
เอกสารเผยแพร�งานวิจัยในชั้นเรียน ป�การศึกษา 2557 ศูนย การศึกษา พิเศษ เขตกการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

การศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประของ เด็กชายจักริน ขม้ินแก�ว 
โดยใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ 

นางอรพรรณ  วรรณโร 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ)งหมายเพ่ือการศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประของ 
เด็กชายจักรินขม้ินแก�วโดยใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประมีวัตถุประสงค-เ พ่ือ เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ก)อนและหลังการใช�แบบฝ$กการ
ลากเส�นตามรอยประ และ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ  ของ       
เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ระหว)าง ก)อนและหลังการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประกลุ)มเป/าหมายท่ี
ใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว อายุ 8 ป1 บุคคลออทิสติก ซ่ึงกําลังเตรียมความพร�อมใน
ห�องออทิสติก2 ของศูนย-การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2557 

ผู�วิจัยทําการวิเคราะห-ข�อมูลโดยการบรรยายข�อมูลความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ 
และความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ก)อนและหลังการ    

ผลการศึกษา สรุปได,ดังนี้ 
 ผลการวิจัยการศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว 
โดยใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามประ สรุปได�ดังนี้ 

1. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว โดยใช�แบบ
ฝ$กการลากเส�นตามประ ก)อนการฝ$ก อยู)ในระดับ 1 ยังไม)สามารถลากเส�นตามรอยประ
ได� ไปในทิศทางท่ีกําหนดไว� ครูต�องคอยให�คําแนะนําจับมือทําและกระตุ�นเตือน มือกับ
สายตาไม)สัมพันธ- 

2. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว โดยใช�แบบ
ฝ$กการลากเส�นตามประ หลังฝ$ก อยู)ในระดับ 5 สามารถลากเส�นตามรอยประได�ด�วย
ตนเองหลังการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ เพ่ิมข้ึน ก)อนการใช�แบบฝ$กการ
ลากเส�นตามรอยประ 

บทนํา 
ความเป0นมาและความสําคัญของป3ญหา 

มวลมนุษย-ชาติต)างตระหนักดีว)า  “การศึกษา” เปAนเครื่องมือเพียงสิ่งเดียวท่ีสามารถพัฒนา 
มนุษย-ให�เปAน “มนุษย-ท่ีมีคุณภาพได�”  ทุกประเทศในโลกต)างก็เร)งพัฒนาการศึกษาของตนเพ่ือจะได�มี  
มนุษย-ท่ีมีคุณภาพไว�เปAนฐานในการพัฒนาประเทศทุกด�านประเทศไทยก็เช)นเดียวกัน  ด�วยความเชื่อม่ัน



ว)ามนุษย-ทุกคนเกิดมาพร�อมกับศักยภาพของมนุษย-นี้  สามารถพัฒนาให�เจริญเติบโตได�เต็มท่ี  ด�วย
การศึกษา  ดังนั้นในวันท่ี 11 ตุลาคม  2540  ประเทศไทยได�ประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช  2540 
 

