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บทคัดย/อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค1เพื่อศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็ว
ในการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 รูปแบบการศึกษาเปfนแบบ cross sectional study การสุ[มกลุ[ม
ตัวอย[างจำนวน 96 คน ใชmวิธีการสุ[มอย[างง[าย โดยวิธีการจับฉลากแบบไม[ใส[คืน โรงเรียนที่อยู[ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม[ เครื่องมือที่ใชmคือ 1) แบบทดสอบความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ ประกอบดmวย 4 แบบทดสอบย[อย คือ
การยmายหมุดโดยใชmมือเดียว การยmายหมุดโดยใชmสองมือ การยmายหมุดภายในมือ และ การยmายหมุดโดยใชmอุปกรณ1 และ
2) แบบทดสอบความเร็วในการเขียนของแบบประเมินความสามารถดmานการเขียนพยัญชนะไทย การวิเคราะห1ขmอมูลใชm
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1เพียร1สัน ผลการศึกษา พบว[า ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือกับความเร็วในการเขียนมี
ความสัมพันธ1กนั อย[างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยความเร็วในการเขียนมีความสัมพันธ1ในระดับปานกลาง (เรียงจาก
มากไปนmอย) กับการยmายหมุดโดยใชmสองมือ (r = -.465), และการยmายหมุดโดยใชmอุปกรณ1คีม (r = -.348) และ การยmายหมุด
ภายในมือ (r = -.305), และมีความสัมพันธ1ระดับต่ำ (r = -.202) กับการยmายหมุดโดยใชmมือเดียว
คำสำคัญ : ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ, ความเร็วในการเขียน, นักเรียน

Article Info: Received 27 May, 2021; Received in revised form 18 June, 2021; Accepted 23 June, 2021
1

นักศึกษากิจกรรมบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทยJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมP
Student of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
2 อาจารยJประจําภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทยJ มหาวิทยาลัยเชียงใหมP อีเมล : nuntanee.s@cmu.ac.th
Lecturer in Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University Email: nuntanee.s@cmu.ac.th
* Corresponding author

