรวมสงูกวา่ ก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น พบว่า ทกัษะการวาดภาพระบายสี ทกัษะการตดักระดาษดว้ยกรรไกร 
ทกัษะการป้ันดิน และทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสั หลงัการจดักิจกรรม ใหเ้ด็กออทิสติกอาย ุ8 – 10 ปี  
ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยรวมสงูกว่า 
ก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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แต่ทกัษะการคดัเลือกวตัถ ุและทกัษะการแกไ้ขภาพปรศินา ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
ใหเ้ด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ มีความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
งานวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือพัฒนากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กออทิสติกที่มีพฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก
ลา่ชา้ ซึง่อยู่ในช่วงอาย ุ4 – 5 ปี ผลการวิจยัพบวา่หลงัจากเด็กออทิสติกไดร้บัการจดักิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคน์ัน้มีความสามารถในการใชก้ล้ามเนือ้มัดเล็กสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงใหเ้ห็นว่าการกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคท์ าใหเ้ด็ก
ออทิสติกมีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กสงูขึน้ อภิปรายไดด้งันี ้

1. ทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ไม่ว่าจะเป็น ดา้นความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น 
ความแม่นย า การใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง และการใชต้าและมือประสานสมัพนัธก์นั ตลอดการท ากิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรคท์ัง้ 16 กิจกรรมส่งผลใหก้ารทดสอบหลงัการจดักิจกรรมนกัเรียนมีความสามารถ
ในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็กเพิ่มมากขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องจากกิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรค์ที่ มีความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสามารถในการใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็กไดด้ีซึ่งสอดคลอ้งกบัฟิชเชอรแ์ละเทอรร์ี่ (Fisher & Terry, 1997, p. 284) กลา่วว่า 
การจัดประสบการณ์ใหเ้ด็กเพื่อพัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็กก่อนจะเริ่มหัดเขียนสามารถท าไดโ้ดย  
การวาดรูประบายสี การวาดโดยใชเ้สน้พืน้ฐานตา่ง ๆ เช่น เสน้ตรง วงกลม การใชน้ิว้วาดเสน้ลงบน
กระบะทราย หรือการระบายสีดว้ยนิว้มือ ทัง้นีย้งัเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถดา้นวิชาการ 
ในเรื่องพื ้นฐานการเขียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับ Lamme (1978, p. 20-27) กล่าวว่า
ประสบการณใ์นการเขียนจะสรา้งขึน้ไดเ้ม่ือเด็กมีความมั่นใจมากขึน้ในการจบัอุปกรณ์ กิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรคจ์ึงเป็นกิจกรรมที่ท  าใหเ้ด็กไดส้มัผสักบัวตัถุที่หลากหลายสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
เด็ก 

ระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก พิจารณารายดา้นไดด้งัตอ่ไปนี ้
1.1 ด้านการใช้ตาและมือประสานสัมพันธ์กันมีคะแนนมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 20.40 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.22 คะแนน เนื่องจากในทกุกิจกรรม
ศิลปะสรา้งสรรคเ์ด็กจะตอ้งใชก้ลา้มเนือ้มือ นิว้มือ ในการเคลื่อนไหว หยิบจับวัสดุอุปกรณ์ใน
ทิศทางต่าง ๆ และใชส้ายตาในการมองเพื่อที่จะสามารถหยิบจบัวสัดอุปุกรณ์ และท ากิจกรรมได้
อย่างถกูตอ้งแม่นย า ในการท ากิจกรรมครัง้แรกสงัเกตเห็นไดช้ดัวา่เด็กยงัไม่มีความมั่นใจ การมอง
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กระดาษในมมุกวา้งเพื่อระบายสียงัไม่สามารถท าไดผู้ว้ิจยัยงัตอ้งคอยกระตุน้เตือนหรือชีใ้หเ้ห็นใน
ส่วนที่เด็กระบายไม่ทั่ว แต่เม่ือไดร้บัการฝึกฝนตลอดทัง้ 16 กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคท์ าใหเ้ด็กมี
พฒันาการดา้นการใชต้าและมือประสานสมัพนัธก์นัเพิ่มสงูขึน้อย่างเห็นไดช้ดัเม่ือมีความมั่นใจใน
การท ากิจกรรมมากขึน้จึงท าใหค้วามสามารถดา้นนีสู้งขึน้ตามล าดับ  ซึ่งสอดคลอ้งกับ เยาวพา 
เดชะคุปต์ (2558, น. 123) ความสัมพันธ์ระหว่างกลา้มเนื ้อมือ และสายตา มีความจ าเป็นและ
ส าคญัต่อการเขียนเด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดไดต้่อเม่ือมีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มือและ
สายตาท างานประสานสมัพนัธก์นัไดด้ี และสอดคลอ้งกบั Landers (2006) กล่าวว่า ความส าคญั
ของการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กคือการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเนื ้อตา และมือ ซึ่งจะท าใหส้ามารถ
พฒันาทกัษะในการเขียน การวาด และการจบัวตัถุเล็ก ๆ เด็กก่อนวยัเรียนควรเรียนรูท้ี่จะจบัตอ้ง
วตัถผุ่านกระบวนการมองซึง่จะบอกเขาใหท้ าหรือไม่ท าอะไรกบัวตัถุ 

1.2 ดา้นความคลอ่งแคลว่และความยืดหยุ่นมีคะแนนเท่ากนั ความคลอ่งแคลว่มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 19.60 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.19 คะแนน ดา้นความ
ยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 19.60 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.91 คะแนน 
อยู่ในระดบัดีเนื่องจากความสอดคลอ้งในการท างานประสานกนัของมือและนิว้มือควบคู่กนัของ  
ทัง้ 2 ดา้น ในที่นีอ้าจมีมือขา้งใดขา้งหนึ่งที่ท  างานไดด้ีกว่าอีกขา้ง สงัเกตจากการท ากิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค ์เม่ือเริ่มจากกิจกรรมที่ไม่ซบัซอ้น เช่นการหยิบจบัของชิน้ใหญ่ ระบายสีในกรอบที่ใหญ่ 
ไปถึงกิจกรรมที่มีกระบวนการในการท างานหลายขัน้ตอนเด็กจะเรียนรูไ้ดด้ีจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก
ท าใหเ้ด็กเกิดความคล่องแคล่วและยืดหยุ่นในการใชมื้อ ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรม ที่ใชด้ินน า้มัน 
และดินเหนียว รวมไปถึงการรอ้ยลกูปัดและการดึงยางเพื่อเสียบดอกไม ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั Mcafee 
& Leong (1994, p. 240) กล่าวว่า ระดบัความช านาญในการใชมื้อและนิว้เด็กควรจะสามารถใช้
นิว้ไดอ้ย่างคล่องแคล่วและสามารถเคลื่อนไหวนิว้และมือไดเ้ต็มขีดจ ากดัของการเคลื่อนไหวนัน้ ๆ 
การประเมินพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ขนาดของอปุกรณท์ี่เด็กใชมี้ผลอย่างมากต่อ
ระดับความยาก - ง่ายในการประสานกันของกลา้มเนือ้เล็ก ในการท ากิจกรรมแต่ละครัง้ระบบ
ประสาทสมัผสั ดา้นการรบัรูค้วามรูส้ึกในเด็กออทิสติกแต่ละคนมีความแตกต่างกนัมากในแต่ละ
กิจกรรมวสัดุ และอปุกรณมี์พืน้ผิวที่แตกต่างกนัออกไป บางกิจกรรมยกตวัอย่างเช่นธรรมชาติของ
ดินเหนียวเด็กบางคนท าไดด้ีเพราะชอบในการสมัผสั แต่ในเด็กบางคนไม่สามารถท าไดเ้พราะรูส้กึ
ไม่ดีหรือไม่ชอบการสมัผสัพืน้ผิวที่ไม่คุน้เคย ซึ่งสอดคลอ้งกบั อมุาพร ตรงัคสมบตัิ (2545, น. 59) 
กล่าวว่าการกระตุน้ประสาทสัมผัสและกลา้มเนือ้ในเด็กออทิสติกมีการรบัรูท้างประสาทสัมผัส
บกพร่อง โดยอาจไวต่อสัมผัสบางอย่างมากเกินไป หรืออาจรบัรูน้้อยเกินไป การรบัรูส้ัมผัสที่
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ผิดปกติ ท าใหเ้ด็กมีอารมณแ์ปรปรวนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ดงันัน้จึงมีผูพ้ยายามใช้
วิธีการกระตุน้ประสาทสมัผสัใหท้ างานดีขึน้โดยหวงัว่าจะท าใหอ้าการต่าง ๆ ดีขึน้ เม่ือเด็กไดท้  า
กิจกรรมศิลปะอย่างต่อเน่ืองท าใหคุ้น้เคยกบัพืน้ผิวที่มีความหลากหลายสง่ผลใหก้ารรบัรูส้มัผสัของ
เด็กเพิ่มสงูขึน้ 

1.3 ดา้นการใช ้มือทั้ง 2 ขา้งประสานสมัพันธ์กัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.80 
คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.11 คะแนน อยู่ในระดบัดี เนื่องจากกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคบ์างกิจกรรมจ าเป็นตอ้งใชมื้อทั้ง  2 ขา้งในการด าเนินกิจกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ยกตวัอย่างเช่น การดงึยาง การฉีกกระดาษ การแปะสติกเกอร ์การรอ้ยลกูปัด และการตดักระดาษ
โดยใชก้รรไกร ครูไดส้งัเกตเห็นไดว้่าในการท ากิจกรรมช่วงแรกเด็กยงัไม่สามารถจดัวางท่าทางการ
ใชมื้อทัง้ 2 ขา้งไดอ้ย่างถกูตอ้ง ไม่เขา้ใจองศาในการเคลื่อนไหวมือใหท้ างานสมัพนัธก์นัทัง้ 2 ขา้ง 
ผูว้ิจยัจ าเป็นตอ้งสง่เสรมิพฒันาการอย่างใกลช้ิดเพื่อใหเ้ด็กสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างราบรื่น 
แต่เม่ือท ากิจกรรมไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาด้านการใช้มือทั้ง 2 ข้างได้ดี  
การส่งเสริมความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก โดยการจดักิจกรรมใหมื้อทัง้ 2 มือประสาน
สมัพนัธก์นั กิจกรรมที่ใหมื้อไดเ้คลื่อนไหว เช่น การรอ้ยลกูปัด กิจกรรมเหล่านีส้่งผลใหก้ารท างาน
ประสานสมัพนัธก์นัระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้งเพิ่มสงูขึน้ 

1.4 ดา้นความแม่นย า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 12.20 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.77 คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากเป็นความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และการท างานระหว่างมือและตา ทกุดา้นตอ้งท างานสอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกันอาจส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลานานในการฝึกฝนใหมื้อและนิว้มือมีความแม่นย า  
และมีประสิทธิภาพ ในการท ากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคมี์การใชก้ิจกรรมการระบายสี  ซึ่งใชก้าร
ระบายดว้ยมือ ระบายดว้ยสีเทียน ระบายดว้ยสีไม้ การจุดสีดว้ยมือ และการเกลี่ยดินใหอ้ยู่ใน
กรอบที่ก าหนดสังเกตไดว้่าในช่วงแรกของการท ากิจกรรมเด็กไม่สามารถควบคุมมือได้  ซึ่งทั้งนี ้
ขึน้อยู่กับความสามารถทั้ง 3 ด้านเข้ามาเก่ียวข้อง  เด็กจะต้องมีความช านาญในระดับหนึ่ง
เพื่อที่จะสามารถมอง ปรบัเปลี่ยนองศาของมือ ควบคุมมือและนิว้มือใหไ้ดต้ามสถานการณ์ที่
ก  าหนด ในการด าเนินกิจกรรมอาจตอ้งเพิ่มจ านวนครัง้เพื่อใหเ้ด็กเกิดความช านาญมากยิ่งขึน้   
ซึ่งสอดคลอ้งกับ Mcafee & Leong (1994, p. 240) กล่าวว่า ความแม่นย าและความสามารถใน
การควบคมุ เด็กตอ้งสามารถควบคมุการใชก้ลา้มเนือ้นิว้ และมือได ้ทัง้นีโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์
ที่ก  าหนดให ้เช่นการระบายสีในภาพใหญ่ และการระบายสีในภาพเล็ก เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมศิลปะ
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สรา้งสรรคส์่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กในส่วนของความแม่นย าไดด้ีขึน้
ตามล าดบั 

2. การจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์หเ้ด็กออทิสติกอายุ 8 – 10 ปี มีความสามารถใน
การใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก โดยรวมสูงกว่า ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดย
พฒันาการความสามารถของกลา้มเนือ้มดัเล็กตามทฤษฎีของ กีเซล คือใหเ้ด็กมีความพรอ้มของ
กลา้มเนื ้อ้มือตั้งแต่ บริเวณขอ้มือ ฝ่ามือ อุง้มือจนถึงปลายนิว้มือ ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคท์ี่ใหเ้ด็กไดเ้คลื่อนไหวบริเวณดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็น การวาดรูป ระบายสีดว้ยนิว้มือ ฉีก
กระดาษ ภาพพิมพ ์ป้ันดิน บีบกาว รอ้ยลกูปัด การใชก้รรไกรตดักระดาษ และตดัดินน า้มนั จะช่วย
พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