ในวันท่ี  19  สิงหาคม  2540  ประเทศไทยได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ  
พ.ศ. 2542  ซ่ึงในมาตรา 10  ได�ระบุไว�ว)า  การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสกันในการ
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม)น�อยกว)าสิบสองป1ท่ีรัฐต�องจัดให�อย)างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม)เก็บค)าใช�จ)าย 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ  2542,หน�า  12  ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห)งชาติ พ.ศ. 
2542  หมวดท่ี  2  กล)าวถึงสิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา  ในมาตราท่ี 10  การจัดการศึกษาต�องจัดให�
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับบริการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม)น�อยกว)า 12 ป1  ท่ีรัฐต�องจัดให�มี
อย)างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม)เก็บค)าใช�จ)ายและการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร)องทาง
ร)างกายจิตใจสติปJญญา  อารมณ- สังคม การสื่อสารและการเรียนรู�หรือมีร)างกายพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือบุคคลซ่ึงไม)สามารถพ่ึงตนเองได�หรือไม)มีผู�ดูแลหรือด�วยโอกาสต�องจัดให�บุคคลดังกล)าวมีสิทธิและ
โอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปAนพิเศษ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 2 ว)าด�วย สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุว)า การจัดการศึกษา สําหรับบุคคลท่ีมี
ความบกพร)องทางร)างกาย จิตใจ สติปJญญา อารมณ- สังคม การสื่อสารและการเรียนรู� หรือ มีร)างกาย
พิการทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม)สามารถพ่ึงตนเองได� หรือไม)มีผู�ดูแลหรือผู�ด�อยโอกาส ต�องจัดให�บุคคล
ดังกล)าวมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปAนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการ ให�จัดต้ังแต)
แรกเกิดหรือเม่ือพบความพิการ โดยไม)เสียค)าใช�จ)าย และให�บุคคลดังกล)าวมีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช)วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ-และวิธีการท่ีกําหนด ใน
กฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เดิมจะเน�นการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการ คือ การ
อ)าน การเขียน และพ้ืนฐานงานอาชีพต)าง ๆ  ยังไม)เน�นด�านการบําบัดฟPQนฟู ดังนั้นเด็กท่ีเข�าเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะทางอาจไม)มีความบกพร)องระดับรุนแรงมากนัก  การจัดการเรียนการสอนโดยครู ซ่ึงส)วน
ใหญ)จบทางด�านการศึกษาพิเศษมาโดยตรง  จึงไม)ค)อยมีปJญหามากนัก  เม่ือพระราชบัญญัติฟPQนฟู
สมรรถภาพพุทธศักราช 2543 ถูกนํามาใช� คนพิการเข�าสู)ระบบการศึกษามากข้ึน เด็กท่ีมีความบกพร)อง
ระดับน�อยเริ่มเข�าเรียนในโรงเรียนเรียนร)วมแทนการเข�าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง และเด็กท่ีเข�าเรียน
ในโรงเรียนเฉพาะทาง จึงเปAนกลุ)มท่ีมีความบกพร)องทางสติปJญญาเปAนกลุ)มท่ีเรียนรู�ได�ช�า ลืมง)าย และ
ปรับตัวยาก โดยส)วนใหญ)มักมีปJญหาการรับความรู�สึกช�า หรือเด็กออทิสติกบางคนก็รับรู�ไวเกินไปทําให�
เปAนอุปสรรคต)อการเรียนรู�เช)นกัน การจัดการเรียนการสอนตามปกติมักจึงไม)ประสบผลเท)าท่ีควร   

บุคคลท่ีมีความพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิท่ีจะใช�ชีวิตในแต)ละวันใกล�เคียงกับบุคคลปกติ 



เท)าท่ีจะทําได�โดยเฉพาะอย)างยิ่งด�านการศึกษา เพ่ือให�คนพิการไทยได�รับประโยชน-สูงสุด รวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริหารด�านต)างๆ เพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู�อย)างเท)าเทียมกับบุคคลท่ัวไปตลอดไป
ถึงการฝ$กอาชีพและการเตรียมจัดหางานรองรับให�แก)คนพิการเพ่ือให�สามารถดํารงชีวิตอยู)ในสังคมได�
อย)างมีศักด์ิศรีและมีความสุข 

