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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้สมาธิในการท างานของ

เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียน
ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2ครั้งครั้งละ 40 นาที รวม
เป็นระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 6 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) 
แผนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก 2) แบบสังเกตพัฒนาการความสามารถในการใช้

สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการใช้สมาธิใน
การท างานของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทดลอง โดยใช้สูตร Wilcoxon โดยใช้คอมพิวเตอร์ค านวณ
ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
 
ARSTRACT 

The purpose of this research was to study and compare the concentrate on 
work of young children by using craft from ropes The participants were24 young 
children between the ages of 5-6 years old in kindergarten 3/2, the 2nd semesterfo 
the acade year 2016 at RajabhatMahasarakham University Demonstration School, 
The participants werechosen by using simple random sampling. The measurement 
tool to were ; 1) TheCraft from roperexperience plan 2) The observation form of 



 

 

development of concentrate on work of young children. The date was analyzed 

by usingmean ( ̅ ), standard deviation (SD), and Wilcoxon formula. 
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Mahasarakham Province in the 1st semester of 2016 academic year selected by 
simple random sampling. The Craft from Ropes used in this study were which 
consisted of 6 activities, each activities consumed 40 minutes and used 2 activities 
per week with the total 3 week. 
 

บทน า 
เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ส าคัญที่สุดช่วงวัยหนึ่งส าหรับพัฒนาการมนุษย์ เพราะเป็นช่วงวัยที่

ร่างกายและสมองก าลังเจริญเติบโตเต็มที่ ถ้าเด็กวัยนี้ได้รับการอบรมเล้ียงดูที่ดีและถูกต้อง เด็กก็จะ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เพราะส่ิงที่เด็กได้รับจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง 5 ปีแรก
ของชีวิต จะมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
ดังนั้น ช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้าน รวมไปถึง
การเตรียมความพร้อมให้เด็กมีสมาธิในการท างาน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเ ต็มที่        
(บุญทิพา เตชะทรงคุณ,2556: 1) 
 การเตรียมความพร้อมหรือการส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิในการท างานมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน สมาธิเป็นการจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานพอที่จะคิดหรือท าในส่ิงต่างๆ เพื่อไปสู่เป้ าหมายที่ตั้งใจไว้ได้จนกว่าจะประสบ
ผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการมีสมาธิอยู่กับการคิด การท างาน การสนทนา การอ่านหนังสือ การฟังครู
สอน เป็นต้น หากเด็กไม่มีสมาธิในการท างาน จะท าให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ ได้โดย
ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้เป็นเพราะการขาดสมาธินั่นเอง ซึ่งอาการขาดสมาธิเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการของ



 

 

โรคสมาธิส้ัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2552: 102) โรคสมาธิส้ันเป็นกลุ่มความผิดปกติของ
พฤติกรรม ประกอบด้วย ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ขาดการยับยั้งใจตนเอง โดย
แสดงอาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการเรียน 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการโดยที่ความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน
อายุ 7 ปี อาการต้องเป็นมาตลอดต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า6 เดือนกลุ่มอาการขาดสมาธิ จะไม่สามารถ
จดจ ารายละเอียดของงานที่ท าได้ หรือท าผิด เนื่องจากขาดความรอบคอบ ไม่มีสมาธิในการท างาน 
หรือเล่น ไม่สนใจฟังค าพูดของผู้อื่น และดูเหมือนไม่ฟังเวลาพูดด้วยไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง และท างาน
ไม่เสร็จหรือผิดพลาดไม่สามารถรวบรวมการท างานให้เป็นระเบียบวอกแวกง่าย เสียสมาธิ แม้มี
เสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย (สถาบันราชานุกูล,2555: 7)พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียน และการปรับตัวในสังคมหากเด็กสมาธิส้ันกลุ่มนี้ไม่ได้รับการส่งเสริม
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของเด็ก ซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสมาธิในการ
ท างานของเด็กปฐมวัย มีอยู่หลากหลายวิธี เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา 
และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น การปั่น การเป่าสี การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นต้น(จิระพร ชะโน
,2554: 17)  

 การจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์เป็นการน าเศษวัสดุต่างๆมาสร้างตามความคิดจินตนาการ 
โดยอาศัยการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว หรือศึกษาจากต ารา น ามาดัดแปลงให้เป็นรูปร่าง 
รูปทรงต่างๆอย่างประณีตสวยงามและเป็นผลผลิตภัณฑ์ใหม่ (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.),2551: 119) เป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น น าไปใช้สอย น าไปประดับตกแต่ง (อรุณีลิมศิริ และคณะ ,2551: 46)เป็น
งานหนึ่งที่เกี่ยวกับการท างานในบ้าน เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัว ซึ่งสามารถน า
ความรู้จากหลายสาขาวิชามาบูรณาการเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานหรือ
ชิ้นงานใหม่ หรือพัฒนาดัดแปลงจากผลงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง(ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ประสานมิตร ,2551: 6)การจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับเด็กเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน จึงควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอน จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด



 

 

ประโยชน์น าของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมสมาธิให้เด็กมีความมุ่งมั่นอดทนในการท างานมากขึ้น
ด้วย (ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ประสานมิตร ,2551: 7) การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
ชิ้นงานตอ้งเลือกให้เหมาะสมจึงจะได้งานออกมามีคุณภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้
อย่างเต็มที่ (วรรณี วงศ์พานิชย์ ,2551: 21) ส่ือที่ดีจึงควรเป็นส่ิงที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย และการท ากิจกรรมงานประดิษฐ์โดยใช้เส้นเชือกเป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการใช้ส่ือจากวัสดุเหลือใช้ น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มักพบปัญหาการใช้ส่ือต่างๆ มักมองข้ามการใช้ส่ือจากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงควรคิดค านึงในการจัดเตรียม
ส่ือต่างๆ ให้เด็กได้รับรู้คุณค่าของส่ือวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ส่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่ตนเองสนใจผ่านกระบวนการคิดในการสร้างผลงานของ
ตนเองและรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองเลือกอย่างทะนุถนอม มีความอดทนมุ่งมั่นในการ
ผลิตชิ้นงานของตนเอง ดังนั้น การท ากิจกรรมงานประดิษฐ์โดยใช้เส้นเชือก จึงมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาสมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 การมีสมาธิท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ที่ดี และเปล่ียนแปลงศักยภาพของพฤติกรรม
อย่างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึก และการมีสมาธิยังเป็นการสร้างเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า การให้
เด็กปฐมวัยได้ท างานประดิษฐ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีสมาธิในการท างาน และการเรียนรู้ได้อีกด้วย  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมสมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมงาน
ประดิษฐ์จากเส้นเชือก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก 
 
 



 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานนานขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัด
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 75 คน  
 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/2ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 24 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 3. ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 40 นาที รวมเป็นระยะเวลาในการ
ทดลองทั้งส้ิน 6 ครั้ง  
 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก 
  ตัวแปรตาม คือ สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก 
 2. แบบสังเกตพัฒนาการความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย (อายุ 

5-6) 
 
 



 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังทดลอง โดยใช้สูตร Wilcoxon โดยคอมพิวเตอร์ค านวณด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการใช้งานประดิษฐ์จากเส้นเชือก เพื่อส่งเสริมสมาธิในการท างานของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก สรุปได้ดังนี้  
 1. เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก เด็กมีคะแนนความสามารถใน

การใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยเฉล่ีย (  ̅) เท่ากับ 2.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.28 และหลังท ากิจกรรมพบว่า เด็กมีคะแนนเด็กมีคะแนนความสามารถในการใช้สมาธิใน

การท างานของเด็กปฐมวัยเฉล่ีย ( ̅ ) เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 
โดยมีค่าคะแนนพัฒนาการเท่ากับ17.24 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก เด็กมีคะแนนความสามารถ
ในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก  
โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช้สมาธิในการท างาน
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก พบว่าหลังจากที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก เด็กมีความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานสูงขึ้น
เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก เด็กมีคะแนนความสามารถ

ในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยเฉลี่ย (  ̅) เท่ากับ 2.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.28 และหลังท ากิจกรรมพบว่า เด็กมีคะแนนความสามารถในการใช้สมาธิในการท างาน



 

 