2/11

วารสารครุศาสตร) ป,ที่ 49 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between hand dexterity and writing
speed among students in grades 4 - 6. The participants were 96 students selected by simple random
sampling from schools in Muang Chiang Mai. Hand dexterity was tested by the Children Hand Dexterity
Test including 4 test items: placing pegs with one hand, placing pegs with two hands, in hand
manipulation, and tool use ( tongs) . Writing speed was measured by using a speed test of Thai alphabet
Handwriting Assessment. Data was analyzed by using the Pearson correlation coefficient. The result
showed significant correlation between hand dexterity and writing speed ( p < 0.05) . The moderate
correlation coefficients of hand dexterity and writing speed from high to low were as follows: r = -.465 for
placing pegs two hand, r = -.348 tool use ( tongs) , r = -.305 for in hand manipulation, and r = -.2 0 2 for
placing pegs with one hand.
Keywords: hand dexterity, writing speed, students
บทนำ
การเขียนนับเปfนทักษะสำคัญต[อการทำกิจกรรมการศึกษาของนักเรียน เพราะการเขียนไม[เพียงแต[เปfนเครื่องมือใน
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูmในชั้นเรียน แต[ยังเปfนวิธีที่ช[วยใหmเด็กไดmบันทึก ทบทวนความรูmความจำ (เบญจรัตน1 นุชนาฏ1,
2553) นอกจากนี้ ทักษะพื้นฐานการเขียน คือ ส[วนหนึ่งของพัฒนาการดmานการผสมผสานการมองเห็นกับการเคลื่อนไหว
(visual motor skill) เปfนทักษะระดับสูงที่ตmองอาศัยทักษะความสามารถพื้นฐานที่มั่นคง อันประกอบดmวยความสามารถ
พื้นฐานดmานความมั่นคงในการทรงท[า (stability) การรับความรูmสึกของมือและนิ้ว (sensation) สหสัมพันธ1การเคลื่อนไหวของ
มื อ ทั ้ ง สองขm า ง (bilateral hand coordination) และความคล[ อ งแคล[ ว ในการทำงานของมื อ (dexterity) (Bruni, 2006)
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือเปfนความสามารถในการเคลื่อนไหวของมือไดmอย[างคล[องแคล[วในการทำกิจกรรมที่ตmอง
ใชmมือในการเคลื่อนไหวและควบคุมนิ้วมือ เพื่อหยิบจับสิ่งของหรือเครื่องมือต[าง ๆ (Sartorio et al., 2013)
วัยเด็กตอนปลาย (late childhood) เปfนช[วงวัยที่เด็กกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 การเขียนของ
เด็กในวัยนี้มีการเพิ่มปริมาณของการเขียนและมีการเพิ่มคุณภาพของการเขียน การเขียนตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กลง อีกทั้งมี
การเขียนในบริบทที่แตกต[างกันมากขึ้น เช[น การคัดลอกงานจากหนังสือหรือกระดาน การคัดลอกรูปภาพที่มีความซับซmอน
การเขียนตามคำบอก การเขียนเรียงความ ดังนั้น ทักษะความสามารถดmานการเขียนถือเปfนทักษะที่จำเปfนและมีความสำคัญ
อย[างมากในกิจกรรมการเรียนของเด็กวัยนี้ และการเรียนในวิชาต[าง ๆ ขณะอยู[ในหmองเรียน เด็กจำเปfนที่จะตmองเขียนงานตามที่
ครูสั่ง ใหmเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นความเร็วในการเขียนที่เหมาะสมจึงเปfนสิ่งจำเปfนสำหรับเด็กในวัยนี้ เพื่อใหm
เขียนไดmดีมปี ระสิทธิภาพ (Amundson, 2005)
ความเร็วในการเขียนเปfนปïจจัยที่ส[งผลกระทบต[อความสามารถดmานการเขียนของเด็กโดยรวม ความคล[องแคล[วใน
การทำงานของมื อ เปf น องค1 ป ระกอบของทั ก ษะพื ้ น ฐานดm า นการเขี ย น การศึ ก ษาของ Tseng and Chow (2000) ศึ ก ษา
ความแตกต[างของการวัดการรับรูmการเคลื่อนไหวและการคงช[วงความสนใจระหว[างเด็กที่มีความเร็วในการเขียนล[าชmาและเด็กที่
มีความเร็วในการเขียนปกติ ในกลุ[มตัวอย[างเด็กนักเรียนอายุ 7-11 ปa ของประเทศไตmหวัน พบว[าความเร็วและความคล[องแคล[ว
ในการทำงานของแขนและมือมีบทบาทสำคัญต[อเด็กนักเรียนที่มีความเร็วในการเขียนปกติ ผลการศึกษานี้ชี้ใหmเห็นว[า
การเปลี่ยนแปลงความคล[องแคล[วในการทำงานของมือส[งผลต[อความเร็วในการเขียน
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เนื่องดmวยการเขียนมีองค1ประกอบของ การใชmมือจับดินสอใหmมั่นคง และควบคุมดินสอเพื่อขีดเขียนเสmนในหลาย
ทิศทาง เปfนการทำงานของมือที่มีลักษณะซับซmอน ความคล[องแคล[วในการทำงานของมืออาจมีความสัมพันธ1กับความเร็วใน
การเขียน ประกอบกับไม[มีการศึกษาก[อนหนmาที่ศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็ว
ในการเขียนในกลุ[มตัวอย[างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 ผูmวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ1ระหว[าง
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4 - 6 ทั้งนี้ เพื่อศึกษา
ว[าความคล[องแคล[วในการทำงานของมือมีอิทธิพลต[อการเขียนของเด็กในวัยนี้หรือไม[ มากนmอยเพียงใด
วัตถุประสงค+
เพื่อศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6
วิธีการวิจัย
ประชากรและตัวอย/าง
1. ประชากรที่ใชmในการศึกษาในครั้งนี้เปfนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู[ในระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 โรงเรียนในเขต
เทศบาล อ.เมือง จ.เชียงใหม[ ที่มีช[วงอายุ 9 ปa ถึง 11 ปa 11 เดือน ซึ่งมีเกณฑ1คัดเขmาดังนี้
1) โรงเรียนตั้งอยู[ในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.เชียงใหม[ และมีนักเรียนมากพอสำหรับการสุ[มกลุ[มตัวอย[าง
2) โรงเรียนมีระยะห[างจากคณะเทคนิคการแพทย1อยู[ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเก็บขmอมูล