ในช)วงวัยต้ังแต)แรกเกิด ถึง 6 ขวบ  หรือช)วงปฐมวัย เปAนช)วงของการพัฒนาการของเด็กทุก 
คน เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู�ทักษะต)างๆมากมาย เด็กเรียนรู�เคลื่อนไหวอย)างอิสระ เรียนรู�ท่ีจะใช�มือ
หยิบจับสิ่งของต)างๆได�ด�วยตนเอง (ศรียา นิยมธรรม. 2534 )  เด็กในวัยนี้กล�ามเนื้อท่ีใช�ในการ
เคลื่อนไหวจะพัฒนาเรื่อยๆตามอายุ และจะเติบโตแข็งแรงเม่ืออายุ 4 ขวบข้ึนไป  เด็กวัยนี้เปAนวัยท่ี
เหมาะสําหรับการฝ$กทักษะ   การท่ีได�ฝ$กทักษะการใช�มืออย)างแม)นยํา และว)องไว ด�วยตนเองต้ังแต)เล็ก
จะเกิดความคล)องตัว และมีความม่ันใจพร�อมท่ีจะเกิดการเรียนรู�ในสิ่งต)างๆ ซ่ึงสิ่งเหล)านี้เปAนพ้ืนฐานท่ีดี
สําหรับการเรียนรู� ในการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็ก เปAนการสร�างความพร�อม ในการเรียนหนังสือของเด็ก 
ให�มีความพร�อม   ในด�านการอ)าน การเขียนแก)เด็กเล็กๆเพ่ือเตรียมความพร�อมไปเรียน  ในชั้นประถม-
ศึกษาจะทําให�เด็กเกิดความสบายใจไม)รู�สึกลําบากใจ เพราะได�ฝ$กความพร�อมในการใช�มือกับสายตามาดี
แล�ว จุดเริ่มต�นของการพัฒนาความสามารถของเด็ก คือการพัฒนานิ้วมือ การท่ีเด็กได�พัฒนาการ
เคลื่อนไหวใช�กล�ามเนื้อมัดเล็ก การฝ$กประสาทสัมผัส และการฝ$กคิด โดยมีสิ่งร�าวท้ังท่ีเปAนตัวบุคคลและ
วัตถุท่ีช)วยกระตุ�นให�เด็กเกิดการพัฒนาการทุกด�าน ปกติในทางตรงกันข�ามเด็กท่ีมีความบกพร)องทาง
สติปJญญา จะมีพัฒนาการด�านต)างๆ ล)าช�ากว)าเด็กในวัยเดียวกัน โดยมีความสามารถในการรับรู�และ
เรียนรู�ไม)เหมาะสมกับอายุจริง ทําให�มีความยากลําบากในการดําเนินชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห)งชาติ. 2535 )    ดังนั้นการส)งเสริมพัฒนาด�านกล�ามเนื้อสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร)อง
ทางสติปJญญาจึงมีความจําเปAนอย)างยิ่ง เพราะกล�ามเนื้อได�รับการฝ$กจะทําให�เด็กสามารถใช�กล�ามเนื้อทุก
ส)วนในร)างกายทํางานได�อย)างมีประสิทธิภาพและเปAนระบบ  
 การจัดการศึกษาในระดับเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียน ในการพัฒนาการด�านร)างกาย 
อารมณ- สังคม และสติปJญญา เพ่ือท่ีจะให�สมบูรณ-และเหมาะสมกับวัย  การจัดการเรียนการสอนครู
จําเปAนต�องเน�นความพร�อมด�านกล�ามเนื้อมือ ด�านร)างกาย อารมณ- สังคม และสติปJญญาของเด็กแต)ละ
คน 
 ทักษะการเขียนเปAนทักษะข้ันสุดท�าย  ท่ีเด็กจะรวบรวมความสามารถ  หรือมีความพร�อมในทุก 
ๆ ด�านการเขียน หมายถึง  การท่ีเด็กมีความพร�อมทางด�านประสาทสัมพันธ-ระหว)างตากับมือ  มือจับ
ดินสอได�ลากเส�นหรือเขียนได�ตามความคิดของเด็ก  นอกจากนั้นการควบคุมกล�ามเนื้อให�ลากเส�นหรือ
เขียน หรือแม�แต)การะระบายสี ยังควรเปAนไปอย)างถูกวิธี  สามารถทําได�โดยวิธีการต)าง ๆ เช)น การใช�
กิจกรรมด�านศิลปะ  การฝ$กลีลามือ  ท้ังเปAนแบบแผนก็สามารถสร�างเสริมประสานสัมพันธ-แล�ว  การ
เขียนในรูปแบบ  ต)าง ๆ ก็สามารถทําได�ในข้ันตอนต)อไป 



 การเขียนต�องใช�สมอง สายตา และการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อ และแขนให�สัมพันธ-กันด�วย 
นอกจากนี้การเขียนยังต�องใช�สมาธิอย)างมากโดยเฉพาะการเขียนให�เหมือนแบบเด็กจะต�องนั่งนิ่ง ต�องมี
ความต้ังใจ  อารมณ-ม่ันคง  มีช)วงความสนใจนาน 