2.1 ทักษะการวาดภาพระบายสี มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 3.80 คะแนน ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10 เพิ่มเป็น 10.00 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.22 กิจกรรมศิลปะการวาดรูประบายสีดว้ยวสัดุอุปกรณท์ี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการระบายสี
ดว้ยมือและนิว้มือ การใชส้ีเทียน และสีไม ้ระบายลงบนพืน้ผิวที่แตกต่างช่วยกระตุน้การเรียนรูซ้ึง้
และทกัษะการวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรมที่สามารถหาวสัดอุปุกรณไ์ดง้่ายเด็กสามารถพบเจอ
ได้ในวิชาเรียนต่าง ๆ สอดคล้องกับ Perles (2009) กล่าวว่า ศิลปะส าหรับเด็กออทิสติกเป็น
มากกว่ากิจกรรมที่ท  าใหเ้กิดความสนกุเพลิดเพลิน ในความเป็นจรงินัน้ นกัเรียนออทิสติกสามารถ
เรียนรูไ้ดห้ลายดา้นจาการท างานศิลปะ เช่น การลงสีภาพดว้ยมือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยใหเ้ด็ก
แสดงออกโดยไม่ตอ้งมีอปุกรณ ์เสรมิสรา้งระบบประสาทสมัผสัและยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคมุกลา้มเนือ้มือและนิว้มือใหเ้ด็กมีความสามารถในการหยิบจบัอปุกรณอ์ย่างคล่องแคล่วใน
การท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบั ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา (2550, น. 15-17) กลา่ววา่ ทกัษะการเคลื่อนไหว 
ช่วยในการตอบสนองต่อความตอ้งการตามธรรมชาติ ช่วยพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กใหส้ามารถท า
กิจกรรมที่ละเอียด มีความซบัซอ้น ช่วยใหมี้การท างานประสานกนัของกลา้มเนือ้มดัต่าง ๆ อย่าง
คลอ่งแคลว่ และช่วยควบคมุทิศทางการเคลื่อนไหวใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เม่ือเด็กมีประสบการณ์
ในการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสง่ผลใหค้ะแนนเฉลี่ยดา้นทกัษะการวาดภาพระบายสีเพิ่มสงูขึน้ 

2.2 ทกัษะการตดักระดาษดว้ยกรรไกร มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 0.80 คะแนน 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เพิ่มเป็น 3.40 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.34 กิจกรรมศิลปะที่ช่วยใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกัน และช่วยประสาน
สมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตาในการใชก้รรไกรตดักระดาษและตดัดินน า้มนั ในการท ากิจกรรมครัง้แรก
สังเกตเห็นถึงความไม่คล่องแคล่วในการหยิบจับกรรไกร  เด็กไม่สามารถวางแผนการจับ 
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และการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถกูตอ้งเนื่องจากการใชก้รรไกรส าหรบัเด็กออทิสติกควรตอ้งไดร้บั
การฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ด็กสามารถจ าการเคลื่อนไหวนัน้ ๆ ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบั Buffington, 
McClannahan, & Poulson, (1998) Faherty (2000) Larkey (2005) กล่าวว่า การสอนเด็กออทิสติก
ควรสอนเป็นรายบคุคล สอนจากง่ายไปยาก และสอนดว้ยหลกั 3R’s คือ Repetition สอนซ า้ไปซ า้
มา Relaxation สอนแบบไม่ตึงเครียด Routine ก าหนดกิจกรรมใหเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนั ผูว้ิจยัได้
เริ่มสอนกิจกรรมศิลปะประเภทต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้คลื่อนไหวมือ และนิว้มือฝึกความคลอ่งแคล่ว
ก่อนจะเริ่มกิจกรรมที่ใชก้รรไกรและเริ่มจากการใชก้รรไกรตดัสิ่งที่ง่ายไปหายาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
Cumbria Partnership NHS Foundation (2017) ที่กล่าวว่า การเตรียมความพรอ้มในการพฒันา
ทกัษะการใชก้รรไกรเด็กตอ้งมีการเคลื่อนไหวนิว้หวัแม่มือ นิว้ชี ้และนิว้กลางเพื่อ กาก หบุ กรรไกร
ในมือ มีการประสานกันของมือ แขน และดวงตาเพื่อตัดใหเ้ป็นเสน้ ใชมื้อทัง้ 2 ขา้งประสานเขา้
ด้วยกันเพื่อจับกระดาษอย่างมั่นคงและสามารถรกัษาความนิ่งของข้อมือ  ข้อศอก และไหล ่
เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือดังนัน้ผูว้ิจัยจึงเริ่มจากใหเ้ด็กตัดดินน า้มนัเพราะเด็ก
สามารถใชมื้อก าดินไดอ้ย่างมั่นคงและใชก้รรไกรตดัใหข้าดไดง้่ายในจงัหวะเดียวดว้ยความที่ดินมี
ลักษณะนิ่มท าให้เด็กเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะเริ่มตัดสิ่งที่ยากขึน้ในขั้นต่อไปท าให้เด็กมี
พฒันาการการใชก้รรไกรเพิ่มสงูขึน้ 

2.3 ทกัษะการป้ันดิน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 1.80 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84 เพิ่มเป็น 3.80 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 กิจกรรม
การป้ันดินก่อนเริ่มท ากิจกรรมผูว้ิจัยไดเ้ริ่มใหเ้ด็กสรา้งความคุน้เคยกับดิน  ทั้งดินน า้มัน และดิน
เหนียวสรา้งการรบัรูท้างสมัผสัที่แตกต่างกนัเด็กไดใ้ชมื้อทั้ง 2 ในการ นวด ทบุ คลงึ อย่างอิสระท า
ใหเ้ด็กออทิสติกคุน้เคยกับสมัผัสที่แปลกใหม่  ขณะที่เด็กนวดดินครูสงัเกตไดว้่าเด็กมีความผ่อน
คลาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์(2545) กล่าวว่า ศิลปะมีผลต่อการด ารงชีวิต ของ
มนษุยไ์ดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรูส้กึนึกคิด หรือความคบั
ขอ้งใจออกมา เพราะความรูส้ึกของมนุษยน์ั้นมีทั้งความสุข ความทุกขค์วามเจ็บปวด ความฝัน 
และความหวงั ความรูส้กึเหล่านีส้ามารถระบายออกไดโ้ดยผ่านสื่อทางศิลปะอย่างอิสระ กิจกรรม
ศิลปะการป้ันดินจึงท าใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณด์า้นประสาทสมัผสัเนื่องจากดินมีความอ่อนตวั 
ดัดแปลงเป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดง้่ายท าให้เด็กได้พัฒนาการใชมื้อและนิว้มือให้เคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางต่าง ๆ อย่างแม่นย า คล่องแคล่ว และยืดหยุ่นซึ่งสอดคลอ้งกบั เลิศ อานนทันะ (2535, น. 44) 
กล่าวว่า การสรา้งสรรค์งานศิลปะทุกชนิดจะส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว  และการใช้
เครื่องมือออกแรงในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าให้ร่างกายและกล้ามเนื ้อส่วนต่าง  ๆ ได้
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เคลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั อนัมีสว่นช่วยพฒันาใหร้า่งกายเจรญิเติบโต กิจกรรมศิลปะ
การป้ันดินจงึท าใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กในการป้ันดินสงูขึน้ 

2.4 ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 1.40 คะแนน  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เพิ่มเป็น 3.80 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคท์ าใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 เป็นการกระตุน้การรบั
สมัผสั เนื่องจากความหลากหลายของกิจกรรมศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการรอ้ยลกูปัด การดึงยางเสียบ
ดอกไม ้การท าภาพพิมพ ์การสรา้งรูปร่างจากกาว รวมไปถึงการป้ันดิน ลว้นเป็นกิจกรรมที่ท  าให้
เด็กไดมี้โอกาสในการสมัผสัวสัดทุี่มีพืน้ผิวแตกตา่งเพื่อสรา้งประสบการณก์ารรบัรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2540, น. 232) กล่าวว่าพฒันาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกว่าของ
ผูใ้หญ่ในเรื่องความสามารถทางกายดา้นประสาทสมัผสัและการ เคลื่อนไหว รวมทัง้ความสามารถ
ดา้นสมองเชิงสรา้งสรรค ์และแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ
และความคิดเชิงบวก และสอดคลอ้งกบั ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา (2548, น. 6-30) ไดก้ล่าวว่า การจดั
กิจกรรมให้เด็กเกิดการรบัรูด้้านประสาทสัมผัสยังช่วยให้เด็กได้เรียนรูแ้ละปรับสมดุล  ระบบ
ประสาทรบัความรูส้ึกของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเรา้  และแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ ์
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้จงึท าใหท้กัษะดา้นการใชป้ระสาทสมัผสัของเด็กเพิ่มสงูขึน้ 

2.5 ทักษะการคดัเลือกวตัถุ และทกัษะการแกไ้ขภาพปริศนา ก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรมมีความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 แบบประเมินทักษะด้านการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กและสติปัญญาของเด็กออทิสติก  
เป็นความสามารถในการประสานการเคลื่อนไหวระหวา่งตากบัมือ ความจ า ความคิด การแยกแยะ
สิ่งต่าง ๆ การแกปั้ญหา และความพรอ้มดา้นวิชาการเพื่อเป็นพืน้ฐานทางการศึกษา พบว่าทกัษะ
การคดัเลือกวตัถุ และทกัษะการแกไ้ขภาพปริศนานัน้เป็นหนึ่งในการทดสอบดา้นสติปัญญาตาม
ช่วงวยั ในเด็กอายุ 4-5 ปี นอกเหนือจากทกัษะการวาดภาพระบายสี ทกัษะการตดักระดาษดว้ย
กรรไกร ทกัษะการป้ันดิน ทกัษะการใชป้ระสาทสมัผัสที่สามารถพฒันาการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กได้
โดยการใชก้ิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคไ์ด ้หรืออาจตอ้งเป็นกิจกรรมศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อพฒันา
ดา้นการเรียนรูโ้ดยเฉพาะ โดยอา้งอิงตามเกณฑก์ารวัดประเมินของสถาบนัราชานุกูล ทัง้นีจ้าก 
การประเมิน ทักษะการคัดเลือกวตัถุ และทักษะการแก้ไขภาพปริศนา พบว่า เด็กออทิสติกกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับรุนแรงน้อยซึ่งไม่ได้มีปัญหาด้านสติปัญญาล่าช้ากว่าวัย  สอดคล้องกับ  
จฑุามาส วรโชติก าจร (2554, น. 11) กลา่ววา่โรคออทิสติกมาจากความผิดปกติทางสมองและเด็ก
ออทิสติกสามารถดีขึน้ไดถ้า้ไดร้บัการส่งเสรมิอย่างเหมาะสม ทางการแพทยไ์ดแ้บ่งอาการของโรค
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นีเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่รุนแรงนอ้ย มีสติปัญญาดี ภาษาดีพอใช ้เรียนรว่มกบัเด็กปกติได ้ รุนแรงปาน
กลาง มีพัฒนาทางสงัคมกับภาษาที่จ  ากัด ช่วยตัวเองไดด้ีพอใช้ และรุนแรงมาก มีภาวะปัญญา
อ่อนร่วม ภาษาและสังคมพัฒนาไม่ค่อยพัฒนา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรคเ์พื่อพัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็กอาจไม่ส่งผลต่อ ทักษะการคัดเลือกวัตถุ และทักษะการ
แกไ้ขภาพปรศินา 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการวจิยั 
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคช์่วงแรก เด็กออทิสติกยงัไม่คุน้เคยกับวสัดุอุปกรณ์ 

ที่หลากหลายท าใหเ้กิดความกงัวล ส่งผลใหเ้ด็กนิ่งเฉยไม่กลา้ท ากิจกรรมผูว้ิจยัตอ้งคอยเสริมแรง 
อยู่บ่อยครัง้ แต่เม่ือเด็กเริ่มคุน้เคยแลว้สงัเกตไดช้ดัเจนเลยว่าเด็กสนุกและตื่นเตน้กบักิจกรรมใหม่
ทุกครัง้ กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ช่วยกระตุ้นความอยากรู้ อยากลอง อยากลงมือท า รวมทั้ง 
ยงัสรา้งสมาธิในการท ากิจกรรมเพิ่มมากขึน้ 

2. การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกวัสดุที่
ตนเองชอบส่งผลใหเ้ด็กมีความกลา้แสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานตนเอง เช่นกิจกรรมรอ้ย
ลูกปัดสะพานโคง้ ที่เด็กไดเ้ลือกสีลูกปัด เสน้ลวดก ามะหยี่  และไดด้ัดโครงลวดในแบบที่ตนเอง
ตอ้งการ หรือกิจกรรมธรรมชาติของดินเหนียวเด็กมีโอกาสไดส้  ารวจธรรมชาติ และน าธรรมชาติ
เหลา่นัน้มาสรา้งสรรคง์านศิลปะ เป็นตน้ 

3. กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคน์อกจากช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้มดั
เล็กของเด็กออทิสติกแลว้ยงัช่วย เรื่องระบบประสาทสมัผัสสรา้งประสบการณ์การรบัรูผ้่าน การ
มอง การสงัเกต การฟัง การท าความเขา้ใจเพื่อปฏิบติัตามค าสั่ง กลา้ลงมือท า และสามารถแกไ้ข
ปัญหาบางประการท่ีติดขดัระหว่างท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นพืน้ฐานส าคญัในการใช้
ชีวิตส าหรบัเด็กออทิสติก 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์ามารถเสรมิสรา้งพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ไม่ว่าจะเป็นในเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ หรือว่าในเด็กปกติ กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ จะช่วย
พัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เด็กจะได้รบัประสบการณ์ ความกล้าแสดงออก  
การท างานอย่างเป็นขัน้ตอน และฝึกสมาธิ ดงันัน้สามารถเลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยัจะ
ท าใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การเลือกกิจกรรมที่ เหมาะสมกับกลุ่มเด็ก  ตามล าดับพัฒนาการที่แตกต่างตาม
รายบคุคล เช่นการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กออทิสติกควรตอ้งค านึงว่า เด็กออทิสติก
แต่ละคนไม่เหมือนกนัมีระบบประสาทสมัผสัการรบัความรูส้กึที่แตกต่าง ในเด็กบางคนอาจไม่ชอบ
สมัผสับางประการ หรือในเด็กบางคนชอบมาก ดงันัน้ผูส้อนควรใหเ้ด็กไดป้รบัตวัการสอนควรเริ่ม
จากกิจกรรมท่ีง่ายขัน้ตอนไม่ซบัซอ้น แลว้คอ่ย ๆ ปรบัเป็นกิจกรรมท่ียากขึน้ตามล าดบั 

3. การอธิบายตวักิจกรรมใหเ้ด็กออทิสติกเขา้ใจ ผูส้อนตอ้งพดูเสียงดงัฟังชดั อธิบายแบบ
สัน้ กระชับ ตรงประเด็น เป็นขัน้เป็นตอน และมีตัวอย่างชิน้งานใหเ้ด็กดู เพราะในเด็กออทิสติก 
ไม่ถนัดเรื่องการท าความเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือสิ่งที่ต้องจินตนาการ  การมีรูปร่าง 
ที่แน่นอนจะท าใหเ้ดก็เขา้ใจไดง้่าย 

4. ผูส้อนสามารถปรบักิจกรรมและเลือกใชอ้ปุกรณส์ื่อการสอนที่หาง่ายหรือสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถิ่นของตนเอง ก็สามารถสรา้งการเรียนรูใ้หเ้ด็กออทิสติกไดเ้หมือนกนั 

5. ควรมีการสงัเกตและจดบนัทกึพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมอยู่ตลอด เพื่อผูส้อนจะได้
เขา้ใจเด็กออทิสติกมากยิ่งขึน้ รบัรูอ้ารมณ ์ความรูส้ึกของเด็ก เพื่อปรบัการเรียนรูบ้างประการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจรรมศิลปะสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กออทิสติกที่มีผลต่อการ

พฒันาทางดา้นอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั ดา้นความสามารถทางวิชาการ 
คณิตศาสตร ์หรอื ภาษาไทย ดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ ดา้นพฤติกรรมการเขา้สงัคม เป็นตน้ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์นกลุ่มเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษอื่น  ๆ เช่น 
ดาวนซ์ินโดรม พิการทางการไดย้ิน ตาบอด สมาธิสัน้ หรอืในเด็กที่มีความพิการซ า้ซอ้น 

3. ควรมีการจดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคใ์นมมุมองอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพ การระบายสี
ตามจงัหวะดนตรี ชา้ เรว็ หรือการเคลื่อนไหวของรา่งกายทุกส่วนในการท ากิจกรรมศิลปะ เพื่อให้
เด็กไดร้บัสมัผสัดา้นอื่น ๆ เพิ่มเติม 

4. ขอ้จ ากัดในการท ากิจกรรมควรตอ้งมีการปรบัระยะเวลาจ านวนการท ากิจกรรมเพิ่ม
มากขึน้เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ ์
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ภาคผนวก ก 
- คูมื่อการใช ้แบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา 
- แบบประเมินประเมนิทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็และสติปัญญา 
- คูมื่อแบบบนัทกึพฒันาการระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก รายกิจกรรม 
- แบบบนัทกึพฒันาการระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก รายกิจกรรม 
- เหตผุล ความแตกตา่งในการบนัทกึความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก รายกิจกรรม 

  



  128 

ค าจ ากัดความ แบบประเมินทกัษะดา้นการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กและสตปัิญญา 
 

การวาดภาพระบายสี คือการใช้ดินสอ สีเทียน สีโปสเตอร ์วาดภาพและระบายสี  
ตามก าหนด โดยเป็นการประเมินทักษะการรบัรูด้า้นประสาทสมัผัส ความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น 
และแม่นย า แบง่ออกเป็น 11 หวัขอ้ในการทดสอบ 
 

การตัดกระดาษดว้ยกรรไกร คือการใชมื้อ 1 ขา้งจับกรรไกร มืออีก 1 ขา้ง จับกระดาษ
และตดัตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเป็นการประเมินทกัษะการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง และทกัษะการใชมื้อ
และตาประสานสมัพนัธ ์แบง่ออกเป็น 6 หวัขอ้ในการทดสอบ 
 

การป้ันดิน คือการใชแ้ปง้โด นวด ป้ัน คลงึ ตามรูปแบบท่ีก าหนด  โดยเป็น ประเมินทกัษะ
การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ และ ความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และแม่นย า แบ่งออกเป็น  
4 หวัขอ้ในการทดสอบ 
 

การใชป้ระสาทสัมผัส คือการใช้มือควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างแม่นย าตามรูปแบบ  
ที่ก าหนด โดยเป็นการประเมินทักษะการใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง และทักษะการใชมื้อและตาประสาน
สมัพนัธ ์แบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้ในการทดสอบ 
 

การคดัเลือกวตัถแุละรูปภาพ คือการใชต้ามองและสงัเกตตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเป็น
การประเมินทกัษะการสงัเกตและสติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ในการทดสอบ 
 

การแกปั้ญหาและการต่อภาพปริศนา คือการใชต้ามองและสงัเกตตามรูปแบบที่ก าหนด 
โดยเป็นการประเมินทกัษะการสงัเกตและสติปัญญา แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ในการทดสอบ 
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คู่มือแบบประเมินทกัษะด้านการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็และสตปัิญญา 
 
ลักษณะของแบบประเมิน 

แบบประเมินนี ้เป็นแบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื ้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ในการเคลื่อนไหว มือ และนิว้มือ ทั้ง 2 ขา้ง รวมทั้งการท างานระหว่างมือ และตาที่
ประสานสมัพนัธก์นั 
 
เวลาทีใ่ช้ในการประเมิน 

ระยะเวลาในการประเมิน 30 นาที 
ประเมินก่อนท าการทดลอง 1 สปัดาห ์
ประเมินหลงัท าการทดลอง 1 สปัดาห ์

 
การเตรียมการประเมิน 

1. ผูว้ิจยัศกึษาแบบประเมินใหเ้ขา้ใจกระบวนการประเมินทัง้หมด 
จากนัน้สรา้งความคุน้เคยกบันกัเรียนก่อนท าการประเมิน ขณะประเมินควรใชภ้าษา

ที่สัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย และไม่พดูเสียงเบาจนเกินไป 
2. อปุกรณท์ี่ใชใ้นการประเมิน 

2.1 แบบประเมินทกัษะดา้นการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและสติปัญญา 
2.2 นาฬิกาจบัเวลา 
2.3 อปุกรณต์ามหวัขอ้ที่ใชป้ระเมิน 

2.3.1 การวาดภาพระบายสี 
1. กระดาษสีขาว 80 แกรม มีรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

ขนาด 5X5 ซม. 
2. กระดาษสีขาว 100 แกรม รูปทรงวงกลม ขนาด 10X10 ซม. 
3. รูปภาพสตัวส์  าหรบัระบายสีไม ้และสีโปสเตอร ์
4. กระดาษสีขาว เพื่อลอกรูปภาพตามค าบอก 
5. สีไมแ้ท่งใหญ่ Size: Jumbo 
6. ดินสอ 
7. สีโปสเตอร ์
8. พูก่นั  
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2.3.2 การตดักระดาษดว้ยกรรไกร 
1. กรรไกรขนาดกลาง 
2. กระดาษสีขาว 80 แกรม มีแถบเสน้ตรงขนาด 20 ซม. 
3. กระดาษสีขาว 80 แกรม 15 x 15 ซม . มี รูปวงกลมขนาดเส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง 10 ซม. ตรงกลาง 
4. กระดาษสีขาว 80 แกรม 15 x 15 ซม. มีรูปครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง 10 ซม. ตรงกลาง 
5. กระดาษสีขาว 80 แกรม 15 x 15 ซม. มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาด  

10 x 10 ซม. ตรงกลาง 
6. กระดาษสีขาว 80 แกรม 15 x 15 ซม. มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสัขนาด 10 x 10 

ซม. ตรงกลาง 
2.3.3 ป้ันดิน (ดินน า้มนั) 

1. ดินน า้มนั 
2. รูปภาพ จดุเรียงเป็นเสน้ตรง จ านวน 5 จดุ 
3. กระดาษเทาขาว รูปวงกลม ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 ซม. 
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2.3.4 การใชป้ระสาทสมัผสั 
1. ที่เจาะกระดาษ 
2. กระดาษสีขาว 120 แกรม ส าหรบัเจาะรูกระดาษ 
3. กระดาษเทาขาวรูปวงกลมขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. เจาะรู 6 รู 

ส  าหรบัรอ้ยเชือก 
4. กระดาษเทาขาวรูปวงกลมขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 10 ซม. มีเทปกาวแปะ

ตามเสน้วงกลม 
5. เชือกผกูปมตรงปลาย ความยาว 30 ซม. เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มม. 
6. เชือก ความยาว 30 ซม. เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มม. 
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2.3.5 การคดัเลือกวตัถแุละรูปภาพ 
1. กรอบรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
2. การด์ หรอืแผ่นไมใ้สก่รอบรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
3. วตัถสุิ่งของ 8 สีขึน้ไป 

 

 
 

2.3.6 การแกปั้ญหาและการตอ่ภาพปรศินา 
1. กอ้นไมส้ี่เหลี่ยมลกูบาศก ์3 สี 6 อนั 
2. รูปภาพจิก๊ซอวท์ี่ตดัออกเป็น 9 ชิน้ 
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3. การเตรียมสถานที่ ผูว้ิจัยจัดเตรียมห้องขนาดพอเหมาะไม่กวา้งเกินไป 
และไม่เล็กเกินไป มีแสงสวา่งเพียงพอ และไม่มีเสียงรบกวนปราศจากอนัตราย 

4. การเตรียมผูป้ระเมิน ผูว้ิจยัสรา้งความคุน้เคยกบัผูร้บัการประเมิน โดยการ
พดูคยุเพื่อท าความรูจ้กั และสรา้งบรรยากาศใหผ้่อนคลายก่อนเริม่การประเมิน 
 
การด าเนินการประเมิน 

หากท าไดต้ามเกณฑ ์ใหใ้สเ่ลข 1 ลงในช่องบนัทกึคะแนน ผ่าน 
หากท าไดบ้างสว่นตามเกณฑใ์หใ้สเ่ครื่องหมาย 1 ลงในช่องบนัทกึคะแนน ผ่าน 
หากท าไม่ไดต้ามเกณฑ ์ใหใ้สเ่ครื่องหมาย 0 ลงในช่องบนัทกึคะแนน ไม่ผา่น 
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แบบประเมินทกัษะด้านการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กและสตปัิญญา 
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ค าจ ากัดความ แบบบันทกึพัฒนาการระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  
รายกจิกรรม 

 
ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญในการใชมื้อและนิว้มือ คือ ความสามารถเคลื่อนไหว

ขยบัมือและนิว้มือไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนไหวไดท้นัที อาจจะมีมือ
หรอืนิว้มือขา้งใดขา้งหนึ่งคลอ่งแคลว่มากกวา่อีกขา้ง 
 

ความยืดหยุ่น หรือความสามารถในการเคลื่อนไหวมือและนิว้มือ คือ ความสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือและนิว้มือไดเ้ต็มขีดจ ากดัของการเคลื่อนไหวนัน้ ๆ สามารถเปลี่ยนองศาของมือ
และนิว้มือไดแ้บบไม่แข็งทื่อ 
 

ความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุมือและนิว้มือ คือ ความสามารถควบคมุ
มือและนิว้มือไดอ้ย่างแม่นย าตามสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้
 

การประสานกัน ระหว่างมือทัง้ 2 ขา้งสามารถท างานประสานกนั คือ ความสามารถใช้
กลา้มเนือ้มือและนิว้มือไดท้ัง้ 2 ขา้ง โดยท างานประสานสมัพนัธก์นัไดเ้ป็นอย่างดี 
 

การรบัรูด้า้นประสาทสมัผสั การใชต้าและมือท างานประสานสมัพนัธก์นั คือ เด็กสามารถ
ใชมื้อ, นิว้มือและตาท างานประสานสมัพนัธก์นัไดเ้ป็นอย่างดี 
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คู่มือแบบบันทกึพัฒนาการระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก รายกิจกรรม 
 

ประเดน็ 
การประเมิน 

คะแนน 

ดมีาก  
( 3 คะแนน ) 

ด ี 
( 2 คะแนน ) 

พอใช้  
( 1 คะแนน ) 

ปรับปรุง  
( 0 คะแนน ) 