จำนวนโรงเรียนที่อยู[ในเกณฑ1คัดเขmาขmางตmนมีจำนวนทั้งหมด 64 โรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจำนวน
2 แห[ง เพื่อใหmมีการกระจายของตัวอย[าง โดยใชmวิธีการสุ[มอย[างง[าย (simple random sampling) ไดmดังนี้ โรงเรียนที่ 1
จำนวน 304 คน และโรงเรียนที่ 2 จำนวน 320 คน
2. กำหนดขนาดตัวอย[างโดยพิจารณาจากขนาดของประชากรเปòาหมายในหลักรmอย คิดเปfนรmอยละ 15 – 30 ของ
ประชากรเปòาหมาย (กัญญ1สิริ จันทร1เจริญ, 2548; นิภา ศรีไพโรจน1, 2538) การศึกษานี้ใชmรmอยละ 15 ของประชากร ทำใหmไดm
ขนาดตัวอย[างจากการคำนวณเท[ากับ 94 คน การศึกษานี้ใชmตัวอย[างจำนวน 96 คนเพื่อใหmตัวอย[างในแต[ละระดับชั้นมีจำนวน
เท[ากัน หลังจากนั้นใชmวิธีการสุ[มกลุ[มตัวอย[างอย[างง[าย (simple random sampling)
เกณฑ)การคัดเข0าตัวอย5าง
1) นักเรียนกำลังศึกษาอยู[ในระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4 - 6 ปaการศึกษา 2562
2) นักเรียนมีอายุระหว[าง 9 ปa ถึง 11 ปa 11 เดือน
3) นักเรียนตmองไม[มีความพิการทางดmานร[างกาย การเห็น การไดmยิน และสติปïญญา หรือกรณีที่มีความบกพร[อง
ทางการเห็นตmองไดmรับการแกmไขดmวยการใส[แว[นสายตา หรือใส[คอนแทคเลนส1 จากการรายงานของครูประจำชั้น
เกณฑ)การคัดออกจากตัวอย5าง
1) นักเรียนไม[ไดmมีช[วงอายุตามเกณฑ1ที่กำหนดไวm
2) นักเรียนที่มีความพิการจากการรายงานของครูประจำชั้นว[า มีความพิการทางดmานร[างกาย การเห็น การไดmยิน
และสติปïญญา
เครื่องมือที่ใชkการวิจัย วัสดุ และอุปกรณ+
1. แบบทดสอบความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ
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การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ใ ชm แ บบทดสอบความคล[ อ งแคล[ ว ในการทำงานของมื อ สำหรั บ เด็ ก อายุ 6-12 ปa Children
Dexterity Test (นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ1 และคณะ, 2560)
วิธีการทดสอบ ประกอบดmวย 4 การทดสอบ ไดmแก[ การทดสอบที่ 1 การยmายหมุดโดยใชmมือเดียว (placing pegs
with one hand) เริ่มการทดสอบ โดยผูmทดสอบบอกใหmเด็ก “ใชmมือขวาหยิบหมุดเสียบบนกระดาน ตามลำดับใหmเร็วที่สุด”
การทดสอบที่ 2 การยmายหมุดโดยใชmสองมือ (placing pegs with two hand) ผูmทดสอบบอกใหmเด็ก “ใชmมือซmายหยิบหมุด ใชm
มือขวาเสียบหมุดบนกระดาน ตามลำดับ ใหmเร็วที่สุด” การทดสอบที่ 3 การยmายหมุดภายในมือ (in hand manipulation)
ผูmทดสอบบอกใหmเด็ก “ใชmมือขวาหยิบหมุด 2 ตัว เสียบหมุดบนกระดาน ตามลำดับ ใหmเร็วที่สุด” การทดสอบที่ 4 การยmายหมุด
โดยใชmอุปกรณ1 (คีม) (tool use) ผูmทดสอบบอกใหmเด็ก “ใชmมือขวาจับคีมคีบหมุดใส[กล[อง ตามลำดับ ใหmเร็วทีส่ ุด
การคิดคะแนน คะแนนมาจากระยะเวลาที่ใชmในการทดสอบ (วินาที) โดยจะแบ[งออกเปfนเวลาที่ใชmในการยmายหมุด
โดยใชmมือเดียว เวลาที่ใชmในการยmายหมุดโดยใชmสองมือ เวลาที่ใชmในการยmายหมุดภายในมือ และเวลาที่ใชmในการยmายหมุดโดยใชm
อุปกรณ1 (คีม)
2. แบบทดสอบการวัดความเร็วในการเขียน
การศึกษาครั้งนี้ใชmขmอทดสอบความเร็วในการเขียนจากแบบประเมินความสามารถดmานการเขียนพยัญชนะไทย
ของเนตรทราย ทองจำรัส (2553) โดยมีการปรับวิธีการทดสอบจากเดิมที่ใหmเด็กคัดลอกประโยคในขนาดตัวอักษรเต็มบรรทัด
เปfนคัดลอกประโยคในขนาดตัวอักษรครึ่งบรรทัด เนื่องจากเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 ใชmการเขียนขนาด
ตัวอักษรครึ่งบรรทัดในการเรียนที่โรงเรียน
วิธีการทดสอบ เริ่มการทดสอบโดยใหmเด็กคัดลอกประโยค “โรงเรียนของเราน[าอยู[ คุณครูใจดีทุกคน เด็ก ๆ ก็ไม[
ซุกซน พวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน” ใหmเวลาในการคัดลอก 1 นาที หากเด็กคัดลอกประโยคดังกล[าวเสร็จก[อนเวลาใหm
คัดลอกประโยคเดิมซ้ำ
การคิดคะแนน ใหmหาผลรวมจำนวนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต1 ที่เด็กเขียนและอ[านไดmใน 1 นาที โดยไม[นับตัว
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต1ที่ผูmทดสอบไม[สามารถอ[านออกไดm วิธีการดังนี้
1) นับจำนวนตัวพยัญชนะที่เด็กเขียนซึ่งผูmทดสอบอ[านไดm ว[ามีกี่ตัว
2) นับจำนวนสระ เช[น โ ี ุ ู เ ไ ใ ที่เด็กเขียนซึ่งผูmทดสอบอ[านไดm ว[ามีกี่ตัว
3) นับจำนวนวรรณยุกต1 เช[น ไมmเอก ที่เด็กเขียนซึ่งผูmทดสอบอ[านไดm ว[ามีกี่ตัว
4) รวมผลลัพธ1ในขmอ 1 2 และ 3 เปfนคะแนนความเร็วในการเขียนกี่ตัวอักษรต[อนาที
ขั้นตอนการศึกษา
1. ขอจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม[
2. ทำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตถึ ง ผู m อ ำนวยการโรงเรี ย นที ่ ต ั ้ ง ในเขตเทศบาล อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม[ จำนวน 2 แห[ ง
เพื่อขอความร[วมมือในการศึกษาวิจัยและขอใชmสถานที่ในการเก็บขmอมูล
3. ส[งเอกสารชี้แจงงานวิจัยและหนังสือแสดงความยินยอมเขmาร[วมงานวิจัยถึงผูmปกครองผ[านครูประจำชั้น ตัวนักเรียน
และผูmปกครองนักเรียนเซ็นต1ยินยอมเขmาร[วมงานวิจัยก[อนการเก็บขmอมูล
4. การทดสอบความคล[องแคล[วของมือและการทดสอบความเร็วในการเขียน ผูmทดสอบใชmการทดสอบแบบรายบุคคล
โดยมีการชี้แจง อธิบาย วิธีการใหmเด็กเขmาใจก[อนการทดสอบ จับเวลาที่ใชmในการทำกิจกรรมดmวยมือ 4 กิจกรรม และใหmเด็ก
คัดลอกขmอความที่กำหนดเปfนเวลา 1 นาที
5. เก็บรวบรวมขmอมูล วิเคราะห1ขmอมูลทางสถิติ แปลผลขmอมูลและเขียนรายงานการวิจัย
สถานที่ที่ใชkในการทดสอบ
สถานที่ทดสอบเปfนหmองที่เงียบ ปราศจากสิ่งรบกวน มีโตùะและเกmาอี้ขนาดเหมาะสมกับเด็ก แสงสว[างเพียงพอ