นิตยา ม่ิงเมือง (2550)  จากผลการศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กทีมี 
ความบกพร)องทางสติปJญญาโดยใช�แบบฝ$กทักษะการเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ  เด็กคนท่ี 1 เม่ือ
ได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ สามารถเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน โดยก)อนการใช�
แบบฝ$กเด็กเขียนได�  2  ตัว  แต)หลังการใช�แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน  10  ตัวคนท่ี 2 เม่ือ
ได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ  สามารถเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน  โดยก)อนการใช�
แบบฝ$กเด็กเขียนได�  3  ตัว  แต)หลังการใช�แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน  15ตัวคนท่ี 3 เม่ือ
ได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ  สามารถเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน โดยก)อนการใช�
แบบฝ$กเด็กเขียนได� 4 ตัว  แต)หลังการใช�แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน 16  ตัว 
 จากการสังเกตในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว)า เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว  มีอาการ
เกร็งของกล�ามเนื้อมือ ทําให�ไม)สามารถเขียนได� นับเปAนปJญหาในการจัดการเรียนการสอนเปAนอย)างมาก 
ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการเขียนเส�นตามรอยประมาใช�แก�ปJญหานักเรียน
เพ่ือให�นักเรียนสามารถเขียนตามรอยประได�ดีข้ึน 

วัตถุประสงค ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ก)อน

และหลังการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการลากเส�นตามรอยประของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว 

ระหว)าง ก)อนและหลัง การใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้ช)วยให�ได� แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาใช�ใน
การ  พัฒนา ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ  สําหรับ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว 

2. เพ่ือใช�เปAนแนวทางและข�อค�นพบสําหรับครูผู�สอน ผู�ปกครองได�นําไปใช�ในกรส)งเสริม
ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ�มเป7าหมายท่ีใช,ในการวิจัย 
กลุ)มเป/าหมายท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว อายุ 8 ป1 บุคคลออทิสติก ซ่ึง

กําลังเตรียมความพร�อมในห�องออทิสติก2 ของ ศูนย-การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังภาค
เรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2557ท่ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีข้ันตอนและ
หลักเกณฑ-การเลือกดังนี้ 



1. เปAนผู�ได�รับการวินิจฉัยทางการแพทย-ว)ามีเปAน บุคคลออทิสติกหมายเลขบัตรคน
พิการ1- 9299- 01054-06-1                            

2. เปAนผู�มีปJญหาทางด�านการใช�กล�ามเนื้อมือ ปJญหาทางด�านการเขียน มือและ
สายตา ไม)สัมพันธ-กัน ในเรื่องของการลากเส�นตามรอยประ 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต,น คือ แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ  
  2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ 
 3.  ระยะเวลาท่ีใช,ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยดําเนินการท้ังหมดจํานวน 8 ครั้ง เปAนเวลา 4 สัปดาห- ๆ ละ 2  ครั้ง ๆ ละ   
50 นาที  ดําเนินการในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ถึง วันท่ี 21  สิงหาคม 2257 ของภาคเรียนท่ี 1          
ป1การศึกษา 2557 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ก)อนการใช�แบบ

ฝ$กอยู)ในระดับ 1 ไม)สามารถทําได� และหลังการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ อยู)ใน
ระดับ 5 สามารถลากเส�นตามรอยประได�ด�วยตนเอง 

2. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว หลังการใช�แบบฝ$ก
การลากเส�นตามรอยประ เพ่ิมข้ึน ก)อนการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ  

เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของ เด็กชายจักริน  ขม้ิน

แก�ว โดยใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ  ครั้งนี้ ประกอบด�วย 
1. แบบฝ$กลากเส�นตามรอยประ 13 เส�นพ้ืนฐาน 
2. แบบประเมินความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ 
3. แผนการสอนเฉพาะบุคคลของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว  

แบบฝ$ก 
การลากเส�น 
ตามรอยประ 

 

ความสามารถใน
การลากเส�นตาม

รอยประ 



วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. กําหนดกลุ)มเป/าหมาย เด็กออทิสติก 2 ของศูนย-การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4         

