
ผลของการใช้กจิกรรมการป้ันเพือ่พฒันาการเขยีนของเด็กออทสิติกระดับปฐมวยั 
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                                                                                                           ธงชยั สมบูรณ์** 

                                   

บทคดัย่อ 

 การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผลของการใชกิ้จกรรมการป้ันเพื่อพฒันาการ

เขียนของเดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยั  

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ เดก็ออทิสติกท่ีมารับบริการกระตุน้พฒันาการท่ีบา้นพฒันาการ

ครูออ้ อายรุะหวา่ง 3-6 ปี  โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จ  านวน 3 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แผนการสอนการท ากิจกรรมการป้ันจ านวน 10 

แผน แบบทดสอบความสามารถในการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ก่อนและหลงัการท า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา เอกจิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

** รองศาสตราจารย ์ดร. ประจ าวชิาพ้ืนฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ผลการศึกษาพบว่า 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี เดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยัท่ีไดรั้บการฝึกโดยใช้

กิจกรรมการป้ันมีความสามารถทางการดา้นเขียนลีลาเส้น 13 เส้น สูงกวา่ก่อนไดรั้บการ

ฝึกโดยใชกิ้จกรรมการป้ัน   

 

บทน า 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจดัการศึกษาแก่เดก็ระดบัก่อนประถมศึกษาทุก

ประเภท ทั้งเดก็ปกติเดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

กลุ่มเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เนน้การจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม เพื่อพฒันา

ศกัยภาพและเตรียมความพร้อมเป็นส าคญั  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, มมป, หนา้ 1)  

 ออทิสติก จดัเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ

โดยการกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม พฒันาการศกัยภาพและเตรียม

ความพร้อม  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของเดก็ (ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, มปป, หนา้ 1)  

  เดก็ออทิสติกบางคน พบวา่มีปัญหาพฒันาการชา้ทุกดา้นร่วมดว้ย ดงันั้นควรมี

การส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นควบคู่กนั ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่มกัไม่ค่อยมีปัญหา เดิน 

วิง่ คล่องแคล่ว ส่วนดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็มกัพบปัญหาไดบ่้อยพอสมควร เดก็อาจมี

ลกัษณะงุ่มง่าม การหยบิจบัไม่ถนดั การประสานงานการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือไม่

ค่อยดี การเสริมสร้างพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือ เนน้ตามปัญหาเป็นหลกั เช่น ฝึกการเพิ่ม

แรงของกลา้มเน้ือ โดยการ ป้ัน บีบ ดึง ตดั ยกของ เป็นตน้ ฝึกการใชน้ิ้วมือหยบิจบั โดย

การร้อยลูกปัด เอาลูกกลมเสียบหลกั ระบายสีใหอ้ยูใ่นกรอบ และท่ีส าคญัคือ การ
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รับประทานอาหาร หยบิจบัชอ้นเอง ซ่ึงเป็นการฝึกท่ีไดผ้ลดี เน่ืองจากตอ้งท าสม ่าเสมอ

ทุกวนั (ทวีศกัด์ิ สิริรัตนเ์รขา, 2561) 

 การพฒันากลา้มเน้ือมดัเลก็ เป็นการพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเลก็ 

กลา้มเน้ือมือ – น้ิวมือ การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือและระบบประสาทตา

มือไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั โดยจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสนบัสนุน

ใหเ้ดก็ไดมี้โอกาสพฒันาการใชก้ลา้เน้ือเลก็ และการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือ

และระบบประสาท ในการท ากิจวตัรประจ าวนัต่างๆ เช่น 1.การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสัและ

การสร้างจากแท่งไม ้บลอ็ก  2. การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 3. การป้ัน 4. การ

ประดิษฐส่ิ์งต่างๆดว้ยเศษวสัดุ 5. การหยบิจบั การใชก้รรไกร การฉีก การตดั การปะ 

และการร้อยวสัดุ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา้ 41 )  

 การป้ันเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคป์ระเภทหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการฝึกเพื่อ

พฒันากลา้มเน้ือน้ิวมือและกลา้มเน้ือตาของเดก็  เช่น การป้ันดินน ้ามนั การป้ันแป้งโดว ์ 

การป้ันดินเหนียว การป้ันทรายผสมกาว เพื่อท าใหเ้กิดรูปร่างดว้ยวธีิบีบ นวด คลึง โดย

ใชก้ลา้มเน้ือแขน มือ ขอ้มือ ฝ่ามือ และน้ิวมือ (ธนพร ศรีมาทา, 2550, หนา้ 7)  

  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนของเดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยัก่อนและ

หลงัการใชกิ้จกรรมการป้ัน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของเด็กออทิสติกระดบัปฐมวยัก่อน

และหลงัการใชกิ้จกรรมการป้ัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กออทิสติก จากบา้นพฒันาการครูออ้

จ านวน 20 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง เด็กออทิสติกท่ีมารับบริการกระตุน้พฒันาการท่ีบา้นพฒันาการ

ครูออ้ อายรุะหวา่ง 3-6 ปี จ  านวน 3 คน  

 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการป้ัน 

  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียนของเดก็ออทิสติกระดบั

ปฐมวยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลของการจดักิจกรรมการป้ันท่ีมีผลต่อความสามารถในการเขียนของเด็กออ 

