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บทคัดย่ อ
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Abstract
This study aimed to investigate the prevalence of ADHD in children with learning disabilities
by gender, grades, and types of ADHD. The sample of the study were children with learning
disabilities who were in Grade 1-Grade 3 in Semester 1 of the academic year 2012 in 37 schools under
the jurisdiction of Bangkok Education Service Office, which was an organization under the Office of
Basic Education Commission. The study used purposive sampling and took 8 weeks for data
collection. The tools of the study were the Coloured Progressive Matrices (CPM) and the Screening
Test for ADHD, Learning Disabilities, and Autism in Students developed by Associate Professor Dr.
Daranee Utairatanakit. The statistics used in the study was descriptive statistics (i.e.,percentages).
Visual graphics were also used to present the data.
The study found that:
1. There were more boys with learning disabilities who had ADHD than girls.
2. The Grade 1 group had the highest number of children with learning disabilities who also
had ADHD, followed by the Grade 2 group and the Grade 3 group.
3. There were more boys with learning disabilities who had ADHD hyperactive/ impulsive
type, and boys with learning disabilities who had ADHD inattentive type than girls.
There were more girls who had ADHD combined type (hyperactive/impulsive, and
inattentive) than boys.

4. In the Grade 1 group, the number of children who were both hyperactive/impulsive and
inattentive was the highest. In the Grade 2 group, the number of children who were
inattentive was the highest. In the Grade 3 group, the number of children who were
hyperactive/impulsive was the highest.

ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นผลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มี
ภาวะสมาธิ ส้ ันร่ วมด้วย เนื่ องจากเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้เป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทหนึ่ งที่มีจาํ นวนมากกว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่นๆ เด็กกลุ่มนี้ จะเรี ยนอยู่ในชั้น
เรี ยนปกติร่วมกับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีความบกพร่ อง ซึ่ งในปั จจุบนั เด็กกลุ่มนี้ เป็ นที่รู้จกั กันค่อนข้างมาก
และได้รับการช่วยเหลือจนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคํานวณเป็ น อย่างไรก็ตามยังมีเด็กอีกหลายคน
ที่ไม่ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการมีภาวะสมาธิ ส้ ันร่ วมด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อน
จะต้องคํานึงถึงและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความบกพร่ องของเด็กแต่ละคน
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ศรี ยา นิยมธรรม ที่ปรึ กษา
งานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณอาจารย์ชนิ ดา มิตรานันท์ ที่มีส่วนร่ วมในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้จะนําไปสู่การนําไปใช้ในการ
วางแผนและช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ันต่อไป สุ ดท้ายนี้
ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณ
ในการทําวิจยั ครั้ งนี้ คุณค่าของงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาแก่ บิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การศึกษาพิเศษเป็ นการจัดการศึกษาให้แก่ ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งผูเ้ รี ยนเหล่านี้
มีความบกพร่ องด้านใดด้านหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการแบ่งประเภทของผูเ้ รี ยนที่มีความ
ต้อ งการพิ เ ศษนี้ มี ก ารแบ่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานหรื อ องค์ก ร ขึ้ น อยู่กับจุ ด ประสงค์ข อง
หน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการแบ่งประเภทของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษออกเป็ น 9 ประเภท
เพื่อการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อ
การเคลื่อนไหวหรื อสุ ขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูด
และภาษา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้อน
ใน 9 ประเภทดังกล่ าวมี เด็กอี ก ประเภทหนึ่ งซึ่ งลักษณะภายนอกโดยทัว่ ไปจะเหมื อนกับเด็กปกติ
ทุกประการ แต่ความสามารถในการเรี ยนรู ้เป็ นปั ญหาสําคัญสําหรับการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ซึ่งเด็ก
กลุ่ ม นี้ นับ วัน จะมี ปั ญ หามากขึ้ น ดัง จะเห็ น ได้จ ากข้อ มู ล การคัด กรองของสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดาํ เนินการคัดกรองนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2,700 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ จากโรงเรี ยนทั้งหมด 30,000โรงเรี ยน ในปี การศึกษา 2550 พบว่า มีเด็กที่มี
ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ จํานวนมากกว่า 50,000 คน ซึ่ งเดิมมีการสํารวจแบบคร่ าวๆ และประมาณการว่า
จะมีเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้อยูป่ ระมาณ 130,000 คน (สุ จินดา ผ่องอักษร. 2551) นอกจากนี้ขอ้ มูล
ของศูนย์เพื่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้แห่ งชาติ (NCLD) ที่ระบุว่าในจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ อง
ประเภทต่างๆ นั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ถึงร้อยละ 42 หรื อมีประมาณ
ร้อยละ 5 ของจํานวนเด็กที่อยูใ่ นวัยเรี ยน (National Center for Learning Disabilities. 2011 : 10)
เด็กที่ มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เป็ นเด็กที่ มีความบกพร่ องเกี่ ยวกับกระบวนการพื้นฐานทาง
จิตวิทยา ส่ งผลให้มีความบกพร่ องด้านใดด้านหนึ่ งหรื อมากกว่า ได้แก่ ด้านการฟั ง การคิด การพูด
การอ่าน การเขียน การสะกดคํา หรื อการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่รวมปั ญหาทางการเรี ยนรู ้
ที่มีสาเหตุ มาจากความบกพร่ องทางการเห็ น ความบกพร่ องทางการได้ยิน ความบกพร่ องทางการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย ความบกพร่ องทางสติปัญญา ปั ญหาทางอารมณ์ ปั ญหาจากสิ่ งแวดล้อม หรื อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เด็กที่มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้จะมีระดับสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
หรื อสู งกว่าปกติ (ดารณี ศักดิ์ศิริผล. 2555: 13; สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ. 2552; U.S. Department
of Education. 2006) เด็กกลุ่มนี้ เรี ยนรวมอยูใ่ นชั้นเรี ยนกับเด็กปกติทวั่ ไป แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
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เรี ยนตํ่าทั้งๆ ที่มีระดับสติปัญญาปกติหรื อบางคนอาจมีสติปัญญาสู งกว่าปกติ ซึ่ งปั ญหาในการเรี ยนรู ้
ด้านการอ่านการเขียนเป็ นปั ญหาที่พบมากที่สุด และมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยเฉพาะ
นักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา
อย่างไรก็ตามเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้บางคนนอกจากจะมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
แล้วยังมีภาวะสมาธิ ส้ ันร่ วมด้วย ซึ่ งภาวะสมาธิ ส้ ันเป็ นกลุ่มอาการที่เกิ ดจากความผิดปกติของสมอง
บางส่ วน ส่ งผลกระทบต่อการเรี ยน พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมกับผูอ้ ื่น เด็กที่มีภาวะ
สมาธิส้ ันจะไม่สามารถควบคุมตนเองให้มีความสนใจหรื อมีสมาธิ ในสิ่ งที่กาํ ลังกระทําภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด และมีพฤติกรรมที่อยูไ่ ม่นิ่ง กลุ่มอาการสมาธิส้ นั ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาการใหญ่ๆ ได้แก่
ขาดสมาธิ (Attention deficit) ซน/อยูไ่ ม่นิ่ง (Hyperactivity) และหุนหันพลันแล่น/วูว่ าม (Impulsivity)
กลุ่มอาการสมาธิ ส้ นั นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วยั เด็กก่อนอายุ 7 ปี เด็กที่อยูใ่ นกลุ่มอาการขาดสมาธิจะมีลกั ษณะ
วอกแวกง่าย ขาดความตั้งใจในการทํางาน มีอาการเหม่อลอย ฝันกลางวัน ทํางานไม่เสร็ จ ผลงาน
ไม่เรี ยบร้อย ขี้ลืม ทําของใช้ส่วนตัวหายบ่อยๆ ลักษณะเหมือนไม่ฟังเวลาพูดด้วยและสัง่ ให้ทาํ งานอะไร
มักจะลืมทํา หรื อทําครึ่ งๆ กลางๆ สําหรับเด็กที่มีอาการหุ นหันพลันแล่น จะมีลกั ษณะวู่วามใจร้อน
อารมณ์หุนหันพลันแล่น ทําก่อนคิด ไม่คิดถึงผลที่ตามมา ขาดความระมัดระวัง ซุ่มซ่าม รอคอยไม่ได้
พูดโพล่ง พูดแทรก มักตอบคําถามที่ยงั ถามไม่จบ หรื อเข้าร่ วมวงเล่นกับผูอ้ ื่นโดยไม่ขอก่อน ส่ วนเด็ก
ที่มีอาการซนจะมีลกั ษณะอยู่ไม่น่ิ ง ยุกยิกตลอดเวลา นัง่ นิ่ งไม่ค่อยได้ ต้องลุกเดินหรื อขยับตัวไปมา
เล่นเสี ยงดัง พูดไม่หยุด ชอบเล่นหรื อแหย่ผูอ้ ื่น ชอบเล่นผาดโผน และมักประสบอุบตั ิเหตุบ่อยๆ
จากความไม่ระมัดระวัง (ดารณี อุทยั รัตนกิจ, ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ. 2550 : 1-4)
การคัด กรองหรื อคัด แยกเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แ ละสมาธิ ส้ ั นเบื้ อ งต้น
จะดําเนิ นการโดยครู ดว้ ยการใช้แบบคัดกรอง แบบประเมิน แบบสํารวจ หรื อแบบตรวจสอบรายการ
สําหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา แบบคัดกรองที่นาํ มาใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่
แบบคัดกรองของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้คดั กรองนักเรี ยน
ที่มีภาวะออทิซึม สมาธิ ส้ ันและบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หรื อที่เรี ยกว่า KUS-SI Rating Scales :
ADHD/LD/Autism (PDDS)
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ันร่ วมด้วยจะทําให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรี ยนรู ้มากกว่าเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้หรื อเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพียงอย่างเดียว อีกทั้ง