5/11

วารสารครุศาสตร) ป,ที่ 49 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

อยู[ภายในโรงเรียน โดยเก็บขmอมูลในช[วงเวลาระหว[างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห+ขkอมูล
1. ใชmสถิติเชิงพรรณนา ในการหาค[าเฉลี่ยเลขคณิต ส[วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคล[องแคล[วในการทำงาน
ของมือและความเร็วในการเขียน
2. ใชmสถิติเชิงอmางอิง ในการหาความสัมพันธ1ของความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียน
โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1เพียร1สัน (Pearson correlation coefficient) ของคะแนนรวมของความคล[องแคล[วใน
การทำงานของมื อ และคะแนนของความเร็ ว ในการเขี ย น และพิ จ ารณาระดั บ น้ ำ หนั ก ความสั ม พั น ธ1 ต ามระดั บ ของ
Cohen (Cohen, 1988)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 โดยสุ[มกลุ[มตัวอย[างจากโรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 โรงเรียนละ 48 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 96 คน
เปfนเพศชาย 48 คน เพศหญิง 48 คน โดยรวมตัวอย[างมีมือขmางถนัดเปfนมือขวาทั้งหมด (ตาราง 1)
ตาราง 1
ผลข0อมูลทั่วไปของตัวอย5าง
ระดับชั้น
n (คน)
อายุเฉลี่ย (ปa)
M ± SD
ชั้นประถมศึกษาปaที่ 4
32
9.69 ± 0.18
ชั้นประถมศึกษาปaที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปaที่ 6

32
32

10.74 ± 0.18
11.70 ± 0.17

รวม

96

10.71 ± 0.84

การศึกษาพฤติกรรมการเขียนของกลุ[มตัวอย[างขณะทำการทดสอบ พบว[า ตัวอย[างระดับชั้น ป.6 ใชmรูปแบบ
การจับดินสอแบบ mature grasp ทั้งหมด ไดmแก[ dynamic tripod, lateral tripod, dynamic quadruped, และ lateral
quadruped อย[างไรก็ตามกลุ[มตัวอย[างในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ส[วนใหญ[ใชmรูปแบบการจับดินสอแบบ mature grasp
แต[ยังพบรูปแบบการจับดินสอแบบ static tripod ซึ่งจัดเปfนรูปแบบการจับดินสอที่ยังพัฒนาไม[สมบูรณ1ในตัวอย[างชั้น ป.4
และ ป.5 คิดเปfนรmอยละ 18.8 และ 15.6 ตามลำดับ (ภาพ 1)
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ภาพ 1
ค5าร0อยละของรูปแบบการจับดินสอของตัวอย5างในแต5ละระดับชั้น

