
บทท่ี 1 

บทนํา 
 
 

          ความสามารถในการเขียนเปนทักษะหนึ่งท่ีจําเปนในการเรียนของเด็ก  เปนเคร่ืองมือท่ี
เด็กใชในการส่ือสารขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียน  ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลของ Mchale และ Cermak 

ในป 1992 พบวา เดก็ใชเวลาประมาณคร่ึงหนึ่งของการเรียนในช้ันกับกิจกรรมท่ีเกีย่วกับการเขียน  
และเม่ือเดก็ประสบปญหาเกี่ยวกับการเขียนกจ็ะสงผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรวมดวย ท้ังใน
ดานความยากลําบากในการจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการเรียน  การเขียนงานสงครูและการเขียน
ขอสอบวัดผลการเรียน  ซ่ึงเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียนหรือเด็กท่ีตองการการสงเสริมดานการเขียน
มากกวาเด็กปกติ  ไดแก  เดก็ท่ีมีความบกพรองของระบบประสาทสมอง  เด็กเรียนรูชา  เด็กท่ีมี
ปญหาสมาธิส้ัน  และเด็กท่ีมีปญหาดานพฒันาการ (Amundson, 2001)    

เด็กดาวนซินโดรมเปนกลุมอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  ท่ีสงผลให
เด็กมีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า (Hypotonia / Low muscle tone) เดก็จะมีลักษณะ
กลามเนื้อออนนิ่ม  ขอตอหลวมหรือถูกยดืไดมากกวาปกติ  มีความยากลําบากในการเคล่ือนไหว
ในทาต้ังตรง (Upright  position) หรือการทรงทาของศีรษะและลําตัวในทานั่ง  การยกแขนและ
มือในการเอ้ือม   การถือวัตถุไวในมือ  การเคล่ือนยายวตัถุในมือ  และการแยกน้ิวในการหยิบจับ    
ซ่ึงลักษณะเหลานี้สงผลใหเด็กมีความลาชาทางพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวและการเรียนรู    
ท้ังในการทํากจิวัตรประจําวนั  การเลนรวมถึงการจับดินสอในการขีดเขียน  และความลาชาใน
การเรียนรูดานพัฒนาการการเคล่ือนไหว  มีแนวโนมท่ีจะมีความลาชามากข้ึนเม่ือเดก็อายุมากข้ึน 

และขาดการพฒันาทักษะท่ีเหมาะสม (Pueschel, 2001)  ในขณะเดียวกันสืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการป 2534  ท่ีสงเสริมใหเด็กพิการมีโอกาสได 
เรียนหนังสือ  ทําใหปจจุบันมีจํานวนเด็กดาวนชินโดรมมีโอกาสไดเขาเรียนรวมในโรงเรียนปกติ
มากข้ึน  แตจากปญหาดานพฒันาการท่ีลาชาท้ังในดานการเคล่ือนไหวและสติปญญา  ตลอดจน
การที่ไมไดรับการฝกดานสงเสริมการเรียนรูท่ีเหมาะสม  ทําใหเด็กมีปญหาในการเรียน  เรียนไม
ทันเพื่อนจนถึงเรียนซํ้าช้ัน  เกิดความคับของใจ  สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง  เดก็อาจแสดง
พฤติกรรมกาวราว  หรือการรบกวนเพื่อนรวมช้ัน  สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการเรียนในช้ัน  
สรางความเครียดใหกับครู  ในการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมบรรยากาศการเรียน 

การสอนในช้ัน   ตลอดจนสงผลกระทบตอครอบครัวของเด็กเองท่ีครูและเพื่อนรวมช้ันมักจะ
บอกเสมอวาเด็กไมต้ังใจเรียน  สรางปญหาในหอง  โดยเฉพาะปญหาดานการเขียนซ่ึงครูผูสอน 
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มีการแกปญหาโดยจับมือเดก็เขียนซํ้า ๆ เหมือนการฝกเด็กท่ีมีปญหาการเขียนท่ัวไป  เพราะไม
ทราบถึงสาเหตุท่ีมาจากปญหาองคประกอบพื้นฐานในทักษะพื้นฐานการเขียน  อันเกดิจากความ
บกพรองทางพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว   ดังนั้น  การศึกษาเพื่อสํารวจปจจยัท่ีมีผลตอทักษะ
พื้นฐานการเขียนในเดก็กลุมนี้จึงมีความจําเปน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสงเสริมองคประกอบ
พื้นฐานท่ีจําเปนตอทักษะพ้ืนฐานการเขียนท่ีเหมาะสม  และเปนการชวยแกปญหาจากสาเหต ุ