การช่วยเหลือ การจัดการเรี ยนการสอนก็จะต้องปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จะเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่
ทุกหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มนี้ในการวางแผน การช่วยเหลือและพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
เด็กกลุ่มนี้ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพื่อสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสมาธิส้ นั ในเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดยจําแนกตาม
เพศ ระดับชั้น และลักษณะสมาธิส้ นั
ความสํ าคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นฐานข้อมูลที่สาํ คัญสําหรับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
วางแผนจัดการศึกษา และการช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
รวมทั้งการเผยแพร่ งานวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู ้ ที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 แห่ ง เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้นกั เรี ยนจํานวน 404 คน
การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ใช้แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
และออทิซึม ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รัตนกิจ และคณะ แล้วทดสอบระดับสติปัญญาด้วย
แบบทดสอบ Coloured Progressive Matrices (CPM) คัดเลือกนักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาตั้งแต่ระดับ
ปานกลางขึ้นไปมาเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
เพศ ระดับชั้น และลักษณะสมาธิส้ นั
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องเกี่ยวกับกระบวนการ
พื้นฐานทางจิตวิทยา ส่ งผลให้มีความบกพร่ องด้านใดด้านหนึ่ งหรื อมากกว่า ได้แก่ ด้านการฟัง การคิด
การพูด การอ่าน การเขี ยน การสะกดคํา หรื อการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่รวมปั ญหา
ทางการเรี ยนรู ้ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางการเห็น ความบกพร่ องทางการได้ยนิ ความบกพร่ อง
ทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย ความบกพร่ องทางสติปัญญา ปั ญหาทางอารมณ์ ปั ญหาจากสิ่ งแวดล้อม
หรื อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เด็กที่มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้จะมีระดับสติปัญญาอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรื อสูงกว่าปกติ
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2. ภาวะสมาธิ ส้ ัน หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิ ดจากความผิดปกติของสมองบางส่ วน ส่ งผล
กระทบต่ อการเรี ย น พฤติ กรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมกับผูอ้ ื่ น เด็ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน จะไม่
สามารถควบคุมตนเองให้มีความสนใจในสิ่ งที่กาํ ลังกระทําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และมีพฤติกรรม
ที่อยูไ่ ม่น่ิง กลุ่มอาการสมาธิส้ นั ประกอบด้วย 2 กลุ่มอาการใหญ่ๆ ได้แก่ 1) อาการขาดสมาธิ (Attention
deficit)
2) อาการซน/อยูไ่ ม่น่ิง (Hyperactivity) และอาการหุ นหันพลันแล่น/วู่วาม (Impulsivity)
กลุ่มอาการสมาธิส้ นั นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วยั เด็กก่อนอายุ 7 ปี
กรอบแนวคิดการวิจัย

เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร

เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
1. เพศ
2. ระดับชั้น
3. ลักษณะสมาธิส้ นั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจําแนกเป็ น
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.1 ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 ประเภทของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.4 ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.5 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมาธิส้ นั
2.1 ความหมายของภาวะสมาธิส้ นั
2.2 สาเหตุของภาวะสมาธิส้ นั
2.3 อาการของภาวะสมาธิส้ นั
2.4 การคัดกรองและวินิจฉัยภาวะสมาธิส้ นั

1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของบุคคลที่มคี วามบกพร่ องทางการเรียนรู้
นิยามของคําว่าความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ มีหน่วยงานให้นิยามหรื อคําจํากัดความ ไว้ดงั นี้
นักวิชาการและผูเ้ กี่ ยวข้องอธิ บายความหมายของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (Learning
Disabilities: LD) ภายใต้เงื่อนไขของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่าํ กว่าความสามารถที่แท้จริ ง โดยในปี
ค.ศ. 2006 จากการประมาณการจะมีนกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จํานวน 4 ถึง 5 % ของ
นักเรี ยนทั้งหมด และเด็กจํานวนมากที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้น้ ี จะได้รับบริ การทางด้านการศึกษาพิเศษ