กิจกรรมการเขียนจัดเปfนกิจกรรมที่ตmองใชmสองมือร[วมกัน คือ มือขmางไม[ถนัดกดกระดาษใหmอยู[นิ่งและมือขmางถนัดจับ
ดินสอเพื่อเขียน การศึกษานี้พบว[า กลุ[มตัวอย[างทุกคนมีการใชmมือซmายกดทับกระดาษระหว[างเขียนดmวยมือขวาตลอดเวลา
ทั้งนี้เพื่อยึดกระดาษใหmนิ่งขณะเขียน และมือขวาจับดินสออย[างมั่นคง
การสังเกตพฤติกรรมทั่วไปดmานการออกแรงกดดินสอขณะเขียนของกลุ[มตัวอย[าง ซึ่งแบ[งแรงกดเปfน 3 ระดับ คือ
แรงกดมาก (ตัวหนังสือสีเขmมมีรอยใหmเห็นบนกระดาษ) แรงกดเหมาะสม (ตัวหนังสือสีไม[เขmมไม[จาง ไม[เห็นรอยกดบนกระดาษ)
และแรงกดเบา (ตัวหนังสือสีจาง) พบว[ากลุ[มตัวอย[างระดับชั้น ป.4 - 6 ใชmแรงกดดินสอมาก คิดเปfนรmอยละ 23.96 ใชmแรงกด
ดินสอเหมาะสม คิดเปfนรmอยละ 73.96 และใชmแรงกดดินสอเบา คิดเปfนรmอยละ 2.08 (ภาพ 2)
ภาพ 2
ค5าร0อยละของการออกแรงกดดินสอขณะเขียนและท5าทางของขณะนั่งเขียนของตัวอย5าง
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การสังเกตท[าทางของกลุ[มตัวอย[างขณะนั่งเขียน พบว[า ตัวอย[างระดับชั้น ป.4-6 ส[วนใหญ[รักษาลำตัวตั้งตรง
คิดเปfนรmอยละ 85.42 และส[วนนmอยมีมีท[าทางขณะเขียนไม[เหมาะสมกล[าวคือ ลำตัวโคmงงอ คิดเปfนรmอยละ 14.58 (ภาพ 3)
ภาพ 3
ค5าร0อยละของท5าทางของขณะนั่งเขียนของตัวอย5าง

การศึกษาความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ โดยใชmแบบทดสอบความคล[องแคล[วในการทำงานของมือสำหรับ
เด็ก (นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ1 และคณะ, 2560) ซึ่งประกอบดmวย 4 แบบทดสอบย[อย คือ 1. การยmายหมุดโดยใชmมือเดียว
2. การยmายหมุดโดยใชmสองมือ 3. การยmายหมุดภายในมือ และ 4. การยmายหมุดโดยใชmอุปกรณ1 (คีม) บันทึกผลเปfนระยะเวลาที่
ใชmในการทำแบบทดสอบ (วินาที) กล[าวคือ เมื่อใชmเวลาในการทำแบบทดสอบนmอยแสดงว[า มีความคล[องแคล[วในการทำงาน
ของมือมาก ในทางกลับกันเมื่อใชmเวลาในการทำแบบทดสอบมากแสดงว[า มีความคล[องแคล[วในการทำงานของมือนmอยนั่นเอง
ผลการศึกษา พบว[า ค[าความคล[องแคล[วในการทำงานของมือในแต[ละระดับชั้นมีค[าใกลmเคียงกัน และเมื่อวิเคราะห1ค[าสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1เพียร1สัน มีเพียงการยmายหมุดโดยใชmสองมือที่สัมพันธ1กับอายุที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 (r = -.323,
p = .001) (ตาราง 2)
ตาราง 2
ค5าเฉลี่ยเลขคณิตและส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคล5องแคล5วในการทำงานของมือ ทั้ง 4 การทดสอบย5อยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปVที่ 4-6
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ (วินาที)
กลุ[ม n
M ± SD
การยmายหมุด
การยmายหมุด
การยmายหมุด
การยmายหมุด
โดยใชmมือเดียว
โดยใชmสองมือ
ภายในมือ
โดยใชmอุปกรณ1 (คีม)
1
32
13.23 ± 1.35
15.73 ± 2.17
15.89 ± 1.88
11.84 ± 2.10
2
32
13.26 ± 1.42
14.98 ± 2.02
16.26 ± 2.12
11.62 ± 1.85
3
32
13.54 ± 1.52
14.09 ± 1.69
16.16 ± 1.90
11.48 ± 2.35
รวม 96
13.35 ± 1.42
14.93 ± 2.06
16.10 ± 1.95
11.65 ± 2.09
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การศึกษาความเร็วในการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 โดยใชmแบบทดสอบความเร็วในการเขียน
ของประเมินความสามารถดmานการเขียนพยัญชนะไทยของเนตรทราย ทองจำรัส (2553) บันทึกผลเปfนจำนวนตัวอักษร
รวมทั้งตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต1ที่เขียนไดmใน 1 นาที ผลการศึกษาพบว[าความเร็วในการเขียนมีค[าเพิ่มขึ้นตามอายุและ
ระดับชั้นที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อทำการวิเคราะห1สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1เพียร1สัน อายุที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนที่
ระดับนัยสำคัญ 0.01 (r = .436, p = .001) (ตาราง 3)
ตาราง 3
ค5าต่ำสุด ค5าสูงสุด และค5าเฉลี่ยเลขคณิตและส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนความเร็วในการเขียนของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปVที่ 4-6
กลุ[ม
n (คน)
ความเร็วในการเขียน (จำนวนตัวอักษร / นาที)
1
2
3
รวม