1. ความคล่องแคล่ว 
หรอืความช านาญใน
การใชมื้อและนิว้มือ 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ววอ่งไว
เปลี่ยนทิศทางใน
การเคล่ือนไหวได้
ทนัที อาจจะมีมือ
หรอืนิว้มือขา้งใดขา้ง
หนึ่งคล่องแคล่ว
มากกวา่อีกขา้ง 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ววอ่งไว
แตผู่ว้ิจยัยงัตอ้ง
กระตุน้บา้งเป็น
บางครัง้ 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดแ้ตย่งั
มีความเฉ่ือยชา 
ผูว้ิจยัยงัตอ้ง
กระตุน้บา้ง
ประมาณ 50% 

เด็กไม่สามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดด้ว้ย
ตนเองมีการเหม่อ
เลย ผูว้ิจยัยงัตอ้ง
กระตุน้อยู่ตลอด 

2. ความยืดหยุ่น หรอื
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวมือและนิว้
มือ 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดเ้ต็ม
ขีดจ ากดัของการ
เคลื่อนไหวนัน้ ๆ
สามารถเปลี่ยน
องศาของมือและนิว้
มือไดแ้บบไม่แข็งทื่อ 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือได้
สามารถเปลี่ยน
องศาของมือและนิว้
มือไดแ้ตย่งัแข็งทื่อ
อยู่บา้ง 

เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดแ้ต่
สามารถเปลี่ยน
องศาของมือและ
นิว้มือไดเ้อง ผูว้ิจยั
ยงัตอ้งกระตุน้บา้ง
ประมาณ 50% 

เด็กไม่สามารถ
เคลื่อนไหวขยบัมือ
และนิว้มือไดด้ว้ย
ตนเองไม่สามารถ
เปลี่ยนองศาของมือ
และนิว้มือได ้ผูว้ิจยั
ยงัตอ้งกระตุน้อยู่
ตลอด 

3. ความแม่นย าและ
ความสามารถในการ
ควบคมุมือและนิว้มือ 

เด็กสามารถควบคมุ
มือและนิว้มือได้
อย่างแม่นย าตาม
สถานการณท์ี่
ก  าหนดให ้

เด็กสามารถควบคมุ
มือและนิว้มือไดแ้ต่
ยงัไม่คอ่ยแม่นย า
ตามสถานการณท์ี่
ก  าหนดให ้

เด็กสามารถ
ควบคมุมือและนิว้
มือไดเ้พียง
เล็กนอ้ย ผูว้ิจยัยงั
ตอ้งกระตุน้บา้ง
ประมาณ 50% 

เด็กไม่สามารถ
ควบคมุมือและนิว้
มือไดเ้ลย ผูว้ิจยัยงั
ตอ้งกระตุน้อยู่
ตลอดเวลา 
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ประเดน็ 
การประเมิน 

คะแนน 

ดมีาก  
( 3 คะแนน ) 

ด ี 
( 2 คะแนน ) 

พอใช้  
( 1 คะแนน ) 

ปรับปรุง  
( 0 คะแนน ) 

4. การประสานกนั 
ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง
สามารถท างาน
ประสานกนั 

เด็กสามารถใช้
กลา้มเนือ้มือและนิว้
มือไดท้ัง้ 2 ขา้ง  
โดยท างานประสาน
สมัพนัธก์นัไดเ้ป็น
อย่างดี 

เด็กสามารถใช้
กลา้มเนือ้มือและนิว้
มือไดท้ัง้ 2 ขา้ง แต่
ยงัท างานประสาน
สมัพนัธก์นัไดไ้ม่ดี 

เด็กสามารถใช้
กลา้มเนือ้มือและ
นิว้มือไดท้ัง้ 2 ขา้ง 
แตย่งัติดการใชแ้ค่
มือเดียวในการ
ท างาน ผูว้ิจยัยงั
ตอ้งกระตุน้ใหใ้ชท้ัง้ 
2 มือบา้งประมาณ 
50% 

เด็กสามารถใช้
กลา้มเนือ้มือและ
นิว้มือไดท้ัง้ 2 ขา้ง 
แตย่งัติดการใชแ้ค่
มือเดียวในการ
ท างาน ผูว้ิจยัยงั
ตอ้งกระตุน้ใหใ้ชท้ัง้ 
2 มืออยู่ตลอดเวลา 

5. การรบัรูด้า้น
ประสาทสมัผสั การ
ใชต้าและมือท างาน
ประสานสมัพนัธก์นั 

เด็กสามารถใชมื้อ, 
นิว้มือและตาท างาน
ประสานสมัพนัธก์นั
ไดเ้ป็นอย่างดี 

เด็กสามารถใชมื้อ, 
นิว้มือและตาท างาน
ประสานสมัพนัธก์นั
ไดแ้ตย่งัไม่ดีวิจยัยงั
ตอ้งกระตุน้ใหม้อง
บา้งประมาณ 50% 

เด็กสามารถใชมื้อ, 
นิว้มือและตา
ท างานประสาน
สมัพนัธก์นัไดแ้ตย่งั
ไม่ดีวิจยัยงัตอ้ง
กระตุน้ใหม้องอยู่
ตลอดเวลา 

เด็กไม่สามารถใช้
มือ, นิว้มือและตา
ใหท้ างานประสาน
สมัพนัธก์นัได ้
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คู่มือตารางประเด็นในการบันทกึพัฒนาการระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  
รายกจิกรรม 

 

กิจกรรม ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 4 5 

กิจกรรมที่ 1   
✔️ ✔️ ✔️ 

กิจกรรมที่ 2   
✔️ ✔️ ✔️ 

กิจกรรมที่ 3   
✔️  

✔️ 

กิจกรรมที่ 4 ✔️ ✔️   
✔️ 

กิจกรรมที่ 5 ✔️ ✔️   
✔️ 

กิจกรรมที่ 6 ✔️ ✔️ ✔️   

กิจกรรมที่ 7   
✔️  

✔️ 

กิจกรรมที่ 8    
✔️ ✔️ 

กิจกรรมที่ 9    
✔️ ✔️ 

กิจกรรมที่ 10   
✔️  

✔️ 

กิจกรรมที่ 11   
✔️  

✔️ 

กิจกรรมที่ 12 ✔️ ✔️  
✔️  

กิจกรรมที่ 13 ✔️ ✔️  
✔️  

กิจกรรมที่ 14 ✔️ ✔️  
✔️  

กิจกรรมที่ 15 ✔️ ✔️  
✔️  

กิจกรรมที่ 16 ✔️ ✔️  
✔️  
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แบบบันทกึพฒันาการระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก รายกิจกรรม 
 
รหสั ....................................................................... 

กิจกรรม ประเด็นการประเมิน 

1 2 3 4 5 

กิจกรรมที่ 1      

กิจกรรมที่ 2      

กิจกรรมที่ 3      

กิจกรรมที่ 4      

กิจกรรมที่ 5      

กิจกรรมที่ 6      

กิจกรรมที่ 7      

กิจกรรมที่ 8      

กิจกรรมที่ 9      

กิจกรรมที่ 10      

กิจกรรมที่ 11      

กิจกรรมที่ 12      

กิจกรรมที่ 13      

กิจกรรมที่ 14      

กิจกรรมที่ 15      

กิจกรรมที่ 16      
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ข้อเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดีมาก 3 คะแนน 
ดี 2 คะแนน 
พอใช ้ 1 คะแนน 
ปรบัปรุง 0 คะแนน 
 
เหตุผล ความแตกต่างในการบันทกึความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ รายกิจกรรม 
 

กิจกรรม เหตุผลความแตกต่างในการบันทกึ 

กิจกรรมที่ 1 มุ่งเนน้การท างานของมือทัง้ 2 ขา้งในการระบายสีแบบ Finger Paint  
โดยนกัเรยีนจะตอ้งใชต้า และมือ ท างานไปพรอ้มกนัเพ่ือใหเ้กิดความแม่นย า
ในการระบายใหอ้ยู่ในกรอบท่ีก าหนด 

กิจกรรมที่ 2 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 1 เนน้การท างานของมือทัง้ 2 ขา้งในการฉีกกระดาษ
ทรายและแกะสติกเกอร ์โดยนกัเรยีนจะตอ้งใชต้า และมือ ในการหามมุ 
เพื่อแกะสติกเกอรอ์อกมาและแปะอย่างแม่นย าใหอ้ยู่ในกรอบที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 3 มุ่งเนน้ความแม่นย าในการใชน้ิว้จุม่สีและป้ัมลงตามจดุท่ีก าหนด โดยนกัเรยีน
จะตอ้งใชต้าและมือควบคูไ่ปพรอ้มกนัในการมองสีและจุ่มสีใหถ้กูตอ้ง 

กิจกรรมที่ 4 นกัเรยีนสามารถนวดดินทัง้ 2 สีโดยใชมื้อและนิว้มืออย่างคลอ่งแคลว่ยืดหยุน่
โดยเปลี่ยนทิศทางของมือและนิว้มือไปในองศาท่ีตอ้งการเพ่ือใหด้นิรวมเป็นสี
เดียวกนั และสามารถแปะดนิไดต้ามจดุและลากดินเช่ือมต่อกนัโดยใชต้าและ
มือท างานรว่มกนั 

กิจกรรมที่ 5 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 4 รูปแบบการบนัทกึเหมือนกบักิจกรรมที่ 4 
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กิจกรรม เหตุผลความแตกต่างในการบันทกึ 

กิจกรรมที่ 6 การนวดดินเหนียวท่ีมุง่เนน้การใชมื้อและนิว้มืออย่างคลอ่งแคลว่ยืดหยุ่น 
โดยเปลี่ยนทิศทางของมือและนิว้มือไปในองศาท่ีตอ้งการเพ่ือใหด้นินิ่มและ
ออ่นตวัลง และสามารถหยบิเศษวสัดกุดลงดินโดยออกแรงอย่างแมน่ย า
เพื่อใหเ้ศษวสัดตุิดอยู่กบัดิน 

กิจกรรมที่ 7 มุ่งเนน้ความแม่นย าในการบบีกาวใหอ้ยู่ในกรอบรูปทรงที่ก าหนดโดยใชต้า
และมือท างานไปพรอ้มกนัเพ่ือไม่ใหก้าวออกนอกกรอบ 

กิจกรรมที่ 8 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 7 การใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานกนัในการหยิบ
รูปทรงเพื่อทากาวและแปะลงไปตามแบบ โดยนกัเรยีนจะตอ้งใชต้า และมือ
ท างานรว่มกนัเพ่ือใหส้ามารถแปะลงไปตามแบบท่ีก าหนดไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมภาพพิมพเ์นน้การท างานของมือทัง้ 2 ขา้งในการทาสีและพลิก
แม่พิมพเ์พื่อกดภาพใหต้ิดกบักระดาษโดยนกัเรยีนจะตอ้งใชต้า และมือ
ท างานควบคูต่ลอดกิจกรรมเนื่องจากขัน้ตอนที่หลากหลาย 

กิจกรรมที่ 10 มุ่งเนน้การใชต้า และมือท างานรว่มกนัโดยนกัเรยีนจะตอ้งควบคมุการระบาย
สีใหอ้ยู่ในกรอบท่ีก าหนดอยา่งแม่นย า 

กิจกรรมที่ 11 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 10 รูปแบบการบนัทกึเหมือนกบักิจกรรมที่ 10 

กิจกรรมที่ 12 นกัเรยีนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานรว่มกนัในการหยิบลกูปัดเพ่ือรอ้ยลง
เชือกไดโ้ดยมือและนิว้มือจะตอ้งมีความคลอ่งแคลว่ยืดหยุ่นในการเปลี่ยน
องศาของลกูปัดไปในทิศทางท่ีสามารถรอ้ยลงเชือกได ้

กิจกรรมที่ 13 นกัเรยีนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานรว่มกนัในการดงึหนงัยางเพ่ือเก่ียวกบั
กระดาษแข็งและใชมื้อหยิบจบัดอกไมโ้ดยสามารถปรบัเปลี่ยนองศาของมือ
และนิว้มืออย่างคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่นเพ่ือเสียบดอกไมเ้ขา้กบักระดาษแข็ง 
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กิจกรรม เหตุผลความแตกต่างในการบันทกึ 

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการใชก้รรไกรนกัเรยีนจะตอ้งใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานรว่มกนัและ
สามารถเคลื่อนไหวมือและนิว้มืออย่างคลอ่งแคลว่ในการเคลื่อนที่มือขา้งที่จบั
ดินน า้มนัไปเรือ่ย ๆ เพ่ือใหมี้จงัหวะในการตดั และสามารถใชท้ี่คีบคีบดิน
น า้มนัขึน้มาไดโ้ดยปรบัเปลี่ยนองศาของมือและนิว้มือใหพ้อเหมาะ 

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการใชก้รรไกรนกัเรยีนจะตอ้งใชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานรว่มกนัและ
สามารถเคลื่อนไหวมือและนิว้มืออย่างคลอ่งแคลว่ในการเคลื่อนที่มือขา้งที่จบั
กระดาษไปเรือ่ย ๆ เพ่ือใหมี้จงัหวะในการตดั และสามารถจบักรรไกรไดใ้น
องศาที่เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 16 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 15 รูปแบบการบนัทกึเหมือนกบักิจกรรมที่ 15 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แผนการจัดกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
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กิจกรรมที ่1 
 
