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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและภาษาของเด็ก
วัยอนุบาลหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กวัยอนุบาลชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
และ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ�ำนวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
ด้วยวิธกี ารแบบจับคู่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบประเมินความ
สามารถทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและภาษาของเด็กวัยอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test Independent
ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยอนุบาลกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มคี ่าเฉลีย่ ความสามารถ
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ภาษาเด็กวัยอนุบาล
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ABSTRACT
The objective of this semi-experimental research was to compare the kindergarteners’ language and fine
motor abilities after having undergone through the creative art activities between the experimental group and the
control one. The sample group consisted of 60 male and female kindergarteners, aged between 3 and 4 years and
studying in Kindergarten 1/1 and 1/2 in the second semester of the 2019 academic year at Watsothornwararam
School, Muang district, Chachoengsao province. The cluster sampling method was applied to select the sample
group and they were assigned as an experimental group and a control group with an equal number by applying the
matching technique. The research instruments consisted of were composed of the creative art activity experience
management plans and the assessment in using fine motor ability and language of the kindergarteners. The data
were statistically analyzed for mean and standard deviation, and the independent t-test was applied to test the
research hypotheses.
The research results revealed the fine motor abilities and language of the experimental group having
undergone the creative art activities were significantly higher than those of the control group at the .05 level.
KEYWORDS: Creative Art Activities, Fine Motor Muscle, Language of Kindergartners
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บทน�ำ

เด็กวัยอนุบาลเป็นช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิตที่มี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญ
ส�ำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนีค้ วรได้รบั
การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
เพือ่ ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของประเทศชาติต่อไป จากแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) พบว่าเด็กอายุระหว่าง 0-3 ปี มีพฒ
ั นาการ
ไม่สมวัยและพัฒนาการล้าช้า นอกจากนีพ้ บว่าเด็กปฐมวัย
อายุระหว่าง 3-5 ปี ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสถานศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึง่ ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและพัฒนาการทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัยของเด็กอนุบาล
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนัน้ สถานศึกษา
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการ
ของเด็กทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม
และสติปญ
ั ญา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
ตามวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพและให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็กเนือ่ งจาก
เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของร่างกาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ตลอดจนพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเนือ่ งจากเป็นทักษะ
ส�ำคัญในการสือ่ สารน�ำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ให้เด็กลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถด้านการคิด การใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึง่ บรูเนอร์
ได้กล่าวไว้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้จากการกระท�ำและสัมผัส
การใช้ความคิดจินตนาการในการท�ำกิจกรรมและก่อให้เกิด
การเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์,
2553) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปัน้ เป็นกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประเภทหนึง่ ทีส่ ามารถส่งเสริมพัฒนากล้ามเนือ้
มัดเล็ก (ผกากานต์ น้อยเนียม, 2556; รวิพร ผาด่าน, 2557)
ท�ำให้เด็กมีทกั ษะการใช้มอื ได้อย่างคล่องแคล่วและสัมพันธ์กนั
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จากการสร้างสรรค์งานศิลป์รปู ทรงต่าง ๆ ด้วยการหยิบจับ
สัมผัส และปัน้ วัสดุประเภทต่าง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปลีย่ นแปลง
รูปทรงง่าย ยืดหยุน่ อ่อนตัว เช่น ดินเหนียว ดินน�ำ้ มัน แป้งโดว์
กระดาษหนังสือพิมพ์ โดยครูตอ้ งวางแผนจัดกิจกรรมเพือ่ ให้
เด็กได้รบั ประสบการณ์จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีห่ ลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาการของเด็ก
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) การกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
นอกจากสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้
และประสาทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
ด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังของเด็กจาก
การสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท�ำกิจกรรม
และน�ำเสนอผลงานทางศิลปะของตนเอง (สรวงพร กุศลส่ง,
2553; อารีย์ ค�ำสังฆะ, 2554; Filipenko, 2006)
จากความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กวัยอนุบาล
และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก
ดังทีก่ ล่าวมา จึงเห็นควรทีจ่ ะมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ทม่ี ตี อ่ ความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและภาษาของเด็กวัยอนุบาล เพือ่ พัฒนาทักษะการ
ใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กในการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การหยิบ จับ คัดเขียน และทักษะการใช้ภาษาซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาไปสู่การอ่านออกเขียนได้ใน
ระดับการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็กวัยอนุบาล หลัง
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม

สมมุติฐานของการวิจัย

หลังได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและการใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม

84

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

กรอบแนวคิดการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การปั้น
1.1 การปั้นแป้งโดว์
1.2 การปั้นดินเหนียว
1.3 การปั้นแป้งขนม
1.4 การปั้นกระดาษหนังสือพิมพ์
2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ
2.1 การระบายสี
2.2 การพิมพ์ภาพ
2.3 การวาดภาพ

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความ
สามารถในการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กและภาษา
ของเด็กวัยอนุบาล
1. ความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
		 1.1 ความคล่องแคล่วการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
		 1.2 ความสามารถควบคุมการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
		 1.3 การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
2. ความสามารถในการใช้ภาษา
		 2.1 การรู้ค�ำศัพท์
		 2.2 การฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่ง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi–
experimental Design ) โดยการทดสอบก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Pretest - Posttest Control
Group Design) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)
ประชากร
เด็กวัยอนุบาล ชาย-หญิง ระดับชัน้ อนุบาล 1 อายุ
ระหว่าง 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 10 ห้องเรียน รวม 300 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เด็กวัยอนุบาล ชาย-หญิง ระดับชัน้ อนุบาล 1 อายุ
ระหว่าง 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน ได้มาด้วยวิธี
การสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) และแบ่งกลุม่
ตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
ด้วยวิธกี ารแบบจับคู่ (Matching) ใช้ผลประเมินพัฒนาการ
กลุม่ ตัวอย่างในการแบ่งกลุม่ เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่
มีความใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ โดยกลุม่ ทดลองจะได้รบั การ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ส่วนกลุม่ ควบคุม
จะได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
2. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ท่พี ัฒนาขึ้น
3. แบบประเมินความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษาของของเด็กวัยอนุบาล
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
		 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (Gesell) และทฤษฎี
การเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner)
		 1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กวัย
อนุบาล 3 ด้าน ประกอบด้วย ความคล่องแคล่วการใช้ทกั ษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็ก ความสามารถการควบคุมการใช้ทกั ษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
และความสามารถด้านภาษาของเด็กวัยอนุบาล 2 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการรูค้ ำ� ศัพท์ การฟัง และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
รวม 12 แผน ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ครั้งละ 40 นาที
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		 1.3 น�ำแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบ
ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กวัยอนุบาล 4 ท่าน และด้านสถิติ
1 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฯ ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554) พบว่าแผนการ
จัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฯ มีค่าเฉลี่ย
แต่ละด้านอยู่ระหว่าง 4.50 – 4.72 มีความเหมาะสมอยู่ใน

85

ระดับมากที่สุด
		 1.4 น�ำแผนการจัดประสบการณ์กจิ กรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ทผี่ า่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปทดลองใช้
(Try Out) กับเด็กวัยอนุบาลชัน้ ที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของเด็กจากการ
ท�ำกิจกรรมและน�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้เหมาะสม
ดังตารางที่ 1 แล้วน�ำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป

ตารางที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สัปดาห์ท่ี
แผนที่
1. การปั้นดินเหนียว
1