ท่ีเกิดจากความบกพรองของเด็กโดยตรง  แตเนื่องจากยังไมมีองคความรูท่ีมาจากงานวิจัยท่ีเปน
ขอมูลสนับสนุนถึงความสัมพันธระหวางปจจัยพืน้ฐานตาง ๆ ตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเดก็
ดาวนซินโดรม  หรือบงบอกใหทราบวา  ปจจัยแตละดานมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนใน
เด็กดาวนซินโดรมมากนอยเพียงใด  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเพื่อหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะ
พื้นฐานการเขียนในเดก็ดาวนชินโดรมจึงเปนองคความรูใหมแกนกักิจกรรมบําบัด  บุคลากร
ทางการศึกษาและสาธารณสุข  เพื่อใหสามารถเลือกโปรแกรมสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน 

แกเดก็ดาวนซินโดรมท่ีเหมาะสม  โดยทราบวาปจจยัใดมีอิทธิพลมากหรือนอยตอทักษะพ้ืนฐาน
การเขียนในเดก็ดาวนซินโดรม  และควรเนนสงเสริมปจจัยใดท่ีเปนองคประกอบพืน้ฐานท่ีจําเปน
ตอทักษะพื้นฐานการเขียน  เพื่อเปนการชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาดานนีแ้ก
เด็กดาวนซินโดรมในสถานพยาบาล  และเปนการเพิ่มสัมฤทธ์ิผลในการใหบริการทางการศึกษา
แกเดก็ดาวนซินโดรม   ในการชวยสงเสริมใหเดก็มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางการศึกษาได
อยางเหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยู  รวมท้ังเปนการตอบสนองความตองการของผูปกครอง  และ
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

กิจกรรมบําบัดเปนสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตรการแพทย  ซ่ึงการใหบริการทาง 
กิจกรรมบําบัดไมใชการรักษาดวยยา  แตเปนการใชกจิกรรมท่ีเหมาะสมมาใหความชวยเหลือ 

แกผูรับบริการที่มีความบกพรองของความสามารถในการทํากิจกรรม (Occupation performance) 
โดยนักกิจกรรมบําบัดจะทําการประเมินหาความบกพรองขององคประกอบในการทํากิจกรรม 
(Occupation components) ท่ีทําใหผูมารับบริการไมสามารถประกอบกิจกรรมตามขอบเขต 

ในการทํากจิกรรมของตน (Occupation areas) ตามบริบทหรือสภาพแวดลอมในการทํากิจกรรม
ของแตละบุคคล (Occupation contexts ) (AOTA, 2002)  ซ่ึงในสวนของกลุมผูรับบริการที่เปน
เด็ก  นกักิจกรรม บําบัดจะใหความชวยเหลือในการสงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมตาม
ขอบเขตของการทํากิจกรรมในวยัเดก็  ไดแก  ความสามารถดานการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity  

of  Daily Living)  การเลน (Play & leisure activity)  และการทํางานตามบทบาท (Work & 

productive  activity) ในสวนของการเรียนรูหรือการเรียน (Educational activity)  ซ่ึงปญหา
ดานการเรียนท่ีนักกจิกรรมบําบัดมีความเกี่ยวของตามบทบาทคือปญหาดานทักษะการเขียน 
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(Handwriting skill) และทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting skill) (Pape & Ryba, 2004) 
ในสวนของขอบเขตในการทํากิจกรรม (Occupation areas) ดานทักษะพื้นฐานการเขียนของเดก็  
นักกจิกรรมบําบัดจะทําการประเมินความสามารถดานการขีดเขียน  การเลียนแบบและการเขียน 

ตามแบบ  การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน  ท่ีในเด็กปกติจะมีการพัฒนาตามลําดับในชวง 
1 - 3 ขวบ (Bal, 2006)  และเม่ือพบวาเดก็มีปญหาดานทักษะพื้นฐานการเขียน  นักกิจกรรมบําบัด
จะทําการประเมินหาความบกพรองขององคประกอบในการทํากิจกรรม (Occupation 

