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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็

ของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง  ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมเกมส์ท่ีใชมื้อในการ
แข่งขนั   

กลุ่มตวัอยา่งใชก้ารคดัเลือกแบบเจาะจง  ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง11 
คนอาย ุ6-12ปี  โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัรุนแรง   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยเกมส์ท่ีใชมื้อในการ
แข่งขนัจาํนวน 6 เกมส์ ไดแ้ก่ เกมส์ไมห้นีบขนั,เกมส์บอลตกตะกร้า,เกมส์นุ่มน่ิมคายนํ้า,เกมส์แต่งหนา้,
เกมส์ห่วงวิบาก , โดนทัหาหลกั 2 ) เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือแบบวดัความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็  ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีไดถู้กตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่านแลว้  
คณะผูว้ิจยันาํเกมส์ท่ีใชมื้อในการแข่งขนัไปหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยนาํเกมส์ไปทดสอบกบัผู ้
บกพร่องทางดา้นพฒันาการและสติปัญญาจาํนวน  5  คนท่ีมีคุณสมบติัเหมือนและไม่ซํ้ ากบักลุ่มตวัอยา่ง    
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง   ส่วนแบบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็
เม่ือนาํไปใชแ้ลว้  นาํมาหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.91  แลว้นาํไปทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่ง     ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Wilcoxon’s Sign test 
 
ผลการวจิัย 
 คะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา
ระดบัรุนแรงหลงัเขา้ร่วมเกมส์ท่ีใชมื้อในการแข่งขนั    มีคะแนนความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพฒันากิจกรรมเกมส์ท่ีใชมื้อในการแข่งขนัใหง่้ายต่อการนาํไปใชท่ี้บา้น 
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Abstract 
 

The purpose of this study were to compare the ability score of using fine motor for  severe 
mentally retarded children before and after participated in Games that used hands in the competition. 
Subjects were purposive samples of 11 severe mentally retarded children  aged ranging from 6 to 12 
years. The instruments used were 1) Experimental instruments consisted of 6 Mahasanook games such as 
Mai  Neab Kun  game(เกมส์ไมห้นีบขนั) Ball  Tok  Ta-Kla game (เกมส์บอลตกตะกร้า) Num-Nim   Kuy  
Nam game (เกมส์นุ่มน่ิมคายนํ้า) Tang Na game (เกมส์แต่งหนา้) Huang  Vibak game (เกมส์ห่วงวิบาก) 
Donut Ha Lak game( เกมส์โดนทัหาหลกั) 2) Instruments for data collecting was fine motor scale  which 
was already examined by 5 experts. Reliability of Mahasanook Games was done by testing 5 mentally 
retarded children who had the same qualification as samples in order to improve suitable activities for 
subjects. The internal coefficient reliability of fine motor scale was 0.91. Data analysis was done by 
Wilcoxon’s Sign Rank test. 
 
Result : It found that the ability score of using fine motor for subjects after participated in Games that 
used hands in the competition was higher than before and significantly with 0.05. 
 
Suggestion : Games that used hands in the competition should be developed easier to use at home 
 
Keyword : Games that used hands in the competition, ability of using fine motor,severe mentally 
retarded children 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 งานวิจยัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาของ แพทยห์ญิงพรรณพิมล    หล่อตระกลู
ผูอ้าํนวยการสถาบนัราชานุกลู  นางมจัฉรี   โอสถานนท ์ หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล ท่ีใหค้าํแนะนาํ 
ใหค้วามเมตตาและเป็นกาํลงัใจในการดาํเนินการวิจยัเสมอมา   

ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ 
และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ    บุคลากรทางพยาบาลทุกคนในหอผูป่้วยหญิง    หอผูป่้วยชาย 1  หอผูป่้วย
ชาย 2 ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนเป็นอยา่งดี ในระหวา่งการดาํเนินการทดลอง  
 ขอขอบพระคุณผูดู้แลผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาท่ีอนุญาตใหบุ้ตรของตนมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการทดลองเป็นอยา่งดี  ทาํใหก้ารดาํเนินการวิจยัสาํเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   
 สุดทา้ยน้ี คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่ผูบ้กพร่องดา้น
พฒันาการและสติปัญญา มารดา  บิดาและผูดู้แลผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาทุกท่าน ให้
มีสุขภาพกาย   ใจ ท่ีสมบูรณ์ตลอดไป 
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บทที ่1 

บทน า 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  สถาบันราชานุกูลเป็นผู้น าทางวิชาการบริการด้านพัฒนการเด็กและสติปัญญา  
แบ่งการให้บริการเป็น Cluster ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการในปัญหาที่ซับซ้อนแต่ละเพศ
และวัย ในระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพ   การบริการของ Cluster 2  เป็นการให้บริการผู้ป่วยใน 
สำหรับ 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา  อายุ  6-15 ปี  เพศชายและเพศหญิง   ทุกระดับเชาวน์
ปัญญา ในระดับตติยภูมิ ตามมาตรฐานการพยาบาลแบบองค์รวม มีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง
โดยให้ความรู้  ค าแนะน าในเร่ืองการดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา   เพื่อให้ผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีขึ้นและผู้ปกครองสามารถน าความรู้ไปฝึก
ต่อเนื่องที่บ้านได้    
  จากสถิติ จ านวนผู้ป่วยในของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา แต่ละปีมี
จ านวนเพิ่มขึ้น ดังนี้ พ.ศ. 2549 จ านวน 1,147 ราย พ.ศ. 2550 จ านวน 1,647 ราย และ พ.ศ. 2551 
จ านวน 1,872 ราย (ศูนย์สารสนเทศ  สถาบันราชานุกูล)  จากสถิติดังกล่าวสถาบันราชานุกูลจึงได้
ก าหนดนโยบายให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่มาเข้ารับบริการในระยะเวลา  6 เดือน 
เป็น 3 เดือน และมีความก้าวหน้าด้านพัฒนาการทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันทักษะ 1 เร่ือง  เพื่อ
ให้บริการแต่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาตอบสนองกับจ านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง    
แต่ผลการฝึกมีผู้บกพร่องบางรายไม่บรรลุเกณฑ์ตามที่สถาบันตั้งไว้                                                                                                                                         

คณะผู้วิจัยได้ส ารวจพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การฝึกไม่ก้าวหน้า คือ ความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ดี   ท าให้มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  ทักษะพื้นฐานงานบ้าน  ทักษะภาษาและการรับรู้  ทักษะทางสังคม   ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิตประจ าวัน  คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็ก   โดยใช้เกมส์ที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในแต่ละวัย   
ซึ่งเป็นการเพิ่มเทคนิคด้านการฝึกให้น่าสนใจมากขึ้น  โดยไม่จ าเป็นต้องสอนในห้องเรียนเท่านั้น  



  สภาพที่พึงประสงค์     ให้การพยาบาลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา  
อายุ  6-15 ปี  เพศชายและเพศหญิง   ตามมาตรฐานการพยาบาล มีการจ าแนกปัญหาและความ
ต้องการของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาโดยแบบประเมินของกลุ่มการพยาบาล พบว่า 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาต้องได้รับการแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกคือการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก   จึงมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง  เพื่อตกลงบริการฝึกทักษะในเร่ืองที่ผู้ปกครองต้องการ   
โดยใช้คู่มือฝึกทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นแนวทางการฝึก   ท าให้มีความก้าวหน้าใน
ระยะเวลาที่ก าหนด       
 จากการประชุมหอผู้ป่วยใน พบว่าการฝึกเพียงอย่างเดียวในห้องฝึก  ผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาเบื่อ  แสดงพฤติกรรมต่อต้านการฝึก   ร้องทุกคร้ังก่อนเข้าห้องฝึก บางราย
ให้ความร่วมมือในขณะอยู่กลุ่มใหญ่แต่พอฝึกรายบุคคลไม่สนใจ      คณะผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า
งานวิจัยเพื่อหาวิธีการสอนที่หมาะสมกับผู้กพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา  พบว่าการเล่นเป็น
วิธีหนึ่งที่จะท าเกิดความสนใจ แต่การเล่นอย่างไรจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตรงกับปัญหาและความ
ต้องการของเด็ก คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก เพื่อเกิดการเรียนรู้การใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (ศรียา  นิยมธรรม. 2534) 
ก่อนที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ  จึงได้รวบรวมเกมส์ที่พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของผู้บกพร่องด้านพัฒนการและสติปัญญาให้ดีขึ้น  เพราะเกมส์เป็นกิจกรรมการเล่นที่สนุนสนาน  
ผ่อนคลายความเครียด  ช่วยสร้างบรรยายกาศในการเรียน   อีกทั้งช่วยกระตุ้นการท างานของร่างกาย
และสมองท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  ( พัชรินทร์   เออชูชื่น, 2540 )  เกมส์ยังช่วยให้เด็กเกิดความคิด 
และท าให้จ าได้นาน (Grambs  and  Fitch.1970)  จากงานวิจัยของสุภลักษณ์  ชัยภาณุเกียรต์ิ(2543) 
ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับเชาวน์ปัญญา   
20- 34  โดยใช้เกมส์ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่  พบว่าเด็กที่ได้รับการฝึกด้วยเกมการฝึกกล้ามเน้ือใหญ่   
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้น  
  ดังนั้นการน าเกมส์มาใช้ในการส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา   น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มี
พัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่ต่อการเรียนรู้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญา   และผลที่ได้จะการทดลองยังได้ความรู้เกี่ยวกับเกมส์ใหม่   สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการฝึกทักษะด้านอื่นๆต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 

เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันมีผลต่อการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญาระดับรุนแรง  อายุ 6-12  ปี  หรือไม่ 



 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ

และสติปัญญาระดับรุนแรง    ก่อนและหลังการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาระดับรุนแรงหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน จะมีคะแนนความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มขึ้น   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

ประชากร คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง  เพศ ชายและเพศหญิง 
อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน  จ านวน  48 คน  สถาบันราชานุกูล 

เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน
ประกอบด้วย  

1. เกมส์ไม้หนีบขัน 
2. เกมส์บอลตกตะกร้า 
3. เกมส์นุ่มนิ่มคายน้ า 
4. เกมส์แต่งหน้า  
5. เกมส์ห่วงวิบาก 
6. เกมส์โดนัทหาหลัก 

 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ

สติปัญญาระดับรุนแรง 
 



 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง   เพศ ชายและเพศ
หญิง อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชาย 1  และหอผู้ป่วยหญิง   สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่  5  
มกราคม 2552 ถึง 13  กุมภาพันธ์ 2552  โดยใช้วิธีการเลือกโดยการใช้เกณฑ์ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่ผู้ปกครองยินดีให้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญามีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
 3. ต้องไม่มีความพิการซ้ าซ้อนในเร่ือง หูหนวกทั้ง  2 ข้าง   ตาบอดทั้ง  2  ข้างแขนขาไม่มี
อาการแข็งเกร็งและสามารถเดินได้ปกติ  

4. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง IQ  20 -34  แผนกผู้ป่วยใน 
มีจ านวนผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงที่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่าน
เกณฑ์มีจ านวน  11  คน (ชาย 6 คน หญิง  5  คน) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 1. ตัวแปรอิสระคือ เกมส์ที่ใชม้ือในการแข่งขัน 

2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญาระดับรุนแรง  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.ตัวแปรต้น  เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันหมายถึงกระบวนการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ
มือและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาโดยการใช้การเล่นเกมส์ในด้านการใช้กล้ามเนื้อมือ  และมี
กฎ  กติการไม่สลับซับซ้อน  เป็นการเล่นที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 
 
6 เกมส์ได้แก่ 

1.เกมส์ไม้หนีบขัน 
2.เกมส์บอลตกตะกร้า 
3.เกมส์นุ่มนิ่มคายน้ า 
4.เกมส์แต่งหน้า  
5.เกมส์ห่วงวิบาก 



6.เกมส์โดนัทหาหลัก 
2.ตัวแปรตาม  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  หมายถึง การใช้และการท างาน

ประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อมือกับตาของเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา
ในการเคลื่อนไหวมือ ประกอบด้วย  นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว  ฝ่ามือ  อุ้งมือ  ข้อมือ   ซึ่งวัดออกมาเป็น
คะแนนโดยการใช้แบบประเมินในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( สุจิตรา  สุขเกษม  ซึ่งพัฒนามาจากแบบ
ประเมินทักษะการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กระดับก่อนประถมของการศึกษาพิเศษ 
ST. แมร่ี รัฐอิลินอยส์ปี  ค.ศ. 1983) 
 3.ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ระดับรุนแรงหมายถึงเด็กที่แพทย์วินิจฉัยว่ามี
ภาวะปัญญาอ่อน ซึ่งภาวะปัญญาอ่อนเป็นภาวะที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนของการปฏิบัติตน 
ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (IQ = 20-34) มีความจ ากัดของทักษะการปรับตัว
อย่างน้อย 2 จาก 10 ทักษะคือ 1) การสื่อความหมาย 2) การด ารงชีวิตในบ้าน 3) รู้จักใช้แหล่ง
ทรัพยากรในชุมชน 4) การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 5) การใช้เวลาว่าง 6) การดูแลตนเอง 7) 
ทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ 8) รู้จักควบคุมตนเอง 9) การท างาน 10) สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยและแสดงอาการก่อนอายุ18 ปี (WHO, 1992)  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 
 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับเกมส์ที่ท าให้เกิดการกระตุ้นความสนใจของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญา 
 2. เด็กที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความก้าวหน้าตามก าหนดของ
นโยบายของสถาบันราชานุกูล 

3. สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการฝึกทักษะด้านอื่นๆ   
4. มีแนวปฏิบัติการฝึกเด็กเร่ืองความสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้เกมส์  

 

 
 
 
 
 
   
   
   



 
     

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 การวิจัยครั้งนีศ้ึกษาผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนัต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กของผูบ้กพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง  อายุ 6-12  ปี  สถาบันราชานุกูล คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร วารสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปสาระส าคัญทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการวิจัย
น าเสนอเปน็ล าดับ ดงันี ้
  1.เอกสารที่เกี่ยวข้องภาวะปัญญาอ่อนและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 -ภาวะปัญญาอ่อน 

 -ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
  2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่ใช้มอืในการแข่งขันกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

   -เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนั 

   -เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนักับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
  3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.เอกสารที่เกี่ยวข้องภาวะปัญญาอ่อนและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

 1.1ภาวะปญัญาอ่อน 
 

 องค์การอนามัยโลก (World  Health  Organization)  ระบุว่าภาวะปัญญาอ่อนหรือภาวะ
ความบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Retardation) หมายถึง  ภาวะสมองหยุดพัฒนาการหรือพัฒนา
ได้ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดความบกพร่องของทักษะต่างๆ  ในระยะพัฒนาการ  ส่งผลกระทบต่อระดับ
เชาวน์ปัญญาทุกๆ ด้าน เช่น  ความสามารถทางสติปัญญา  ภาษา  การเคลื่อนไหว และทักษะทาง
สังคมมีความบกพร่องในเร่ืองการปรับตัว  อาจมีหรือไม่มีความผิดปกติทางกายหรือทางจิตร่วมด้วย
ก็ได้(กัลยา   สูตะบุตร, 2535 )  โดยก าหนดข้อวินิจฉัยตามระบบ  ICD 10 (International  
Classification of Disease) ว่าควรมีความบกพร่อง  2  ประการคือ ระดับเชาวน์ปัญญา  และ
ความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการในชีวิต    
 AAMD (The American Association of Mental Deficiency) ได้ให้ค าจ ากัดความว่าภาวะ
ปัญญาอ่อนหรือผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาหมายถึง ระดับสติปัญญาที่ด้อยหรือต่ ากว่า



ปกติ เน่ืองจากพัฒนาการของสมองหยุดชะงักหรือเจริญเติบโตไม่เต็มที่ท าให้มีความสามารถจ ากัด
ในด้านการเรียน   ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและมีการเจริญเติบโตไม่สมวัย (ศรียา  นิยมธรรม
,2534:23  ) 
 Schallock(1992)เกณฑ์การพิจารณาภาวะปัญญาอ่อนดังนี้ 
 1.ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือระดับสติปัญญา 70 -75 
 2.มีลักษณะจ ากัดในทักษะการปรับตัวดังต่อไปนี้อย่างน้อย  2 ด้าน 
  2.1.การสื่อความหมาย (Communication) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและ
การแสดงออกเกี่ยวกับข้อมูลสื่อสารผ่านพฤติกรรมที่เป็นสัญลักษณ์และไม่เป็นสัญลักษณ์ 
  2.2.การดูแลตนเอง (Self Care) หมายถึง ทักษะที่ประกอบด้วยการรับประทาน
อาหาร การแต่งตัว การท าความสะอาดร่างกาย การเข้าห้องน้ า และสุขอนามัยอ่ืนๆ ทั่วไป 
  2.3.การด ารงชีวิตในบ้าน (Home Living) หมายถึง การปฏิบัติงานตามกิจวัตร
ประจ าวันในบา้น อาจรวมถึงการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  2.4.ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึงพฤติกรรมทางสังคมเหมาะสม เช่น 
การแสดงความยินดี การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน และการเล่นอย่างเหมาะสม 
  2.5.การควบคุมตนเอง(Self Direction)หมายถึง การสร้างทางเลือกส าหรับตัวเอง
ในการปฏิบัติต่างๆ เช่น การเรียนรู้ การปฏิบัติตัวตามตารางที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย  
  2.6.การใช้บริการสาธารณะ(Community uses) หมายถึง การใช้สาธารณะสมบัติ
อย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทาง การจับจ่ายสินค้า การใช้บริการชุมชน เช่น โรงเรียน  
ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ 
  2.7.สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)หมายถึงการด ารงชีวิตของ
ตนเองให้เป็นสุข และควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
  2.8.การเรียนรู้ทางวิชาการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Functional Academics) หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนทางสติปัญญาและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเช่น การเขียน การอ่าน
ค านวณพื้นฐาน เป็นต้น  ในการเรียนไม่ได้เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ แต่อยู่ที่การรับรู้และทักษะ
ทาง  วิชาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2.9.การใช้เวลาว่า (Leisure) หมายถึงความสนใจในด้านนันทนาการและการใช้
เวลาว่างซึ่งสะท้อนถึงความพอใจส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่คนทั่วไปกระท าอย่างเหมาะสมกับ
วัย 
  2.10.การท างาน (Work)อาจเป็นงานที่ท าเต็มเวลา หรือบางเวลาหรือเวลาที่ก าหนด 
เป็นต้น ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาต้องปรากฏก่อนอายุ  18 ปี 