ทิสติกระดบัปฐมวยั 

 2. เป็นแนวทางส าหรับ ผูป้กครอง ครูผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเดก็ออทิส 

ติกระดบัปฐมวยั ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการเขียนของเดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยั 

โดยใชกิ้จกรรมการป้ัน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มี 2 อยา่ง คือ  

1. แผนการสอนการท ากิจกรรมการป้ัน จ านวน 10 แผน 

2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ก่อนและหลงั 

การท ากิจกรรมการป้ัน  
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วธิีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูศึ้กษา

ด าเนินเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3  ช่วง ดงัน้ี 

1.ขั้นก่อนการทดลอง ผูศึ้กษาประเมินความสามารถในการเขียนของเด็กออทิสติ

กระดบัปฐมวยั โดยใช ้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ก่อนการ

ทดลอง (Pre-Test) 

2. ขั้นทดลอง ผูศึ้กษาท าการทดลอง โดยใชแ้ผนการท ากิจกรรม ท่ีผูศึ้กษาสร้าง

ข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้วลาในการท ากิจกรรม 5 สัปดาห์ ในเดือนกนัยายน 2561 สัปดาห์

ละ 2 วนั วนัละ 60 นาที  

3.ขั้นหลงัการทดลอง เม่ือท ากิจกรรรมการป้ันครบ 5 สัปดาห์ ผูท้  าการศึกษาจะ

ประเมินความสามารถในการเขียนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้แบบทดสอบความสามารถ

ในการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น (Post Test) ชุดเดียวกนักบัแบบประเมินความสามารถใน

การเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ก่อนการทดลอง 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา  เร่ืองผลของการใชกิ้จกรรมการป้ันเพื่อพฒันาการเขียนของเดก็

ออทิสติกระดบัปฐมวยั  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี เด็กออทิสติกระดบัปฐมวยัท่ีไดรั้บการ

ฝึกโดยใชกิ้จกรรมการป้ันมีความสามารถทางการดา้นเขียนลีลาเส้น 13 เส้น สูงกวา่ก่อน

ไดรั้บการฝึกโดยใชกิ้จกรรมการป้ัน 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง ผลของการใชกิ้จกรรมการป้ันเพื่อพฒันาการเขียนของเดก็

ออทิสติกระดบัปฐมวยั  มีประเดน็ส าคญัท่ีสามารถท าการอภิปราย ดงัน้ี  

ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถดา้นการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ของเดก็ออทิ

สติกหลงัการฝึกดว้ยกิจกรรมการป้ัน มีความสามารถดา้นการเขียนสูงกวา่ก่อนท าการ

ทดลอง โดยเดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยัมีความสามารถดา้นการเขียนลีลาเส้นจากคะแนน

เตม็ 39 คะแนน เดก็ไดค้ะแนนเฉล่ียก่อนการทดลอง เท่ากบั 12.33 คะแนน  และหลงัการ

ทดลองเด็กมีความสามารถทางการเขียนลีลาเส้นเพิ่มข้ึนไดค้ะแนนเฉล่ีย 27.67  คะแนน 

ซ่ึงสูงข้ึนจากก่อนท าการทดลอง เป็นไปตามท่ีสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. จากผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถดา้นการเขียนลีลาเส้น 13 เส้น ของเดก็

ออทิสติกระดบัปฐมวยั ท่ีใชกิ้จกรรมการป้ัน มีความสามารถในการเขียนลีลาเส้นสูงข้ึน 

ดงันั้น ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็ก สามารถท่ีจะน ากิจกรรมการป้ันไปใชเ้พื่อ

พฒันาความสามารถดา้นการเขียนลีลาเส้นของเดก็ อนัเป็นพื้นฐานของการเขียนต่อไป 

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ เดก็ออทิสติกระดบัปฐมวยั มีความสามารถในระดบั

ใกลเ้คียงกนั แต่มีช่วงความสนใจต่างกนั ดงันั้น ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

ควรเลือกเด็กท่ีมีความสามารถในการท ากิจกรรมและมีช่วงความสนใจใกลเ้คียงกนัมาก

ท่ีสุด จะท าใหก้ารจดักิจกรรมการป้ันเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการเขียนไดผ้ล 

 3. จากผลการศึกษาพบวา่ การจดักิจกรรมการป้ันเพื่อพฒันาความสามารถดา้น

การเขียนลีลาเส้นใหก้บัเด็กออทิสติกระดบัปฐมวยั ตอ้งจดักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนด

ไว ้และอธิบายช้ีแจงใหเ้ดก็เขา้ใจในกิจกรรมท่ีตอ้งท า ดงันั้น ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ตอ้งช้ีแจงจุดประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทราบและ
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เขา้ใจอยา่งชดัเจนทุกคร้ัง เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการป้ันพฒันาความสามารถดา้นการ

เขียนลีลาเส้นนั้นเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อตวัเด็กมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวจิบัเก่ียวกบั การใชกิ้จกรรมการป้ันเพื่อพฒันาความสามารถ

ดา้นการเขียนลีลาเส้นและการเรียนแบบปกติ 

 2. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั การใชกิ้จกรรมการป้ันเพื่อพฒันาความสามารถ

ดา้นการเขียนลีลาเส้นกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืนๆ 
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