components) ท่ีขัดขวางไมใหเดก็สามารถทํากิจกรรมตามขอบเขตในการทํากิจกรรมไดดวยตนเอง  
หรือหาปจจยัท่ีสงผลตอทักษะพืน้ฐานการเขียนในเดก็ท่ีมีความบกพรอง  ในกลุมผูรับบริการที่เปน
เด็กดาวนซินโดรม จากปญหาความบกพรองของสมอง  ดานการประสานสัมพันธระหวางระบบ
ประสาทและกลามเนื้อ  ทําใหเดก็มีกลามเนื้อท่ีมีความตึงตัวตํ่าและออนแรง  จนมีปญหาพัฒนาการ
ดานการเคล่ือนไหวและการหยิบจับ  ท้ังในดานความม่ันคงในการทรงทา  สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง  ความคลองแคลวในการใชมือ  และกําลังการกําของมือขางถนัด  
นอกจากนี้  ปญหาดานความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรูสูสมองท่ีสงผลตอพัฒนาการ
ดานการรับรูสัมผัส  ก็สงผลใหเด็กดาวนซินโดรมมีความบกพรองของการรับความรูสึกของมือ 

และน้ิวดวยเชนกัน (Bruni, 1998)  ดังนั้น  ทําใหวิเคราะหไดวาองคประกอบในการทํากิจกรรม 
(Occupation components)  ท่ีทําใหเด็กดาวนซินโดรมมีความบกพรองดานทักษะพ้ืนฐานการ
เขียน  ไดแก  ปจจัยหรือความสามารถดานความม่ันคงในการทรงทา  สหสัมพันธการเคล่ือนไหว
ของมือท้ังสองขาง  ความคลองแคลวในการใชมือ  กําลังการกําของมือขางถนัด  และการรับ
ความรูสึกของมือและนิว้    ซ่ึงในการใหความชวยเหลือแกเดก็ดาวนซินโดรมดานการสงเสริมทักษะ
พื้นฐานการเขียน  นกักิจกรรมบําบัดตองประเมินหาความบกพรองของปจจัยท่ีเปนองคประกอบ
พื้นฐานท่ีจาํเปนตอทักษะพ้ืนฐานการเขียน  ควบคูกับการประเมินดานทักษะพื้นฐานการเขียน  
จากนั้นจึงใหการบําบัดดานการสงเสริมความสามารถท่ีเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีจําเปนตอทักษะ
พื้นฐานการเขียน  โดยใชแนวคิดทฤษฏีตาง ๆ  เชน หลักการประสาทพฒันาการ
(Neurodevelopmental Treatment: NDT)  หลักการชีวกลไก (Biomechanical)  และหลักการ
ดานการกระตุนระบบประสาทการรับรู (Sensory Approach) ในการจัดกิจกรรม  การจัดทานั่ง   
การดัดแปลงพืน้รองเขียนและอุปกรณการเขียน  ใหเหมาะสมตามบริบทการทํากิจกรรมของเด็ก 

แตละคน (Occupation contexts) รวมท้ังการเผยแพรความรูแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพื่อการทํางาน
เปนทีมในการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมดานการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน  นําไปสูการพัฒนา
ความสามารถดานการเขียน  และเพิ่มศักยภาพในการเรียนและการส่ือสารของเด็กดาวนซินโดรม
ตอไป (Amundson, 2001)   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 

สมมุติฐานการวิจัย  

1. กําลังการกําของมือขางถนัด  มีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวน
 ซินโดรม 

2. ความม่ันคงในการทรงทา  มีความสัมพันธกับทักษะพ้ืนฐานการเขียนในเด็กดาวน 
 ซินโดรม 

3. การรับความรูสึกของมือและนิ้ว  มีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็ก
ดาวนซินโดรม 

4. สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง  มีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการ
เขียนในเดก็ดาวนซินโดรม 

5. ความคลองแคลวในการใชมือ  มีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวน 
ซินโดรม 

6. กําลังการกําของมือขางถนัด  ความม่ันคงในการทรงทา  การรับความรูสึกของมือ 

 และน้ิว  สหสัมพันธของตาและมือ  ความคลองแคลวในการใชมือ  มีอิทธิพลตอ 

 ทักษะพื้นฐานการเขียนในเดก็ดาวนซินโดรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวจิัย (ประยกุตจากทฤษฎีของ Bruni, 1998:  

หนา 17 - 98) 
 

องคประกอบในการทํากิจกรรม 
(Occupation components)   

-  กําลังการกําของมือขางถนัด   
-  ความมั่นคงในการทรงทา 
-  สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของ     
 มือทั้งสองขาง 
-  การรับความรูสึกของมือและน้ิว 
-  ความคลองแคลวในการใชมือ   

เด็กดาวนซินโดรม 
ขอบเขตของการทํากิจกรรม

(Occupation area) 
ทักษะพื้นฐานการเขียน 
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รูปท่ี  2  แผนภาพแสดงกรอบการวิจยั (Correlational Research) (อางอิงจาก Franklin & 

Cutler, 2000: หนา 231). 

