
การกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
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ผลการศึกษา
สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ที่ผ่านมาพบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 30 

หรือ 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา 
รองลงมาคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งทักษะทั้งสองด้านเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสมองและจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไป 1 จากข้อมูลการสรุปผลพัฒนาการประจ าเดือน ที่มีการประเมินพัฒนาการ 
โดยใช้คู่มือพัฒนาการ DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual) ใน 
เด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวนทั้งหมด 
112 คน พบว่าด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา Fine Motor (FM) ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
13.39 เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย และลดจ านวนเด็กที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผู้วิจัยจึงน ากิจกรรมร้อยสร้างรูปมาใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กดียิ่งขึ้น

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เหมาะสมตามวัย

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กที่ได้รับการประเมินด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ ตามคู่มือ DSPM จ านวน 15 คน โดยมี ตัวแปรต้น คือ 
กิจกรรมร้อยสร้างรูป ตัวแปรตาม คือ เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-3 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM)

กระบวนการด าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประเมินพัฒนาการโดยใช้คู่มือพัฒนาการ DSPM (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual) ด้านใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก Fine Motor (FM) เป็นการประเมินผลครั้งที่ 1
ก่อนจัดกิจกรรม (5 พ.ย. 61) โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

2. ให้ข้อมูลผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการ และกิจกรรมที่จะจัดเสริม
ประสบการณ์ให้กับเด็ก รวมทั้งขอความร่วมมือช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

3. การจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูป ให้แก่เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-3 ปี วันละ 20 นาที สัปดาห์ละ 3 
วัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเด็กแต่ละคนจะได้รับการฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็กโดย ร้อยเชือกผ่านรูขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จ านวน 20
ครั้ง และร้อยเชือกผ่านรูขนาดใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร จ านวน 20 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 40 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

3.1 ขั้นตอนการแนะน า โดยการอธิบายให้เด็กๆฟัง ถึงสื่อ อุปกรณ์ และวิธีการท ากิจกรรม  
ร้อยเชือก พร้อมสาธิตให้เด็กดู

3.2 ขั้นปฏิบัติ ฝึกให้เด็กท ากิจกรรม โดยการน าเชือกมาร้อย สอดตามรูที่เจาะเอาไว้ตามล าดับ 
ซึ่งขนาดของรูที่เจาะไว้ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

3.3 ครูจับเวลาและบันทึกเป็นนาทีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเด็กร้อยเชือกส าเร็จ ทุกครั้งที่เด็กมี
การท ากิจกรรม โดยแยกเป็นการร้อยเชือกที่มีรูขนาดใหญ่ และการร้อยเชือกที่มีรูขนาดเล็ก

4.  การประเมินพัฒนาการโดยใช้คู่มือพัฒนาการ DSPM หลังการท ากิจกรรมจะมีการประเมิน
ทุกเดือน โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวน 3 ครั้ง คือ 

ประเมินผล ครั้งที่ 2 (หลังจัดกิจกรรม เดือนที่ 1) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ประเมินผล ครั้งที่ 3 (หลังจัดกิจกรรม เดือนที่ 2) ในวันที่ 7 มกราคม 2562
ประเมินผล ครั้งที่ 4 (หลังจัดกิจกรรม เดือนที่ 3) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มรูปแบบการศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่น เช่น พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการ

ใช้ภาษา  พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา เป็นต้น

2.ท าศึกษาการกระตุ้นพัฒนาในกลุ่มตัวอย่างที่มีพัฒนาการล่าช้า ในเด็กปฐมวัยช่วงอายุอื่นๆ

อ้างอิง
1. สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปี พ.ศ.2557 วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับ
เพิ่มเติม 2 , กันยายน – ตุลาคม 2560

เด็กที่ได้รับการประเมินด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ ตามคู่มือ DSPM จ านวน 
15 คน เป็นเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 86.7) เพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 13.3) มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 5 เดือน ถึง 3 ปี 

ในการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 20 เด็กใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมร้อยรูขนาดใหญ่ 
เฉลี่ย 182.12 นาที และขนาดเล็ก 196.40 นาที ภายหลังท ากิจกรรมครบทั้งหมด 40 ครั้ง ผลการประเมิน 
DSPM พบว่า มีเด็กผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสรุปผ่านการประเมินในแต่ละ
เดือนดังนี้

เดือนที่ 1(ครั้งที่ 1- 6) มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 26.67
เดือนที่ 2 (ครั้งที่ 7-12) มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 46.66
เดือนที่ 3 (ครั้งที่ 13-20) มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 26.67

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเป็นนาทีที่ใช้ในกิจกรรมร้อยสร้างรูป และผลการประเมิน DSPM (n=15)

ระยะเวลาในการท า
กิจกรรมร้อยสร้างรูป

Min. Max. Mean S.D.
ผลการประเมิน DSPM (คน)

ผ่าน ไม่ผ่าน ไมต่้องประเมิน

ครั้งที่ 1 (ก่อนจัดกิจกรรม) - 15 -
ร้อยรูขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1-6 64.12 119.50 87.68 16.67
ร้อยรูขนาดเล็ก ครั้งที่ 1-6 74.46 155.35 92.02 21.88
ครั้งที่ 2 (หลังจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1-6) 4 11 -
ร้อยรูขนาดใหญ่ ครั้งที่ 7-12 21.63 88.97 59.81 20.17
ร้อยรูขนาดเล็ก ครั้งที่ 7-12 23.75 123.11 65.48 26.87
ครั้งที่ 3 (หลังจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7-12) 7 4 4
ร้อยรูขนาดใหญ่ ครั้งที่ 13-20 18.89 67.66 34.63 23.88
ร้อยรูขนาดเล็ก ครั้งที่ 13-20 21.94 97.13 38.90 27.90
ครั้งที่ 4 (หลังจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1-20) 4 - 11
ร้อยรูขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1-20 107.42 273.59 182.12 48.24
ร้อยรูขนาดเล็ก ครั้งที่ 1-20 101.16 375.59 196.40 67.34
สรุปผลการประเมิน DSPM (หลังจัดกิจกรรม) 15 - -

X

การน าไปใช้ประโยชน์

1. รู้จักสังเกตปัญหาจากการปฏิบัติงาน แล้วน าปัญหามาหาวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผล โดยน าหลักการสู่งานวิจัย
2. ใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูปพัฒนาเด็กที่พัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ช่วย
ส่งเสริมให้มีสมาธิ และสติปัญญาที่ดี

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ท่านผู้บริหารสนับสนุนและทีมวิทยากรช่วยแนะน า ให้ค าปรึกษา แนวทางให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
2. ครแูละผู้ดูแลเด็ก , ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและการเก็บข้อมูล