 ภาวะปัญญาอ่อนเป็นภาวะที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับสติปัญญา
ต่ ากว่าปกติ มีความบกพร่องในทักษะการปรับตัว 2 ทักษะขึ้นไป ซึ่งทักษะการปรับตัวได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
การรู้จักและควบคุมตนเอง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย หน้าที่ในการศึกษา การพักผ่อนและ
การท างานซึ่งเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี (AAMR ,1992 cited in Sadock, 2000) 
 ดังนั้นผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาคือบุคคลที่มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าปกติ 
คือประมาณ   70  ร่วมกับมีความจ ากัด อย่างชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่   และความบกพร่องในการ
ปรับตัวอย่าง น้อย  2   ด้านซึ่งเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี  
 

 อุบัติการณ์  
 

โดยทั่วไปพบผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาประมาณร้อยละ 1 - 3  ของ
ประชากร และข้อมูลปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีประมาณร้อยละ 2.5 – 3 ของประชากร (Department of 
Mental Retardation, 2003) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2500 ส ารวจโดย Dr.Allen Stroller จากองค์การ
อนามัยโลก พบผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาร้อยละ 1 ของประชาการ และข้อมูลปี 
พ.ศ.  2542   พบความชุกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.3 ของประชากร(อุดม เพชรสังหาร, 2545)  ในจ านวน
ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญานี้  มีภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อยร้อยละ 85 ซึ่งพบความ
ชุกได้ร้อยละ 4.47 ในเด็กวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร (เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์และคณะ, 2545)  

เพศ โดยทั่วไปพบเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยอัตรา ชาย:หญิง ประมาณ 1.5:1 พบใน
ชนบทมากกว่าในเมือง พบในเศรษฐานะต่ ามากกว่าสูง  

 

สาเหตุที่ส าคัญ ดังนี ้
 

 1.พันธุกรรม แบ่งออกเปน็ 2 ประเภท พบประมาณร้อยละ 5  คือ 

   1.1 ความผิดปกตขิองสารพันธุกรรม หรือโครโมโซมที่พบบ่อยไดแ้ก่ กลุ่มอาการ 

ดาวน์ (Down Syndrome) ซ่ึงเปน็กลุ่มอาการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่วมกับความพิการทางร่างกายหลาย
อย่าง ลักษณะของเด็กกลุ่มนีค้ือ หน้าตาคล้ายคลึงกันทุกชาต ิหน้าแบน สันจมูกแบน ตาเล็กเฉียงขึน้ ลิ้นจุกปาก 

  1.2.ความผิดปกตขิองยีน  พบว่ามีการเผาผลาญของสารประเภทต่างๆ ผิดปกต ิท าให้มีของเสีย
บางอย่างเกิดขึ้น และไม่สามารถก าจัดออกจากร่างกายได้ จึงเกิดเปน็พิษต่อสมอง เช่น  

โรค P.K.U.(Phenylketouria) มีลักษณะผมและตาสีอ่อนคล้ายเด็กฝรั่ง 

        2.ส่ิงแวดล้อม พบร้อยละ  15 -30 ได้แก่ 

2.1.สารพิษต่าง ๆ เช่น สุรา บุหรี ่สารเสพติด ตะกั่ว เปน็ต้น 

2.2.การติดเช้ือระหว่างการตั้งครรภ์ และหลังคลอด ได้แก่ หัดเยอรมันในระยะ 



ตั้งครรภ์สามเดือนแรก การติดเช้ือในระบบส่วนกลาง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ เป็นตน้ 

2.3.ภาวะที่สมองขาด Oxygen  ซ่ึงอาจเกิดขึน้ได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ ขณะคลอด  

หรือหลังคลอดการขาดสารอาหาร ได้แก่ การขาดสารอาหารไอโอดีนขณะอยู่ในครรภ์ เป็น 

สาเหตุใหท้ารกในครรภ์ไม่สามารถสร้างไธรอยด์ฮอร์โมน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่ส าคัญในการท างานของสมอง ส่งผล
ให้เด็กที่เกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนได้ 

2.5. อุบัตเิหตตุ่างๆ ที่เกดิขึ้นในขณะเลี้ยงด ูส่งผลให้สมองไดร้ับการกระทบกระเทือนจนเกิดผล
เสียต่อการเรียนรู้ของเด็กได ้

  2.6. เศรษฐกิจที่ต่ า  หรือขาดแคลนสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเตบิโตของร่างกาย และ 

สมอง  

  2.7. ครอบครัวแตกแยก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจติที่ไม่สมบูรณ ์เดก็ไม่มีความสุข 

ท าให้เด็กขาดความกระตือรือร้น ไม่มีแรงจูงใจทีด่ ีถ้ามีความรุนแรงมากจะท าให ้ เกิดการชะงักใน 

ด้านการเรียนรูข้องเด็กได ้

3.ไม่ทราบสาเหตุ  ประมาณร้อยละ 30 

 สรุปสาเหตุของการเกิดภาวะปัญญาอ่อนเกิดจากสาเหตหุลัก 2 ประการ คือ พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม 

 

อาการแสดงทางคลินิก  
 

พัฒนาการล่าช้าเป็นอาการที่ส าคัญของภาวะปัญญาอ่อน ยิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้า
ของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็วขึ้นเท่านั้น ในผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา
รุนแรงพบทักษะการเคลื่อนไหวปกติ แต่ด้านภาษาจะล่าช้าเห็นได้ ในช่วงวัยเตาะแตะ ส่วนปัญญา
อ่อนระดับน้อยอาจไม่แสดงความล่าช้าจนกระทั่งวัยเรียน อย่างไรก็ตามหากสังเกตอย่างละเอียดแล้ว
จะพบความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์อย่างเห็นได้ชัดต้ังแต่วัยอนุบาล   นอกจากนี้ผู้บกพร่องทางด้าน
พัฒนาการและสติปัญญา อาจมีความผิดปกติทางจิตได้ทุกประเภท เช่นเดียวกับบุคคลปกติ และพบ
ได้มากกว่าคนปกติ 3-4 เท่า  

ลักษณะพฤติกรรมจ าเพาะ 7 ด้าน ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาจะมีลักษณะ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มที่สงัเกตเห็นได้ชัดเจน Hallahan & Kauffman (1994) อธิบายลักษณะ
พฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม 7 อย่าง ดังนี้ 

 1) การตั้งความสนใจ ความสามารถในการต้ังความสนใจในการท าเกมและการ
เรียนรู้ใดๆมีความส าคัญยิ่ง การศึกษาวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่าผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาจะมีปัญหาในการตั้งความสนใจ ขาดสมาธิ จิตใจสับสน และจับจด 

 2) ความจ า การวิจัยมากมายบ่งชี้ว่า ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญามี
ความบกพร่องในด้านการจดจ าข้อมูลข่าวสารอย่างยิ่งคือ จ าได้ยาก และลืมได้อย่างรวดเร็ว 

 3)  ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมต่างๆได้เอง  เช่นเมื่อให้จ าศัพท์
จ านวนหนึ่ง ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ทราบว่า จะจัดการอย่างไรในการจดจ า



ค าศัพท์เหล่านั้น (ขณะที่เด็กปกติจะหาวิธีจ าค าเหล่านั้น เช่น ท่องดังๆ ทวนซ้ าค า)  มีความสามารถ
ในการตระหนักรู้ว่าจะต้องใช้วิธีการใด (เช่น การวางแผน ขั้นตอนการด าเนินการ)ในการท าเกมส์
บางประเภท (Metacognitive) น้อยมาก ซึ่งนักวิจัยเร่ืองปัญญาอ่อนในปัจจุบันมักท าการวิจัย วิธี
พัฒนาสมรรถภาพแบบ Metacognitive เคียงคู่กับการรู้จักกระตุ้นตนเอง (Self-regulation) เพราะถ้า
สามารถพัฒนาการในด้านนี้ได้อย่างดี จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอ่ืนๆ  ดีขึ้นได้ 

 4) การพัฒนาทางภาษา มีความด้อยหรือความเบี่ยงเบนทางด้านพัฒนาการทาง
ภาษา เช่นพูดไม่ชัด รู้ค าศัพท์น้อยมาก  เน่ืองจากภาษากับความคิดมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเด็กก็
มักจะมีความด้อยในด้านความคิด ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมของตนด้วยตนเอง  

 5)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ    เน่ืองจากความฉลาดและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมี
ความสัมพันธ์กัน ดังน้ันผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาจึงมักเป็นผู้ที่ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จทางวิชาการ 

 6) พัฒนาการทางสังคม  การวิจัยมากมายพบว่า ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและ
สติปัญญามีปัญหาด้านพฤติกรรมเชิงสังคม เช่น ไม่สามารถคบกับใครเพื่อเป็นเพื่อนได้ ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อย มักท าอะไรแปลกๆ ซึ่งท าให้ไม่ค่อยมีใครยอมรับเขาเป็นเพื่อนได้  

 7) แรงจูงใจ ลักษณะข้างต้นทั้ง 6 ประการมากพอที่จะท าให้เด็กมีแรงจูงใจต่ าที่จะ
ท าเกมส์ต่างๆ และหากมีประสบการณ์ความล้มเหลวในด้านต่างๆซ้ าแล้วซ้ าเล่า จะท าให้เด็กพัฒนา
สภาวะ“learned helplessness”คือความเชื่อที่ว่า เขาจะไม่ประสบผลส าเร็จใดๆเลย แม้ว่าจะพยายาม
มากแล้ว ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงขาดความพยายาม มักล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆ มีแรงจูงใจ 
ต่ ากว่าปกติ เมื่อต้องท าอะไรที่ยากเล็กน้อยจะไม่ค่อยพยายาม 
 

 การแบ่งประเภทของภาวะปัญญาอ่อน  
 

 DSM-IV แบ่งความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนเป็น 4 ระดับ  
  ปัญญาอ่อนระดับน้อย (Mild Mental Retardation) ระดับเชาวน์ปัญญา 50-55 ถึง 
70 พบ 85% ของผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา แยกจากเด็กปกติไม่ค่อยได้จนกว่าอายุ
มากขึ้น มักมาด้วยปัญหาการศึกษาในโรงเรียน อาจมีพัฒนาด้านภาษาช้า เรียนรู้วิชาสามัญได้ถึง
ประถมปีที่ 6  มีทักษะด้านสงัคมและอาชีพที่จะท างานเลี้ยงตนเองได้   แต่ยังต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อประสบความเครียดทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถด ารงชีวิตแบบพึ่งตนเอง
ในชุมชนได้  
  ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง(Moderate Mental Retardation) ระดับเชาวน์ปัญญา 35-
50 ถึง 50 – 55 พบ  10%    มีปัญหาการเรียนรู้และการปรับตัวมากกว่า Mild MR จึงมักได้รับการ
วินิจฉัยตั้งแต่วัยก่อนเรียน มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา สามารถพูดคุยและสื่อความหมายได้ดี 



เคลื่อนไหวได้ดี  เรียนรู้วิชาสามัญได้ถึงระดับประถมปีที่ 2   เดินทางตามล าพังในสถานที่คุ้นเคยได้ 
ฝึกอาชีพที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ฝีมือหรือความละเอียดมากนักได้ ต้องการผู้ดูแล แนะน าเวลาประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือสังคมแม้เพียงเล็กน้อย สามารถปรับตัวด ารงชีวิตในชุมชนได้ดี  

 ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง(Severe Mental Retardation) ระดับเชาวน์ปัญญา20-25 
ถึง 30 - 40 พบ 3 - 4%  พบความผิดปกติของพัฒนาการตั้งแต่ปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านภาษา สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย  พัฒนาการการเคลื่อนไหวช้า 
หัดให้ดูแลความสะอาด/ท ากิจวัตรประจ าวันและท างานง่ายๆได้โดยมีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด  
  ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก(Profound Mental Retardation) ระดับเชาวน์ปัญญา
ต่ ากว่า 20 หรือ 25 พบประมาณ 1 – 2% พัฒนาการช้าอย่างชัดเจนต้ังแต่เล็กๆทั้งในด้านประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหว มีขีดจ ากัดในการเข้าใจและใช้ภาษา มักมีความพิการทางกายร่วมด้วย 
(เรือนแก้ว  กนกพงศ์ศักดิ์และคณะ,2545)  
  สรุปผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีความจ ากัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย มีความบกพร่องในการเรียนรู้และปรับตัว ซึ่งพบได้ 
1-3 %ของประชากร มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยส่วนใหญ่จากปัจจัยทางชีวภาพ อาการส าคัญคือ
พัฒนาการล่าช้า แบ่งระดับตามความรุนแรงเป็น 4 ระดับ  
 
 

1.2 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 
ความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้มีผู้ใหค้วามหมายไว้พอสรุปได้ดังนี้ 

 ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือ ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา (Forman and Fleet, 1980)เน้นว่าเปน็ความสามารถในการปรับตัวที่เด็กมีทักษะการใช้
มือในการปฏบิัติงานในชีวิตประจ าวันได้   เช่น   การช่วยตัวเอง การแต่งตัว การท างานต่างๆ ตลอดจนการแลน่ 
(พรรณี  ช. เจนจิต, 2528) 

ความสามารถในการบังคับควบคมุกล้ามเนื้อนิ้วมือในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมัน่คง
คล่องแคล่ว (ส านักงานคระกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527) 

สรุปอาจกล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึงการท างานที่ประสานสัมพันธ์กัน 
ของกล้ามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือ และประสาทสัมผัสท าให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือตัวเอง ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคลว่มีประสิทธิภาพตามความถนัด 

 

ความส าคญัของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 



ความสามารถของเด็กในการใช้มอื นิ้วมือ และสายตา ซ่ึงเป็นการประสานกันของกลไกทางสมองและ
กายภาพนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเขียน       เด็กจะสามารถเขียนส่ิงใดได้ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก          และสายตาท างานประสานสัมพันธ์กันได้ดี     
(เยาวพา เดชะคุปต์, 2528)  ความสามารถดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ะน าไปสู่การเขียนในชั้น
ประถมศึกษา ทั้งนี้การเขียนมิได้หมายถึง การเขียนตัวอักษรตามความหมายของผูใ้หญเ่ท่านั้น แต่การที่เด็ก
สามารถบังคับควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ และสายตาให้ขดีเขียนเส้นไปมาในลักษณะต่างๆ ได้ถือเป็น
ความสามารถขั้นเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การเขียนที่แทจ้ริง ซ่ึงการเขียนที่ดีต้องอาศัยการประสานงานที่ดีระหว่าง
สายตากับมือ ตลอดจนการควบคมุกล้ามเนื้อมือและแขน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความแม่นย าของการรับรู้ รูปร่าง 
และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง (รัชนี รัตนา, 2533) 

สรุปความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญต่อเด็ก คือ เด็กที่สามารถเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อมือ ตา นิ้วมือ และแขน จะท าให้สามารถขีดเขียน และลากลายเส้นได้ดี นั้นคือความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญต่อพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรในขัน้ต่อไป 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 
ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (Gesell) ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ ได้กล่าวว่า ความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กสามารถแบ่งออกเป็นระยะ และมีขัน้ตอนพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กนัน้มีความส าคัญแก่
ชีวิต เพราะเป็นรากฐานของบุคคล เมื่อเจริญเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอทิธิพลมาจากความพร้อม
ทางร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อ กระดูก และประสาทต่างๆ ส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลง แบง่
พัฒนาการเด็กออกเป็น 4  ด้าน ดังนี้ 

1. พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เป็นความสามารถของร่างกายที่บงัคบัอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมด 

2. พฤติกรรมด้านการปรบัตัว (Adaptive Behavior) เปน้ความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการ
เคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก (Motor Sensory Co-ordination) เช่น ประสานงานระหว่างตากับมือ (Eye-Hand Co-

ordination) ซ่ึงดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก (Manipulation) เช่น การตอบสนองต่อส่ิงที่เปน็ลูกบาศก ์
การส่ันกระดิ่ง การแกว่งก าไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว 

3. พฤติกรรมทางด้านภาษา (Language Behavior) ประกอบด้วย วิธีส่ือสารทุกชนิด เช่น การแสดงออกทาง
หน้าตา ท่าทาง การเคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียงและภาษาพูด การเข้าใจในการ
ส่ือสารกับผู้อื่น 

4. พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและสังคม (Personal – Social Behavior) เป็นความสามารถในการปรับตัว
ของเด็กระหว่างบคุคลและบคุคลกับกลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อม และสภาพความเป็นจริงนับเป็นการปรับตัวทีต่้อง
อาศัยความเจริญของสมอง และระบบการเคลื่อนไหวประกอบ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก กีเซลพบว่าก่อนที่คนเราจะท าอะไรง่ายๆ เช่น 
การหยิบปากกาได้นั้น มีการเรียนรู้หลายขั้น ขั้นแรกทารกใช้มือตะปบ ขั้นต่อมาจับด้วยมือ 4 นิว้ติดกันกับฝ่ามือ 
โดยเริ่มใช้ฝ่ามือตอนใกล้ๆสันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้ใจกลางมือ ครั้นแล้วใช้หัวแม่มือค่อยๆเลื่อนมาจับ ขั้น
สุดท้ายคือการหยิบของด้วยนิ้วหวัแม่มือกับปลายนิ้ว ยิ่งไปกว่านั้น กีเซลได้ตั้งข้อสังเกตว่าการควบคุมปฏิบัติการ



แห่งกล้ามเนื้อของคนเรามีพัฒนาการเริ่มจากศีรษะจรดเท้า เรียกว่า Cephalo-Caudal Sequence) คือหนัศรีษะได้ก่อนชัน
คอ แล้วจึงคว่ า คืบ คลาน นั่ง ยนื เดิน และว่ิงตามล าดับ ส่วนพัฒนาการ การควบคุมปฏิบัติการกล้ามเนื้อ เริ่มจาก
ใกล้ล าตัวก่อนเรียกว่า Proximodistal Sequence เช่นที่ แขนขา ทารกย่อมบังคบัการเคลื่อนไหว แกว่งแขนขาได้ก่อนมือ
และเท้า เด็กใช้แขนคล่องก่อนมือ และใช้มือคล่องก่อนนิ้ว ดังนั้นเด็กเล็กๆเมื่อต้องการจับอะไรก็ผวาไปทั้งตัวต่อมา
จึงยื่นออกไปเฉพาะตัวแขนแล้วจงึใช้มือและนิ้วดังกล่าว ถ้าจะให้เด็กเล็กๆเขียนหนังสือมักจะได้ตัวโตเพราะ
กล้ามเนื้อมือยังใช้ไม่คล่อง ได้วาดแขนไปกว้างๆ ต่อมาเมื่อการบงัคับกล้ามเนื้อบรรลุวุฒิภาวะแล้วจึงสามารถเขียน
ตัวเล็กๆได้ เพราะสามารถบังคบักล้ามเนื้อมือและนิ้วได้ (ประมวญ ดิคคนิสัน. 2524 : อ้างอิงมาจาก Gesell. 1947) 

จากที่กล่าวข้างต้น จะเหน็ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น แสดงให้เห็นว่า
เด็กจะมีพัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เริ่มมาจากการเคลื่อนไหวอวัยวะในส่วนต่างๆที่
เรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนแลว้จึงค่อยๆพัฒนามาเปน็การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึงจะเป็นไปตามวุฒิภาวะและการ
เรียนรู้ของเด็ก 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 
  

 พัฒนาการด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็ก เกี่ยวกับความสามารถในการขีด
เขียน และวาดภาพของเด็ก โดยจะเริ่มใช้มือขีดเขียนเปน็เส้นยุ่งๆ ก่อนยังไม่สามารถขีด หรือเขียนเส้นตามความ
ต้องการได้ เส้นจึงไม่ค่อยปะตดิปะต่อกัน ลักษณะการจับดินสอยังไม่สามารถจับแบบ 3 นิ้วได ้ แต่จะจับใน
ลักษณะก าไว้หมดทั้ง 5 นิ้ว และบังคบัมือยังไม่ดเีหมือนเด็กอายุ 2 ปี เส้นก็ยังไม่สม่ าเสมอการบังคับมือยังท าไม่ได ้
และภาพก็ยังไม่มีความหมายแต่ต่อมา ระยะปลายปทีี่ 3 หรือตน้ปีที่ 3 จึงสามารถขีดเส้นให้มคีวามหนักเบา
สม่ าเสมอ สามารถบังคับมือไปทศิทางที่ต้องการได้ดขีึ้น แต่ภาพก็ยังไม่มีความหมายนัก ในระยะปลายปีที่ 3 หรือ
ต้นปทีี่ 4 จึงเริ่มบงัคบัมือได้เส้นมีความหนักเบาสม่ าเสมอกัน และการวาดภาพมีความหมายมากขึ้น (ราศี ทอง
สวัสดิ์. 2533 : 103-104) ฉะนั้นเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาจะมีระดบัสติปัญญาต่ า มีความสามารถ
ทางด้านการเรียนรูด้้านวิชาการน้อย จึงท าให้ความล่าช้าทางทักษะมือและตา (Delayed Psychomotor Development) 
เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กปกติดังนี ้
 -  2 ขวบ ยังจับดินสอไม่ได ้

 -  3 - 4 ขวบ ยังเรียงบล็อกซ้อนกัน 5 - 6 ช้ินไม่ได้ 
 -  5 - 6 ขวบ ยังวาดรูป            ไม่ได้ 
 -  เด็กปกติ 3 ขวบ วาด                   ไม่ได้ 
 -  8 ขวบ ยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ (วารี ถิระจิตร. 2537 : 119-120) 
 จะเห็นได้ว่า พัฒนาการด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญาไปได้ช้ากว่าเด็กปกติ และมีตามขั้นตอนแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ จะต้องจัดให้สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาจึงจะมีพัฒนาเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบของพฒันาการ 

 



องค์ประกอบของพัฒนาการ  ประกอบด้วย  (Breckenridge. 1986: 16-18 ) 
1. การเจริญงอกงาม ( Growth) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางขนาดของมนุษย์ เช่น  น้ าหนัก  

ส่วนสูง  ขนาดล าตัว  อวัยวะโครงสร้างภายในเพื่อท าหน้าที่ให้เหมาะสมส่วนพัฒนาการด้านสมองก็
แสดงให้เห็นถึงการมีค าศัพท์เพิ่มมากขึ้น  มีความสามารถในการให้เหตุผล  การจ า  การรับรู้  และ
จินตนาการ 

2. วุฒิภาวะ (Maturation ) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพที่เป็นผลรวมจากอิทธิพล
ของยีนส์ (Genes) ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและอวัยวะ
ต่างๆ  

3. การเรียนรู้    (learning)   หมายถึง        กระบวนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใหม่ที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกฝน 

  

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

 วิธีส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แยกวิธีการฝึกความพร้อมทางการใช้
กล้ามเนื้อเป็น 3 แบบ คือ  
 แบบที่ 1 ฝึกกลา้มเนื้อและฝึกการบังคบัเครื่องมือที่ใช้เขียน ให้เดก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของมอืด้วย
การเล่นต่างๆ เช่น เล่นโทรศัพท ์ จัดโต๊ะ เปลี่ยนเส้ือตุ๊กตา ตัดกระดาษด้วยกรรไกร เขียนภาพด้วยนิ้วมือ ปั้นดิน
เหนียว ถักสาน และฝึกใช้ชอล์กเขียนบนกระดานด าหรือใช้สีเทียนในกระดาษแผ่นใหญ่ๆ  

 แบบที่ 2 เพิ่มความสามารถของเด็กในการใช้ภาษา พวกที่ฝึกแบบนี้ เชื่อว่า เป็นการหาประโยชน์ มิได้
เพื่อให้เด็กเรียนเขียนก่อนทีจ่ะสามารถอธิบายส่ิงที่เขาคดิได้ เด็กเริม่เรียนจะต้องมปีระสบการณ์อย่างมาก เพื่อที่จะ
สามารถแสดงความคิดเหน็ด้วยตนเองได้ เมื่อเด็กได้ฟังเรื่องราวต่างๆ เขาจะต้องได้รบัการกระตุน้ให้ได้มีโอกาส 
วิพากษ์ วิจารณ์ และการออกความคิดเห็นโดยเสรี การเขียนจึงเป็นเครื่องมืออนัวิเศษส าหรับขยายค าพูด ความเข้าใจ 
ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดใหผู้้อื่นทราบ 

 แบบที่ 3 ให้การฝึกฝนเกี่ยวกับพื้นฐานในการเขียนโดยตรง เริ่มแรกใช้เขียนบนกระดานด าก่อน เพื่อให้
เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เข้าใจรูปร่างตัวอักษรทีแ่ทจ้ริง และรู้จักวิธีเขียน เด็กจะได้รับการเขียนวงกลมเปน็
อันดับแรกๆ โดยการก าหนดทศิทางที่เริ่มต้นให้ เช่น เขียนรูปนาฬิกา ขนมกลมๆ ลูกบอล   ฟองสบู่   เป็นต้น   
ตอ่จากนั้นก็เช่ือมโยงวงกลมกับเส้นตรง   เช่น   ให้วาดภาพเกวียนมีล้อ  
วาดภาพไก่งวงมีขนไก่ที่หาง  วาดภาพไม้ตะพดมีหัวกลม (Anderson and Lapp, 1979) 
 จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น ท าได้โดยให้เด็ก
ฝึกทักษะในการใช้มือหยบิจบั สัมผัสจับวัตถุและท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้ด็กได้เลน่อย่างสม่ าเสมอ การจัด
กิจกรรมที่เร้าความสนใจจะช่วยให้เด็กเกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไม่เกิดความคับข้องใจ ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมให้การประสานงานระหว่างสายตาและมือเป็นไปอย่างกลมกลืน ซ่ึงจะเปน็พื้นฐานของการเขียนต่อไป 

 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 



 
 ประสบการณ์ตรงทีเ่ปน็รูปธรรมช่วยให้เด็กเกิดการรบัรู้ และทางที่จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้รับประสบการณ์เหล่านั้น ก็โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์เข้าช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้ใช้
ประสาทสัมผัสรับรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่ประสบการณ์เป็นรปูธรรมโดยตรง ดังนัน้การฝึกการเขียนให้แก่เด็กในระยะเริ่ม
เขียน ผู้สอนควรจะได้พิจารณาเลือกส่ือที่เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และธรรมชาติของเด็กด้วย 
ผู้สอนอาจจะหาวิธีส่งเสริมใหเ้ดก็เกิดความพร้อมในการเขียนด้วย การให้เด็กฝึกทักษะในการใชม้ือ เป็นต้นว่า
กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยนิ้วมือ การปั้นดินน้ ามัน การเลน่สี ฉีกกระดาษ เศษวัสดุ ฯลฯ ที่สามารถพัฒนา
ทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อ และความคิดสร้างสรรค์ (ละออ ชุติกร. 2529 : 105) กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อตาและมือ ให้สัมพันธ์กันเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การเขียน (วราภรณ์ รักวิจัย. 2527 : 36) 

จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นกระท าได้โดยฝึก
ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อเปน็การส่งเสริมให้การประสานระหว่าง
สายตาและมือเป็นไปอย่างกลมกลืน ซ่ึงจะเป็นพืน้ฐานในการเรียนต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมที่เรา้ความสนใจจะ
ช่วยให้เด็กได้รบัความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีขึน้ 

 

ความสามารถในการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปญัญา 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปญัญา มีลักษณะการเรียนรู้ไม่แตกต่างจากเด็ก
ปกติ แต่จะช้ากว่าเด็กปกติ และถา้หากเป็นเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยจะมองดูเหมือนเด็ก
ปกติทั่วๆ ไป (Hallahen and Kauffman, 1978 : 79) ด้วยเหตนุี้ความสามารถในการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตา
กับมือของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา สามารถพัฒนาและสามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้
เพราะในช่วงเยาว์วัยเป็นระยะทีเ่ซลล์สมองของมนุษย์ก าลังเจริญเติบโต หากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ได้รับการกระตุ้นในระยะนี้จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญาสามารถพัฒนาได้ไม่ช้ากว่าเด็กปกติ 
(เรือนแก้ว กนกพงศศ์ักดิ์, 2533 : 9-10) ดงันั้นการเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการใช้การประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือของเด็กปกติ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จึงมีความส าคญัในการที่จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กที่มีความแตกต่างกันตามวุฒิภาวะ 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญามีลักษณะการเรียนรู้ไม่แตกต่างจากเด็ก
ปกติ แตจ่ะช้ากว่าเด็กปกติ และถ้าหากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จะมองดูเหมือนเด็กปกติ
ทั่วๆไป (Hallahan and Kauffman. 1978) ด้วยเหตุนีค้วามสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กทีม่ีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจงึมีพัฒนาการเหมอืนกับเด็กปกติ เพียงแต่จะพัฒนาช้ากว่าและเมื่อเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้รับการกระตุ้นพฒันาการแต่เยาว์วัยจะช่วยท าให้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปญัญาสามารถพัฒนา
และสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้เร็วขึ้น ทัง้นี้เพราะในช่วงเยาว์วัยเป็นระยะเวลาทีเ่ซลล์สมองของสมองก าลัง
เจริญเติบโต หากเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาได้รับการกระตุ้นในระยะนีจ้ะช่วยใหเ้ด็กทีม่ีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาสามารถพัฒนาได้ไม่ช้ากว่าเด็กปกติ (เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์, 2533) ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับ



ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปกตติั้งแต่แรกเกดิถึง 6 ปี จึงมีความส าคัญในการทีจ่ะช่วยให้เข้าใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความแตกต่างกันตามวุฒิภาวะ 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ตามความสามารถตามช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ ส าหรบัวัย 2 - 6 

ขวบ นั้น มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้  
อายุ 2 - 3 ขวบ รู้จักแต่งตัวและเลือกเสื้อผ้าได้เอง เขียนรปูหัวหรือตัวหรืออาจจะส่วนอื่นๆของร่างกาย

สามารถท างานง่ายๆได้ 
อายุ 4 - 5 ขวบ เขียนรปูมีหัว มีตวั มีส่วนต่างๆของร่างกายที่ส าคัญๆได้ เขียนรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม

ตามแบบได ้

อายุ 6 ขวบ สามารถรับลูกบอลทีโ่ยนมาใหจ้ากระยะไกล 1 เมตร เขียนรูปหัว มีตัว มีขา แขน และมือได้ 
(ส านักงานคระกรรมการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2527)  

การใช้มือเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะการใช้นิ้วมือไดแ้ล้ว ความสามารถในการใช้มือพัฒนา
ตามขั้นตอนดังนี ้

แรกเกิด – 2 เดือน ทารกก าวัตถุที่มีผู้ส่งให้ไว้ในมือโดยปฏิกิริยาสะท้อน การก ามือลักษณะใช้นิ้วทั้งห้ากด
ส่ิงของไว้กับมือ 

6 เดือน ทารกท าได้เพียงเอามือปัดหรือป่ายส่ิงของที่ตนเองต้องการหยิบ 

7 เดือน ทารกจบัหรือตะครุบสิ่งของที่เห็นไว้ในอุง้มือได้แม่นย าพอใช้ 
9 เดือน หยิบของโดยใช้นิ้วโปง้กับนิ้วอื่นๆได ้

10 – 12 เดือน เริ่มใช้มือที่ถนัดได้ แต่จะแสดงความถนัดให้เห็นชัดเจนเมื่ออายุ 18 เดือน 

18 เดือน จับถ้วยได้โดยใช้ทั้งสองมือ และใช้ช้อนตักอาหารได้ ถอดถุงเท้าได้ 
24 เดือน ใช้ส้อมจิ้มอาหารได ้

36 เดือน เขียนรูปวงกลมได ้

42 เดือน กากบาทได้และใส่กระดมุเสื้อได้ 
72 เดือน เขียนรูปสามเหลี่ยมได ้

(รัชนี ลาชโรจน์, ม.ป.ป.) 
การใช้มือทั้ง 2 ของทารก ทารกแรกคลอดจะเอาหัวแม่มือเข้าปากได้ แต่ส่วนมากจะเข้าไม่ตรงปาก 

จนกว่าจะอายุ 2 – 3 เดือน เวลาเข้ามักจะเข้าไปทังก าปั้น ระยะนีเ้ด็กจะก ามืออยู่เสมอ ต้องใช้เวลานานจึงจะแยกเอา
หัวแม่มือออกได้ ดังนั้นจุดประสงค์ของการใช้มือของเด็กก็เพื่อน าอาหารเข้าสู่ปากด้วยสัญชาติญาณ แต่ถ้าสังเกตให้
ดี ก่อนใช้มือ เด็กจะต้องใช้ตาจ้องดูสิ่งที่อยากได้ก่อนและท าท่าพยายามจะจบัต้อง 

วัย 3 – 6 เดือน ในวัยนี้เด็กจะหยบิของได้แตใ่ช้มือกับนิ้วทั้ง 4 นิ้ว แทนทีจ่ะใชน้ิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี และจะ
ใช้ปากเป็นเครื่องเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เด็กจะเริ่มจบัยึดและคว้าของต่างๆได้ในระยะใกล้ ถ้ายื่นของเล่นที่เขย่ามเีสียงและ
มีด้ามจับ เด็กจะคว้าตรงด้ามแล้วเขย่าได้ บางครัง้ก็เอาใส่ปาก รู้จักที่จะมองหาของเล่นเมื่อท าหลุดหายไป 

วัย 6 – 9 เดือน เด็กสามารถส่งของจากมือหนึง่ไปยังอีกมือหนึ่งได้ และจับของไดท้ั้ง 2 มือ สามารถหยิบ
จับของเล็กๆโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี ชอบทีจ่ะโยนของเล่นเมื่อมีผู้ส่งให้ด้วยความสนุกสนาน สามารถเล่นเกม
ตบแปะ 