ชื่อกิจกรรม สร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่1 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุ 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนมีความสามารถดา้นการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ท างานรว่มกนั 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย  
โดยการระบายสีดว้ยมือเป็นการใชป้ระสาทสมัผสัผ่านการรบัรูค้วามรูส้กึเม่ือไดส้มัผสักบัวตัถทุี่เป็น
ของเหลว และเคลื่อนไหวตวัและแขนไปในทิศทางตา่ง ๆ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั (Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรม ดา้นการเคลื่อนไหว (gross motor development) เป็น
ความสามารถของรา่งกายที่ครอบคลมุถึงการบงัคบัอวยัวะต่าง ๆ ของรา่งกายและความสมัพนัธ์
ทางดา้นการเคลื่อนไหวทัง้หมด 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สูก่ิจกรรม โดยผ่านการเลา่นิทาน พรอ้มเปิดคลิป VDO เก่ียวกบัทะเล

ใหน้กัเรยีนด ู
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนเลน่เกม “ตามหาสตัวน์  า้” โดยน าเอาของเลน่รูปสตัวท์ะเลใสล่งไป

ในอา่งน า้และใหน้กัเรยีนหา เป็นการใหน้กัเรยีนคุน้เคยกบัน า้ก่อนที่จะเริม่ท ากิจกรรม 
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กิจกรรมช่วงที ่2 สร้างทะเลและหาดทราย 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรมวา่วนันีเ้ราจะมาสรา้ง “ทะเล” 
2. ผูว้ิจยัเตรียมสีส  าหรบั Finger paint โดยใชส้ีฟ้าเป็นหลกั บีบลงจานสีที่ขนาดใหญ่

พอที่ใหน้กัเรยีนวางฝ่ามือลงไปได ้
3. ใหน้กัเรยีนน ามือทัง้ 2 ขา้งจุ่มสี และระบายลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ ใหท้ าตอ่เนื่อง

จนกวา่จะเต็มทัง้กระดาษ 
4. รอใหก้ระดาษที่ระบายสีแหง้ เพื่อจะน ามาท ากิจกรรมสรา้งทะเลและหาดทราย 

ครัง้ที่ 2 
5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูป้ระสาทสมัผัสการควบคุมการใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง และ 

การเคลื่อนไหวรา่งกาย 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผู้วิจัยสรุปอีกครัง้ว่าลักษณะของทะเลเป็นอย่างไรและให้ความรูส้ึกแบบไหน  

เม่ือนกัเรยีนไดส้มัผสัน า้ 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ นิทาน และคลิป VDO เรื่อง ทะเล 
➢ อา่งน า้ และของเลน่รูปสตัว ์
➢ สี Finger paint 
➢ จานสี 
➢ กระดาษแผ่นใหญ่ 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชต้าและมือท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพโดยเคลื่อนไหวรา่งกาย
ใชมื้อและนิว้มือทัง้ 2 ขา้ง ควบคมุการระบายสีใหเ้ต็มแผ่นและไม่ใหอ้อกนอกกรอบ  
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กิจกรรมที ่2 
 
ชื่อกิจกรรม สร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่2 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุ 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนมีความสามารถดา้นการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ท างานรว่มกนั 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย  
โดยการระบายสีดว้ยมือเป็นการใชป้ระสาทสมัผสัผ่านการรบัรูค้วามรูส้กึเม่ือไดส้มัผสักบัวตัถทุี่เป็น
ของเหลว และเคลื่อนไหวตวัและแขนไปในทิศทางตา่ง ๆ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรม ดา้นการเคลื่อนไหว (gross motor development) เป็น
ความสามารถของรา่งกายที่ครอบคลมุถึงการบงัคบัอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย และความสมัพนัธ์
ทางดา้นการเคลื่อนไหวทัง้หมด 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สู่กิจกรรม โดยผ่านการเล่านิทาน พรอ้มเปิดคลิป VDO เก่ียวกบัหาด

ทรายใหน้กัเรยีนด ู
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนเลน่เกม “ตวัอะไรเอ่ยอยู่ในทราย” โดยน าเอาของเลน่รูปปใูสล่งไป

ในกระบะทรายและใหน้ักเรียนหา เป็นการใหน้ักเรียนคุน้เคยกับเนือ้สัมผัสทรายที่มีเนือ้หยาบ
ก่อนที่จะเริม่ท ากิจกรรม 
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กิจกรรมช่วงที ่2 สร้างทะเลและหาดทราย 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรมวา่วนันีเ้ราจะมาสรา้ง “หาดทราย” 

ต่อจากงานสรา้งทะเลคราวที่แลว้ 
2. ผู้วิจัยเตรียมกระดาษทรายเบอร ์120 (เป็นกระดาษทรายแบบขัดหยาบ) ให้

นกัเรียนฉีกกระดาษออกมาเป็นเสน้จากนัน้ใหท้ากาวและติดลงไปใหเ้ต็มบรเิวณดา้นลา่งของทะเล
ที่นกัเรยีนท าไวค้ราวก่อน 

3. ผู้วิจัยให้นักเรียนเลือกสติกเกอร์รูปสัตว์ทะเล , เรือใบ , ต้นมะพร้าว และ
องคป์ระกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัทะเล  

4. จากนัน้ใหน้กัเรียนแปะสติกเกอรล์งบนทะเล และหาดทรายของตนเองเป็นอนัเสรจ็
สมบรูณ ์

5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูป้ระสาทสมัผสัการควบคมุการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ในการ
ฉีกกระดาษและการเคลื่อนไหวรา่งกาย 

กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัสรุปอีกครัง้ว่าลกัษณะของหาดทรายเป็นอย่างไรใหค้วามรูส้ึกแบบไหนเม่ือ

นกัเรยีนไดส้มัผสัทราย 
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนโชวผ์ลงานของตนเอง และบอกว่าในงานของตนมีอะไรประกอบ

อยู่บา้ง 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ นิทาน และคลิป VDO เรื่อง หาดทราย 
➢ กระบะทราย และของเลน่รูปสตัว ์
➢ กระดาษทราย เบอร ์120 
➢ กาว 
➢ สติกเกอร ์รูปสตัวท์ะเล, เรือใบ, ตน้มะพรา้ว เป็นตน้ 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใช้ตาและมือท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใชมื้อทั้ง 2 ขา้งฉีก
กระดาษ และแกะสติกเกอรเ์พื่อแปะลงบนผลงานศิลปะของตนเองไดอ้ย่างแม่นย า 
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กิจกรรมที ่3 
 
ชื่อกิจกรรม ใส่สีดอกไม้ด้วยนิว้มือ 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุ 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ผ่านการสมัผสัโดยการใชน้ิว้มือ
สมัผสัสี และแปะสีลงตามช่อง เพื่อพฒันาดา้นการเคลื่อนไหว และควบคมุการท างานของนิว้มือ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึง ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุม (Precision 
and Control) สามารถควบคมุการใชก้ลา้มเนือ้นิว้ และมือไดโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรม ดา้นการปรบัตวั ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่กิจกรรม โดยบอกว่า “วนันีเ้ราจะมาท าช่อดอกไมส้่งความสุขกัน”  

ใหด้นูกัเรยีนรูปภาพดอกไม ้และช่อดอกไม ้
3. ผูว้ิจัยให้นักเรียนเลือกรูปภาพดอกไม้ที่ตนชอบจากดอกไม้ที่ผูว้ิจัยเตรียมไวใ้ห้  

คนละ 3 ดอก และบอกสีต่าง ๆ จากดอกไมท้ี่ตนเลือก จากนัน้ลองใหน้กัเรียนวางดอกไมเ้หล่านัน้
ลงช่อดอกไม ้  
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กิจกรรมช่วงที ่2 ใส่สีดอกไม้ด้วยนิว้มือ 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนดงูานตวัอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวนันีเ้ราจะลงสีดอกไมด้ว้ยนิว้

มือของเรา โดยการใชน้ิว้จุ่มสีและแปะลงรูปภาพดอกไมต้ามสีที่ก  าหนด 
2. ผูว้ิจยัเตรียมสีโปสเตอรใ์หน้กัเรียนเพื่อจุ่มสี และกระดาษรูปดอกไมท้ี่มีวงกลมสีใน

ดอกไมก้ าหนดเอาไว ้ใหน้กัเรยีนเลือกรูปดอกไมท้ี่ตนเองชอบคนละ 3 ดอก 
3. ใหน้กัเรียนใชน้ิว้จุ่มสีโปสเตอรแ์ละน ามาแปะลงวงกลมในดอกไมต้ามสีที่ก  าหนด 

โดยการเปลี่ยนสีนัน้นกัเรยีนจะตอ้งเปลี่ยนนิว้มือ เพื่อไม่ใหส้ีปนกนั 
4. ท าวนไปจนครบ 3 ดอก ขัน้ตอนสดุทา้ยใหน้กัเรียนท าดอกไมท้ัง้ 3 ดอก มาทากาว

ติดรวมกนัใน Template ช่อดอกไมท้ี่ผูว้ิจยัเตรียมไวใ้ห ้
5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูก้ารประสานงานระหว่างตา และมือ ในการแปะสีได้

ถกูตอ้งตามก าหนด 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนโชวผ์ลงานของตนและบอกช่ือสีของดอกไมท้ี่ตนเองท า 

 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ รูปภาพดอกไมแ้ละช่อดอกไม ้
➢ Template ช่อดอกไม ้
➢ กระดาษรูปดอกไม ้
➢ สีโปสเตอร ์
➢ จานสี 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใชต้าและมือท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใชน้ิว้มือแปะสีลงรูป
ดอกไมต้ามสีที่ก  าหนดไดอ้ย่างแม่นย า 
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กิจกรรมที ่4 
 
ชื่อกิจกรรม เรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่1 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้เสน้พืน้ฐาน เสน้ตรง เสน้เฉียง เสน้โคง้ 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสรมิใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว 
และการใชเ้ครื่องมือออกแรงในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าใหร้า่งกายและกลา้มเนือ้ส่วนต่าง ๆ 
ไดเ้คลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั  

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึงความคล่องแคล่วในการใชมื้อ (dexterity) และความยืดหยุ่น 
(Flexibility) คือการเคลื่อนไหวของมือและนิว้มือไดอ้ย่างไม่แข็งทื่อ 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่ าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม ให้นักเรียนท ากิจกรรมเรื่องเส้นผ่านการ movement 

รา่งกายเป็นเสน้แบบต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้าธิต 
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3. ใหน้ักเรียนร่วมเลียนแบบเสน้ โดยท าตามที่ผูว้ิจยัสาธิต คือเสน้ตรงแนวตัง้ใหย้ืน
ตรง, เสน้ตรงแนวนอนใหน้อนราบกบัพืน้, เสน้เฉียงใหน้กัเรียนชูแขนขึน้ขา้งใดขา้งหนึ่งพรอ้มกาง
แขนออก, เสน้โคง้ใหช้แูขนขึน้และจบัมือกนักบัเพื่อนโคง้ตวัลงใหเ้ป็นสะพานโคง้ 

กิจกรรมช่วงที ่2 เรียนรู้เส้นผ่านแป้งโด 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรม 
2. ผูว้ิจยัเตรียมดินน า้มนั แม่สีเอาไว ้3 สี คือ แดง, เหลือง, น า้เงิน 
3. ใหน้ักเรียนเลือกสีดินน า้มันที่ตนเองชอบ คนละ 2 สี จากนัน้ใหน้ักเรียนนวดดิน

น า้มนั 2 สีเขา้ดว้ยกนัจนดินน า้มนักลายเป็นเนือ้เดียวกนัและเปลี่ยนสีไปจากเดิม แดง/เหลือง = สม้, 
เหลือง/น า้เงิน = เขียว, น า้เงิน/แดง = ม่วง 

4. ใหน้กัเรียนป้ันดินน า้มนัของตนเป็นกอ้นเล็ก ขนาดประมาณ 1 ซม. จากนัน้ใหก้ด
ลงแผ่นกระดาษที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้ ในแผ่นกระดาษจะมีรูปจุดที่ต่อกันเป็นเส้นตรงแนวตั้ง , 
แนวนอน, เสน้เฉียง และเสน้โคง้ 

5. เม่ือวางดินน า้มนัลงจดุจนครบทกุจดุแลว้ ใหน้กัเรียนใชน้ิว้มือลากดินน า้มนัใหจ้ดุ
แต่ละจดุเช่ือมต่อกนัจนกลายเป็นเสน้ 

6. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูเ้รื่องเสน้ผ่าน การกดดินน า้มนั 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนโชวผ์ลงานของตนเอง และบอกว่าในผลงานนีป้ระกอบไปดว้ยเสน้

อะไรบา้ง 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ ดินน า้มนั 
➢ รูปภาพตน้แบบ 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรยีนสามารถเคลื่อนไหวมือเพื่อนวดดินน า้มนัใหก้ลายเป็นเนือ้สีเดียวกนั สามารถมอง
และใช้นิ ้วมือกดดินน ้ามันลงจุดพรอ้มเกลี่ยดินน ้ามันให้กลายเป็นเส้นตามรูปแบบได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น  
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กิจกรรมที ่5 
 
ชื่อกิจกรรม เรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่2 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถใชเ้สน้พืน้ฐาน เสน้ตรง เสน้เฉียง เสน้โคง้ สรา้งเป็นรูปภาพได ้

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว 
และการใชเ้ครื่องมือออกแรงในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าให้รา่งกายและกลา้มเนือ้ส่วนต่าง ๆ 
ไดเ้คลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั  