2. การปั้นแป้งโด

3. การปั้นขนม

4. การปั้นกระดาษ
หนังสือพิมพ์

ชื่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วงกลมหรรษา

2

เม็ดเล็กเม็ดใหญ่

3

ผลไม้น่ารับประทาน

4

เจ้างูพิษร้าย

5

สัตว์บกสวยงาม

6

สัตว์น�้ำแสนสวย

7

บัวลอยน่ารับประทาน

8

ลูกชุบแสนสวย

9

เม็ดขนุนปั้นง่าย

10

ทรงกลม

11

ลูกชิ้น

12

ฉันปั้นได้

ประเภทความสามารถ
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
การฟังและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรู้ค�ำศัพท์
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
และการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรู้ค�ำศัพท์
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรู้ค�ำศัพท์
ความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรู้ค�ำศัพท์
ความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
และการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การควบคุมการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการรู้ค�ำศัพท์
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2. แบบประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็กวัยอนุบาล
		 2.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินความสามารถ
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็ก
วัยอนุบาลจากเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 2.2 สร้างแบบประเมินความสามารถการใช้
ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็กวัยอนุบาล
เป็นแบบประเมินเชิงปฏิบัติจริง (อังคณา กุลนภาดล,
2559) จ�ำนวน 19 ข้อ 57 คะแนน โดยให้เด็กปฏิบตั ติ ามโจทย์
แต่ละข้อภายในเวลาทีก่ ำ� หนด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
					2.2.1การประเมินความสามารถการใช้
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก แบ่งเป็น 3 ด้าน
									2.2.1.1 ด้านความคล่องแคล่วว่องไว
3 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน
									2.2.1.2 ด้านความสามารถควบคุม
การใช้ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก 3 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม
9 คะแนน
									2.2.1.3 ด้านการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา 3 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน
					2.2.2 การประเมินความสามารถการใช้
ภาษา แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
									2.2.2.1 การรู้ค�ำศัพท์ 5 ข้อ ข้อละ
3 คะแนน รวม 15 คะแนน
									2.2.2.2 การฟังและปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ข้อละ 3 คะแนน รวม 15 คะแนน
		 2.3 สร้างคู่มือการประเมินความสามารถ
การใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กและการใช้ภาษาของเด็กวัย
อนุบาล ประกอบด้วย ค�ำชี้แจงการใช้แบบประเมิน และ
วิธีการประเมิน
		 2.4 น�ำแบบประเมินความสามารถฯ ทีส่ ร้างขึน้
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เด็กวัยอนุบาล 4 ท่าน และด้านสถิติ 1 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั (Item Objective
Congruency: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80

		 2.5 น�ำแบบประเมินความสามารถฯ ที่ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out)
กับเด็กวัยอนุบาล 30 คน ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความ
สามารถการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและภาษาของสิรมิ า ภิญโญ
อนันตพงษ์ (2553) ผลการทดลองใช้เครือ่ งมือพบว่าแบบ
ประเมินอยู่ในระดับดี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและการใช้ภาษา ก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วยแบบประเมินเชิงปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่
4 – 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
การปั้นดินเหนียว การปั้นแป้งโด การปั้นขนม และการ
ปั้นกระดาษหนังสือพิมพ์ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ ประกอบด้วย
การระบายสี การพิมพ์ภาพ การวาดภาพ
3. ประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กและการใช้ภาษา หลังเรียน (Posttest) กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วยแบบประเมินเชิงปฏิบัติจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ
t-test Independent

ผลการวิจัย

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ที่มีต่อความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ภาษาของเด็กวัยอนุบาล มีผลการวิจัยดังนี้
1. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัยอนุบาล ดังตารางที่ 2 –5
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ตารางที่ 2 การประเมินความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
คะแนนเต็ม
S.D.
S.D.
x
x
1. ด้านความคล่องแคล่วการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
9
4.83 0.83 4.93 0.90
2. ด้านความสามารถการควบคุมการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
9
4.30 0.65 4.33 0.88
3. ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
9
4.37
1.00
4.37 0.93
รวม

27

จากตารางที่ 2 การประเมินความสามารถการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จากคะแนนเต็ม
27 คะแนน พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ความสามารถการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กเท่ากับ 13.63 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.88 กลุ่มควบคุมมีค่า
เฉลีย่ คะแนนประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็กเท่ากับ 13.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.50

13.50

1.50

13.63

1.88

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อน
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่าทัง้ สองกลุ่ม
มีค่าเฉลีย่ คะแนนการประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ดังตารางที่ 3 แสดงว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความสามารถ
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนได้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุม่ ตัวอย่าง
n
∑×
S.D
∑D
∑D2
t
p
x
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

*p ≤ .05

30
30

27
27

13.50
13.63

1.50
1.88

4

16

.30

.76

ตารางที่ 4 การประเมินความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
คะแนนเต็ม
S.D.
S.D.
x
x
1. ด้านความคล่องแคล่วการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
9
6.30 1.02 8.43 0.72
2. ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
9
6.20 1.27 8.60 0.81
3. ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
9
6.17 0.79 8.50 0.77
รวม
27
18.67 1.95 25.53 1.77
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จากตารางที่ 4 การประเมินความสามารถการใช้
ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จากคะแนน
เต็ม 27 คะแนน พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเท่ากับ
25.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 กลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความสามารถการใช้
ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กเท่ากับ 18.67 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.95

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลัง
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่ากลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลีย่ คะแนนการประเมินความสามารถการใช้ทกั ษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กสูงกว่ากลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้
รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุม่ ตัวอย่าง
n
∑×
S.D
∑D
∑D2
t
p
x
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