จังหวัดตรัง 
2. สัมภาษณ-ผู�ปกครองเก่ียวกับข�อมูลพ้ืนฐานของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว 
3. ประเมินก)อนทําการศึกษา  ในห�องเตรียมความพร�อมขณะทําแบบฝ$กหัด ในระหว)างวันท่ี 

25 มิถุนายน 2557 – 17กรกฎาคม 2557 ช)วงเวลา 09.30-10.20 น. ต้ังแต) ครั้งละ 50 
นาที                

4. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  งานวิจัย เก่ียวกับบุคคลออทิสติก โดยการใช�แบบฝ$กการลากเส�น
ตามรอยประ       

5.  เขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช�เวลาในการฝ$ก ครั้งละ  50  นาที    
 6.  ดําเนินการฝ$กโดยใช�กิจกรรมการเขียนตามรอยประเส�นต)างๆ ไปฝ$กกับกลุ)มตัวอย)าง ซ่ึงใน
แต)ละครั้ง ของการฝ$กจะใช�เวลา  50  นาที  โดยในแต)ละครั้งของการฝ$กจะใช�กิจกรรมการลากเส�นตาม
รอยประตามรอยประ 13 เส�นพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห ข,อมูล  
\ 

1. วิเคราะห-ข�อมูลโดยการบรรยายข�อมูลความสามารถในการลากเส�นประ 
2. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ก)อนและหลังการ    

 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยการศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว 
โดยใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามประ สรุปได�ดังนี้ 

1. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว โดยใช�แบบ 
ฝ$กการลากเส�นตามประ ก)อนการฝ$ก อยู)ในระดับ 1 ยังไม)สามารถลากเส�นตามรอย
ประได� ไปในทิศทางท่ีกําหนดไว� ครูต�องคอยให�คําแนะนําจับมือทําและกระตุ�นเตือน 
มือกับสายตาไม)สัมพันธ- 

2. ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของ เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว โดยใช�แบบ
ฝ$กการลากเส�นตามประ หลังฝ$ก อยู)ในระดับ 5 สามารถลากเส�นตามรอยประได�ด�วย
ตนเองหลังการใช�แบบฝ$กการลากเส�นตามรอยประ เพ่ิมข้ึน ก)อนการใช�แบบฝ$กการ
ลากเส�นตามรอยประ 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาความสามารถในการลากเส�นตามรอยประ ของเด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว โดยใช� 



แบบฝ$กการลากเส�นตามประพบว)า ความสามารถในการลากเส�นประ 13 เส�น พ้ืนฐานของ                  
เด็กชายจักริน  ขม้ินแก�ว ความสามารถในการลากเส�นตามรอยประเพ่ิมข้ึน สามารถลากเส�นไปใน
ทิศทางท่ีกําหนดไว�ให�ได�  ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของนิตยา ม่ิงเมือง (2550)  จากผลการศึกษา
ความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กทีมีความบกพร)องทางสติปJญญาโดยใช�แบบฝ$กทักษะ
การเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ  เด็กคนท่ี 1   เม่ือได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ สามารถ
เขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน โดยก)อนการใช�แบบฝ$กเด็กเขียนได�  2  ตัว  แต)หลังการใช�
แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน  10  ตัวคนท่ี 2   เม่ือได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ  
สามารถเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน  โดยก)อนการใช�แบบฝ$กเด็กเขียนได�  3  ตัว  แต)หลัง
การใช�แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน  15  ตัวคนท่ี 3   เม่ือได�รับการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ  
สามารถเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประได�เพ่ิมข้ึน โดยก)อนการใช�แบบฝ$กเด็กเขียนได�  4 ตัว  แต)หลัง
การใช�แบบฝ$กทักษะสามารถเขียนได�เพ่ิมเปAน  16  ตัว  
ข,อเสนอแนะ 

ข,อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช, 
1. ครูควรแสดงความชื่นชมในผลงานเม่ือเด็กทําได� 
2. ควรใช�เวลาทดลองอย)างน�อยตลอดป1การศึกษาและเพ่ิมแบบฝ$กทักษะให�มากข้ึน 
3. ควรทดสอบความพร�อมของนักเรียนก)อนการใช�แบบฝ$กทักษะ 
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