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึงความคล่องแคล่วในการใชมื้อ (dexterity) และความยืดหยุ่น 
(Flexibility) คือการเคลื่อนไหวของมือและนิว้มือไดอ้ย่างไม่แข็งทื่อ 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผูว้ิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สูก่ิจกรรม โดยผ่านการเลน่เกม ชิน้สว่นที่หายไป 
3. วิธีการเลน่ผูว้ิจยัเตรียมรูปภาพขนาดใหญ่ที่ประกอบไปดว้ยเสน้แบบต่าง ๆ คือ 

เสน้ตรงแนวตัง้, แนวนอน, เสน้เฉียง และเสน้โคง้ โดยเสน้เหลา่นัน้จะประกอบเป็นรูปภาพแบบง่าย 
จากนัน้ใหน้กัเรยีนหยิบชิน้สว่นของเสน้แบบต่าง ๆ วางลงรูปภาพใหถ้กูตอ้ง  
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กิจกรรมช่วงที ่2 เรียนรู้เส้นผ่านแป้งโด 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรม 
2. ผูว้ิจยัเตรียมดินน า้มนั แม่สีเอาไว ้3 สี คือ แดง, เหลือง, น า้เงิน 
3. ใหน้ักเรียนเลือกสีดินน า้มันที่ตนเองชอบ คนละ 2 สี จากนัน้ใหน้ักเรียนนวดดิน

น า้มนั 2 สีเขา้ดว้ยกนัจนดินน า้มนักลายเป็นเนือ้เดียวกนัและเปลี่ยนสีไปจากเดิม แดง/เหลือง = สม้, 
เหลือง/น า้เงิน = เขียว, น า้เงิน/แดง = ม่วง 

4. ใหน้กัเรียนป้ันดินน า้มนัของตนเป็นกอ้นเล็ก ขนาดประมาณ 1 ซม. จากนัน้ใหก้ด
ลงรูปภาพที่ผูว้ิจยัเตรียมไวใ้ห ้ในรูปภาพมีรูปจุดที่ต่อกนัเป็นเสน้ตรงแนวตัง้ , แนวนอน, เสน้เฉียง 
และเสน้โคง้ ทกุเสน้จะประกอบกนัเป็นภาพแบบง่ายในชีวิตประจ าวนั 

5. เม่ือวางดินน า้มนัลงจดุจนครบทกุจดุแลว้ ให้นกัเรียนใชน้ิว้มือลากดินน า้มนัใหจ้ดุ
แต่ละจดุเช่ือมต่อกนัจนกลายเป็นรูปภาพ 

6. กิจกรรมนี ้จะเป็นการเรียนรูเ้รื่องเส้นที่ประกอบเป็นรูปภาพในชีวิตประจ าวัน  
ผ่านการกดดินน า้มนั 

กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัใหน้ักเรียนโชวผ์ลงานของตนเอง และบอกว่าในผลงานนีค้ือภาพอะไรและ

ประกอบไปดว้ยเสน้อะไรบา้ง 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ เกมการเรียนรูเ้รื่องเสน้ 
➢ ดินน า้มนั 
➢ รูปภาพตน้แบบ 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรยีนสามารถเคลื่อนไหวมือเพื่อนวดดินน า้มนัใหก้ลายเป็นเนือ้สีเดียวกนั สามารถมอง
และใช้นิ ้วมือกดดินน ้ามันลงจุดพรอ้มเกลี่ยดินน ้ามันให้กลายเป็นเส้นตามรูปแบบได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น 
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กิจกรรมที ่6 
 
ชื่อกิจกรรม ธรรมชาตขิองดนิเหนียว 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนเคลื่อนไหวมือดว้ยความแม่นย า 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใช้กระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติ ไดเ้ลือกใชว้สัดจุากธรรมชาติมาสรา้งสรรคเ์ป็นการพฒันาดา้นประสาทสมัผสั ผ่านการ
จบั มอง และการดมกลิ่น 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึงความคล่องแคล่วในการใช้มือ (Dexterity), ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) คือการเคลื่อนไหวของมือและนิ ้วมือได้อย่างไม่แข็งทื่อ และความแม่นย าและ
ความสามารถในการควบคมุ (Precision and control) 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สูก่ิจกรรม โดยผ่านการเลา่นิทานเก่ียวกบัธรรมชาติ 
3. ผู้วิจัยพานักเรียนออกไปส ารวจธรรมชาติภายในบริเวณศูนยก์ารเรียน และให้

นกัเรยีนไดล้องสมัผสัดิน, ใบไม,้ ดอกไม ้และเมลด็พนัธุช์นิดต่าง ๆ 
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กิจกรรมช่วงที ่2 ธรรมชาติของดิน 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรม 
2. ผูว้ิจยัเตรียมดินใหน้กัเรยีนนวด และขย า เป็นเวลา 5 - 10 นาที เพื่อเป็นการเตรยีม

ดินใหพ้รอ้ม 
3. ใหน้ักเรียนน าดินกดลงบนจานกระดาษลกัษณะเป็นวงกลมที่ผูว้ิจัยเตรียมไวใ้ห ้  

ใหก้ดดินจนเต็มจานสงูขึน้มาประมาณ 1 cm. 
4. ให้นักเรียนเลือกวัสดุจากธรรมชาติที่ผู้วิจัยเตรียมไวใ้ห้ เช่น เมล็ดถั่ว , ดอกไม้, 

ใบไม,้ กิ่งไม,้ ลกูสน 
5. จากนัน้ใหน้  าวสัดทุี่นกัเรียนเลือก น ามาปัก หรือกด ลงบนดินที่ท  าไวใ้หเ้ป็นผลงาน

ศิลปะแบบอิสระ 
6. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูป้ระสาทสมัผสัการควบคมุการใชมื้อ และนิว้มือทัง้ 2 

ขา้ง 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนโชวผ์ลงานของตนเอง และผูว้ิจัยสรุปอีกครัง้ว่าลกัษณะของดิน

เป็นอย่างไรใหค้วามรูส้กึแบบไหนเมื่อไดส้มัผสั 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ นิทานเรื่องธรรมชาติ 
➢ ดิน 
➢ วสัดจุากธรรมชาติ เช่น เมลด็ถั่ว, ใบไม,้ กิ่งไม,้ ลกูสน 
➢ จานกระดาษ 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชมื้อและนิว้มือนวดดินอย่างคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น และกดดินลงบนจาน
วงกลมไดท้ั่วทัง้จานอย่างแม่นย า และสามารถออกแรงกดวสัดุจากธรรมชาติลงบนดินไดโ้ดยไม่
หลดุออกจากจาน 
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กิจกรรมที ่7 
 
ชื่อกิจกรรม สร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่1 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าในการควบคมุกลา้มเนือ้มือ และนิว้มือ 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้รูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมพัฒนาดา้นสติปัญญา 
การแสดงความรูส้ึกผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะทางดา้นการเรียนในรูปแบบที่
แตกตา่ง 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึงความแม่นย าและความสามารถในการควบคุม (Precision 
and Control) การที่นกัเรยีนสามารถควบคมุ มือ และนิว้มือในการบีบกาวใหต้รงตามเสน้ที่ก  าหนด 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม โดยให้นักเรียนดูรูปภาพเก่ียวกับรูปทรง สามเหลี่ยม , 

สี่เหลี่ยม และวงกลม 
3. ใหน้กัเรียนรว่มเลน่เกมตามหารูปทรง ซึ่งเป็นเกมที่มีรูปทรงในชีวิตประจ าวนัอยู่ใน

เลม่กิจกรรม 
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กิจกรรมช่วงที ่2 สร้างรูปทรงจากกาว 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรม 
2. ผูว้ิจัยเตรียมกาวลาเท็กซ์, สีโปสเตอร,์ กากเพชร ใหน้ักเรียน จากนัน้ใหน้ักเรียน 

เทกาวลงถว้ยที่เตรยีมไว ้และเทสีโปสเตอรใ์นปรมิาณที่พอเหมาะกบักาว เติมกากเพชรเป็นขัน้ตอน
สดุทา้ย 

3. ใหน้กัเรยีนคนกาวลาเท็กซใ์หส้ีโปสเตอรแ์ละกากเพชรเขา้กนัเป็นเนือ้เดียว 
4. เม่ือกาวลาเท็กซแ์ละสีรวมกันเป็นเนือ้เดียวแลว้ ผูว้ิจัยน ากาวมาใส่ขวดที่บีบได้

เพื่อใหน้กัเรยีนบีบ 
5. ผูว้ิจยัวางรูปภาพที่เป็นรูปทรง เริ่มจากวงกลม 2 ขนาด ใหญ่ เล็ก ใหน้ักเรียนบีบ

กาวลงตามเสน้วงกลมที่ก าหนด ต่อมาเป็นรูป สี่เหลี่ยม 2 ขนาด ใหญ่ เล็ก และสุดทา้ยเป็นรูป 
สามเหลี่ยม 2 ขนาด ใหญ่ เลก็ ใหน้กัเรยีนบีบกาวจนครบทกุรูปทรง 

6. หลงัจากบีบกาวจนเสร็จ รอใหก้าวแหง้ เพื่อใชรู้ปทรงเหล่านีใ้นกิจกรรมสรา้งรูป
จากกาว ครัง้ที่ 2 

7. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูรู้ปทรง สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัทบทวนเรื่องรูปทรง สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม 

 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ กาวลาเท็กซ ์
➢ สีโปสเตอร ์
➢ กากเพชร 
➢ ไม ้/ ชอ้น ส าหรบัคนกาว 
➢ รูปภาพ รูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใชต้าและมือท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบีบกาวจากขวดเพื่อ
ลากตามเสน้ รูปทรงที่ถกูก าหนดไว ้คือ รูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม ไดท้ัง้ 2 ขนาด 
ใหญ่ เลก็ ไดอ้ย่างแม่นย า 
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กิจกรรมที ่8 
 
ชื่อกิจกรรม สร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่2 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนมีความสามารถดา้นการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ท างานรว่มกนั 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้รูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมพัฒนาดา้นสติปัญญา 
เช่ือมโยงการท างานของสมองและประสบการณข์องนกัเรยีนโดยแสดงออกมาทางภาพรูปทรง  

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึงการรวมกันของการรับ รู ้ด้านป ระสาทสัมผัส (Sensory 
perceptual integration) หมายถึงการประสานกนัระหว่างการรบัรูด้า้นประสาทสมัผสัและการใช้
กลา้มเนือ้เล็ก 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม โดยให้นักเรียนดูรูปภาพเก่ียวกับรูปทรง สามเหลี่ยม , 

สี่เหลี่ยม และวงกลมที่น  ามาประกอบเป็นรูปทรงตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
3. ใหน้กัเรียนรว่มเลน่เกมตามหารูปทรง ซึ่งเป็นเกมที่มีรูปทรงในชีวิตประจ าวนัอยู่ใน

เลม่กิจกรรมอีก 1 ครัง้เป็นการทบทวน 
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กิจกรรมช่วงที ่2 สร้างรูปร่างจากกาว 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนดงูานตวัอย่างก่อนเริม่กิจกรรม 
2. ผูว้ิจยัเตรียมรูปทรง สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม จากกาวลาเท็กซท์ี่นกัเรียน

ท าไวค้ราวก่อน และรูปทรงจากกาวลาเท็กซท์ี่ผูว้ิจยัท าเอาไวใ้หท้ี่มีหลายขนาด 
3. ผูว้ิจัยเตรียมภาพตนแบบเพื่อใหน้ักเรียนวางรูปทรงจากกาวลาเท็กซต์ามแบบที่

เตรียมไว ้
4. ใหน้ักเรียนเริ่มวางไปทีละรูปทรงลงภาพตน้แบบ เริ่มจากวงกลม , สี่เหลี่ยม และ

สามเหลี่ยม 
5. เม่ือวางเสรจ็จนครบทัง้รูปใหน้กัเรยีนติดกาวรูปทรงทัง้หมดลงภาพตน้แบบ 
6. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการสรา้งรูปทรง สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และวงกลม เป็นรูปภาพ

ในชีวิตประจ าวนั 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัใหน้ักเรียนโชวภ์าพของตนเอง และพูดว่าในรูปภาพนัน้มีรูปทรงที่ประกอบ

เป็นรูปอะไรบา้ง 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ รูปทรงจากกาวลาเท็กซ ์
➢ รูปภาพตน้แบบ 
➢ กาวลาเท็กซ ์

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชต้าและมือท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพโดยใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง วาง
รูปทรง รูปสามเหลี่ยม , รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม ขนาดใหญ่ , เล็ก ได้ตรงตามรูปต้นแบบที่
ก าหนด  
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กิจกรรมที ่9 
 
ชื่อกิจกรรม ภาพพมิพตั์วฉัน 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้ง ประสานสมัพนัธก์นั 
4. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถประกอบชิน้สว่นของรา่งกายเขา้ดว้ยกนัไดท้ัง้หมด 6 สว่น 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ประดิษฐ์ และพิมพภ์าพจากเศษ
วสัด ุสง่เสรมิพฒันาการดา้นสติปัญญา ซึง่เป็นประสบการณท์ี่สง่เสรมิความคิด เก่ียวกบัการรบัรู ้

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม โดยเล่านิทานพรอ้มภาพเรื่องร่างกายของฉัน และท า

ท่าทางประกอบเพลง 
3. ใหน้กัเรียนรว่มเล่นเกม อวยัวะฉันอยู่ตรงไหน โดยผลดักนัหาอวยัวะที่หายไปและ