32
32
32
96

Min

Max

M ± SD

51.0
56.0
67.0
51.0

109.0
115.0
142.0
142.0

80.75 ± 15.88
87.94 ± 16.38
102.31 ± 16.68
90.33 ± 18.49

การศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4-6 ผลการศึกษาโดยใชmสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ1เพียร1สัน (Pearson correlation coefficient)
พบว[าความคล[องแคล[วในการทำงานของมือที่ประกอบดmวย 4 การทดสอบย[อย มีความสัมพันธ1เชิงลบกับความเร็วในการเขียน
อย[างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตาราง 4)
ตาราง 4
ผลการศึกษาความสัมพันธ)ระหว5างความคล5องแคล5วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปVที่ 4-6 โดยใช0สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ)เพียร)สัน
การตรวจประเมิน
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ

ความเร็วใน
การเขียน

r
p

การยmายหมุด
โดยใชmมือเดียว
-.202*
.048

การยmายหมุด
โดยใชmสองมือ
-.465**
.001

การยmายหมุด
ภายในมือ
-.305**
.002

การยmายหมุด
โดยใชmอุปกรณ1 (คีม)
-.348**
.001

หมายเหตุ : **มีความสัมพันธ1กันอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีความสัมพันธ1กันอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4 - 6 โดยศึกษาจากตัวอย[าง 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 48 คน รวมเปfนตัวอย[างทั้งสิ้นจำนวน 96 คน
เปf น เพศชาย และเพศหญิ ง จำนวนเท[ า กั น ผลการศึ ก ษาความคล[ อ งแคล[ ว ในการทำงานของมื อ ของนั ก เรี ย นระดั บ
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ชั้นประถมศึกษาปaที่ 4 - 6 พบว[า มีเพียงการยmายหมุดโดยใชmสองมือที่มีความสัมพันธ1กับอายุที่เพิ่มขึ้นอย[างมีนัยสำคัญ
สอดคลmองกับการศึกษาของ นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ1 และคณะ (2560) ที่ไดmทำการพัฒนาแบบทดสอบความคล[องแคล[วใน
การทำงานของมือสำหรับนักเรียน และไดmศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรmาง (content validity) โดยการเปรียบเทียบค[า
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือระหว[างเด็กที่มีอายุต[างกัน พบว[าค[าความคล[องแคล[วในการทำงานของมือเพิ่มขึ้นตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น การศึกษาของ Omar et al. (2018) ศึกษากำลังบีบมือและความคล[องแคล[วในการทำงานของมือในเด็กอายุ
6 - 12 ปa จำนวน 525 คน พบว[า ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
อย[างไรก็ดีผลการศึกษานี้ พบว[า การยmายหมุดโดยใชmมือเดียว การยmายหมุดภายในมือ และการยmายหมุดโดยใชm
อุปกรณ1 (คีม) ลmวนไม[มีความสัมพันธ1กับอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งไม[สอดคลmองกับการศึกษาก[อนหนmาไดmแก[ การศึกษาของนันทณี
เสถียรศักดิ์พงศ1 และคณะ (2560) รวมถึงการศึกษาของ Omar et al. (2018) ซึ่งแสดงว[า ความคล[องแคล[วในการทำงานของ
มือเปfนทักษะพื้นฐานที่สำคัญ พัฒนาไปสู[ทักษะการเขียนของเด็ก (Bruni, 2006) กล[าวคือ ความคล[องแคล[วในการทำงานของ
มือเปfนทักษะพื้นฐานที่ไม[ไดmมีความซับซmอน และอาจมีผลของปïจจัยอื่น ๆ ที่ส[งผลต[อทักษะการเขียนร[วมดmวย เช[น แรงจูงใจ
บริบทสิ่งแวดลmอม อาทิ เสียงจากหmองที่อยู[บริเวณใกลmเคียงกับหmองทดสอบ อาจทำใหmกลุ[มตัวอย[างเสียสมาธิ ซึ่งอาจกระทบต[อ
เวลาที่ใชmในการทดสอบความเร็วในการเขียน การศึกษานี้ กลุ[มตัวอย[างมีขนาดเล็ก อาจไม[มากพอที่จะทำใหmเห็นความแตกต[าง
ของค[าความคล[องแคล[วในการทำงานของมือตามอายุที่เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งต[อไปควรทำการศึกษาในกลุ[มตัวอย[างที่มีขนาด
ใหญ[ขึ้น และควรควบคุมปïจจัยดmานเสียงที่อาจรบกวนการทดสอบ
การศึกษาความเร็วในการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปaที่ 4 - 6 พบว[า อายุที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ1กับความเร็ว