*p ≤ .05

30
30

27
27

18.67
25.53

1.95
1.77

206

42.436

14.24*

.00

2. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษา
ของเด็กวัยอนุบาล ดังตารางที่ 6 - 9
ตารางที่ 6 การประเมินความสามารถการใช้ภาษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ จ�ำแนกรายด้าน
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ความสามารถการใช้ภาษา
คะแนนเต็ม
S.D.
S.D.
x
x
1. ด้านการรู้ค�ำศัพท์
15
6.67
1.12
6.47
1.17
2. ด้านการฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่ง
15
7.23
1.14
6.90
0.96
รวม
30
13.90 1.90 13.37 1.69
จากตารางที่ 6 การประเมินความสามารถการ
ใช้ภาษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ คะแนนประเมินการใช้ภาษา
เท่ากับ 13.37 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ คะแนนประเมินการใช้ภาษาเท่ากับ
13.90 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.90

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษา
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินการใช้ภาษาสูงกว่ากลุม่ ทดลองแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่
7 แสดงว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความสามารถการภาษา
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
กลุม่ ตัวอย่าง
n
∑×
S.D
∑D
∑D2
t
p
x
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

*p ≤ .05

30
30

30
30

13.90
13.37

1.90
1.69

16

256

-1.148

.256

ตารางที่ 8 การประเมินความสามารถการใช้ภาษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ จ�ำแนกรายด้าน
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ความสามารถการใช้ภาษา
คะแนนเต็ม
S.D.
S.D.
x
x
1. ด้านการรู้ค�ำศัพท์
15
10.37 1.47
13.93 1.25
2. ด้านการฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่ง
15
10.43 1.47
12.83
1.41
รวม
30
20.80 1.80 26.77 2.09
จากตารางที่ 8 การประเมินความสามารถการใช้
ภาษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการใช้ภาษา
เท่ากับ 26.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.09 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการใช้ภาษา
เท่ากับ 20.80 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.80

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษา
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินการใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ท่ผี ู้วิจัยพัฒนาขึ้นกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
กลุม่ ตัวอย่าง
n
∑×
S.D
∑D
∑D2
t
p
x
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

*p ≤ .05

สรุปผลการวิจัย

30
30

30
30

20.80
26.77

เด็กวัยอนุบาลกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์มคี ่าเฉลีย่ คะแนนประเมินความสามารถ
การใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กและการใช้ภาษาสูงกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย

1.80
2.02

179

อภิปรายผล

32.041

12.02*

.000

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาความสามารถในการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
และการใช้ภาษาของเด็กวัยอนุบาล มีประเด็นการอภิปราย
ผลดังนี้

90

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

1. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ทักษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็กวัยอนุบาล พบว่า กลุ่มทดลองที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความ
สามารถในการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ คะแนน
การประเมินความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมทุกด้าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
		 1.1 ด้านความคล่องแคล่วการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้
มัดเล็ก กลุ่มทดลองมีพัฒนาการด้านความคล่องแคล่ว
การใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นแป้งโดว์
เป็นการออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ใช้มือและนิ้วมือทั้ง
สองข้างซึง่ เป็นกล้ามเนือ้ มัดเล็กในการท�ำกิจกรรมและได้
สัมผัสกับผิวของแป้งโดว์ทมี่ คี วามยืดหยุ่น เด็กจึงสามารถ
ใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กในการปัน้ แป้งโดว์ได้อย่างคล่องแคล่ว
กว่าเด็กกลุ่มควบคุมที่ท�ำกิจกรรมการวาดภาพ จึงท�ำให้
เด็กกลุ่มทดลองมีพัฒนาการด้านความคล่องแคล่วใน
การใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กได้ดกี ว่าดังทีบ่ รูเนอร์ (Bruner) และ
กีเซล (Gesell) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเรียนรู้การควบคุมการ
ท�ำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการสัมผัสและการปฏิบัติกิจกรรม
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553, 2556) ซึ่งแป้งโดว์เป็น
แป้งทีม่ คี วามเหนียว ปัน้ ง่าย ไม่ตดิ มือ ไม่มกี ลิน่ เหม็น เหมาะ
ส�ำหรับการปัน้ เพือ่ ช่วยฝึกพัฒนาการด้านมิตสิ มั พันธ์ และ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก (พรพิไล เลิศวิชา, 2557) สอดคล้องกับ
ดวงฤทัย ค�ำพะรัก, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ทองสุข
วันแสน และศิริพร อยู่ประเสริฐ (2562) ได้ศึกษาพบว่า
กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
(ผกากานต์ น้อยเนียม, 2556) ท�ำนองเดียวกับวิไล กระจับเงิน
(2562) ได้ศึกษาพบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นสามารถ
พัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็กส�ำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (อาทิตยา วงศ์มณี, 2554)

