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คํานํา
การวิจยั เรื่ อง การสํารวจเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดแยกเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
ต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ ที่มีอายุระหว่าง 4.0 – 6.6 ปี และเพื่อวางแผนในการพัฒนา
ความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ต่อไป
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณาจารย์ทุกท่าน ของโรงเรี ยนเทศบาล 2
หนองบัว ศึกษานิเทศก์ และขอขอบใจนักเรี ยนทุกคนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทําให้งานวิจยั ครั้งนี้
สําเร็ จลุล่วงตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ และ
ได้นาํ ผลการวิจยั นี้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดแยกเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ที่มีอายุระหว่าง 4.0 – 6.6 ปี ของโรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย และเพื่อวางแผน
ในการพัฒนาความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของเด็กที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ต่อไป กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กที่มีอายุระหว่าง 4.0 – 6.6 ปี ของโรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย กําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2552 เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 136 คน โดยใช้เครื่ องมือ
คัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ ของศาสตราจารย์ศรี ยา นิยมธรรม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ดดั แปลง
มาจากเครื่ องมือของแมคคาร์ธี มีเนื้อหาในการทดสอบ 6 หมวด คือ การรู ้จกั ซ้าย – ขวา การจําคํา
การวาดรู ปทรง การจําตัวเลข การจัดหมวดหมู่ และการใช้ขา โดยใช้เวลาทดสอบประมาณคนละ
20 นาที
ผลการวิจยั พบว่า จากจํานวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 4.0 – 4.11 ปี จํานวนทั้งหมด 38 คน
จะมีเด็กอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการเป็ นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้จาํ นวน 3 คน เป็ นเด็กชายจํานวน
2 คน และเด็กหญิงจํานวน 1 คน และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะพบว่าทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
สอบไม่ผา่ นในด้านการจัดหมวดหมู่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจําคํา และด้านการวาดรู ปทรง
สําหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 – 6.6 ปี มีจาํ นวนทั้งหมด 98 คน จะมีเด็กอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการ
เป็ นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็ นเด็กชายร้อยละ 25.46 เด็กหญิงร้อยละ 16.28 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะพบว่า เด็กชาย
มีร้อยละของการสอบไม่ผา่ นสู งกว่าเด็กหญิงใน ด้านการจําคํา ด้านการวาดรู ปทรง ด้านการจัด
หมวดหมู่ และด้านการใช้ขา ส่ วนเด็กหญิงสอบ ไม่ผา่ นสู งกว่าเด็กชายในด้านซ้าย – ขวา และ
ด้านการจําตัวเลข
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ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and to develop learning abilities in
children with learning disabilities aged 4.0 – 6.6 years. The sample consisted of 136
children whose age ranged from 4.0 to 6.6 years, systematically selected by purposive
sampling from Tessaban 2 Nongboa School in Chiangrai Province.
The screening device was adapted from “ McCarthy Screening Test” by Sriya
Niyomthum. consisting of 6 subtests : Left – Right Orientation, Verbal Memory,
Draw – A –Design, Numerical Memory, Conceptual Grouping and Leg Coordination.
The estimated time for the test administration was approximated at 20 minutes.
The study revealed that, among 38 subjects whose age ranged from 4.0 to 4.11
years, there were 3 subjects who were children at risk with learning disabilities of whom 2
were males and 1 female. Most of them failed in Conceptual Grouping, followed by
Verbal Memory and Draw - A - Design. It was found that, among 98 subjects whose age
ranged from 5.0 to 6.6 years, there were 21 subjects who were children at risk with learning
disabilities of whom 21.43 percent. 25.46 percent being males and 16.28 percent being
females. More male failed most in Verbal Memory, followed by Draw - A - Design,
Conceptual Grouping and Leg Coordination. Most female failed in Left - Right
Orientation and Numerical Memory, respectively.

