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เปดงานวิจัยดอกเตอร มศว ผศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เด็ก LD ปองกันได !!

"จากการวิจัยทําใหไดเครื่องมือทีม
่ ีคุณภาพ สามารถ
นําไปใชในการคัดแยกเด็กปฐมวัยวา เด็กคนใดอยูในภาวะ"
เสี่ยง"ตอการมีปญหาทางการเรียนรูบาง เพื่อใหการ
ชวยเหลือ ขจัดปญหาที่รุนแรง"
หมายเหตุ - ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิรผ
ิ ล ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) เปนเจาของผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู" ซึ่งเปนประโยชนทําใหมองเห็นเด็กที่มีภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาทางการเรียนรู (LD : Learning Disabilities) หรือที่เรียกวา "เด็กเอลดี" กอนจะ
เกิดปญหาการเรียนในระดับสูงขึ้น และไดชวยเหลือไดทน
ั ทวงทีและถูกจุด ไมเชนนั้นเด็กกลุม
เสี่ยงนีอ
้ าจจะสั่งสมความบกพรองในดานตางๆ จนกลายเปนเด็ก LD และแกไขไดยาก
"มติชน" จึงขอนําสาระสําคัญของงานวิจัยเรื่องนี้มานําเสนอ
ความมุงหมายของการวิจัย
1.เพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรูที่มีคุณภาพ สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาทางการเรียนรู ดังนี้
1.1 สรางแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
1.2 สรางแบบประเมินทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
1.3 สรางชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู ดังนี้
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2.1 ประเมินทักษะการเรียนรู ดานทิศทาง การจําจากการฟง การจําจากการเห็น การเขียน การ
เคลื่อนไหว และการจัดกลุมสัมพันธ กอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู
2.2 ประเมินรูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ทางการเรียนรู
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
มี 2 กลุม ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ทางการเรียนรู กับประชากรและกลุมตัวอยางการเสริมสรางทักษะการเรียนรู และการประเมินทักษะการ
เรียนรูทั้ง 6 ดาน (ขางตน) ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
มี 3 ชนิด ไดแก 1) แบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
ประกอบดวย แบบคัดแยกยอยจํานวน 6 ชุด คือ แบบทดสอบดานทิศทาง การจําจากการฟง การจํา
จากการเห็น การเขียน การเคลื่อนไหว และการจัดกลุมสัมพันธ 2) แบบประเมินทักษะการเรียนรู
ประกอบดวย แบบประเมินจํานวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 ดานทิศทาง ฉบับที่ 2 ดานการจําจากการฟง ฉบับ
ที่ 3 ดานการจําจากการเห็น ฉบับที่ 4 ดานการเขียนรูปเรขาคณิต ฉบับที่ 5 ดานการเคลื่อนไหว และ
ฉบับที่ 6 ดานการจัดกลุมสัมพันธ 3) ชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู มีทั้งหมด 6 ฉบับ ฉบับที่ 1.ดาน
ทิศทาง ฉบับที่ 2.ดานการจําจากการฟง ฉบับที่ 3.ดานการจําจากการเห็น ฉบับที่ 4.ดานการเขียน
ฉบับที่ 5.ดานการเคลื่อนไหว และฉบับที่ 6.ดานการจัดกลุมสัมพันธ
ผลการวิจัย
จากการวิจัยทําใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการคัดแยกเด็กปฐมวัยวา เด็กคนใดอยู
ในภาวะ "เสี่ยง" ตอการมีปญหาทางการเรียนรูบาง ซึ่งเด็กกลุมนี้ไมอาจระบุไดจากการสังเกตเพียง
อยางเดียว เพราะไมมีลักษระแตกตางที่ปรากฏอยางเดนชัด มักจะพบความผิดปกติก็ตอเมื่อเรียนใน
ระดับประถมศึกษาแลว ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ดังนั้น การมีเครื่องมือเพื่อใชในการคัด
แยกเด็กระดับปฐมวัย ก็จะทําใหสามารถคนพบเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเสียตั้งแตเริ่มแรก เพื่อใหการ
ชวยเหลือ ขจัดปญหาที่รุนแรง หรือลดปญหาที่ไมพึงประสงค เพราะหากเด็กไมประสบผลสําเร็จในการ
เรียน ก็จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน การเห็นคุณคาตนเองต่ําลง มีความยุงยากในการทํางาน
การเขาสังคม ซึ่งปญหาเหลานี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอตัวเด็ก เพื่อน ครอบครัว และสังคม
ดังนั้น การสรางเครื่องมือคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรูในครั้งนี้ จึง
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับครูผูสอนที่จะไดมีเครื่องมือในการคัดแยก เพื่อจะไดทราบวาเด็กเสี่ยงที่
จะมีปญหาทางการเรียนรูในดานใดบาง เพื่อจะไดหาทางชวยเหลือตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งจะทําใหเด็ก
เหลานี้สามารถผานอุปสรรคและประสบความสําเร็จในการเรียนตอไป
อนึ่ง จากการคัดแยกเด็กในการวิจัยครั้งนี้ มีขอควรสังเกตคือ เด็กบางคนมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ทางการเรียนรูเพียงดานเดียว ในขณะที่เด็กบางคนมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรูตั้งแต 2
ดานขึ้นไป จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูแตละคนอาจจะมีปญหาที่
แตกตางกัน เชน บางคนจะมีปญหาเฉพาะการฟง การพูด การอาน การเขียน หรือการคิดคํานวณ เพียง
อยางเดียว ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปญหาทั้งการฟงและการพูด หรือการอาน การเขียน และการ
คิดคํานวณ
สําหรับแบบประเมินทักษะการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพตรงตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ขอมูลพื้นฐานจากการสรางแบบคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู และ
จากการที่ไดกําหนดขั้นตอนอยางชัดเจน ตั้งแตการกําหนดจุดมั่งหมายในการสราง ศึกษาคนควา