ของเด็กปฐมวัยเฉล่ีย ( ̅ ) เท่ากับ 3.83 เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 โดยมีค่าคะแนน
พัฒนาการเท่ากับ17.24 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก ผู้วิจัยได้
ออกแบบและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็ก
ปฐมวัย โดยมีกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ ก าไลข้อมือจากเชือก
ป่าน, จานรองแก้วจากเชือกกระดาษสา, แจกันสีสดใสด้วยเชือกสีสวย, สร้อยข้อมือแบบถักโซ่จาก
เชือก, พวงกุญแจลูกตุ้มจากเชือกไหมพรมและพวงกุญแจหมวกไหมพรม กิจกรรมข้างต้นที่ได้กล่าว
มานี้มีลักษณะของการท ากิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้สมาธิจดจ่อในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงานสามารถพัฒนาการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยได้ ผ่านการท ากิจกรรม
การประดิษฐ์จากเส้นเชือก ได้แก่ การใช้เชือกถัก ผูก พัน และปะติดประดิษฐ์ชิ้นงาน ตามขั้นตอนที่
ครูได้แนะน าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ประสานมิตร (2551: 7) การจัดกิจกรรม
งานประดิษฐ์ส าหรับเด็กปฐมวัยช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมสมาธิให้เด็กมีความมุ่งมั่นอดทนในการท างานมากขึ้นด้วย 
สอดคล้องกับ วรรณี วงศ์พานิชย์ (2551: 21) การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานต้อง
เลือกให้เหมาะสมจึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่ ส่ือที่ดีจึงควรเป็นส่ิงที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และการท ากิจกรรมงานประดิษฐ์โดยใช้เส้น
เชือกก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นจดจ่อกับงานที่ท าผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จึงควรคิดค านึงในการจัดเตรียมสื่อต่างๆ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
รู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองเลือกอย่างทะนุถนอม มีความอดทนมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงาน
ของตนเอง ดังนั้น การท ากิจกรรมงานประดิษฐ์โดยใช้เส้นเชือก จึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมาธิใน
การท างานของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับผลการศึกษา ธนารัตน์ เจือจันทร์ (2554) ได้
ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง 
อายุ5-6 ปีที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบ้านโคก
โต๊ะนุ้ย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้องเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้ด าการทดลองด้วยตนเอง โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก จ านวน 24 ครั้ง รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ 



 

 

ท าการทดลองสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาทีผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ
เด็กปฐมวัย ภายหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเชือก ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก
สูงขึ้น 
  2. เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเชือก เด็กมีคะแนน
ความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์
จากเชือก โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2552: 102) ได้อธิบายว่า สมาธิ ว่าเป็นการจดจ่ออยู่กับ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอที่จะคิดหรือท าในส่ิงต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่
ตั้งใจไว้ได้จนกว่าจะประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการมีสมาธิอยู่กับการคิด การท างาน การสนทนา 
การอ่านหนังสือ การฟังครูสอน เป็นต้น สอดคล้องกับ อุมาพร ตรังคสมบัติ(2544: 2) ได้อธิบายถึง 
ความหมายของสมาธิ (attention) คือ ความสามารถที่จะเพ่งความสนใจไปยังส่ิงเร้าบางส่ิง และ
เลือกเฟ้นว่าส่ิงเร้าใดบ้างควรจะให้ความสนใจ ในร่างกายของคนเรา อวัยวะที่รับผิดชอบในการ
สร้างสมาธิ คือ สมอง ซึ่งสมองของเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องได้รับการจัดประสบการณ์ที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตตามวัย สอดคล้องกับ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 69) ที่ได้เสนอแนะแนวทางจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กที่มีภาวะ
สมาธิส้ัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความตั้งใจจดจ่อในการท ากิจกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ันโดย
การส่งเสริมให้เด็กท างานจนเสร็จ ไม่เข้าไปรบกวนให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจเพื่อเพิ่มความตั้งใจ
ให้ท างานจนส าเร็จชมเชยเมื่อเด็กมีความตั้งใจและพยายามท างานจนส าเร็จ สร้างโอกาสให้เด็กได้มี
ของเล่นหรือหนังสือที่เสริมสมาธิของเด็ก เช่น หนังสือภาพที่ท าขึ้นเอง หนังสือนิทาน ฯลฯจัด
สถานที่ที่เด็กมีความสงบในการท ากิจกรรมโดยไม่มีใครรบกวน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจาก
การรวบรวมวัสดุเหลือใช้ วัสดุรอบตัว เพื่อสร้างนิสัยของการมีความตั้งใจ จดจ่อจะเห็นได้ว่าสมาธิมี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ และสมาธิยังมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา พัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย  
 จากที่กล่าวมาการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือกสามารถใช้เป็นกิจกรรมที่พัฒนา
สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา พีรวัส นาค
ประสงค์ (2548) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะประกอบบทเรียนเพื่อเพิ่มความใส่ใจในการ



 

 

เรียนของเด็กสมาธิส้ัน ศึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสมาธิส้ัน เพศชาย อายุ 6 ขวบ ที่เข้ารับ
บริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2548 จ านวน 1 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กสมาธิส้ันมีพฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้กิจกรรมศิลปะประกอบการเรียน และเมื่อมีการถอดถอนกิจกรรม
ศิลปะประกอบการเรียน พบว่าพฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ยังคงทนอยู่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ จะน า
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากเส้นเชือก ไปใช้แก่เด็กปฐมวัยดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์ที่ส่งเสริมความสามารถด้านอื่นๆ 
เช่น พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้สมาธิในการท างานของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การปั้น การพับกระดาษ การพิมพ์ภาพ เป็นต้น 
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