วัย 9 – 12 เดือน เด็กสามารถใช้มือเหนี่ยวเกาะโตะ๊เพื่อยืนและเดนิ เด็กจะแสดงความสนใจที่จะส ารวจโลก
รอบๆตัว โดยการมองรอบๆ แตะต้องสัมผัสของรอบๆและน าของทุกอย่างเข้าปาก  



วัย 1 – 1 ปีครึ่ง ในระยะก่อนหนา้นี้ เด็กจะสามารถใช้มือได้ทั้ง 2 มือเท่าๆกัน แต่พออายุ 1 ปี เด็กจะเริ่ม
แสดงว่าถนัดมือขวาหรือมือซ้าย เด็กในวัยนี้มีความสามารถที่จะเอาไม้วางซ้อนๆกันได้ 
2 – 3 ช้ิน หยิบของใส่ภาชนะได้ เช่น หยิบกรวดหรือขนมชิ้นเล็กๆใส่ถ้วย 

วัย 1 ปีครึ่ง – 2 ปี เด็กสามารถจับไม้เรียงซ้อนกันได้ถึง 6 ช้ิน ช้ีส่วนต่างๆของร่างกายตามค าบอกได้ เช่น ช้ี
ตา ช้ีจมูก สามารถใช้ช้อนป้อนอาหารให้ตนเองได้แต่ยังไม่ดีนัก เปิดหนังสือเป็น เปิดประตูได้ ปิดหรือหมุนปุ่ม
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรอืของเลน่ หมุนปิดเปิดฝาเกลียวที่มีขนาดใหญ่ 3 นิ้ว สามารถขีดเส้นจากเส้นบน
กระดาษหรือพ้ืนทรายได้ตามแบบ 

วัย 2 – 3 ปี เด็กสามารถจัดเรียงไม้ซ้อน 3 ช้ิน เป็นสะพานได้ แกะหอ่ของขนาดเล็กทีผู่กไว้หลวมๆได ้หมุน
ลูกบิดเพื่อเปิดประตู ป้อนอาหารตัวเองได้ดขีึ้น เริ่มหัดแต่งตัวเองยงัไม่ดีนัก ตัดดินน้ ามันนุ่มๆด้วยมดีทาเนยหรือไม้
บรรทดัได้ ร้อยลูกปัดที่มขีนาดใหญ่ 1 นิ้ว ชอบฉีกกระดาษ เล่นนิ้วมือโดยมีประกอบ สามารถเขียนรูปวงกลมบน
กระดาษหรือบนพื้นทรายได้ตามแบบ จบักรรไกรได ้

วัย 3 – 4 ปี เป็นวันที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียน เด็กในวัยนี้มคีวามสามารถดังนี้ คือ  
1) ต่อแท่งไม้ลูกบาศก์ได้ 9 – 10 ก้อน 

2) วาดรูปวงกลม สามเหลี่ยม และส่ีเหลี่ยม ลงในแผน่ไม้ตามมุมได ้

3) ใช้ค้นตอกตะปูบนไม้หรือตอกหมุดไม้ลงในช่องแบบ 5 – 6 ตัว  
4) หมุนเปิดปิดฝาเกลียวที่มขีนาดใหญ่ 1 นิ้ว 

5) การวาดภาพรู้จักลงน้ าหนัก เส้นที่ลากดีขึ้น เขียนรูปหัวและตัวหรอือาจจะส่วนอื่นๆของร่างกาย และ
เขียนรปูกางเกงตามแบบได ้

6) รู้จักพับกระดาษ 

7) ไขลานของเล่นได ้

8) ร้อยลูกปัดขนาดเล็ก ½ นิ้ว ได้อย่างน้อย 5 เม็ด 

9) หยิบเข็มกลัดขนาดยาว 2 เซนติเมตร ได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี 

10) คัดแยกวัตถุที่ไม่เหมือนกับของในกองออกได้ 
11) รู้จักแต่งตัว ใส่ – ถอดเสื้อผ้าได้เอง 

12) สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษเปน็เส้นยาวๆได ้

13) ต่อภาพตัดต่อ 4 – 5 ช้ิน เข้าด้วยกันลงในกรอบได ้

14) ปั้นดนิน้ ามันแล้วคลึงเปน็เส้นยาวๆ ปั้นเป็นรปูกลมแล้วแผ่เปน็แผน่กลม 

15) จับดนิสอได้ถูกต้อง 

16) เลียนแบบขดีเส้นต่างๆได้ เช่น 

17) เลียนแบบเขียนรปู X และรูปฟันปลา  
18) ระบายสีได้โดยออกนอกเส้นขอบรูปไม่เกิน 1 – 2 เซนติเมตร 

วัย 4 – 5 ปี เด็กจะมคีวามสามารถในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้  
1) เสียบลบิกระดาษลงบนกระดาษ 

2) จับดนิสอด้วยนิ้วมือในท่าที่ถูกต้อง 

3) พับกระดาษซ้อนกัน 3 ทบได้ และใช้นิ้วรีดตามรอยพับ 

4) ประกอบภาพตัดต่อ 6 – 10 ช้ิน ลงในกรอบ 



5) มีความคล่องในการใช้กรรไกรตดักระดาษเป็นรปู 

6) ปั้นดนิน้ ามันเป็นรปูร่างหยาบๆทีผู่้อื่นไม่เข้าใจความหมาย  

7) เขียนรปูมีหัว มีตัว มีส่วนต่างๆของร่างกายที่ส าคัญๆได ้

8) เขียนรปูวงกลม หรือสามเหลี่ยมตามแบบได ้

9) สามารถเขียนเส้น (เส้นตามรอยปะ)  
10) วาดรูปบ้านแบบง่ายๆ 

11) ระบายสีรูปทรงและแบบอิสระง่ายๆที่มีขนาดใหญ่ภายในขอบรปู 

12) สามารถพับนิ้วมือของตนเองเอาขึ้นหรือหดลงทีละนิ้ว 

13) สามารถกะขนาดรูปร่างของส่ิงของรู้ว่าอะไรเล็กหรือใหญ ่

วัย 5 – 6 ปี เด็กจะมคีวามสามารถในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้  
1) สามารถรับลูกบอลที่โยนมาจากระยะไกล 1 เมตร  
2) ใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบการเล่นดินน้ ามัน เช่น ขวด 

3) กรอกน้ า – ทรายลงในภาชนะ และเทออกได ้

4) ไขและหมุนลูกบิดประตูด้วยกุญแจ 

5) เปิดปิดเข็มกลัดที่มีขนาดใหญ ่

6) ร้อยด้ายขึ้นลงผ่านรูทีเ่จาะบนกระดาษฝึกการเยบ็ 

7) ต่อแท่งไม้เป็นรปูทรงต่างๆได ้

8) ประกอบภาพตัดต่อจ านวนไม่เกนิ 12 ช้ินเข้าด้วยกัน (ไม่มีกรอบ) 
9) ประกอบภาพตัดต่อ 16 – 20 ช้ินเขา้ด้วยกันลงในกรอบ 

10) ใช้กรรไกรได้คล่อง ตัดกระดาษตามรอยเป็นภาพต่างๆได ้

11) ปั้นดนิน้ ามันเป็นรปูสิ่งของที่มีรายละเอียดส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
12) เขียนรปูมีหัว มีตัว มีแขนขา และมือได้ 
13) เขียนรปูสามเหลี่ยมตามค าส่ังโดยไม่มีแบบ 

14) ลอกแบบพยัญชนะขนาดสูง 2 – 4 เซนติเมตร 

15) เขียนตัวพยัญชนะตามรอยปะได ้

16) เขียนชื่อตัวเองได ้

17) ระบายสีภาพที่มีความละเอียดเล็กโดยอยู่ในขอบเขต 

(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ, 2535) 
จากเอกสารที่กล่าวข้างต้นสรุปว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มคีวามบกพร่องทาง

สติปัญญาจะมีพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กปกติในวัยเดียวกันแตจ่ะช้ากว่า ฉะนั้นในระดบัอายุเทา่กันเด็กที่มคีวาม
บกพร่องทางสติปญัญาจึงมคีวามสมารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กต่ ากว่าตามความรุนแรงของระดบัความบกพร่อง
ทางสติปัญญา คือ หากมคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะไม่
แตกต่างจากเด็กปกติมากนัก แต่ถ้ามีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดบัมากขึ้น ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะแตกต่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามลักษณะของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ว่าจะ
เป็นเด็กปกตหิรือเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา จะมีพัฒนาการเป็นไปอย่างมขีั้นตอนเริ่มจากบังคบักล้ามเนื้อ



ใหญ่ได้ก่อน จึงจะบงัคบักล้ามเนือ้มัดเล็กได้หรืออาจกล่าวว่าเริ่มจากง่ายไปหายาก จากใกล้ตัวออกไปไกลตัว ซ่ึงแต่
ละช่วงจะมีความแตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะและการได้รับการกระตุ้น  

 

2.เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

2.1 เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

 

ความหมาย 
 เกมส์ หมายถึง กิจกรรมสันทนาการแขนงหนึ่งทีว่าด้วยการเล่นเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีกติกาสลับซ้อนมากนัก  
เป็นการเลน่ที่มุ่งหวังให้เกิดการพฒันาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นมูลฐานและพัฒนาทักษะเบื้องต้นไปสู่การฝึกกีฬา
ประเภทต่างๆ  (จรินทร์  ธานีรัตน์, 2525) 
 เกมส์ หมายถึง กิจกรรมทางพลศกึษาแขนงหนึ่ง  ที่ว่าด้วยการเล่นที่มีกฎ  กติการสลับซับซ้อน  เป็นการ
เล่นที่ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาทกัษะด้านต่างๆ (วารุณ  สกุลภารักษ์, 2537) 
 นักการพลศึกและสันทนาการใหค้วามหมายของเกมไว้ดังต่อไปนี้ (ก าโชค  เผือกสุวรรณ, 2538) 
 เกมส์ หมายถึง กิจกรรมทางสันทนาการแขนงหนึ่งที่ว่าด้วย 

 -  การเล่นมีระเบียบ  มีระบบกฎเกณฑ์ แต่ไม่ยุ่งยากนัก  และเป็นการเลน่ที่ส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทักษะขัน้มูลฐาน  และพัฒนาไปสู่ทักษะกีฬาอ่ืนๆ  
  - เล่นด้วยความเต็มใจจนการแข่งขนัได้สิ้นสุดลงเมื่อไดค้ะแนนตรงตามที่ต้องการหรือจนได้ชัย
ชนะ  
  -  กิจกรรมยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง  เป็นการออกก าลังกาย  เพื่อพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกิดคณุธรรม  เช่น  ให้อภัย  เสียสละ  อดทน  อดกล้ัน   ความสามัคคี  ความกล้าหาญ  
ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นกจิกรรมทีเ่ล่นได้ทุกเพศทุกวัย 

 สรุปเกมส์ คือ กิจกรรมที่น ามาใช้เพื่อความสนุก  รื่นเริง  ผ่อนคลายอารมณ์เป็นกิจกรรมนอกแบบที่
สามารถน ามาประยุกต์ดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสเวลา หรือช่วงจังหวะที่อ านวยให้   ผู้เข้าร่วมมีการ
แสดงออกทางกาย   มีการเคลื่อนไหว  โดยมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน   และได้รบัทักษะพื้นฐานที่สามารถ
พัฒนาไปสู่การฝึกกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 
 

 ลักษณะของเกมส์ 
 

 ลักษณะของเกมส์ทีน่ ามาใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี ้
 1. เป็นกจิกรรมการเล่นทีใ่หค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมสุขภาพจิต 

 2. สร้างเสริมทักษะความสามารถเฉพาะตัว  ทั้งในด้านการเคลื่อนไหว  และกลไกการเคลื่อนไหว
ร่างกาย 

 3. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวไปสู่ทักษะกีฬาเบื้องต้น เป็นการเรยีนรู้ทักษะต่างๆ ทีจ่ากทักษะใน
ชีวิตประจ าวัน 



 4. เป็นกจิกรรมที่สร้างความพร้อมทางกายช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายได้มีการปรับสภาพการท างาน
ดีขึ้น 

 5. สามารถดัดแปลงประยุกต์รปูแบบวิธีการเล่นไปใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการได ้

 6. มีระเบียบการเล่นหรือกฎกติกาน้อย  ไม่ยุ่งยากซ้อน 

 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัยและไม่จ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจรรม 

 8. ใช้เวลาและอุปกรณ์ประกอบการเล่นไม่มาก  ประหยัด  หาง่าย 

 9. ส่งเสริมลักษณะการเป็นผู้น าแลผู้ตามที่ด ี
 
 
 

 จุดมุ่งหมายในการเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

 จุดมุ่งหมายในการเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันโดยทั่วไปมีดงันี้ 
 1. เพื่อสร้างความสนุกสนาน   ความพอใจให้กบัผู้เข้าร่วมเล่นทุกคน 
 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดทางด้านอารมณ์และจิตใจ 

 4. เพื่อส่งเสริมการมีสัมพันธภาพอันดีในระหว่างผู้ร่วมเลน่ด้วยกัน 

 5. เพื่อใหท้ัศนคตทิี่ต่อการออกก าลังกาย 

 6. เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นกีฬาประเภทอืน่ต่อไป 

 นอกจากนี้เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันยังมจีุดมุง่หมายในการเล่นดงันี้ 
  1. เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางกาย 

  2.เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัช่วยพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวให้มีความสัมพันธ์มือกับ
ตา 
  3. เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันช่วยสนับสนุนให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

  4.เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัช่วยในการปรับตัวทางสังคม (พติรเพลิน  สนิทประชากร, 2533) 
 จากจุดมุ่งหมายของการเลน่เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนัจะเหน็ในได้ว่า  การเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการ
แข่งขนัเหมาะทีจ่ะเป็นส่ือของของเรียนรูข้องเด็กเปน็อย่างยิ่ง  เพราะการเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัเป็นวิธี
หนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกดิการเรียนรู้พัฒนา  ด้านอารมณ์   สังคม  สติปัญญา   และพัฒนาการทักษะต่างๆ 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซ่ึงเปน็พื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็ก นอกจากนี้เด็กจะได้รู้จักหาเหตุผล   ฝึกการสังเกต  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะฝึกในขั้น
ที่สูงยิ่งขึน้ต่อไป 
 

ประโยชน์ของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันและประเภทของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 
 การเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัมีประโยชนต์่อผู้เลน่ตามชนิดของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัและ
ลักษณะการเล่น ดังนี ้



  1. สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึน้กับผู้เข้าร่วมกลุ่มทุกคน 

  2. เป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวใหด้ี  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  3. ท าให้ร่างกายได้มีการออกก าลังเสริมสร้างสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้น 

  4. เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมเล่นด้วยกัน 

  5. ท าให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตด ี

  6. เสริมสร้างคุณลักษณะความเปน็ผู้น าและผูต้ามที่ดีให้เกดิขึ้นกบัทุกคน 

  7. ท าให้กล้าแสดงออกและมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

  8. เสริมสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 ดังนั้นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัจึงมีข้อดี  คือ  ใช้เป็นส่ือการเรยีนประเภทหนึ่งซึ่งท าให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน  ใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะต่างๆ ท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนช้าได้พัฒนาดีขึน้ซ่ึงนอกจากจะ
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังเป็นกิจกรรมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆในฝึก ความสามารถในการ
เรียนรู้  เปน็การสร้างประสบการณ์ให้เด็ก  เป็นการสร้างเสริมความคิดหลายๆด้าน  ฝึกให้มคีวามรับผิดชอบต่อ
ตนเองและมีส่วนร่วมในสังคม 
 

 ประเภทเกมส ์
 

 เกมส์ (Games) นั้นมีหลายประเภทด้วยกัน  แบ่งได้ดงันี้  (จรินทร์  ธานีรัตน์ , 2525) 
 1. การเล่นเป็นนิยายและการเล่นเลียนแบบ (Story  plays  and  Mimetics) ได้แก่การเล่นที่มนีิยายประกอบ  
เด็กแสดงความท่าทางตามนิยายนัน้   และมีการเลียนแบบก็ท าตามแบบนัน้ ๆ เช่น  แบบสัตว์หรืออืน่ๆ  
 2. การเล่นเบด็เตลด็เล็กๆ น้อยๆ (Low organization  games ) ได้แก่  การเล่นที่มีกฎกติกาเล็กๆ น้อยๆ  
ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะเบื้องตน้ทางการเคลื่อนไหว 

 3. เกมส์ เป็นการเล่นที่ส่งเสริมสมรรถภาพตนเอง  (Self  testing  actvities)   ได้แก่การเล่นที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีความแข็งแกร่งของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

 4. เกมส์ที่น าไปสู่กีฬาใหญ่ (Lead  -  up  games)   ได้แก่  เกมที่ท าใหเ้กิดทักษะในการเล่นกีฬาใหม่ๆ    
 5. เกมส์ที่มีการเคลื่อนไหว  และการเล่นประกอบเพลง  (Motion  song  and  singing  games)ซ่ึงได้แก่  การ
ร้องเพลงมีท่าทางประกอบ  หรือร้องเพลงแล้วเล่นเกมส์ทีใ่ช้มือในการแข่งขันไปด้วย 