สมมุติฐาน  กําลังการกําของมือขางถนัด  ความมั่นคงในการทรงทา  การรับความรูสึกของมือและน้ิว  
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือทั้งสองขาง  และความคลองแคลวในการใชมือ  มีความสัมพันธกับ
ทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 

ตัวแปร รูปแบบการวิจัย 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรตนหรือ 

ตัวแปรอิสระ 

การประเมิน 
- กําลังการกําของมือขางถนัด   
- ความมั่นคงในการทรงทา   
- การรับความรูสึกของมือและน้ิว 
- สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของ
มือทั้งสองขาง 
- ความคลองแคลวในการใชมือ   

การวิเคราะหทางสถิติ 
สัมประสิทธสหสัมพันธ 

ทักษะพื้นฐานการเขียน 
วัดโดย Beery VMI 
(Beery, 1997)    
ขอที่ 1 – 12    

ประชากร 

เด็กดาวนซินโดรม 43 คน 

-  วินิจฉัยจากแพทยวา
เปนดาวนซินโดรม 

-  มีอายุระหวาง 5 ป 0 

เดือนถึง 8 ป 11 เดือน  
-  สามารถทรงตัวในทาน่ัง
อยูไดขณะใชมือ 2 ขางทํา
กิจกรรม  
-  ฟงคําสั่งเขาใจ   
- ไมมีปญหาการมองเห็น  
หรือมีปญหาการมองเห็น
แตไดรับการแกไขโดยใส
แวนสายตา   
-  น่ังทํากิจกรรมไดนาน 
15 นาทีขึ้นไป  
-  ผูปกครองยินดีใหความ
รวมมือในการวิจัย 

-  กําลังการกําของมือขางถนัด  วัดโดย Vigorimeter 

-  ความมั่นคงในการทรงทา  วัดโดย MAP (Miller, 

1986) ขอที่ 17  

-  สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือทั้งสองขาง  วัดโดย 
Bruininks. test (Bruininks, 1978) ขอที่ 8 ขอยอยที่ 4 

-  การรับความรูสึกของมือและน้ิว วัดโดย MAP 

(Miller, 1986) ขอที่ 6 

-  ความคลองแคลวในการใชมือ  วัดโดย Bruininks. 

test  (Bruininks, 1978))  
ขอที่ 8 ขอยอยที ่1  
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รูปท่ี  3  แผนภาพแสดงกรอบการวิจัย (อางอิงจาก Franklin & Cutler, 2000: หนา 234) 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐาน  กําลังการกําของมือขางถนัด  ความมั่นคงในการทรงทา  การรับความรูสึกของมือและน้ิว  
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือทั้งสองขาง  และความคลองแคลวในการใชมือ  มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐาน
การเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 
(คําถามการวิจัย  อะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม ? ) 

ทักษะพ้ืนฐานการเขียน
ในเด็กดาวนซินโดรม 

ประชากร ปจจัย การวิเคราะหทางสถิต ิ

- สัมประสิทธ
สหสัมพันธ 
- สมการถดถอย 

- กําลังการกําของมือขางถนัด   
- ความมั่นคงในการทรงทา  
- สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของ
มือทั้งสองขาง 
- การรับความรูสึกของมือและน้ิว 
- ความคลองแคลวในการใชมือ   

เด็กดาวนซินโดรม 43 คนที่ 
-  มีอายุระหวาง 5 ป 0 

เดือนถึง 8 ป 11 เดือน  
-  สามารถทรงตัวในทาน่ัง
อยูไดขณะใชมือ 2 ขางทํา
กิจกรรม  
-  ฟงคําสั่งเขาใจ   
- ไมมีปญหาการมองเห็น  
หรือมีปญหาการมองเห็นแต
ไดรับการแกไขโดยใสแวน
สายตา   
-  น่ังทํากิจกรรมไดนาน 15 

นาทีขึ้นไป  
-  ผูปกครองยินดีใหความ
รวมมือในการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย 

 เปนการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงสหสัมพันธ  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทักษะ
พื้นฐานการเขียนและปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเดก็ดาวนซินโดรม  ในกลุม
ประชากรเดก็ดาวนซินโดรมอายุ 5 - 9 ปท่ีมารับบริการที่สถาบันราชานุกูล   ศูนยสงเสริมพัฒนาการ
คลองกุม  ศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค  กรุงเทพฯ  และโรงเรียนกาวลิะอนุกูล  เชียงใหม    
ชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2550   
 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. เด็กดาวนซินโดรม  หมายถึง เด็กกลุมอาการดาวนท่ีเปนโรคทางพันธุกรรมจากความ
ผิดปกติของโครโมโซม  มีลักษณะทางกายภาพท่ีเห็นไดชัดและเหมือนกันท่ัวโลก  เชน  ศีรษะเล็ก  
ทายทอยแบนราบ  ตาหางและเฉียงข้ึน  ซ่ึงความหมายในการศึกษานี้  หมายถึง  เดก็อายุ 5 – 9 ป   
ท่ีไดรับการวนิจิฉัยจากแพทยวาเปนดาวนซินโดรม  มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล  ศูนยสงเสริม
พัฒนาการคลองกุม  ศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค  กรุงเทพฯ  และโรงเรียนกาวิละอนุกูล  
เชียงใหม  ประจําปการศกึษา  2550 

2. ความสามารถพื้นฐาน  หมายถึง  ศักยภาพที่เปนพื้นฐานในการทํางานของรางกาย  
ในดานการรับความรูสึก (Sensory)  และการทํางานของกลามเนื้อ (Motor) 

3. ปจจัย  หมายถึง  ตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ในการศึกษานี้  หมายถึง   
ตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอทักษะพ้ืนฐานการเขียน  ไดแก  กําลังการกําของมือขางถนัด  ความม่ันคง
ในการทรงทา  การรับความรูสึกของมือและนิว้  สหสัมพนัธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง  
ความคลองแคลวในการใชมือ 

4. ทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting skill)  หมายถึง  การควบคุมการจบัในการ 

ขีดเขียน  วาดรูป  ระบายสี  ซ่ึงความหมายเฉพาะในการศึกษานีว้ัดไดจากแบบทดสอบ The Beery 

- Buktenica Developmental Test of Visual – Motor Integration (VMI) (Beery, 1997) 
ขอท่ี 1 - 12 

5. กําลังการกําของมือขางถนัด (Strength of dominance hand)  หมายถึง  แรงในการ
บีบมือของดานท่ีเด็กใชเขียน  ในการศึกษานี้วัดโดยการใชลูกยางขนาดเล็กของ Virgorimeter 

6. ความม่ันคงในการทรงทา (Stability)  หมายถึง  ความสามารถในการหดตัวของ
กลามเนื้อท่ีจะคงทาไวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ในการศึกษานี้  หมายถึง  ความสามารถของกลามเนื้อ
ในการคงทางอในทานอนหงาย  วัดโดยแบบทดสอบ The Miller Assessment for Preschooler 

(MAP) (Miller, 1988) ขอท่ี 17 
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7. สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination)  
หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางใหมีการทํางาน
ประสานกันอยางไมติดขัด  ในการศึกษานีว้ัดโดยแบบทดสอบ Bruininks - oseretsky test of 

motor proficiency (Bruininks, 1978) ขอท่ี 8 ขอยอยท่ี 4 การรอยลูกปดอยางรวดเร็ว 

ในระยะเวลา 15 วินาที 

8. การรับความรูสึกของมือและนิว้ (Sensation)  หมายถึง  ความสามารถในการ 

9. รับความรูสึกสัมผัสของมือและนิว้  ในการศึกษานี้  หมายถึง  ความสามารถในการ
รับความรูสึกสัมผัสของนิ้วเม่ือถูกแตะบริเวณขอใดขอหนึ่งของนิ้วขณะหงายมือ  วัดโดย
แบบทดสอบ The Miller Assessment for Preschooler (MAP) (Miller, 1988) ขอท่ี 6  

เกมนิว้ไหนเอย 

10. ความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity)  หมายถึง  ความสามารถในการ
ควบคุมการเคล่ือนไหว  ของมือในการจับของช้ินเล็ก ๆ ดวยทาทางท่ีถูกตองและมีความรวดเร็ว  
ในการศึกษานีว้ัดโดย  แบบทดสอบ Bruininks - oseretsky test of motor proficiency 

(Bruininks, 1978) ขอท่ีขอยอยท่ี 1 การหยิบเหรียญใสกลองอยางรวดเร็วในระยะเวลา  
15 วินาที  

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 

2. ทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม 

3. มีแนวทางในการใหความชวยเหลือดานการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนใน 

 เด็กดาวนซินโดรม 