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนกําหนดโครงสรางที่ชัดเจนและครอบคลุม จึงทําใหไดแบบ
ประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชประเมินเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสียงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู
ได
การประเมินทักษะการเรียนรูของเด็กกอนที่จะทําการสงเสริมทักษะที่เด็กบกพรองนั้น จะทําใหครูผูสอน
ทราบวา เด็กมีความสามารถอยูในระดับใด และหลังจากการสงเสริมทักษะทางการเรียนรูแลว เด็ก
ไดรับการพัฒนาความสามารถมากนอยเพียงใด ดังนั้น การสรางแบบประเมินทักษะการเรียนรูนี้ จึงมี
ประโยชนอยางยิ่ง
สวนชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมการเลนและแบบฝกหัดที่สรางขึ้น เพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางการเรียนรูดานทิศทาง การจําจากการฟง การจําจากการเห็น การเขียน
การเคลื่อนไหว และการจัดกลุมสัมพันธ
จากการศึกษาวิจัยพบวา ความสามารถทางการเรียนรูทั้ง 6 ดานดีขึ้น หลังจากไดรับการฝกดวยชุด
เสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยความสามารถดานทิศทาง การจําจากการฟง การจําจากการเห็น และ
การเคลื่อนไหว อยูในระดับดีมาก สวนความสามารถดานการเขียน และดานการจัดกลุมสัมพันธ อยูใน
ระดับดี เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ทางการเรียนรูกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู พบวาความสามารถทั้ง 6 ดานสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใชการเลนและแบบฝกหัดนั้น นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทํา
ใหเกิดความสนใจ จูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้น ถานักเรียนไดรับโอกาสให
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแลว จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะขณะทีเ่ ลนเด็กไดคิด ไดกระทํา
ไดสัมผัสและสนุกสนานกับการเลน การเลนจึงเปนงานของเด็กที่จะซึมซับความรูและพฤติกรรมตางๆ
จากการเลน ทั้งยังเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเด็กในภาพรวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอีกดวย
ยิ่งไปกวานั้นกิจกรรมแตละกิจกรรมที่สรางขึ้น จะเรียงลําดับจากงายไปยาก ทําใหเด็กกระตือรือรนใน
การเรียนรู จึงทําใหการเสริมสรางทักษะการเรียนรูไ
 ดผลดี เพราะเด็กจะรูสึกวาตนเองประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ทําใหเด็กมีกําลังใจจะเรียนในระดับที่ยากขึ้นไป
เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเรียนรู เด็กสามารถสังเกตและสะสมประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ถามี
วิธีการสอนที่ถูกตองสอดคลองกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กดวยแลว เด็กจะเรียนรูและพัฒนาสติปญญา
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เด็กปฐมวัยเรียนรูไดจากการสัมผัส การเห็นตัวแบบ นอกจากนี้ กิจกรรมที่สรางขึ้นยัง
เปนกิจกรรมที่เราความสนใจของเด็ก และใหโอกาสเด็กเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และมีครู
คอยใหคําแนะนํา ดังนั้น กิจกรรมตางๆ และแบบฝกหัดที่สรางขึ้น จึงสงผลใหความสามารถดานตางๆ
ของเด็กทั้ง 6 ดาน ดีขึ้นอยางเดนชัด
นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถดานการจัดกลุมสัมพันธของเด็กคนที่ 1 และ
คนที่ 2 กอนการใชชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู มีความสามารถอยูในระดับตองแกไข แตหลังจากใช
ชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรู เด็กคนที่ 1 มีความสามารถอยูใ นระดับผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
ในขณะที่เด็กคนที่ 2 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก ซึ่งการมีระดับความสามารถที่แตกตางกันมาก
อาจจะเนื่องมาจากเด็กคนที่ 1 อาจจะเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู และเด็กคนที่ 2 อาจจะเปนเด็ก
ที่ยังไมมีความพรอมเทานั้น อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ถึงแมจะเปนเด็กที่
อาจจะมีปญหาทางการเรียนรูจริงหรือไมก็ตาม หากไดรับการเสริมสรางทักษะการเรียนรูด
 วยชุด
เสริมสรางทักษะการเรียนรูที่สรางขึ้น ก็สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนรูของเด็กได
ทั้งนี้ทั้งนั้น ในดานคุณภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรู จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา
รูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู มี
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คุณภาพเหมาะสมอยูในระดับดีมาก เนื่องมาจากการสรางเครื่องมือแตละชุดไดกําหนดโครงสราง และ
สรางตามโครงสรางที่กําหนดทุกขั้นตอน รวมทั้งเครื่องมือทุกชุดผานการตรวจสอบหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ คาความเชื่อมั่น จากผูเชี่ยวชาญและดวยวิธีการทางสถิติ จึงสงผลใหสามารถคัด
แยกเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรูได และใหการชวยเหลือพัฒนา
ความสามารถดานตางๆ ดวยชุดฝกเสริมสรางทักษะการเรียนรู แลวประเมินความสามารถดวยแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู ซึ่งจากการดําเนินการตามรูปแบบนี้ทําใหเด็กไดรับการพัฒนาจนมีทักษะใน
การเรียนรูดีขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐบาลควรจะกําหนดเปนนโยบายใหมีการคัดแยกเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย และใหการชวยเหลือแกเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรูตอไป
หนา 23
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