 6. เกมส์สันทนาการ ( Recreation  games) ได้แก่  การเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน  ใชเ้วลาว่างในการผ่อน
คลายความตึงเครียดทางสมอง  และเสริมสร้างมิตรภาพทางสังคม 
 

 ผู้น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันหรือผู้สอนเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

 การเป็นผูน้ าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนันั้นเปน็ศิลปะเฉพาะของผูท้ี่จะท าใหบุ้คคลอื่นๆ ได้รับความ
สนุกสนาน   เต็มใจ  และเกิดทักษะการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง  ซ่ึงประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะพัฒนาการ   ความต้องการและความสนใจของเด็ก 

 2. รู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กตามล าดับ 

 3. มีความรู้ในวิธีและลักษณะการเล่นเกมเป็นอย่างด ี



 4. การปรับตัวเข้ากับเด็กไดด้ ี

 5. มีอารมณ์ขัน  สนุกสนานร่าเริง 

 6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี 
 7. ใช้ความเป็นมติร  สนิทสนมดกีว่าใช้กฎระเบียบ 

              8. เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกอย่างอิสระ  ไม่จ ากัดในระเบียบวินัยมากเกนิไป  
 9. วางตัวเป็นตัวอย่างทีด่ีและเหมาะสม  
 10. รู้จักเลือกเกมส์ทีใ่ช้มือในการแข่งขนัทีเ่หมาะกลุ่ม  เพศ  วัย  และโอกาส 

 11. เอาใจใส่ดูแลผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

 12. ใหค้วามกระจ่างแนะน าในเรือ่งของเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนัได ้
  

เทคนิคของผู้น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

 เทคนิคของผู้น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนั  มีดังนี ้
 1. รู้จักเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัทีเ่หมาะสมกับระดับช้ัน   วัย  และเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับระดับ
ความสามารถและความจนใจของผู้เข้าร่วม 

 2. รู้จักการประยุกต์ดดัแปลงการเล่นนั้นให้เกิดความสนุกสนานก้าวหน้า 

 3. รู้จักวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเล่น  และแม่นย าในการกฎกติกาการเล่น 

 4. รู้จักดัดแปลงหาวิธีการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 

 5. รู้จักปรบัปรุงแก้ไขเมื่อเกดิความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่พร้อมในการเล่น 

 6. เน้นให้ผูเ้ล่นได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเล่น 

 7. ส่งเสริมเร้าใจให้ผูเ้ข้าร่วมได้และแสดงออกด้วยท่าทีและน้ าใจนกักีฬาในระหว่างการเล่น  เคารพใน
กฎกติกาและสิทธิซ่ึงกันและกัน 

 8. ช้ีให้เหน็ถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ระดับชั้น  วัย 

 9. หาโอกาสจัดใหเ้ล่นเกมนั้นซ้ าอีกเพื่อการทบทวนและประยุกตเ์พื่อความก้าวหน้า 

 10.รู้จักการยืดหยุ่นกฎกติกาตามความเหมาะสม 

 11.รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นอย่างเหมาะสม  สะดวก ประหยดั 

 12. ค านึงถงึหลักการส่งเสริมการออกก าลังกาย  และความปลอดภัยในการเล่นเป็นส่ิงส าคัญ 

 13. ใหค้ าแนะน าและสรุป  ใหข้้อคิดเห็นในการเล่นเกมแต่ละครัง้เพื่อสร้างคุณธรรมให้เกิดกับผู้เข้าร่วม 
 

หลักการเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 การเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันควรจะพจิารณาส่ิงต่อไปนี้ก่อนที่จะเล่น  คือ 

 1. ความมุ่งหมายในการเล่น 

  1.1. หากจุดมุง่หมายในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน  เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันที่เลือกขึน้มา
ต้องไม่มาก 

  1.2 หากจดุมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะกีฬา  จะมีลักษณะที่มีการเล่นเลียนแบบทักษะของกีฬาที่
ต้องการ 



 2. อายุ  ร่างกาย   ความสนใจ  และความสามารถ 

 การเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันควรจะให้เหมาะสมกับสภาพอายุ  และร่างกายของเด็ก  โดย
ค านึงถึงความสนใจและความสามารถของผู้เลน่ด้วย 

 3. สถานที่ 
 ความเหมาะสมของสถานที่ทีจ่ะใช้เล่นเปน็สิ่งทีห่นึ่งจะต้องพจิารณาก่อนการเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการ
แข่งขนั  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เลน่เปน็ประการส าคัญ  รวมทั้งบรเิวณต้องการสามารถเล่นเกมส์ที่ใช้มือ
ในการแข่งขันนัน้โดยไม่มีอุปสรรค 

 4. จ านวน 

 การเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันทีด่ีต้องเลือกเกมที่สามารถใหทุ้กคนไดเ้ข้าร่วมมากที่สุด   อาจจะ
เล่นพร้อมๆ กันหรือผลดักันเล่นเป็นทีมก็ได้  ถ้าทีผู้เล่นมากไม่ควรเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัที่เลน่ประเภท
บุคคลเพราะจะท าให้ผู้ต้องรอคอยนั้นเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

  
 

5. อุปกรณ์ 

 ไม่ควรเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัที่ต้องใช้อุปกรณ์มาก  มีราคาแพง  เป็นอันตรายต่อผูเ้ล่น  และ
หายาก  ควรเลือกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้  หรือสามารถที่จะท าขึ้นมาได้เอง 

 6. กติกาการเล่น 

 เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันใดที่มกีติกาการเล่นมากหรือต้องใช้เทคนิคสูงไม่ควรเลือกมา  เพราะจะท าให้
ผู้เล่นเกดิความเบือ่หน่าย  รวมทั้งการตัดสินการเล่นควรช้ีแจงใหเ้ดก็เข้าใจ  ซึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 

 7. ล าดับในการสอนเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

 ล าดับทั่วไปในการสอนเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัมีดังนี ้
1. บอกล าดับช่ือเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัทีจ่ะเลน่ให้ทุกคนรู ้
2. จัดผูเ้ล่นให้อยู่ในรปูแบบที่ต้องการ 

3. อธิบายวิธีการเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนั รวมทั้งกฎ กติกาและการตัดสิน 

4. สาธิตให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

5. ตอบค าถามในกรณีทีผู่้เลน่ไม่เข้าใจ 

6. เริ่มเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนั 

 สรุปได้ว่า  เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันเป็นกิจกรรมการเลน่ที่ช่วยพัฒนาความคิดให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยความสนุกสนาน  แต่การจะใช้เกมส์ทีใ่ช้มือในการแข่งขันผู้น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันตอ้งค านึงถึงข้อ
ปัจจัยหลายๆ เพื่อที่จะได้น ากิจกรรมเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายและเจตนารมณ์ที่วางไว้ 
 

2.2 เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันเป็นกิจกรรมการฝึกเด็กให้รู้จักการฟัง  รู้จักการคิด  รู้จักการสังเกต  รู้จักการ
แก้ปัญหา  การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งครบคือด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  



และจากการเล่นอิสระจะท าให้เกิดจินตนาการในด้านกระบวนการคิดในการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  รู้จักรอคอย  รู้จัก
ขอโทษ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันส่ิงของในการเล่นเป็นทีมเป็นที่ยอมรับของเพื่อน  ซ่ึงกระบวนการคิดในการเล่น
เป็นทีมนี้ส่งเสริมการน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของมนุษย์  (Porkins. 1984 : 19)  และหากจัดเกมส์ที่ใช้มือ
ในการแข่งขันเป็นประจ า ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาสมองทั้งสองซีกพร้อมกัน  และยังท าให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กมีการท างานประสานสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้น ตามคุณลักษณะของกิจกรรมที่ท า 

ดังจะเห็นจากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  เป็นการจัดการศึกษาพัฒนาคนให้มี
คุณภาพมีคุณลักษณะที่สร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด  มีการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  สามารถแสวงหาและ
สร้างความรู้ด้วยตนเองที่น าไปสู่การรู้จักคิด  วิเคราะห์  พัฒนาอย่างรู้เท่าทันควบคู่กับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข  ทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  เพื่อพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านคุณธรรม  วิชาการ  คุณภาพมาตรฐานเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล   

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาจะมีพัฒนาการ
เช่นเดียวกับเด็กปกตใินวัยเดียวกนัแต่จะช้ากว่า และเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปญัญาทีม่ีอายุเท่ากันจะมี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กตามระดบัความรุนแรงของโรคที่เปน็ คือ หากมคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกจ็ะไม่แตกต่างจากเด็กปกติมากนกั แต่ถ้ามีความ
บกพร่องทางสติปญัญาในระดับมากขึ้น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะแตกต่างกันมากขึ้น อย่างไรก็
ตามลักษณะของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ว่าจะเปน็เด็กปกตหิรือเด็กที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา จะมีพัฒนาการเป็นไปอย่างมีขั้นตอนเริ่มจากการบังคบัการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้ก่อน จึงจะบงัคบัการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้หรอือาจกล่าวว่าเริ่มจากง่ายไปหายาก จากใกล้ตัวออกไปไกลตัว ซ่ึงแต่ละช่วงจะมีความ
แตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะและการได้รับการกระตุ้น  

การช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รบัการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ก็โดยใช้
โสตทัศนปูกรณ์เข้าช่วยในการเรยีนการสอนเพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่ประสบการณ์เป็น
รูปธรรมโดยตรง ดังนัน้ควรจะพจิารณาเลือกส่ือที่เหมาะสมกับความสนใจ(ละออ ชุติกร. 2529 : 105)  จากการ
ท างานของคณะผู้วิจัยพบว่าธรรมชาติของเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาจะสนใจเรียนรู้จาก
การเล่นและท ากิจกรรมที่มีการแข่งขนัมากกว่าการเรียนที่ไม่มีการเล่น  ผลคือเด็กที่มีความบกพรอ่งจะเกิดความ
เบื่อหน่ายต่อการฝึก  ส่งผลให้การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ที่สถาบันฯก าหนด  
คณะผู้วิจัยจึงไดจ้ัดกิจกรรมเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนัให้กลุ่มตัวอย่างที่การท างานประสานกันระหว่างมือกับตา
ไม่สัมพันธ์กัน ( eye hand coordination) เกิดความสนใจ สนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ขณะร่วมกิจกรรมเกมส์ที่ใช้มือ
ในการแข่งขัน เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญายังได้แสดงออกทางกายมีการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวจะ
ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายไดม้ีการปรับสภาพการท างานได้ด ี การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท างานประสานกัน
ระหว่างตากับมือได้มากขึน้ คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกกิจกรรมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการท างานประสานกันระหว่างตากับมือ ให้เหมาะสมกับปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  
จุดเน้นในกิจกรรมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

ช่ือกิจกรรม จุดเน้นในกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได ้
ไม้หนีบขัน -เด็กจะต้องมองที่ด้านหัวหนบีแลว้ใช้ -การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ  



ช่ือกิจกรรม จุดเน้นในกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได ้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีไปหนบีทีข่นั 
 -การใช้นิ้วทั้ง 3 นิ้วกดบรเิวณหัวหนีบ 

 
-เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

บอลตกตะกร้า -เด็กต้องมองตะกร้าพร้อมกับโยนบอลให้ลง
ตรงตะกร้า 
-การใช้ข้อมือเหว่ียงบอลลงตะกร้า   

-การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ  
 
-เพิ่มความแข็งแรงข้อมือ 

โดนัทหาหลัก -เด็กจะต้องมองเพื่อจบัโดนัทไม้จากนั้นต้อง
มองหลักเพื่อน าโดนัทไม้ไปใส่ 
 -เด็กต้องว่ิงระหว่างน าโดนัทไปใส่หลัก 

-การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ  
 
-เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ ่

แต่งหน้า -เด็กจะมองกระดาษสีที่ตัดและทากาว 
-เดินไปยังโต๊ะที่มีภาพรูปหน้าคน ซ่ึงเด็ก
จะต้องพยายามติดให้อยู่ในขอบเขตของรูปภาพ 

-การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ  
-เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ ่

ห่วงวิบาก -เด็กถือห่วง เดินข้ามท่อ PVC จ านวน 5 อัน สูง
ประมาณ 5 ซ.ม. ซ่ึงเด็กจะต้องมองท่อ PVC 
ขณะข้าม  
-จากนั้นน าห่วงไปใสห่ลักบนโตะ๊ทีจดัไว้ 

-การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ   
ตากับขา 
 
 -เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ ่

นุ่มนิ่มคายน้ า -เด็กต้องมองฟองน้ าเพื่อจุ่มน้ า 
-บีบฟองน้ า ให้น้ าลงขวด  

-การท างานประสานกันระหว่างตากับมือ  
-เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

 

สอคคล้องกับแนวคิดของ ก าโชค  เผือกสุวรรณ (2538)ที่ว่าเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนช้าได้พัฒนาดี
ขึ้นในการเล่นเกมส์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังเป็นกิจกรรมในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆในฝึกทักษะ
ต่างๆ และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้  เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็ก  เป็นการสร้างเสริมความคิด
หลายๆด้าน  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีส่วนร่วมในสังคม  ตัวอย่างเช่น  เกมส์หยิบบอลโดยใช้มือกับ
นิ้วทั้ง 5 นิ้ว แทนที่จะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี  ส่วนเกมส์ไม้หนีบ หนีบขันจะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี      สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กีเซลที่ว่าก่อนที่คนเราจะท าอะไรง่ายๆ เช่นการใช้ฝ่ามือตอนใกล้ๆสันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้ใจ
กลางมือ ครั้นแล้วใช้หัวแม่มือค่อยๆเลื่อนมาจับ ขั้นสุดท้ายคือการหยิบของด้วยนิ้วหัวแม่มือกับปลายนิ้ ว   
(ประมวญ ดิคคินสัน. 2524 : อ้างอิงมาจาก Gesell. 

 จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นกระท าได้โดยฝึก
ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อเปน็การส่งเสริมให้การประสานระหว่าง
สายตาและมือเป็นไปอย่างกลมกลืน ซ่ึงจะเป็นพืน้ฐานในการเรียนต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมที่เรา้ความสนใจจะ
ช่วยให้เด็กได้รบัความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีขึน้ 
 

3.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่องความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก พบว่าเด็กทีม่ีอายุ
มากกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าจะเขียนรูปไดเ้ร็ว และง่ายกว่าเด็กที่มีอายุน้อย จากการทดลองกับเด็กกลุ่มหนึ่งอายุ



ประมาณ 2 – 3 ขวบ โดยการฝึกให้ติดกระดุม ปีนบันได และการใช้กรรไกรเป็นเวลา 12 อาทิตย์ เปรียบเทียบกับเด็ก
อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเปน็กลุ่มควบคุม ไม่ได้รับการฝึกใหท้ ากิจกรรมต่างๆ ดังกลุ่มทดลอง เด็กกลุ่มนี้มีอายุแก่กว่ากลุ่ม
แรก 3 เดือน ผลปรากฏว่าหลังการฝึกหัด 12 อาทิตย์ เด็กในกลุม่ทดลองสามารถท ากิจกรรมเหลา่นี้ได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม หลังจากนัน้กลุ่มควบคมุได้รับการแนะน าให้ท ากจิกรรมต่างๆดังกล่าวข้างตน้ภายในเวลา 1 อาทิตย์ ผล
ปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ท าได้ดเีท่ากับกลุ่มทดลองซ่ึงได้รบัการฝึกหดัมาเป็นเวลา 3 เดือน ผลจากการทดลองนี้สรปุได้
ว่า เด็กอายุมากกว่าใช้เวลาในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กน้อยกว่าเด็กที่มีอายุน้อย (พรรณี ช. เจนจติ. 2528 : 

อ้างอิงมาจาก Hillgard. 1932) 

 ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปญัญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกตามแผนการสอนของโรงเรียน (สุจิตรา 
สุขเกษม. 2537) 
 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผูป้กครองใช้กิจกรรมชุด
ให้ความรู้แก่ผูป้กครองกบัเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ผลการศึกษาพบวา่ ในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยทีผู่้ปกครองใช้กิจกรรมชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสูงกว่าความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยทีผู่้ปกครองใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่าทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่างก็มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึน้กว่าก่อนทดลอง (รัชนี รัตนา. 
2533) 

การศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ระดับปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปัน้ มีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในระดับต่ า และหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นมคีวามสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กในระดบัดีและ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ระดับปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รบัการจัดกจิกรรมศิลปะการปัน้ โดยหลังการทดลองเด็กกลุ่มอาการดาวน์มีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนการทดลอง   มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05(สมศร ี
สมบูรณ.์2545) 

ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  โดยใช้เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันการฝึกกล้ามเนือ้มัด
ใหญ่   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา คือ  เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (ระดับสติปัญญา 20 -
40 ) อายุ  6-9  ปี ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นเด็กเล็กของโรงพยาบาลราชานุกูล   
 ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับรนุแรง(ระดบัสติปัญญา 20 - 34 )  อายุ  6-9  ป ี
หลังจากที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขนัการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จะมคีวามสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่สูงขึ้นอย่างมนียัส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1(สุภลักษณ์    ชัยภาณุเกียรติ์.2543) 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เป็นการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเขียน เป็นส่ิงที่สามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้ตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยในการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น กจิกรรมที่น ามาใช้
จะต้องเปน็สิ่งที่เด็กสนใจและเมื่อเด็กปฏบิัติกจิกรรมดังกล่าวจะมคีวามสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กเล่นได้ และ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวเด็กเองอย่างอิสระ กิจกรรมทีส่ าคัญคือ เกมการเล่นในลักษณะต่างๆจะช่วยให้
เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง สามารถหยิบจับไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขันการเล่นจึงมี
คุณค่าต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 



บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล    เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi  experimental  Research) แบบกลุ่มเด่ียว ทดสอบก่อนและหลัง  (The  one group  
pretest – posttest  design)   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง  อายุ 6-12 ปี  ก่อนและหลังเข้าร่วม
เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

 

รูปแบบการวิจัย  
 

 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุ่ม
เดียว 

ทดสอบก่อนและหลัง ดังภาพต่อไปนี้ 
 

O 1              X             O2 
 

O1 หมายถึง  การวัดคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

x   หมายถึง   เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน      
O2  หมายถึง   การวัดคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน

พัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศ ชาย และเพศหญิง 
อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน  จ านวน  48 คน  สถาบันราชานุกูล 



 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง  เพศ ชายและเพศ
หญิง อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชาย 1  และหอผู้ป่วยหญิง   สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่  5  
มกราคม 2552 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2552  โดยใช้วิธีการเลือกและใช้เกณฑ์ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่ผู้ปกครองยินดีให้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญามีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการท า

เกมส์ต่างๆวัดด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 3. ต้องไม่มีความพิการซ้ าซ้อนในเร่ือง หูหนวกทั้ง  2 ข้าง   ตาบอดทั้ง  2  ข้าง แขนขาไม่มี
อาการแข็งเกร็งและสามารถเดินได้ปกติ  

4. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง IQ  20 -34  แผนกผู้ป่วยใน  มีจ านวน 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงที่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านเกณฑ์มี
จ านวน  11  คน (ชาย 6 คน หญิง 5 คน) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

1.2.1แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาระดับรุนแรง ได้แก่  อายุ   เพศ  การวินิจฉัยของแพทย์ 

1.2.2 แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน  ซึ่งหมายถึงกระบวนการฝึก
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาโดยการใช้การเล่นเกมส์ มีจ านวน 6 
เกมส์ ได้แก่ 
 

1.เกมส์ไม้หนีบขัน 
2.เกมส์บอลตกตะกร้า 
3.เกมส์นุ่มนิ่มแฉคายน้ า 
4.เกมส์แต่งหน้า  



5.เกมส์ห่วงวิบาก 
6.เกมส์โดนัทหาหลัก 

คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ก าโชค   เผือกสุวรรณ ซึ่งได้เขียนหนังสือผู้น าสันทนาการ  
โดยกล่าวว่าเกมส์จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของเด็ก  เพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  ในที่นี้ 
หมายถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาการของกล้ามมัดเล็ก หรือเกมส์การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และคัดเลือกกิจกรรมที่จะกระตุ้นกลา้มเนื้อมัดเล็ก   การสร้าง
เกมส์ และ เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละเกมส์  จากนั้นน าเกมส์ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน    และ น ามาปรับปรุงเนื้อหา      ได้ น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน
ไปหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability)โดยน าเกมส์ไปทดสอบกับผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาจ านวน  5  คนที่มีคุณสมบัติเหมือนและไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง   น าไปปรับปรุงวิธีการใหม่  
แล้วน ามาปฏิบัติจริงกับกลุ่มตัวอย่างโดยท าติดต่อกันทุกวันในวันราชการเวลา 13.00 – 14.00 น. 
เป็นเวลา  1  เดือน  โดยก่อนเข้าร่วมเกมส์  คณะผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กมาประเมินก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน  เมื่อท ากิจกรรมครบ  1   เดือน
ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประเมินความสามารถของ 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนการและสติปัญญาหลังการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันอีกคร้ัง 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือวัด    แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อใช้ทดสอบก่อนและ
หลังใช้โปรแกรม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   เอกสาร วารสาร งานวิจัย  รวมรวบ
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยได้น าเอาแบบประเมินของ  สุจิตรา สุขเกษมซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมินทักษะ
การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อนประถมของการศึกษาพิเศษ ST. แมร่ี รัฐอิลิ
นอยส์ น ามาปรับปรุงเนื้อหา แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากนั้นน า
แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กไปทดลองการใช้แบบวัดความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กกับกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง และน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องได้ระดับความเชื่อมั่น 0.91แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
  
 

เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
ค าชี้แจง  



 เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันประกอบด้วยเกมส์ จ านวน 6 เกมส์ เล่นเกมส์ละ 3 คร้ัง ใช้เวลา 
15 นาทีต่อเกมส์ เวลา  13.00 – 14.30 น. 
จุดมุ่งหมาย        เพื่อฝึกความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างมือกับตาให้เกิด
ความสัมพันธ์กัน 
จ านวน  ผู้เข้าร่วมทดลอง 11  คน อายุ  6-12 ปี  เพศชาย  6 คน เพศหญิง  5 คน 
สถานท่ี    หอผู้ป่วยหญิง ขนาด 6 เมตร x 5 เมตร 
อุปกรณ์ 
 1. ไม้หนีบผ้าจ านวน 20 อัน 
 2. ขันน้ า 2 ใบ 

       3. กระดาษสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ  จ านวน 30 ชิ้นแบ่งใส่ในภาชนะละ 15 ชิ้น  
 4. รูปภาพลายเส้นใบหน้าคน 2 ภาพ 
 5. กาวแท่ง 2 อัน 
 6. ชุดบล็อกไม้ 2 ชุด 
 7. ห่วงยาง 6 อัน 
 8. หลักไม้ 2  อัน 

 9. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว สูง 5 เซนติเมตร 10 อัน 
 10. ฟองน้ า 6 อัน 
 11. ขวดน้ า 6 ขวด 
 12.กะละมัง 2 ใบ 
วิธีการเล่นเกมส์ 

1. ขั้นน า 
1.สร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
2.บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 

   3.แนะน าอุปกรณ์ 
2. ขั้นอธิบายและสาธิต 

 - ผู้ฝึกอธิบายวิธีการเล่น และสาธิตกิจกรรมให้เด็กดู 
3. ขั้นปฏิบัติ 

1. ให้เด็กแข่งกันคร้ังละ 2 ทีม ทีมละ 1 คน 
2.  ให้เด็กแข่งกันตามกฏกติกา 

 
4.ขั้นสรปุ 

  - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 



การประเมินผล 
                 ทีมชนะได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
 
วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ปฐมนิเทศผูป้กครอง    วันที่ 5 มกราคม 2552 

ขั้นตอนที่ 2  ประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนั        

วันที่ 5 มกราคม 2552 

ขั้นตอนที่ 3  น าเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนัมาใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง   

วันที่ 5 มกราคมถึง 12  กุมภาพันธ์  2552 

ขั้นตอนที่ 4  รวบรวมและประเมนิผล     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 

 ระยะเตรียมการทดลอง 
 1.ใช้เวลาด าเนินการ 1 สัปดาห์ ในการสร้างเคร่ืองมือ  และการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือในด้านความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างพัฒนาเคร่ืองมือตามกระบวนการ
บริหารเคร่ืองมือ 
 2. ขอความร่วมมือจากบุคลากรหอผู้ป่วยหญิง และหอผู้ป่วยชาย 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา  1  เดือน   
 3. เตรียมคณะผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ประชุมผู้ปกครองของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามข้อสงสัย  
 5. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการ
ทดลองและให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 6.คณะผู้วิจัยบันทึกผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 60 คร้ัง 
 ระยะด าเนินการทดลอง 

ใช้เวลา  1  เดือน วันที่  5 มกราคม  2552  ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552 กลุ่มทดลองได้เข้า
ร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันกับคณะผู้วิจัยและบุคลากรในหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย 1 
เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน มีดังนี้ 1.)เกมส์หนีบขัน 2.)เกมส์บอลตกตะกร้า 3.)เกมส์นุ่มนิ่มแฉคาย
น้ า 4.)เกมส์แต่งหน้า 5.)เกมส์ห่วงวิบาก  6.)เกมส์โดนทัหาหลัก 



 ระยะหลังการทดลอง 
 1.คณะผู้วิจัย เก็บผลของเกมส์ทุกวันตลอด 1เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2552  และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสต ิปัญญา เวลา 9.00 น.   
 2.คณะผู้วิจยัประชุมบุคลากรพยาบาลและประชุมผู้ปกครองผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญา   เพื่อประเมินผลการศึกษาของเด็กแต่ละรายให้ผู้ปกครองฟังถึงความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการเป็นล าดับขั้นดังนี้ 
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา    ประกอบด้วย     
อายุ   เพศ  การวินิจฉัยของแพทย์  โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผูบ้กพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาก่อนและหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันรายบุคคล  และค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยข้อย่อยและภาพรวม 
โดยใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign  test ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันที่มีต่อความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี ในสถาบันรา
ชานุกูล โดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาระดับรุนแรงก่อนและหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยายและน าเสนอดังนี้ 
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาประกอบด้วย     

อายุ เพศ การวินิจฉัยของแพทย์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาก่อนและหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันรายบุคคล  
และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยข้อย่อย
และภาพรวม โดยใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign  test ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 
 
ตารางท่ี  1  จ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนตัวผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา    
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 
อายุ 
 
 
 การวินิจฉัยของ
แพทย์ 
 

หญิง 
ชาย 
6 ปี   –  7 ปี  11เดือน  
8 ปี   –  9 ปี  11เดือน 
10 ปี –  12ปี 
1.MR. Severe 
2. Down’s Syndrome 
3. Epilepsy 
4.อ่ืนๆ (Rett’s Syndrome,Catcry) 

5 
6 
3 
5 
3 
5 
2 
3 
1 

45.5 
54.5 
27.3 
45.5 
27.3 
45.5 
18.2 
27.3 
9.1 

  

 

 ตารางที่ 1 พบว่าผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คนร้อยละ 
45.5 และเพศชายจ านวน 6 คน  เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 54.5  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 8 ปี   –  9 ปี 
11 เดือน มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 การวินิจัยของแพทย์ส่วนใหญ่เป็น MR. Severe มี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาก่อนและหลังเข้าร่วมเกมส์ท่ีใช้มือในการแข่งขันรายบุคคล  
โดยข้อย่อยและภาพรวม 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังของผู้บกพร่อง
ด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่เข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันรายบุคคล(n = 11) 
 

คน 
คะแนนความสามารถ 

ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการท าเกม 
ค่าความ
ต่าง 

ก่อนเข้ากลุ่ม หลังเข้ากลุ่ม 
1 9 14 5 
2 7 12 5 
3 10 19 9 
4 5 11 6 
5 14 25 11 
6 21 24 3 
7 22 24 2 
8 24 27 4 
9 18 22 4 

10 16 17 1 
11 9 10 1 

    
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาทั้งหมด  11 คน มีคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลัง
ดีกว่าก่อนเข้าร่วมเกมส์   

 
 
 



ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ในการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันก่อนและหลัง โดยข้อย่อย และภาพรวม (n = 11) 
 
ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัด

เล็ก 
ก่อน หลัง 

T 
    X S.D. X S.D. 

1.หยิบวัตถทุี่มีขนาดเล็กด้วยนิ้วสอง
นิ้ว(นิ้วช้ีกับนิ้วหัวแม่มือ) 

2.27 1.01 2.91 0.83  3.130* 

2.หมุนลูกบดิเพื่อเปิดประตดู้วยมือ
ข้างถนัด 

1.18 0.60 1.55 0.82 1.789* 

3.ร้อยลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ 
นิ้วจ านวน 5 ลูก 

2.45 1.21 2.28 1.08 2.390 

4.ไขลานของเล่น  3  รอบ 1.00 0.45 1.45 0.69 2.887* 
5.ปะกระดาษรูปทรงเรขาคณิตลงบน
กระดาษแขง็ด้วยกาว  5 ช้ิน 

1.00 1.10 1.64 .92 3.130* 

6.พับกระดาษทีละครึ่งตามแนว
เส้นประ  และรีดกระดาษให้เรียบตาม
รอยพับ  1  ช้ิน 

1.00 1.10 1.36 1.12 1.789* 

7.ฉีกกระดาษเป็นช้ินๆจ านวน  5  ช้ิน 1.27 0.79 2.00 0.78 5.164* 
8.ร้อยเชือกสอดผ่านรูทีเ่จาะบน
กระดาษแขง็ที่มีรปูภาพขึ้นลงรอบ
รูปภาพ 10  รู 

1.64 1.21 2.18 1.08 3.464* 

9.ต่อแท่งไม้ส่ีเหลี่ยมเป็นตึกสูง  5 
ก้อน 

2.27 1.10 2.73 1.19 2.193 

ค่าคะแนนรวมหลัง – ค่าคะแนนก่อน
(ภาพรวม) 

14.09 1.98 18.64 1.86 4.750* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา หลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือใน
การแข่งขัน  โดยภาพรวม มีคะนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเกมส์
ที่ใช้มือในการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือใน
การแข่งขัน =14.09, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.98อยู่ในระดับน้อย , ค่าเฉลี่ยหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือ
ในการแข่งขัน =18.64ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.86อยู่ในระดับปานกลาง) ส่วนรายข้อพบว่าผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลัง
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน ยกเว้นร้อยลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว
จ านวน 5 ลูก และกิจกรรมต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมเป็นตึกสูง  5 ก้อน  



 

บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยเร่ืองผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง  อายุ 6-12  ปี  สถาบันราชานุกูล
วิธีด าเนินการวิจัย  และผลการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ

และสติปัญญาระดับรุนแรง    ก่อนและหลังการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

   วิธีด าเนินการวิจัย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศ ชาย และเพศหญิง 
อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน  จ านวน  48 คน  สถาบันราชานุกูล 

 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง  เพศ ชายและเพศ

หญิง อายุ 6-12  ปี ที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยชาย 1  และหอผู้ป่วยหญิง   สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่  5  
มกราคม 2552 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2552  โดยใช้วิธีการเลือกและใช้เกณฑ์ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาที่ผู้ปกครองยินดีให้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญามีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการท า

เกมส์ต่างๆวัดด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 3. ต้องไม่มีความพิการซ้ าซ้อนในเร่ือง หูหนวกทั้ง  2 ข้าง   ตาบอดทั้ง  2  ข้าง แขนขาไม่มี
อาการแข็งเกร็งและสามารถเดินได้ปกติ  

4. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง IQ  20 -34  แผนกผู้ป่วยใน  มีจ านวน 



ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงที่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านเกณฑ์มี
จ านวน  11  คน (ชาย 6 คน หญิง 5 คน) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

1.2.1แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาระดับรุนแรง ได้แก่  อายุ   เพศ  การวินิจฉัยของแพทย์ 

1.2.2 แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 
ระยะเตรียมการทดลอง 
 1.ใช้เวลาด าเนินการ 1 สัปดาห์ ในการสร้างเคร่ืองมือ  และการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือในด้านความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างพัฒนาเคร่ืองมือตามกระบวนการ
บริหารเคร่ืองมือ 
 2.ขอความร่วมมือจากบุคลากรหอผู้ป่วยหญิง และหอผู้ป่วยชาย 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา  1  เดือน   
 3. เตรียมคณะผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.เตรียมบุคลากรพยาบาลในการทดลองใช้ จัดประชุมผู้ปกครองของผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามตอบ
ถามข้อสงสัยจนผู้ปกครองพอใจ   จึงให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการ
แข่งขัน 
 5. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการ
ทดลอง 
 6.คณะผู้วิจัยบันทึกผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันตลอด  1 สัปดาห์  เพื่อน ามาเลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
 
ระยะด าเนินการทดลอง 



ใช้เวลา  1  เดือน วันที่  5 มกราคม  2552  ถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2552 กลุ่มทดลอง ได้เข้า
ร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันกับคณะผู้วิจัย และบุคลากรในหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย 1  
เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันมีดังนี้ 1.เกมส์หนีบขัน2.เกมส์บอลตกตะกร้า3.เกมส์นุ่มนิ่มแฉคายน้ า4.
เกมส์แต่งหน้า 5.เกมส์ห่วงวิบาก 6.เกมส์โดนัทหาหลัก 
ระยะหลังการทดลอง 
 1.คณะผู้วิจัย เก็บผลของเกมส์ทุกวัน  ตลอด 1เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองวันที่  12 
กุมภาพันธ์ 2552 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประเมนิความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา เวลา 9.00 น.   
 2.คณะผู้วิจัยประชุมบุคลากรพยาบาลและประชุมผู้ปกครองผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญา   เพื่อประเมินผลการศึกษาของเด็กแต่ละรายให้ผู้ปกครองฟังถึงความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการเป็นล าดับขั้นดังนี้ 
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา    ประกอบด้วย     
อายุ   เพศ  การวินิจฉัยของแพทย์  โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาก่อนและหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันรายบุคคล  และค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยข้อย่อยและภาพรวม 
โดยใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon’s Sign  test ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ผลการวิจยัสรุป 
 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา พบว่าผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญาเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คนร้อยละ 45.5   และเพศชายจ านวน 6 คน   เท่ากันคิดเป็น 

ร้อยละ 54.5  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 8 ปี   –  9 ป ี11 เดือน มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  
การวินิจฉัยของแพทย์ส่วนใหญ่เป็น MR. Severe มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 (ตารางที่ 1)    
 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
 