		 1.2 ด้านความสามารถควบคุมการใช้ทักษะ
กล้ามเนือ้ มัดเล็ก พบว่ากลุม่ ทดลองมีความสามารถควบคุม
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มทดลองได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยการปัน้ ดินเหนียวซึง่ เป็นวัสดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เนื้อดินค่อนข้างเหนียว ผิวสัมผัสหลากหลาย เช่น มี
ความหยาบ ความละเอียด ความแข็ง ความนุ่ม นอกจากนี้
เนื้อดินเหนียวจะแห้งและแข็งตัวค่อนข้างเร็วเด็กจึงต้อง
พยายามปั้นดินเหนียวเป็นรูปทรงต่าง ๆ ให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ควบคุมการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กได้ดกี ว่ากลุ่มควบคุมทีท่ ำ�
กิจกรรมด้วยการพิมพ์ภาพ ซึง่ ปิ่นทอง นันทะลาด (2560)
ได้กล่าวไว้ว่าดินเหนียวจะมีความเหนียวนุ่มท�ำให้สามารถ
นวดและปั้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย เป็นการช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได้ดี นอกจากนี้ดินเหนียวจะ
แข็งตัวค่อนข้างเร็ว เด็กจะต้องปัน้ เป็นรูปทรงต่าง ๆ ให้เสร็จ
ก่อนทีด่ นิ จะแข็งตัว เป็นการช่วยควบคุมการท�ำงานกล้ามเนือ้
มัดเล็กของเด็ก สอดคล้องกับผกากานต์ น้อยเนียม (2556)
ได้ศึกษาพบว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินจะช่วย
ส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กวัยอนุบาลได้ ท�ำนองเดียวกับณภัทสรณ์ นรกิจ (2555)
ได้ศกึ ษาพบว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถ
ส่งเสริมความสามารถการใช้มอื ของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05 คล้ายกับกฤษณา รักนุช (2560)
ได้ศกึ ษาพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell
สามารถพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
เช่นเดียวกับดวงฤทัย ค�ำพะรัก, นนทชนนปภพ ปาลินทร,
ทองสุข วันแสน และศิรพิ ร อยู่ประเสริฐ (2562) ได้ศึกษา
พบว่า กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความ
คล่องแคล่วของกล้ามเนือ้ มัดเล็กได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
1.3 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
พบว่ากลุม่ ทดลองมีความสามารถด้านการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาซึง่ สูงกว่ากลุม่ ควบคุม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
กลุม่ ทดลองได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปัน้
จากวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ การปั้นดินเหนียว การปั้นแป้งโดว์
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และการปัน้ กระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้
มือและนิว้ มือซึง่ เป็นกล้ามเนือ้ มัดเล็กร่วมกับสายตาในการ
ท�ำงานประสานสัมพันธ์กนั จากการประเมินในช่วงสัปดาห์แรก
กล้ า มเนื้อ มือ และสายตาของเด็ ก ยั ง ไม่ สั ม พั น ธ์ กั น
สังเกตจากการใช้มอื หยิบจับวัสดุตา่ ง ๆ ไม่คล่อง เด็กยังปัน้
ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นทุกกิจกรรมเด็ก
สามารถใช้มอื หยิบจับ สัมผัส และปัน้ ได้อย่างคล่องแคล่ว
มากขึน้ สอดคล้องกับสิรมิ า ภิญโญ อนันตพงษ์ (2553) ได้
กล่าวไว้ว่ากิจกรรมศิลปะการปั้นจากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น ดินเหนียว แป้งโดว์สามารถพัฒนาการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาของเด็กวัยอนุบาลได้ (พรพิไล เลิศวิชา,
2557; ศิรประภา พฤทธิกลุ , 2560) ท�ำนองเดียวกับดวงฤทัย
ค�ำพะรัก, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ทองสุข วันแสน และศิรพิ ร
อยูป่ ระเสริฐ (2562) ได้ศกึ ษาพบว่าการปัน้ สามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(บุญธรรม โสภา, 2556) คล้ายกับอาทิตยา วงศ์มณี (2554)
ได้ศกึ ษาการจัดกิจกรรมการปัน้ ทีม่ ตี อ่ ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการปั้นเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษา
ของเด็กวัยอนุบาล พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสามารถการ
ใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์แบบปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน มีประเด็นน่าสนใจดังนี้
		 2.1 ด้านการรู้คำ� ศัพท์ พบว่า เด็กกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น