ในการเขียนอย[างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคลmองกับการศึกษาของ Simons (2014) ที่ไดmทำการศึกษาค[าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมิน detailed assessment of speed of handwriting ในเด็กอายุ 9 - 16 ปa จำนวน 1,163 คน พบว[า อายุและเพศ
มีผลต[อความเร็วในการเขียนอย[างมีนัยสำคัญ โดยความเร็วในการเขียนเพิ่มขึ้นตามอายุ การศึกษาของ อลิษา นันตา (2560)
ที่ศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความเร็วในการเขียนอักษรไทยและอักษรอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปaที่ 1 - 3 พบว[า
ความเร็วในการเขียนมีแนวโนmมเพิ่มขึ้นตามลำดับอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาในนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น
ความเร็วในการเขียนเพิ่มขึ้น กล[าวคือการเขียนของเด็กมีความหลากหลายและซับซmอนมากขึ้นทั้งในเรื่องของปริมาณและ
คุณภาพงานที่ไดmรับมอบหมาย
ผลการศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความคล[องแคล[วในการทำงานของมือและความเร็วในการเขียนในตัวอย[าง
นั ก เรี ย นระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปa ท ี ่ 4 - 6 พบว[ า ทั ้ ง 4 แบบทดสอบย[ อ ยของความคล[ อ งแคล[ ว ในการทำงานของมื อ มี
ความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนอย[างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลmองกับการศึกษาของ Tseng and Chow
(2000) ที่ไดmศึกษาความแตกต[างของการวัดการรับรูmการเคลื่อนไหวและการคงช[วงความสนใจระหว[างเด็กที่มีความเร็วใน
การเขียนล[าชmาและเด็กที่มีความเร็วในการเขียนปกติ โดยศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 7-11 ปa ที่กำลังศึกษาอยู[ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาของไตmหวัน พบว[าความเร็วและความคล[องแคล[วในการทำงานของแขนและมือมีบทบาทสำคัญต[อเด็กนักเรียน
ที่มีความเร็วในการเขียนปกติ รวมทั้งจากการศึกษาของ Klein et al. (2011) ที่ศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างคะแนนการทำงาน
ของกลmามเนื้อมัดเล็ก การมองเห็นและการเคลื่อนไหว การรับรูmจากการมองเห็น และการเขียนที่อ[านออกไดmง[ายและความเร็ว
ในการเขียน ซึ่งศึกษาในนักเรียนชั้น ป.3 - 6 จำนวน 99 คน พบว[า ความเร็วและความคล[องแคล[วในการทำงานของมือมี
ความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนในระยะใกลm (r = .42, p ≤ .01) และความเร็วและความคล[องแคล[วในการทำงานของมือ
มี ค วามสั ม พั น ธ1 ก ั บ ความเร็ ว ในการเขี ย นในระยะไกล (r = .29, p ≤ .01) ซึ ่ ง สอดคลm อ งกั บ การศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ คื อ
ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือมีความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนอย[างมีนัยสำคัญ โดยการศึกษานี้ใชmวัดความเร็ว
ในการเขียนในระยะใกลm
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ผลการศึกษาแสดงว[า ความเร็วในการเขียนมีความสัมพันธ1กับการยmายหมุดโดยใชmสองมือมากที่สุด สนับสนุนว[า
กิจกรรมการเขียนเปfนกิจกรรมที่ตmองใชmสองมือในการทำงานร[วมกัน จากการบันทึกพฤติกรรมการเขียนของตัวอย[าง พบว[า
ตัวอย[างทุกคนใชmมือขmางถนัดในการจับดินสอเพื่อเขียนและใชmมืออีกขmางกดยึดกระดาษตลอดเวลาเพื่อใหmเกิดความมั่นคง
ขณะเขี ย น จึ ง เห็ น ไดm ว [ า การเขี ย นมี ค วามเกี ่ ย วขm อ งกั บ การทำงานโดยใชm ส องมื อ นั ่ น เอง และความเร็ ว ในการเขี ย นยั ง มี
ความสัมพันธ1กับการยmายหมุดโดยใชmอุปกรณ1 (คีม) เปfนลำดับต[อมา สนับสนุนว[า กิจกรรมการเขียนเปfนกิจกรรมที่ตmองใชmมือใน
การจั บ อุ ป กรณ1 คื อ ดิ น สอ ดั ง นั ้ น กิ จ กรรมการเขี ย นจึ ง มี ค วามเกี ่ ย วขm อ งกั บ การใชm อ ุ ป กรณ1 ด m ว ยเช[ น กั น ลำดั บ ต[ อ มาคื อ