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้าน 

พัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง    ก่อนและหลังการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน   
พบว่า คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา
จ านวน 11ราย มีคะแนนดีขึ้น(ตารางที่ 2)  และผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา หลังเข้าร่วม
เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน  โดยภาพรวม มีคะนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วม
เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน =14.09, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.98อยู่ในระดับน้อย , ค่าเฉลี่ยหลังเข้า
ร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน =18.64ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.86อยู่ในระดับปานกลาง) ส่วนราย
ข้อพบว่าผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กหลังสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน ยกเว้นร้อยลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
½ นิ้วจ านวน 5 ลูกและกิจกรรมต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมเป็นตึกสูง  5 ก้อน  (ตารางที่ 3) 
 

อภิปรายผล 
 

 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญาระดับรุนแรง    ก่อนและหลังการเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันพบว่าผู้บกพร่อง
ด้านพัฒนาการและสติปัญญา หลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน  โดยภาพรวม มีคะนน
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน =14.09, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.98อยู่ในระดับน้อย , ค่าเฉลี่ยหลังเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน =18.64
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.86อยู่ในระดับปานกลาง)  

ผลการวิจัยแสดงว่า เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันมีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
ของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาทั้งนี ้        เนื่องจากเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน  ท าให้ 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาเกิดความสนุกสนาน  การสัมผัสที่เกิดจาการเคลื่อนไหว  
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการมองเห็น  จะช่วยให้ผู้บกพร่องด้านสติปัญญาได้ใช้กล้ามเนื้อมือได้
คล่องแคล่วขึ้น  เน่ืองจากเกมส์ที่ใช้มือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของการพัฒนาการทางสติปัญญา  ช่วย
ให้ 
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาเกิดการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสจนเกิดทักษะ  และก้าว
ไปสู่การพัฒนาตามล าดับ  การเคลื่อนไหวอวัยวะในส่วนต่างๆที่เรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนแล้ว



จึงค่อยๆพัฒนามาเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะเป็นไปตามวุฒิภาวะและการเรียนรู้ของเด็กซึ่ง
จะน าไปสู่การเรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไป  สอคดล้องกับแนวคิดของ ก าโชค  เผือก
สุวรรณ (2538)ที่ว่าเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนช้าได้พัฒนาดีขึ้นในการเล่นเกมส์ เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังเป็นกิจกรรมในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆในฝึกทักษะต่างๆ และพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้  เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็ก  เป็นการสร้างเสริมความคิดหลายๆ
ด้าน  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีส่วนร่วมในสังคม  ตัวอย่างเช่น  เกมส์หยิบบอลโดย
ใช้มือกับนิ้วทั้ง 5 นิ้ว แทนที่จะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้  ส่วนเกมส์ไม้หนีบ หนีบขันจะใช้
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้      ซึ่งคณะวิจัยได้น าแนวคิดของ กีเซลที่ว่าก่อนที่คนเราจะท าอะไรง่ายๆ เช่น
การใช้ฝ่ามือตอนใกล้ๆสันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้ใจกลางมือ คร้ันแล้วใช้หัวแม่มือค่อยๆเลื่อนมา
จับ ขั้นสุดท้ายคือการหยิบของด้วยนิ้วหัวแม่มือกับปลายนิ้ว   (ประมวญ ดิคคินสัน. 2524 : อ้างอิงมา
จาก Gesell. 1947)   คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เน้นการใช้มือกับให้สัมพันธกับตา ลักษณะกิจกรรม
ที่จัดมีลักษณะที่แตกต่างกัน จะท าให้เด็กต้องมองวัตถุก่อนที่จะหยิบว่าวัตถุที่เตรียมมาให้ ลักษณะที่
แตกต่างกัน  จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในอีกลักษณะหนึ่ง ขณะท าเด็กก็ไม่
เกิดความเบื่อหน่ายที่ท ากิจกรรมนั้นๆ เกมส์แต่งหน้า (ฉีดกระดาษทากาวแล้วจึงปะลงในภาพรูปคน
ที่วาดได้),เกมส์ห่วงวิบาก(จะต้องน าเอาห่วงและเดินข้างสิ่งกีดขวางที่สูง 5  ซ.ม. ,เกมส์โดนัทหา
หลัก  เช่นเดียวกับงานวิจัยเกศกนก  ปิ่นกุมภีร์(2548,บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพัฒนากล้ามเนื้อมือประสาน
สัมพันธ์กับตาของเด็กวัย 3-6 ปีโดยมีจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน 6 กิจกรรม ผลท าให้เด็กสามารถ
พัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้เด็กขีดเขียนเส้นต่างๆ ได้อย่างอิสระและมีความมั่นคง
สามารถจับสีระบาย อยู่ในเกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ 70 และอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30 ที่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการปั้นได้บ้างไม่ได้บ้าง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.หากผู้ที่สนใจจะน าเกมส์ไปใช้   ให้ปรับเกมส์การแต่งหน้า  เด็กต้องฉีกกระดาษและ         
ทากาว  ซึ่งมีหลายขั้นตอน  เกิดความยาก  ส่งผลให้เด็กเกิดความไม่สนใจ  และ เกมสน์ุ่มนิ่มคายน้ า  
เน่ืองจากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาชอบเล่นน้ า ท าให้ผู้จัดกิจกรรมเกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินการตามขั้นตอน  และผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับสติปัญญาระดับ IQ  (ระดับสติปัญญา 20  - 34 )   

 2.จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมควร เพิ่มมากกว่า 60 คร้ัง  น่าจะท าให้ทักษะการใช้ 
กล้ามเนื้อมัดเล็กของกลุ่มตัวอย่างพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น   



 3. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบของแต่ละโรคที่เหมาะสมกับเกมส์และน าไปพัฒนาเป็น
รูปแบบรายบุคคลเพื่อที่จะน าไปใช้ที่บ้านได้  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. นางสุธัญญา                   อภัยานุกร       พยาบาลวิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล 
2. นางสาวชนิสา      เวชวิรุฬห์    นักจิตวิทยา        8   สถาบันราชานุกูล 
3. ผศ.ประภัสสร ปรีเอี่ยม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ  7  

หัวหน้างานกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กพิเศษ  ระยะแรกเร่ิม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ   

คณะครุศาสตร์  
สถาบันราชภัฎ
มหาสารคาม 

4.นางสาวนิลชร   เย็นยาซัน พยาบาลวิชาชีพ 8 สถาบันราชานุกูล 
5.นางสาวผกาวรรณ  นักกิจรรมบ าบัด  สถาบันราชานุกูล 

 
 
 
 

      
       

    
    
     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  

1. แบบบันทึกเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
2. คู่มือการเล่นเกมส์ 
3.    แบบบันทึกการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

                           4.    คู่มือทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขัน 

ค าชี้แจง  กรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับเด็กของท่านให้มากที่สุด  โดยท าเครื่องหมาย  
  ลงในช่อง   หรือเติมค าลงในช่องว่าง  และกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเด็ก  
1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ ............ปี         3. การวินิจัยของแพทย…์…………………..  

แบบบันทึกเกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขัน 

ว.ด.ป ครั้งที่  เกมส์ที่ใช้มือในการแขง่ขัน 
 

  1.หนบีขัน  
 

2.บอลตกตะกร้า 3.นุ่มนิ่มแฉคายน้ า 4.แต่งหน้า 5.ห่วงวิบาก 6.โดนทัหา
หลัก 

 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
 6       
 7       
 8       
 9        
 10       
 11       
 12       
 13       
 14       
 15       
 16       
 17       
 18       
 19       
 20       

หมายเหตุ  - ผู้เล่น  1 คนต้องผ่านการเล่นเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขนั   3  ชนิด ครบ 20 ครั้ง  
สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน……………………………............................................. 
ไม่ท ากิจกรรม= 0, มองและสัมผัสวัตถุแต่ไม่หยิบ = 1,มองและใช้ 5 นิ้วหยิบวัตถ ุ= 2,มองและใช้ 3  นิ้วหยิบวัตถ=ุ 3,

มองและใช้ 2นิ้วหยิบวัตถ=ุ 4 



เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขัน 
 

ค าชี้แจง  
 เกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันประกอบด้วยเกมส์  จ านวน  6  เกมส์   การเล่นจะเล่นเกมส์ละ  
3 คร้ัง ใช้เวลา การเล่น  15 นาที  ในเวลา  13.00 – 14.00 น. 
จุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างมือกับตาให้เกิด
ความสัมพันธ์กัน 
จ านวนเด็ก 12  คน อายุ  6-12 ปี  เพศชาย  6 คน เพศหญิง  6 คน 
สถานท่ี    หอผู้ป่วยชาย  1 ขนาด 6 เมตร x 5 เมตร 
อุปกรณ์ 
 1. ไม้หนีบผ้าจ านวน 20 อัน 
 2. ขันน้ า 2 ใบ 

       3. กระดาษสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ  จ านวน 30 ชิ้นแบ่งใส่ในภาชนะละ 15 ชิ้น  
 4. รูปภาพลายเส้นใบหน้าคน 2 ภาพ 
 5. กาวแท่ง 2 อัน 
 6. ชุดบล็อกไม้ 2 ชุด 
 7. ห่วงยาง 6 อัน 
 8. หลักไม้ 2  อัน 

 9. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว สูง 5 เซนติเมตร  10 อัน 
 10. ฟองน้ า  6  อัน 
 11. ขวดน้ า   6  ขวด 
 12.กะละมัง  2  วัน 
วิธีการเล่นเกมส์ 

4. ขั้นน า 
1.ขั้นน าสร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
2.บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 

   3.แนะน าอุปกรณ์ 
5. ขั้นอธิบายและสาธิต 

 - ผู้ฝึกอธิบายวิธีการเล่น และสาธิตกิจกรรมให้เด็กดูก่อน 
6. ขั้นปฏิบัติ 

1. ให้เด็กแข่งกันคร้ังละ 2 ละทีม   แข่งทีละคน 



2.  ให้เด็กแข่งกันตามกฏกติกา 
7. ขั้นสรุป 

  - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 
การประเมินผล 
                 ทีมชนะได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ชื่อเกมส์  ไม้หนีบขัน 
 

จุดประสงค์  
1. เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

อุปกรณ์   
1.  ไม้หนีบผ้าจ านวน 20  อัน 

  2.    ขันน้ า  2  อัน  
 

วิธีเล่น 
ขั้นน า 

1. ขั้นน าสร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
2. บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 
3. แนะน าอุปกรณ์ 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
1. ผู้ฝึกแบ่งเด็กเป็นทีมๆละ 3 คน เด็กนั่งเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเพื่อให้เด็ก 

สามารถมองเห็นผู้ฝึก 
2. ผู้ฝึกน าไม้หนีบและขันมาให้เด็กดูเพื่อให้เด็กรู้จัก 
3. ผู้ฝึกใช้มือจับปลายไม้หนีบและบีบเข้าหากันให้ไม้หนีบแยกออกจากกัน 
4. ผู้ฝึกน าไม้หนีบลักษณะดังกล่าวหนีบบริเวณขอบขันจนรอบ 

ขั้นปฏิบัติ 
1. ผู้ฝึกจัดเด็กเป็น 2 ทีม เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง 
2. ผู้ฝึกนับ 1 2 3  ให้เด็กวิ่งไปที่โต๊ะและหยิบไม้หนีบหนีบ 

ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
                เด็กกลุ่มไหนหนีบไม้หนีบได้จ านวนมากที่สุดเป็นทีมชนะ 
               ทีมชนะได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน 
 
 
 



ชื่อเกมส์       บอลตกตะกร้า 
 

จุดประสงค์  
1. เพื่อให้เด็กมองมือตนเองขณะท ากิจกรรม 
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

อุปกรณ์   
1. ลูกบอล 6 ลูก 
2. ตะกร้า 4 ใบ 
 

วิธีเล่น 
ขั้นน า 

1. สร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
2. บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 
3. แนะน าอุปกรณ์ 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
      1.ผู้ฝึกหยิบลูกบอลจากตะกร้าใบที่หนึ่ง   ไปยังตะกร้าใบที่สอง  

         2.ผู้ฝึกยืนห่างจากตะกร้าใบที่ 2 ประมาณ 3 เมตร นับ 1 2 3 และหยิบลูกบอล 
ในตะกร้าที่  1  ใส่ตะกร้าใบที่ 2 แล้ววิ่งกลับมาแตะมือผู้ฝึกคนที่  2  จากนั้นผู้ฝึกคนที่ 1 กลับต่อหลัง
ผู้ฝึกคนที่ 3 
ขั้นปฏิบัติ 

1. ให้เด็กแข่งกันคร้ังละ 2 ละทีม   แข่งทีละคน 
2.   ผู้ฝึกนับ 1 2 3  ให้เด็กหยิบลูกบอลในตะกร้าที่  1  ใส่ตะกร้าใบที่ 2 แล้ววิ่ง 

กลับมาแตะมือเพื่อนคนที่  2  จากนั้นเด็กคนที่ 1 กลับต่อหลังเพื่อนคนที่ 3   
3. ท าเช่นนี้จนครบส าเร็จและวิ่งกลับมาที่เดิม 

ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   เด็กคนไหนท าเสร็จก่อนให้คะแนน 1  คนไหนท าเสร็จช้ากว่าให้ 0 คะแนน 
จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดของทีม  หาทีมไหนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ ทีมที่ได้น้อยเป็นผู้แพ้     
 
                  
 



ชื่อเกมส์       โดนัทหาหลัก 
 

จุดประสงค์  
1. เพื่อให้เด็กมองมือตนเองขณะท ากิจกรรม 
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

อุปกรณ์   
        - ชุดบล็อกไม้   2  ชุด   

วิธีล่น 
ขั้นน า 

1. สร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
2. บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 
3. แนะน าอุปกรณ์ 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
1. ผู้ฝึกสาธิตโดยวางบล็อกไม้ที่ที่ถอดจากแท่น  วางไว้บนโต๊ะ 
2. ผู้ฝึกยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 3 เมตร นับ 1 2 3 และวิ่งไป 

ที่โต๊ะหยิบบล็อกไม้ใส่แท่นให้หมดแล้ววิ่งกลับมาที่เดิม 
ขั้นปฏิบัติ 

1. ให้เด็กแข่งกันคร้ังละ 2  ทีมโดยแข่งทีละคน 
2. ผู้ฝึกนับ 1 2 3  ให้เด็กวิ่งไปที่โต๊ะและวางบล็อกไม้ในแท่น 

จนครบส าเร็จและวิ่งกลับมาที่เดิม 
ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน    เด็กที่หยิบบล็อกไม้ใส่แท่นครบแล้ว  วิ่งกลับมาถึงจุดเร่ิมต้นก่อนได้ 1 
คะแนน 
                                      เด็กที่วิ่งกลับมาที่ 2 ได้ 0 คะแนน 
   
 
 
 
 



 
ชื่อเกมส์      แต่งหน้า 
 

จุดประสงค์  
1. เพื่อให้เด็กมองมือตนเองขณะท ากิจกรรม 
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

อุปกรณ์   
1. กระดาษสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ  จ านวน 30 ชิ้นแบ่งใส่ในภาชนะละ 15 ชิ้น  
2. รูปภาพลายเส้นใบหน้าคน 2 ภาพ  
3. กาวแท่ง 2 อัน  
 

วิธีเล่น 
ขั้นน า 

4. สร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัสดี” แนะน าตัวผู้ฝึก              
5. บอกชื่อเกมส์ที่จะเล่นและวัตถุประสงค์ 
6. แนะน าอุปกรณ์ 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
1. แบ่งเด็กเป็น 2 ทีม ให้แต่ละทีมแข่งทีละคน 
2. ผู้ฝึกสาธิต โดยการว่ิงไปที่โต๊ะ  หยิบกระดาษจ านวน 1 ชิ้นทากาวแล้วเดินไป
ติดที่กระดาษรูปใบหน้าคน  

ขั้นปฏิบัติ 
1. ผู้ฝึกนับ 1 2 3  ให้เด็กวิ่งไปที่โต๊ะหยิบกระดาษจ านวน 1 ชิ้นทากาวติดบนรูป 

ใบหน้าคนและวิ่งกลับมาที่จุดเร่ิมต้น 
2. เด็กที่เหลือให้ปฏิบัติตามข้อ 2 จนครบทุกคน 

ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน    ทีมที่ติดกระดาษบนรูปลายเส้นใบหน้าคนได้เหมือน   
                                     จริงมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
 
 
 



ชื่อเกมส์       ห่วงวิบาก 
 
จุดประสงค์   

1. เพื่อฝึกความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสัมพันธ์กับสายตา 
 2. เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ 

อุปกรณ์        
1. ห่วงยาง 6 อัน 

 2. หลักใส่หมุด 2  อัน 
       3. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว สูง 5 เซนติเมตร 10 อัน 
วิธีเล่น 
ขั้นน า 

1. บอกชื่อเกมที่จะเล่น 
2.  บอกจุดประสงค์ของการเล่น 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
1. ผู้ฝึกสาธิตหยิบห่วง  เดินข้ามท่อ PVC ที่ละ 1  อัน  จ านวน 5  อัน แล้วน าห่วงไป
ใส่หลักจากนั้นเดินกลับมาที่จุดเร่ิมต้นเพื่อให้เพื่อนอีกคนเดินต่อไป 