มีความสามารถด้านการรูค้ ำ� ศัพท์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าเด็กกลุ่มทดลองได้เรียนรู้คำ� ศัพท์ใหม่ ๆ จากการ
ปฏิบัตกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นโดยครูจะใช้
ค�ำศัพท์ตา่ ง ๆ ในค�ำสัง่ การบอกขัน้ ตอนและวิธกี ารปัน้ เช่น
การนวด การกด การคลึง การบีบ หรือค�ำศัพท์เกี่ยวกับ
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หมวดหมูก่ ารปัน้ แต่ละประเภท เช่น หมวดสัตว์ หมวดผลไม้
หมวดขนม เป็นต้น สอดคล้องกับพรพิไล เลิศวิชา (2557)
ได้กล่าวไว้ว่า การปัน้ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้
ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กแล้วยังพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
โดยเด็กจะอธิบายผลงานของตนเองถึงจุดประสงค์ของ
การปัน้ ว่าตนเองต้องการปัน้ อะไรให้เพือ่ นในชัน้ เรียนและ
ยังน�ำมาเล่นบทบาทสมมติแสดงผลงานของตนเอง จึง
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการแสดงออกได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับอรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
(2559) ได้ศึกษาพบว่ากิจกรรมการปั้นงานสร้างสรรค์
ผ่านการเล่านิทานสามารถพัฒนาการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษา
อังกฤษของเด็กอนุบาลได้ (อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร,
2561) ท�ำนองเดียวกับจีรวรรณ นนทะชัย (2555) ได้ศกึ ษา
พบว่า การจัดประสบการณ์เล่านิทานประกอบกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์สามาถพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยได้
		 2.2 ด้านการฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่ง พบว่า
กลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการฟังและปฏิบัติตาม
สูงกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ ยการปัน้ จะต้องฟังและ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปัน้ ตามทีค่ รูบอกทีละขัน้ ตอนอย่าง
ช้า ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
และการปฏิบัติตามดังที่สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2556)
ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะท�ำให้เด็กเกิด
ทักษะการฟัง การมอง การสังเกต การเลียนแบบ เด็กจะ
เรียนรู้ภาษาจากการฟังสิ่งที่ผู้สอนอธิบายและสาธิตแล้ว
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนกิจกรรมทีผ่ ้สู อนก�ำหนดสอดคล้องกับ
พิชญาดา ธาตุอนิ จันทร์ (2553) ทีศ่ กึ ษาการใช้นทิ านภาพ
ประกอบการปั้นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของ
เด็กปฐมวัย พบว่า หลังการจัดกิจกรรมผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการ
ทักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับดีมากคล้ายกับบุหลง
ศุภศิลป์ (2559) ได้ศกึ ษาพบว่า การจัดประสบการณ์ศลิ ปะ
สร้างสรรค์แบบบูรณาการช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย
คล้ายกับวิจติ รา วิเศษสมบัติ (2555) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการจัด
ประสบการณ์ความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาใน
กิจกรรมการปั้นสามารถพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง
และการพูดสูงของเด็กปฐมวัยได้
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผู้สอนควร
ศึกษารายละเอียดเนื้อหา ขั้นตอนการสอน และควรจัด
เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อให้การท�ำกิจกรรมมี
ความต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปัน้
ผูส้ อนอาจใช้คำ� ถามปลายเปิดจากชิน้ งานเพือ่ กระตุน้ ให้เด็ก
กล้าพูด กล้าใช้ภาษาและเรียนรูภ้ าษาในการน�ำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาได้ดขี ้นึ

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม อื่น เช่น การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ
ทางธรรมชาติ การพับกระดาษ การร้อยดอกไม้ เพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะกล้ามเนือ้ มัดเล็กและการใช้
ภาษาส�ำหรับเด็กวัยอนุบาล
2. ควรมีการศึกษาการใช้กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์
กับความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม หรือด้านสติปัญญา
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