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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อคัดแยกเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาทางการเรียนรู
ที่มีอายุระหวาง 4.0 – 6.6 ป ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย และเพื่อ
วางแผนในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูข องเด็กทีอ่ ยูใ นภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาทางการ
เรียนรูตอไป กลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีอายุระหวาง 4.0 – 6.6 ป ของโรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2552 เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 136 คน โดยใช
เครื่องมือคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ของศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือ
ทีด่ ดั แปลงมาจาก เครือ่ งมือของ แมคคารธี มีเนือ้ หาในการทดสอบ 6 หมวด คือ การรูจ กั ซาย –
ขวา การจําคํา การวาดรูปทรง การจําตัวเลข การจัดหมวดหมู และการใชขา โดยใชเวลาทดสอบ
ประมาณคนละ 20 นาที
ผลการวิจยั พบวา จากจํานวนเด็กที่มีอายุระหวาง 4.0 – 4.11 ป จํานวนทัง้ หมด 38 คน
จะมีเด็กอยูในภาวะเสี่ยงตอการเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จํานวน 3 คน เปนเด็กชายจํานวน
2 คน และเด็กหญิงจํานวน 1 คน และเมื่อพิจารณาในแตละดานจะพบวาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
สอบไมผา นในดานการจัดหมวดหมูม ากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ดานการจําคํา และดานการวาดรูปทรง
สําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง 5.0 – 6.6 ป มีจาํ นวนทัง้ หมด 98 คน จะมีเด็กอยูในภาวะเสี่ยงตอการ
เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.43 ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะ
เปนเด็กชายรอยละ 25.46 เด็กหญิงรอยละ 16.28 และเมื่อพิจารณาในแตละดานจะพบวา เด็กชาย
มีรอยละของการสอบไมผานสูงกวาเด็กหญิงใน ดานการจําคํา ดานการวาดรูปทรง ดานการจัด
หมวดหมู และดานการใชขา สวนเด็กหญิงสอบ ไมผานสูงกวาเด็กชายในดานซาย – ขวา และดาน
การจําตัวเลข
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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.