ขั้นปฏิบัติ 
2. แบ่งเด็กจ านวน 6 คน เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
3. ให้เด็กยืนห่างจากหลัก 10 เมตร 
4. ท่อ PVC 5  อัน วางห่างกัน 1  เมตร 
5. ให้เด็กถือห่วงเดินข้ามท่อ PVC ไปใส่หลักคร้ังละ 1 ห่วง  คนละ 2 คร้ัง 
6. เด็กทุกคนในกลุ่มท าจนครบ 

ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  กลุ่มที่ใส่ห่วงครบตามจ านวนก่อนเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 



ชื่อเกมส์  นุ่มนิ่มคายน้ า 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เด็กมองมือตนเองขณะท ากิจกรรม 
2. เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

อุปกรณ์ 
1. ฟองน้ า 
2. ขันใส่น้ า 
3. ขวดน้ า 
 

วิธีเล่นเ 
ขั้นน า 

1. สร้างสัมพันธภาพโดยกล่าว “สวัดดี” และแนะน าตัว 
2. บอกชื่อเกมส์และวัตถุประสงค์ 
3. แนะน าอุปกรณ์ 

ขั้นอธิบายและสาธิต 
1. ผู้ฝึกนั่งกับพื้น  หยิบฟองน้ าจุ่มลงลงในน้ าและบีบฟองน้ าเพื่อให้น้ าลงในขวด 

 
ขั้นปฏิบัติ 

2. แบ่งเด็กออกเป็น 2  ทีม  นั่งที่พื้น เป็นวงกลม ของแต่ละทีม  
3. วางขวด  ข้นน้ า  ฟองน้ า  ไว้ด้านหน้าเด็กแต่ละคน 
4. นับ 1 2 3 ให้เด็กหยิบฟองน้ าจุ่มลงลงในน้ าและบีบฟองน้ าเพื่อให้น้ าลงในขวด 
5. เมื่อครบ 2 นาที บอกให้เด็กหยุด  วางฟองน้ าลงในข้น 
6. น าน้ าในขวดของแต่ละทีมมารวมกัน    แล้วเปรียบเทียบปริมาณน้ าทีมใดมีน้ า
มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 

ขั้นสรุป 
 - ผู้ฝึก เด็กและผู้ปกครองที่เข้ากิจกรรมช่วยกันสรุปขั้นตอนของเกมส์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  วัดปริมาณน้ าในขวดกลุ่มใดได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ  
 
 



ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของเกมส์ท่ีใช้มือในการแข่งขันท่ีมีต่อการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

ช่ือกิจกรรม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก วิธีการประเมินผล 

1.เกมส์ไม้หนีบขัน พัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วชี้บีบไม้หนีบให้กาง
ออกได้ 

2.เกมส์บอลตกตะกร้า 
 

พัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ สามารถใช้นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว 
และฝ่ามือทั้งสองมือจับลูกบอล
ได้ 

3.นุ่มนิ่มคายน้ า พัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ สามารถก ามือโดยใช้นิ้วมือ
ทั้ง 5 นิ้วและฝ่ามือบีบฟองน้ า
และท าให้น้ าออกได้ 

4.แต่งหน้า 
 

พัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือ- 
นิ้วชี้หยิบกระดาษได้ 
สามารถใช้มือหยิบกาวทา
กระดาษได้ 
สามารถใช้นิ้วแม่มือ- นิ้วชี้
หยิบกระดาษที่ทากาวน าไปติด
บนกระดาษรูปใบหน้าคนได้ 
 

5 .ห่วงวิบาก 
 

พัฒนากล้ามเนื้อมือ สามารถใช้มือจับห่วงใส่
หลักได้ 

6.โดนัทหาหลัก  
 

พัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ สามารถใช้นิ้วแม่มือ นิ้วชี้
และนิ้วกลางหยิบบล็อกไม้ใส่
แท่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทกึการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ชื่อ- สกุล................................................อายุ..................ปี เพศ...................................... 
หอผู้ป่วย...................................................แพทย์วินิจฉัย.................................................. 
วันที่ทดสอบ..................................................เวลา......................... 
ข้อ รายการทดลอง 

ด้านทักษะการใช้สายตา
และมือทั่วไป 

บันทึกคะแนน 

0 1 2 3 4 

1. หยิบวัตถุที่มขีนาดเล็ก
ด้วยนิ้วสองนิ้ว(นิ้วช้ีกัน
นิ้วหัวแม่มือ) 

ไม่ท า
กิจกรรม 
 

มองและ
สัมผัสวัตถุแต่
ไม่หยิบ 

มองและใช้ 5 
นิ้วหยิบวัตถ ุ

มองและใช้ 3  
นิ้วหยิบวัตถ ุ

มองและใช้ 2
นิ้วหยิบวัตถ ุ

 คะแนน      
2 หมุนลูกบิดเพื่อเปิด

ประตูด้วยมือข้างถนัด 
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
ไม่ได้จับใน
การท า
กิจกรรม 
 

จับลูกบดิ
ประตู  แต่ไม่
บิด 

จับลูกบดิประตู  
บิด  1  ครั้งเปิด
ไม่ได ้

จับลูกบดิ เปดิ
ได ้

ท ากิจกรรม
ได้ด้วยตนเอง 
 

 คะแนน      
3 ร้อยลูกปัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว 
จ านวน 5 ลูก 

ไม่ท า จับอปุกรณ์  
แต่ไม่ร้อย 
 

 จับอุปกรณ์และ
พยายามร้อยแต่
ท าไม่ได ้

ร้อยลูกได้แต่ไม่
ครบ 5 ลูก 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

คะแนน      
4 ไขลานของเล่น  3  รอบ ไม่ท า จับของเลน่แต่

ไม่ไขลาน 
จับของเลน่และ
ไขลาน   
1  ครั้ง 

ไขลานได้  3  
ครั้ง แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

คะแนน      
5 ปะกระดาษรูปทรง

เรขาคณิตลงบนกระดาษ
แข็งด้วยกาว  5 ช้ิน 

ไม่ท า
กิจกรรม 
 

หยิบกระดาษ
แต่ไม่ทากาว 

หยิบกระดาษ  
ทากาวแต่ไม่
แปะภาพ 

ท าได้แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

คะแนน      
 
 
 
 
 



 
 
 ข้อ 

รายการทดลอง 
ด้านทักษะการใช้
สายตาและมือทั่วไป 

บันทึกคะแนน 

0 1 2 3 4 

6 พับกระดาษทีละครึง่
ตามแนวเส้นประ  และ
รีดกระดาษให้เรียบ
ตามรอยพับ  1  ช้ิน 

ไม่ท า
กิจกรรม 

จับกระดาษ  
แต่ไม่พับ 

จับกระดาษ
มาพับแต่ไม่
รีดกระดาษ 

ท าได้แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วยตนเอง 

คะแนน      
7 ฉีกกระดาษเป็นช้ินๆ

จ านวน  5  ช้ิน 
ไม่ท า
กิจกรรม 

จับ แต่ไม่
ฉีก 

จับกระดาษ
ฉีดเปน็  2  
ช้ินใหญ ่

ท าได้แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วยตนเอง 

คะแนน      
8 ร้อยเชือกสอดผ่านรูที่

เจาะบนกระดาษแข็งที่
มีรูปภาพขึ้นลงรอบ
รูปภาพ 10  รู 

ไม่ท า
กิจกรรม 

หยิบ
อุปกรณ์แต่
ไม่ร้อย 

พยามร้อยแต่
ท าไม่ได้ต้อง
ช่วยจับมือท า 

ท าได้แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วยตนเอง 

คะแนน      
9 ต่อแท่งไม้ส่ีเหลี่ยม

เป็นตึกสูง  5 ก้อน 
ไม่ท า
กิจกรรม 

จับก้อนไม้  
1 ก้อน 

จับก้อนไม้ 2 
ก้อนซ้อนกัน
ได้ 

ท าได้แต่ต้อง
กระตุ้น 

ท าได้ด้วยตนเอง 

 คะแนน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เกณฑ์การประเมิน 

ถ้าท าให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้กาเคร่ืองหมาย      ในช่องบันทึกคะแนนผ่าน 
 
กิจกรรมท่ี 1  หยิบวัตถุที่มีขนาดเล็กด้วยนิ้วมือสองนิ้ว(นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ) 
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบใช้วัตถุที่มีขนาดเล็กเช่น  ลูกปัด  หมุดปักแป้นกระดาน  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว อย่างละ 3  ชิ้น    โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือของผู้ทดสอบหยิบให้ผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาดู  และบอกให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาหยิบ
โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ      
 การให้คะแนน     เมื่อผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาหยิบวัตถุขนาดเล็กโดยใช้
นิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ     ได้ให้ใส่เคลื่อนหมาย    เกณฑ์การประเมินผ่านดังน้ี 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือไม่ท าในกิจกรรม
ไม่มองและไม่หยิบวัตถุ 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือเด็กท าในการท ากิจกรรม (มองและสัมผัสวัตถุแต่ไม่หยิบ) 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือในการท ากิจกรรม (มองวัตถุและใช้  5 นิ้วหยิบวัตถุ) 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (มองและใช้ 3  นิ้วหยิบวัตถุ) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง(มองและใช้ 2  นิ้วหยิบวัตถุ) 
กิจกรรมท่ี  2 หมุนลูกบิดเพื่อเปิดประตูด้วยมือข้างถนัด 
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบพาผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไปยังประตูที่มือจับเป็น
ลูกบิด  สาธิตการหมุนลูกบิดประตู  ให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาดู   ผู้ทดสอบบอก
ให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาหมุนลูกบิดประตู 
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถหมุนลูกบิดประตูเคลื่อนไหว
ได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องดึงให้ประตูเปิดออก  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  เกณฑ์การประเมินผ่านดังนี้ 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ได้จับในการท า
กิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท ากิจกรรมแต่ท าไม่ได้ทุก
ขั้นตอน พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(จับลูกบิดประตู  แต่ไม่บิด) 



 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(จับลูกบิดประตู  บิด  1  คร้ังเปิดไม่ได้) 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (จับลูกบิด เปิดได้) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี 3 ร้อยลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว   
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบน าลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   ½ นิ้วให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ
และสติปัญญาดูจ านวน  8  ลกู  ผู้ทดสอบใช้เชือกร้อยลูกปัดให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาดูก่อน  1  ลูก  หลังจากนั้นผู้ทดสอบส่งเชือกเพื่อให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาร้อยลูกปัดที่เหลือต่อให้ครบทั้งหมด 
การให้คะแนน    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถใช้เชือกร้อยลูกปัด  เกณฑ์การ
ประเมินผ่านดังน้ี 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ท ากิจกรรม   มองวัตถุแต่ไม่ท า 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท า  จับลูกปัดไว้  1 ลูกถือไว้ 
ไม่ร้อย 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาจับลูกปัด  1  ลูก  พยายามร้อยลกูปัด
แต่ร้อยไม่ได้พยาบาลช่วยโดยการจับมือท า 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาจับลูกปัด  1 ลูก  ร้อยลูกปัดได้  1 ลูก 
ไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส  

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี   4  ไขลานของเล่น  
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบน าของเล่นที่ไขลานได้ให้เด็กดู โดยผู้ทดสอบสาธิตการไขลานให้
เด็กดูก่อน   1  คร้ัง  แล้วปล่อยของเล่นนั้น  ซึ่งอาจจะเดินได้  หรือร้องเพลงได้  ฯลฯ  หลังจากนั้นผู้
ทดสอบให้เด็กไขลานของเล่นตามแบบที่สาธิตให้ดู 
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถไขลานของเล่นได้ โดยไขลาน
ได้  3- 4   เกณฑ์การประเมินผ่านดังนี้ 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา จับของเล่นได้แต่ไม่ไขลาน   
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม 



 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาจับของเล่นได้ไขลาน  1  คร้ัง แต่ท า
ได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วยโดยการจับมือท า 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง
จับของเล่นได้ไขลาน  3  คร้ัง พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส  

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเองไขลาน  4  คร้ัง 
กิจกรรมท่ี 5   ปะกระดาษรูปทรงเรขาคณิตลงบนกระดาษแข็งด้วยกาว 
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบน ากระดาษที่ตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต   3  ชิ้น  มาให้ผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญาดู  บอกให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาทากาวลงบนกระดาษ
รูปทรงเรขาคณิตด้านใดก็ได้แล้วติดลงบนกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ให้  เช่น         
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถน ากระดาษประลงกระดาษ
แข็งด้วยกาว เกณฑ์การประเมินผ่านดังน้ี 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(หยิบกระดาษ  1 ชิ้นเล่น  ไม่ทากาว) 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(หยิบกระดาษ 1  ชิ้น ทากาวแต่ไม่ติดลงกระดาษ) 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (หยิบกระดาษ 1 ชิ้น  ทากาว  ติดบนกระดาษแข็งเสร็จแล้วท า
ต่อ)   

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี 6 พับกระดาษท่ีละครึ่งตามแนวเส้นประ   และรีดกระดาษให้เรียบตามรอยพับ 
 วิธีทดสอบ   ผู้ทดสอบให้กระดาษขาวขนาด  5 x 7 นิ้ว จ านวน 1  แผ่นขีดเส้นแนวรอยประ
ตรงกลาง  หลังจากนั้นพับกระดาษตามแนวรอยประแล้วใช้มือรีดตามรอยพับ  เพื่อให้ผู้บกพร่อง
ด้านพัฒนาการและสติปัญญาดูเป็นตัวอย่าง   ผู้ทดสอบยื่นกระดาษที่ขีดเส้นรอยประขนาดเท่ากันกับ
ผู้ทดสอบพับกระดาษตามรอยประ  และใช้มือรีดกระดาษตามรอยพับ 
การให้คะแนน    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา พับกระดาษและรีดให้เรียบได้อาจจะ
ไม่ตรงตามรอยประ  เกณฑ์การประเมินผ่านดังนี้ 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(จับกระดาษมาเล่น  ไม่พับ) 



 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(จับกระดาษมาพับแต่ไม่รีดกระดาษ) 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (จับกระดาษมาพับ  แล้วรีดตามรอยปะ) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี  7  ฉีกกระดาษเป็นชิ้นๆ  
 วิธีทดสอบ  ผู้ทดสอบน ากระดาษสีที่ชนิดบางพอสมควร  จ านวน  1 แผ่น  หลังจากนั้นผู้
ทดสอบให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาฉีกกระดาษขาดออกจากกันขนาดใดก็ได้  ถ้าผู้
บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่เข้าใจผู้ทดสอบสาธิตให้ดู 
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถฉีดกระดาษให้ขาดออกจาก
กันได้ เกณฑ์การประเมินผ่านดังน้ี 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(จับกระดาษมาเล่น) 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(จับกระดาษฉีดเป็น  2  ชิ้นใหญ่) 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (จับกระดาษฉีดเป็นชิ้นเล็กได้) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี 8 ร้อยเชือกสอดผ่านรูท่ีเจาะบนกระดาษแข็งท่ีมีรูปภาพขึ้นลงรอบรูปภาพ 
 วิธีทดสอบ   ผู้ทดสอบน ากระดาษแข็งที่เจาะรูตามรูปภาพตรงกลางพร้อมทั้งน าเชือกร้อย
ตามรู   เร่ิมร้อยที่จุดเร่ิมต้น  โดย  ผู้ทดสอบสาธิตการร้อยเชือกขึ้นลงตามรูกระดาษให้ดู  2 – 3 รู  
หลังจากนั้นบอกให้ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาร้อยเชือกขึ้นลงตามที่ท าให้ดูจนเสร็จ 
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถร้อยเชือกสอดผ่านรูที่เจาะบน
กระดาษแข็งที่มีรูปภาพขึ้นลงรอบรูปภาพ   เกณฑ์การประเมินผ่านดังนี้ 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(หยิบเชือกหรือแผ่นกระดาษแข็ง  ได้ ไม่จับเชือก) 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(หยิบเชือกหรือแผ่นกระดาษแข็งได้  จับเชือกร้อยรูไม่ได้) 



 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (หยิบเชือกหรือแผ่นกระดาษแข็งได้  จับเชือกร้อยดูได้) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท่ี  9  ต่อแท่งไม้สี่เหลี่ยมเป็นตึกสูง 
 วิธีทดสอบ   ผู้ทดสอบน าแท่งไม้สี่เหลี่ยมขนาด  1 ลูกบาศก์นิ้วมาจ านวน  10 ก้อน  บอกให้
ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาต่อแท่งไม้วางซ้อนๆกัน  ให้สูงเป็นตึกจนกว่าจะหมด
จ านวนแท่งไม้  ให้โอกาสท า  3  คร้ัง   ถ้าผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่เข้าใจผู้ทดสอบ
สาธิตให้ดูก่อน 
การให้คะแนน     ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา สามารถต่อแท่งไม้เป็นตึกสูง เกณฑ์
การประเมินผ่านดังนี้ 

0  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
 1  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาพยายามท าแต่ท าไม่ได้ทุกขั้นตอน 
พยาบาลช่วยโดยจับมือท าในกิจกรรม(จับก้อนไม้  1 ก้อน) 
 2 หมายถึง    ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาท าแต่ท าได้บางขั้นตอน พยาบาลช่วย
โดยการจับมือท า(จับก้อนไม้ 2 ก้อนซ้อนกันได)้ 
 3  หมายถึง   ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาไม่สามารถเร่ิมท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
พยาบาลกระตุ้นด้วยค าพูดหรือสัมผัส (จับก้อนไม้  3 – 5  ก้อนซ้อนกันได้) 

4  หมายถึง   พยาบาลออกค าสั่งและผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

 

 