น าชิน้สว่นที่หายไป น าไปใสใ่หถ้กูตอ้ง 
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กิจกรรมช่วงที ่2 ภาพพมิพต์ัวฉัน 
1. ผูว้ิจยัเตรียมชิน้สว่นรูปอวยัวะตา่ง ๆ ที่ท  าจากลงักระดาษ โดยมีหลากหลายรูปแบบ 
2. ผูว้ิจัยจะเริ่มกิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนดูงานตัวอย่างเริ่มไปทีละอวัยวะ และใหน้ักเรียน

เลือกตามแบบท่ีตนชอบ เช่น ดวงตา มีแบบวงกลม วงร ีใหน้กัเรยีนเลือก 
3. เม่ือเลือกเสรจ็เรียบรอ้ยใหน้กัเรียนจดัวางอวยัวะใหต้รงต าแหน่งทัง้สว่นใบหนา้ ล าตวั 

แขน และขา บนกระดาษลงัที่ผูว้ิจยัเตรียมให ้และทากาวติด 
4. เม่ือไดรู้ปตวัฉันเสรจ็เรียบรอ้ย จะเริ่มเขา้สู่การพิมพภ์าพ โดยผูว้ิจยัสาธิตการกลิง้สีลง

บนแม่พิมพต์วัฉนัใหน้กัเรยีนด ูจากนัน้ใหน้กัเรยีนท าตามโดยสามารถเลือกสีที่ตนเองชอบ 
5. หลงัจากทาสีเสรจ็ใหน้ าแท่นพิมพต์วัฉนัคว ่าลงบนกระดาษวาดรูป และออกแรงกดลง 

เม่ือท าแท่นพิมพข์ึน้ก็จะไดรู้ปภาพพิมพต์วัฉนั 
6. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูจ้ดัวางต าแหน่งอวยัวะภายนอกของรา่งกาย 
กจิกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัทบทวนเรื่องอวยัวะภายนอก อีก 1 รอบ  
3. ใหน้กัเรียนโชวผ์ลงานของตนเอง และชีบ้อกอวยัวะสว่นต่าง ๆ ที่ตนเองท าใหเ้พื่อน ๆ ด ู

 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ กระดาษลงั 
➢ กาวลาเท็กซ ์
➢ สีโปสเตอร ์
➢ ที่กลิง้สี 
➢ ถาดส าหรบักลิง้สี 
➢ กระดาษวาดรูป 100 ปอนด ์

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชต้าและมือท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแปะรูปอวยัวะ
ภายนอกได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้มือทั้ง 2 ข้าง ออกแรงกดแม่พิมพ์โดยมีสีติดออกมา
สมบรูณ ์  
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กิจกรรมที ่10 
 
ชื่อกิจกรรม ระบายสีบนทอ้งฟ้า 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุ 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ผ่านการเคลื่อนไหวรา่งกาย โดย
การระบายสีช่วยเช่ือมโยงการท างานของสมองและพฒันาจินตนาการซึ่งสมัพนัธก์บัประสบการณ์
ของนกัเรยีนโดยแสดงออกมาเป็นภาพ รูปรา่งที่นกัเรยีนคุน้เคย 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึง ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุม (Precision 
and Control) สามารถควบคมุการใชก้ลา้มเนือ้นิว้ และมือไดโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม โดยผ่านการเล่านิทานพรอ้มเปิดคลิป VDO เก่ียวกับ

ทอ้งฟ้ายามค ่าคืนใหน้กัเรยีนด ู
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนเลน่เกม “กลอ่งแห่งดวงดาว” โดยผูว้ิจยัน ากลอ่งเปลา่ที่ดา้นในติด

ดว้ยดาวเรืองแสงเอาไวพ้รอ้มเจาะรูเพื่อใหน้กัเรยีนสามารถมองเห็นได ้และสามารถลว้งมือลงไปใน
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กล่องได ้จากนัน้ใหน้ักเรียนมองลงไปในกล่องจะมีดาวดวงใหญ่ 3 ดาว สีชมพูวางอยู่ใหน้ักเรียน
หยิบออกมา 

กิจกรรมช่วงที ่2 ระบายสีบนทอ้งฟ้า 
1. ผูว้ิจัยเตรียมรูปภาพทอ้งฟ้าไวใ้ตโ้ต๊ะ และใหน้ักเรียนลองนอนลงดวู่าใตโ้ต๊ะนัน้ที่

เป็นรูปทอ้งฟ้าประกอบไปดว้ยรูปรา่งอะไรบา้ง 
2. ผูว้ิจยัเตรียมสีเทียนแท่งใหญ่ใหน้กัเรียนเพื่อระบายสี และบอกกฎกติกาวา่วนันีเ้รา

จะนอนเพื่อระบายสีที่อยู่ใตโ้ต๊ะ 
3. ใหน้กัเรยีนระบายสีจนครบทกุรูป เป็นอนัเสรจ็สมบรูณ ์
4. กิจกรรมนี ้จะเป็นการเรียนรูป้ระสาทสัมผัสความแม่นย าในการควบคุมมือ  

เพื่อระบายสีใหอ้ยู่ในกรอบ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัสรุปอีกครัง้ว่าบนทอ้งฟ้ายามค ่าคืนมีอะไรบา้ง และการนอนระบายสีท าให้

นกัเรยีนรูส้กึอย่างไร 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ นิทาน และคลิป VDO เรื่อง ทอ้งฟ้ายามค ่าคืน 
➢ เกมกลอ่งแห่งดวงดาว 
➢ สีเทียน 
➢ กระดาษแผ่นใหญ่ 
➢ เทปกาว 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชต้าและมือท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคมุมือ และนิว้มือ
ใหร้ะบายสีอยู่ในกรอบอย่างแม่นย า 
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กิจกรรมที ่11 
 
ชื่อกิจกรรม ผนังถ า้หรรษา 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ระหวา่งมือ และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความแม่นย าและความสามารถในการควบคมุ 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ผ่านการเคลื่อนไหวรา่งกาย โดย
การระบายสีช่วยเช่ือมโยงการท างานของสมองและพฒันาจินตนาการซึ่งสมัพนัธก์บัประสบการณ์
ของนกัเรยีนโดยแสดงออกมาเป็นภาพ รูปรา่งที่นกัเรยีนคุน้เคย 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พูดถึง ความแม่นย าและความสามารถในการควบคุม (Precision 
and Control) สามารถควบคมุการใชก้ลา้มเนือ้นิว้ และมือไดโ้ดยขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สู่กิจกรรม โดยใหด้นูกัเรียนรูปภาพเก่ียวกบัภาพวาดในถ า้ สมยัก่อน

และใหน้กัเรยีนลองทายวา่รูปภาพเหลา่นัน้เหมือนอะไร คน หรือ สตัว ์
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเล่นเกม “ใครมีรูปอะไร” โดยผูว้ิจยัแจกรูปภาพใหน้กัเรียนคนละ

รูป (รูปภาพจะมีรูปคน, สัตว)์ จากนั้นผูว้ิจัยจะถามใครไดรู้ปคน ให้น ารูปคนไปแปะลงผนังถ า้ 
ต่อมาใครไดรู้ปสตัว ์ใหน้  ารูปสตัวไ์ปแปะลงผนงัถ า้ เลน่วนกนัจนครบ 4 รอบ 
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กิจกรรมช่วงที ่2 ผนังถ า้หรรษา 
1. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนดูงานตัวอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวนันีเ้ราจะมาระบายสีรูปคน 

และสตัวบ์นก าแพงถ า้โดยใชพู้ก่นัจุ่มสีโปสเตอร ์
2. ผู้วิจัยเตรียมสีไม้ให้นักเรียนเพื่อระบายสี ให้นักเรียนเลือกมุมของตนเองว่า

อยากจะระบายตรงไหนของผนงั มีทัง้ที่ตอ้งยืน และนั่ง  
3. ใหน้กัเรยีนระบายสีรูปภาพทัง้คน และสตัว ์ที่มีทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก 
4. กิจกรรมนีจ้ะเป็นการเรียนรูป้ระสาทสัมผัสความแม่นย าในการควบคุมมือเพื่อ

ระบายสีใหอ้ยู่ในกรอบ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจยัสรุปอีกครัง้วา่บนผนงัถ า้ที่นกัเรยีนระบายสีนัน้มีรูปอะไรบา้ง 

 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ รูปภาพเก่ียวกบัภาพวาดในถ า้ 
➢ รูปภาพคน สตัว ์ส  าหรบัระบายสี 
➢ สีไม ้
➢ เทปกาว 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชต้าและมือท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคมุมือ และนิว้มือ
ใหร้ะบายสีอยู่ในกรอบอย่างแม่นย า 
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กิจกรรมที ่12 
 
ชื่อกิจกรรม ลูกปัดสะพานโค้ง 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานสมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความคล่องแคล่วและยืดหยุ่นในด้านความสามารถในการ

เคลื่อนไหวมือ และนิว้มือ 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว
มือและนิว้มือไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น ผ่านการเคลื่อนยา้ยสิ่งของชิน้เลก็ภายในมือ  

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สูก่ิจกรรม โดยน าลกูปัดขนาดใหญ่มาใหน้กัเรียนดวู่าลกัษณะของมนั

เป็นอย่างไร และสามารถน าลกูปัดไปท าเป็นงานศิลปะแบบไหนไดบ้า้ง 
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเลน่เกม “ลกูปัดงเูลื่อย” โดยเตรียมลกูปัดขนาดใหญ่รอ้ยกบัเชือก

วางนอนกับพืน้ ปิดหัวท้ายไม่ได้ลูกปัดหลุดออกจากเชือกจากนั้นให้นักเรียนเลือนลูกปัดจาก
ทา้ยสุดไป - ไปหนา้สุด สลบักันจนลกูปัดทัง้หมดยา้ยไปอยู่ดา้นหนา้ ใหน้ักเรียนท าสลบักันครบ  
ทกุคน 
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กิจกรรมช่วงที ่2 ลูกปัดสะพานโค้ง 
1. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนดูงานตวัอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวนันีเ้ราจะมารอ้ยลกูปัด และ

น าเสน้ลกูปัดท่ีรอ้ยมาดดัใหเ้ป็นสะพานโคง้ 
2. ผูว้ิจยัเตรียมลกูปัดหลากสี และลวดก ามะหยี่ใหน้กัเรียนเลือกสีตามใจชอบ โดยให้

หยิบลวดคนละ 2 เสน้ 
3. จากนัน้ใหน้ักเรียนเริ่มรอ้ยลูกปัดเขา้ไปในลวดก ามะหยี่ที่ผูว้ิจัยผูกปมไวใ้หด้า้น

ทา้ยทีละเสน้ รอ้ยประมาณคนละ 10-15ลูก เม่ือรอ้ยลูกปัดเสน้แรกเสร็จแลว้ให้ท าเสน้ที่ 2 ต่อ 
นกัเรยีนสามารถเปลี่ยนสีลกูปัดได ้

4. เม่ือรอ้ยลกูปัดเสรจ็ทัง้ 2 เสน้แลว้ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนน าเสน้ลกูปัดดา้นหวัและทา้ย
มาปักลง แท่นโฟมที่ผูว้ิจยัเตรียมไวใ้ห ้ใหเ้ป็นลกัษณะของเสน้โคง้ ท าจนครบทัง้ 2 เสน้ 

5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นฝึกความคล่องแคล่วในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งใหท้ างานประสาน
สมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 
1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนโชวผ์ลงานลกูปัดสะพานโคง้ของตนเองใหเ้พื่อน ๆ ด ู

 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ ลกูปัดหลากสี 
➢ ลวดก ามะหยี่ 
➢ แท่นโฟม 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรยีนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งรอ้ยลกูปัดไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่น และสามารถออก
แรงกดเสน้ลวดก ามะหยี่ใหปั้กลงบนแท่นโฟมได ้
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กิจกรรมที ่13 
 
ชื่อกิจกรรม กรอบรูปดอกไม้ 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานสมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมดา้นประสาทสมัผสัเป็น
การสัมผัสรับรูธ้รรมชาติผ่านการใช้มือ โดยการเคลื่อนไหวนิ ้วมือและมือทั้ง 2 ข้างได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่น รวมไปถึงการใชป้ระสาทสมัผสัผ่านการดมกลิ่น 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่กิจกรรม โดยน าดอกไมช้นิดต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนใชมื้อสมัผสั และ

ลองดมกลิ่น 
3. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มช่ือกิจกรรมว่า “แจกันดอกไมข้องฉันและเธอ” 

โดยให้นักเรียนเลือกดอกไมท้ี่ตนเองชอบมาปักลงแจกันส่วนรวม เริ่มปักคนละ 1 ดอกจากนั้น
สลบักนัไปจนครบทกุคน ท าคนละ 2 รอบ  
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กิจกรรมช่วงที ่2 กรอบรูปดอกไม้ 
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนดูงานตัวอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวันนีเ้ราจะมาท ากรอบรูป

ส าหรบัใสด่อกไมโ้ดยใชว้ิธีการ ปัก หรือ เสียบ ดอกไมล้งบนกรอบรูปที่ท  าจากกระดาษลงั 
2. ผู้วิจัยเตรียมกระดาษลังขนาด A5 ริมกระดาษลังทั้ง 2 ข้างโดยใช้กรรไกรตัด

ประมาณ 1 ซม. จ านวน 5 แถว และเตรยีมหนงัยางขนาดใหญ่ใหน้กัเรยีนคนละ 5 เสน้ 
3. จากนั้นใหน้ักเรียนดึงหนังยางเพื่อเก่ียวกับรอยที่ผูว้ิจัยตัดเอาไวท้ั้ง 2 ขา้ง เก่ียว