ความเร็ ว ในการเขี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ1 ก ั บ การยm า ยหมุ ด ภายในมื อ ซึ ่ ง แสดงว[ า กิ จ กรรมการเขี ย นมี ค วามเกี ่ ย วขm อ งกั บ
การเคลื่อนยmายวัตถุในมือ อาทิ การขยับหรือปรับตำแหน[งของดินสอในมือเพื่อใหmอยู[ในตำแหน[งที่เขียนไดmถนัด หรือการหมุน
ดินสอเพื่อใชmยางลบ (ศศิธร สังข1อู§, 2559) และการยmายหมุดโดยใชmมือเดียวความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนนmอยที่สุด
การเขียนที่เร็วขึ้นนั้นนอกจากจะตmองอาศัยความคล[องแคล[วในการทำงานของมือแลmวนั้น อาจมีปïจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขmองกับความเร็วในการเขียนร[วมดmวย เช[น การจัดท[าทางการเขียน (posture) การเขียนที่อ[านออกไดmง[าย (legibility)
อาการปวดและลmาของนิ้วมือ (pain and fatigue) การมีทักษะการรับรูmจากการมองเห็นที่ดี (visual perception skill) และ
ประสบการณ1การเขียน โดยในการศึกษานี้ไดmมีการบันทึกพฤติกรรมการเขียน พบว[ากลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[มีพฤติกรรม
การเขียนที่คลmายคลึงกัน มีการจัดท[าทางในการเขียนไดmอย[างเหมาะสม ขณะนั่งลำตัวตั้งตรง จับดินสอไดmมั่นคงมีแรงกดขณะจับ
ดินสอเขียนเหมาะสม มีการยึดกระดาษไวmตลอดเวลาขณะเขียนเพื่อใหmเกิดความมั่นคง นอกจากนี้อาจมีปïจจัยอื่นที่เกี่ยวขmอง
เช[น สมาธิ ความจำ โดยเด็กที่มีสมาธิจดจ[อกับการเขียนย[อมเขียนไดmเร็วกว[าเด็กที่หันเหความสนใจไปจุดอื่นขณะเขียน หรือใน
เด็ก ที่ส ามารถจำประโยคหรือ คำไดm ย[อ มเขีย นไดmเ ร็ว กว[า เด็ก ที่เ ขีย นทีล ะตัว อัก ษรสลับ กับ การดูป ระโยคตัว อย[า ง และ
การทดสอบมีการจัดพื้นที่นั่งรอสำหรับเด็กที่รอทดสอบไวmบริเวณทmายหmองซึ่งอยู[ห[างจากเด็กที่กำลังทดสอบ จัดตำแหน[ง
ความสูงของโตùะและเกmาอี้ที่เหมาะสมกับผูmทดสอบ รวมทั้งใหmเด็กอ[านประโยคก[อนที่จะทำการทดสอบความเร็วในการเขียน
ผลการศึกษาแสดงใหmเห็นว[า ความคล[องแคล[วในการทำงานของมือมีความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นการเพิ่มทักษะความคล[องแคล[วในการทำงานของมือใหmดีขึ้นย[อมส[งผลต[อความเร็วในการเขียนที่ดีขึ้น
ซึ่งผูmปกครองและครูเปfนบุคคลที่อยู[ใกลmชิดกับเด็ก สามารถส[งเสริมความคล[องแคล[วในการทำงานของมือใหmแก[เด็ก โดยเฉพาะ
อย[างยิ่งดmานการใชmสองมือทำงานร[วมกัน ซึ่งมีความสัมพันธ1กับความเร็วในการเขียนมากที่สุด หากครูผูmสอนเด็กพบว[า เด็กมี
การใชmมือเดียวในการเขียนหนังสือ ควรแนะนำใหmเด็กใชmสองมือร[วมกันขณะเขียน โดยมือขmางหนึ่งกดยึดสมุดใหmอยู[กับที่ ขณะใชm
มือขmางถนัดเขียนตัวหนังสือ อีกทั้งควรสังเกตท[าทางของร[างกายขณะเด็กเขียนเพื่อพิจารณาปïญหาที่เกี่ยวขmองกับความเร็วใน
การเขียน อย[างไรก็ดีหากเด็กมีปïญหาเรื่องความเร็วในการเขียนชmากว[าวัยมาก ควรส[งต[อปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเพื่อตรวจ
ประเมินเพิ่มเติมและตรวจความคล[องแคล[วในการทำงานของมือโดยละเอียด อาทิ การทำกิจกรรมที่ใชm 2 มือร[วมกัน การทำ
กิจกรรมโดยใชmมือเดียว การเคลื่อนยmายวัตถุภายในมือ และการทำกิจกรรมที่มีการใชmอุปกรณ1
ขkอเสนอแนะ
ขkอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต/อไป
1. การศึกษาครั้งต[อไปควรทำการศึกษาความสัมพันธ1ของความคล[องแคล[วของมือกับความเร็วในการเขียนใน
ตัวอย[างเด็กที่มีปïญหาดmานการเขียนอื่น ๆ เช[น กลุ[มเด็กที่มีความบกพร[องทางการเรียนรูm เด็กสมาธิสั้น ทั้งนี้เพื่อมีขmอมูล
ความคล[องแคล[วของมือ ความเร็วในการเขียนและปïจจัยที่มีผลต[อความเร็วในการเขียนในกลุ[มเด็กที่มีความบกพร[องทาง
การเรียนรูm เด็กสมาธิสั้น
2. ควรศึกษาความสัมพันธ1ระหว[างความเร็วในการเขียนกับปïจจัยที่อาจส[งผลต[อความเร็วในการเขียนของเด็ก
เพิ่มเติม เช[น สหสัมพันธ1การเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขmาง สหสัมพันธ1ระหว[างมือและตา
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