หนงัยางจนครบทัง้ 5 เสน้ตามแถว 
4. ใหน้กัเรียนเลือกดอกไมท้ี่ตนเองชอบ เพื่อปัก หรือเสียบดอกไมล้งดา้นในของหนงั

ยางใหด้อกไมต้ิดอยู่กบักระดาษลงั 
5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นฝึกความคล่องแคล่วในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งใหท้ างานประสาน

สมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผู้วิจัยให้นักเรียนโชว์ผลงานกรอบรูปดอกไม้ของตน และลองบอกว่าดอกไม้

เหลา่นัน้มีสีอะไรบา้ง 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ ดอกไม ้และแจกนั 
➢ กระดาษลงัขนาด A5 
➢ หนงัยาง 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใช้มือทั้ง 2 ข้างอย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น เพื่ อดึงหนังยางเก่ียวกับ
กระดาษลังได้ และสามารถปัก หรือเสียบดอกไม้ลงไปโดยที่ดอกไม้ไม่หลุดออกจากกรอบรูป
กระดาษลงั 
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กิจกรรมที ่14 
 
ชื่อกิจกรรม ดนิน า้มันเนือ้ย่าง 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานสมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว
นิว้มือไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะในการใชเ้ครื่องมือในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าให้
รา่งกายและกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ ไดเ้คลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจยัน าเขา้สู่กิจกรรมโดยใหน้ักเรียนดูVDO เก่ียวกับการย่างเนือ้ การใชก้รรไกร

ตดัเนือ้เพื่อย่างลงกระทะ 
3. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนเล่นเกม “มาตัดวตัถุดิบลงกระทะ” ผูว้ิจัยน าวตัถุดิบ เช่น พริก,  

แครอท ฟักทอง, เห็ด และเนือ้ ที่ป้ันจากดินน า้มันวางไวใ้หน้ักเรียน จากนัน้ผูว้ิจัยจะเป็นเสมือน
ลกูคา้บอกนักเรียนว่าอยากไดว้ตัถุดิบอะไรบา้ง โดยเลือกไปทีละอย่าง เช่น พริก สีแดง , แครอท  
สีสม้, ฟักทอง สีเหลือง, เห็ด สีขาว และเนือ้ สีแดง ใหน้กัเรียนตดัชิน้สว่นเหลา่นีล้งกระทะ กิจกรรม
นีน้กัเรยีนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องสีไปดว้ย 
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กิจกรรมช่วงที ่2 ดนิน า้มันเนือ้ย่าง 
1. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนดูงานตัวอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวันนีเ้ราจะมาใชก้รรไกรตัด

วตัถดุิบเพ่ือท าเนือ้ย่าง โดยวตัถดุิบเหลา่นีท้  ามาจากดินน า้มนั 
2. ผูว้ิจยัแจกรูปภาพกระทะป้ิงย่างที่ท  าลงักระดาษใหน้กัเรียนระบายสีตามตอ้งการ 

เม่ือระบายสีกระทะเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 
3. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนเลือกวัตถุดิบ พริก, แครอท ฟักทอง, เห็ด และเนือ้ ใส่จานของ

ตนเอง จากนัน้แจกกรรไกรและจานอีก 1 ใบใหน้กัเรยีนเพื่อใสว่ตัถดุิบที่ตดัแลว้ลงไป 
4. ให้นักเรียนใชท้ี่คีบ คีบวัตถุดิบแต่ละชิน้ใส่ลงไปในกระทะที่ตนเองระบาย โดย

สามารถจดัวางวตัถดุิบตามตอ้งการ 
5. เม่ือจดัวางเสรจ็เรียบรอ้ยผูว้ิจยัจะเป็นคนติดกาวใหเ้พื่อใหว้ตัถดุิบติดอยู่กบักระทะ 

เป็นอนัเสรจ็เรียบรอ้ย 
6. กิจกรรมนีจ้ะเป็นฝึกความคล่องแคล่วในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งใหท้ างานประสาน

สมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม  
2. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนโชวผ์ลงานของตนและบอกช่ือสีของวัตุดิบแต่ละชนิดที่ตนเอง

เลือก 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ VDO การเรยีนรู ้
➢ ดินน า้มนัรูปวตัถดุิบ พรกิ ,แครอท ฟักทอง ,เห็ด และเนือ้ 
➢ รูปภาพกระทะส าหรบัระบายสี 
➢ กรรไกร, กาว 
➢ ที่คีบ 
➢ สีเทียนส าหรบัระบาย 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นกัเรียนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งประสานกนัอย่างคลอ่งแคลว่ ยืดหยุ่นโดยขา้งหนึ่งถือดิน
น า้มนั และมืออีกขา้งถือกรรไกรเพื่อตดัดินน า้มนัใหข้าดออกจากกนั รวมถึงสามารถขยบัมือไปใน
องศาตา่ง ๆ เพื่อคีบดินน า้มนัได ้
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กิจกรรมที ่15 
 
ชื่อกิจกรรม นักออกแบบทรงผม 1 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานสมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว
นิว้มือไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะในการใชเ้ครื่องมือในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าให้
รา่งกายและกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ ไดเ้คลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่กิจกรรมโดยใหน้ักเรียนดูรูปภาพทรงผมแต่ละแบบ ทัง้ผูช้าย และ

ผูห้ญิง พรอ้มVDO เก่ียวกบัทรงผม ผมสัน้, ผมยาว 
3. ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนเล่นเกม “คุณคนนีผ้มสัน้ หรือผมยาว” โดยลกัษณะของเกมจะ

เป็นเหมือนตุ๊กตากระดาษ ผูว้ิจัยแจกทรงผมใหน้ักเรียน มีผมสั้น และผมยาว ผูว้ิจัยจะเป็นคน
ก าหนดทรงผม เช่นคุณคนนีผ้มสัน้ใหน้กัเรียนเลือกภาพผมสัน้มาใสใ่นรูป หรือ คณุคนนีผ้มยาวให้
นกัเรยีนเลือกภาพผมยาวมาใสใ่นรูป 
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กิจกรรมช่วงที ่2 นักออกแบบทรงผม 2 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนดงูานตวัอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวนันีเ้ราจะมาใชก้รรไกรตดัผม 

โดยผมนัน้ท ามาจากกระดาษ ผูว้ิจยัสาธิตวิธีการตดัใหน้กัเรยีนด ู
2. ผูว้ิจยัน ากระดาษสีน า้ตาลที่มีพืน้ผิวหยาบใหน้กัเรยีนตดัเป็นชิน้เลก็ ๆ หลาย ๆ ชิน้ 
3. จากนัน้แจกรูปภาพคนไม่มีผมใหน้ักเรียนเพื่อแปะกระดาษสีน า้ตาลที่ตนเองตัด

เอาไวล้งบนรูปภาพ 
4. นกัเรยีนสามารถออกแบบ แปะกระดาษใหเ้ป็นทรงผมที่ตนเองตอ้งการ 
5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นฝึกความคล่องแคล่วในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งใหท้ างานประสาน

สมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจยัสรุปการเรียนรูเ้รื่องการใชก้รรไกรอีกครัง้ และใหน้กัเรียนโชวผ์ลงานทรงผม

ของตน 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ VDO การเรยีนรู ้
➢ เกมตุ๊กตากระดาษทรงผม 
➢ ภาพคนไม่มีผม 
➢ กระดาษสีน า้ตาล 
➢ กรรไกร, กาว 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งประสานกันอย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นโดยมือขา้งหนึ่ง 
ถือกระดาษ และมืออีกขา้งถือกรรไกรเพื่อตดัตามเสน้ที่ก  าหนด โดยสามารถตัดกระดาษใหข้าด
ออกจากกนัได ้
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กิจกรรมที ่16 
 
ชื่อกิจกรรม นักออกแบบทรงผม 2 
เวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการกิจกรรม 60 นาท ี
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝึกประสาทสมัผสัของนกัเรยีนในดา้นของสงัเกตและการฟัง 
2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชมื้อทัง้ 2 ขา้งท างานประสานสมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความคลอ่งแคลว่ และยืดหยุ่นในการใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง 

 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้การเคลื่อนไหว
นิว้มือไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมีทักษะในการใชเ้ครื่องมือในการท ากิจกรรมศิลปะ ช่วยท าให้
รา่งกายและกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ ไดเ้คลื่อนไหว ท างานประสานสมัพนัธก์นั 

➢ ใชก้ระบวนการของทฤษฎีพัฒนาการดา้นความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ของ Macafee and Leong ที่พดูถึงการท างานประสานกนั ( Coordination) ระหวา่งมือทัง้ 2 ขา้ง 

➢ Gesell เสนอพฒันาการเด็กที่บ่งชีถ้ึงพฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพ
ความพรอ้มทางร่างกาย ดา้นพฤติกรรมดา้นการปรบัตัว ในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกบัระบบความรูส้กึ (Motor Sensory Coordination) การประสานงานระหว่างตากบัมือ 
(Eye - Hand coordination) ซึง่ดไูดจ้ากความสามารถในการใชมื้อของเด็ก 
 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที ่1 น าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ผู้วิจัยทักทายนักเรียน และเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยการท าท่าทาง

ประกอบจงัหวะเพลง 
2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่กิจกรรมโดยใหน้ักเรียนดูรูปภาพทรงผมแต่ละแบบ ทั้งของผูช้าย 

และผูห้ญิง พรอ้มVDO เก่ียวกบัการตดัผม 
3. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเลน่เกม “เปลี่ยนทรงผม” ผูว้ิจยัโหลดแอปพลิเคชั่นส าหรบัเปลี่ยน

ทรงผมและตดัผมมาใหน้กัเรียนเล่น โดยใหน้กัเรียนน าหนา้เขา้ไปในกลอ้งถ่ายรูปจากนัน้ใหเ้ลือก
ทรงผมตามที่ตอ้งการ  
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กิจกรรมช่วงที ่2 ดนิน า้มันเนือ้ย่าง 
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนดงูานตวัอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมว่าวนันีเ้ราจะมาใชก้รรไกรตดัผม 

โดยผมนัน้ท ามาจากกระดาษ ผูว้ิจยัสาธิตวิธีการตดัใหน้กัเรยีนดู 
2. ผูว้ิจยัแจกรูปภาพคนแบบไม่มีผมใหน้กัเรียน จากนัน้ใหน้กัเรียนเลือกกระดาษสีที่

ตดัเป็นเสน้ตรงยาวไวแ้ลว้คนละ 10 เสน้  
3. แปะกระดาษสีลงบนรูปภาพคนแบบไม่มีผมเพื่อท าเป็นผม 
4. จากนั้นใหน้ักเรียนใชก้รรไกรตัดกระดาษสีเหล่านั้นใหก้ลายป็นทรงผมที่ตนเอง

ตอ้งการ 
5. กิจกรรมนีจ้ะเป็นฝึกความคล่องแคล่วในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งใหท้ างานประสาน

สมัพนัธก์นัอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมช่วงที ่3 ขั้นสรุปกิจกรรม 

1. ผูว้ิจยัและนกัเรยีนนั่งหนัหนา้เขา้หากนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจยัสรุปการเรียนรูเ้รื่องการใชก้รรไกรอีกครัง้ และใหน้กัเรียนโชวผ์ลงานทรงผม

ของตน 
 
อุปกรณ ์/ สือ่การเรียนรู้ 

➢ งานตวัอย่าง 
➢ VDO การเรยีนรู ้
➢ ภาพคนไม่มีผม 
➢ กระดาษสีเสน้ตรงยาว ส าหรบัท าผม 
➢ กรรไกร, กาว 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนสามารถใชมื้อทัง้ 2 ขา้งประสานกันอย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นโดยมือขา้งหนึ่ง 
ถือกระดาษ และมืออีกขา้งถือกรรไกรเพื่อตดั สามารถตดักระดาษใหข้าดออกจากกนัได ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบกิจกรรมการทดลอง 
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ภาพกจิกรรมสร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่1 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมสร้างทะเลและหาดทราย คร้ังที ่2 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมใส่สีดอกไม้ด้วยนิว้มือ 
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ภาพกจิกรรมเรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่1 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมเรียนรู้เส้นผ่านดนิน า้มัน คร้ังที ่2 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมธรรมชาติของดินเหนียว 
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ภาพกจิกรรมสร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่1 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมสร้างรูปทรงจากกาว คร้ังที ่2 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมภาพพมิพต์วัฉัน 
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ภาพกจิกรรมระบายสีบนทอ้งฟ้า 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมผนังถ า้หรรษา 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมลูกปัดสะพานโค้ง 
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ภาพกจิกรรมกรอบรูปดอกไม้ 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมดนิน า้มันเนือ้ย่าง 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรมนักออกแบบทรงผม คร้ัง 1 
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ภาพกจิกรรมนักออกแบบทรงผม คร้ัง 2 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณฐันร ีบบุผศิร ิ
วัน เดอืน ปี เกิด 30 สิงหาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554  

มธัยมศกึษาตอนปลาย   
จาก โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ี 
พ.ศ. 2559  
ครุศาสตรบ์ณัฑิต (ค.บ.) คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาศิลปศกึษา   
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2565  
ศิลปกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (ศป.ม.) คณะศลิปกรรม สาขาวิชาศิลปศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 981/28 ซ.พิบลูยอ์ปุถมัภ ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร. 083-019-1092   
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