ซึ่ งเป็ นโปรแกรมการศึกษาพิเศษจากหน่ วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้น้ ี ผปู ้ กครอง
และนักการศึกษาโดยทัว่ ไปจะใช้คาํ ว่า “ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้” (LD) แต่หน่วยงานของรัฐบาล และ
รัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะใช้คาํ ว่าปั ญหาทางการเรี ยนรู ้เฉพาะด้าน (SLD) อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็มกั จะใช้คาํ นิยามที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน (Muller & Markowitz, 2004)
หน่วยงานของรัฐบาล ให้ความหมายของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (Learning Disabilities:
LD) ว่า หมายถึ ง ความบกพร่ อ งเกี่ ย วกับ กระบวนการพื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา ส่ ง ผลให้บุ ค คล มี ค วาม
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บกพร่ องหนึ่งด้าน หรื อมากกว่า ได้แก่ ด้านการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคํา
หรื อการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่รวมปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่ อง
ทางการเห็น ความบกพร่ องทางการได้ยิน ความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย ความบกพร่ อง
ทางสติ ปั ญ ญา ปั ญ หาทางอารมณ์ ปั ญ หาจากสิ่ งแวดล้อ ม หรื อ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม (U.S.
Department of Education. 2006)
สถาบันสุ ขภาพแห่ งชาติ (NIH) สถาบันประสาทวิทยาแห่ งชาติ (NINDS) ให้ความหมายของ
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ว่า หมายถึง ความบกพร่ องที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าใจ
หรื อการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การพูด การเขียน การคิดคํานวณ การเคลื่อนไหว สมาธิ ซึ่ งความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้น้ ีจะปรากฏตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัยที่เด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน (National Institutes
of Health, National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 2007)
แม้ว่านักวิชาการบางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปรัชญา และทฤษฎีภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ที่แต่ละคนก็ยงั คํานึงถึงปั ญหาในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ความล่าช้าในการให้บริ การแก่นกั เรี ยน
2. ความยึดมัน่ กับการใช้แบบทดสอบระดับสติปัญญา
3. ความกังวลกับจํานวนของการคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
4. ความไม่สอดคล้องกันของการสังเกตลักษณะของเด็กในการวินิจฉัย
ดังนั้นก่อนที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับประเภทของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้น้ นั สิ่ งที่ตอ้ ง
ตระหนัก ประการแรก คือ เรื่ องของกฎหมาย (Individuals with Disabilities Education Act หรื อ IDEA)
ซึ่ งเกือบทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะคัดแยกเด็กที่ปัญหาทางการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากช่องว่าง
ระหว่างระดับสติปัญญากับความสามารถที่แท้จริ งและมีความสามารถตํ่ากว่าอย่างน้อย 2 ระดับชั้นเรี ยน
แอลดี ออนไลน์ กล่าวถึ ง บุคคลที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ว่า หมายถึง บุคคลที่ มี
ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรื อสู งกว่า แต่มีความยากลําบากในการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานทาง
วิชาการ ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อความสําเร็ จในการเรี ยนได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน
การฟั ง การพูด และ/หรื อ คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวเป็ นผลมาจากภาวะความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ (LD Online. 2013. Online)
ศันสนี ย ์ ฉัตรคุปต์ กล่าวว่า บุคคลที่มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้จะมีระดับสติปัญญาอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ หรื อสู งกว่าปกติ แต่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากปั ญหาทางสมอง หรื อระบบประสาท
ส่ วนกลาง ซึ่งเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการจัดการกับข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจํา หรื อดึงข้อมูล
ออกมาใช้ หรื อนําไปผลิตออกมาเป็ นสิ่ งใหม่ (ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์. 2543)
ผดุง อารยะวิญญู ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาในการ
เรี ยนรู ้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องในขบวนการทางจิตวิทยาทําให้เด็กมีปัญหาในการใช้ภาษา
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ทั้งในการฟั ง การอ่าน การพูด การเขียนและการสะกดคํา หรื อ มีปัญหาในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ปั ญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางร่ างกาย แขน ขา ลําตัว สายตา การได้ยิน
อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก (ผดุง อารยะวิญญู. 2544)
ศรี ยา นิ ยมธรรม ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ไว้ว่า เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่ งทําให้เด็กมีปัญหา
การเรี ยนด้านต่างๆ คือ การอ่าน การเขียน การฟั ง การคิด หรื อการคํานวณ รวมถึงเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการรับรู ้จากการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง แต่ไม่รวมเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจาก
ความบกพร่ องทางสายตา การได้ยนิ การเคลื่อนไหวของร่ างกาย หรื อปั ญญาอ่อน ตลอดจนความ
บกพร่ องทางอารมณ์ และการเสี ยเปรี ยบทางสภาพแวดล้อม (ศรี ยา นิยมธรรม. 2546)
สํานักบริ หารการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ได้แก่ บุคคล
ที่มีความผิดปกติในการทํางานของสมองบางส่ วนที่แสดงถึงความบกพร่ องในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่อาจ
เกิ ดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ งหรื อหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ
ซึ่ งไม่สามารถเรี ยนรู ้ ในด้านที่บกพร่ องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ (สํานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ. 2552)
จากความหมายของบุคคลที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ดงั นี้ บุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง ผูท้ ี่มีความบกพร่ องเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา
ส่ งผลให้บุคคลมีความบกพร่ องด้านใดด้านหนึ่งหรื อมากกว่า ได้แก่ ด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน
การเขียน การสะกดคํา หรื อการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่รวมปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ ที่มี
สาเหตุ ม าจากความบกพร่ อ งจากการเห็ น ความบกพร่ อ งจากการได้ยิ น ความบกพร่ อ งในการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย ความบกพร่ องทางสติปัญญา ปั ญหาทางอารมณ์ ปั ญหาจากสิ่ งแวดล้อม หรื อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งนี้บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้จะมีระดับสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติหรื อสูงกว่าปกติ

1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางการเรียนรู้
สาเหตุของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้สามารถจําแนกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ปั จจัยทางพันธุกรรม และปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม (Smith. 1994:93-96);
(ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 7-8); (ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์. 2543:10-11); (เบญจพร ปั ญญายง. 2545:4-7)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง
การแพทย์ในปั จจุบนั ที่ทาํ การศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้มีความเชื่อว่าสาเหตุสาํ คัญ
ที่ทาํ ให้เด็กไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้เท่าที่ควร เนื่ องมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (brain damage)
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ซึ่ งการได้รับบาดเจ็บนี้ ทาํ ให้ระบบประสาทส่ วนกลางไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามการ
ได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนัก (minimal brain dysfunction) สมองและระบบประสาทส่ วนกลาง
ยังทํางานได้ดีเป็ นส่ วนมาก มีเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่บกพร่ องไปบ้างทําให้เด็กมีปัญหาในการรั บรู ้
ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้ ของเด็ก การได้รับบาดเจ็บทางสมองอาจเกิ ดในช่ วงระยะก่อนคลอด
ระหว่างคลอด หรื อหลังคลอดก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปั จจัยก่อนคลอด (Prenatal Factors)
ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ การพัฒนาของสมองเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก ถ้าสมอง
หยุดชะงักการพัฒนาในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะส่ งผลให้ทารกเสี ยชีวิต
ในครรภ์มารดาได้ หรื อถ้าอยูใ่ นครรภ์มารดาได้จนกระทัง่ คลอดออกมาก็อาจจะทําให้สมองพิการ ทั้งนี้
เนื่ องมาจากโรคของมารดา เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ชนิ ดรุ นแรง หัด การได้รับรังสี จากการ
เอ็กซเรย์ มารดามีอายุมาก มารดามีบุตรมาก มารดาดื่มเหล้า สู บบุหรี่ การได้รับยาที่ส่งผลต่อทารก
ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ เชื่ อว่าสาเหตุดงั กล่าวจะแสดงความผิดปกติของการเรี ยนรู ้ได้ในภายหลัง ดังนั้น
เพื่อที่ จะป้ องกันไม่ให้เกิ ดอันตรายที่ อาจจะเป็ นไปได้ต่อทารกในครรภ์ จึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ มารดา
ตั้งครรภ์และบุคคลรอบข้างต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
การใช้ยาและสารเสพติดอื่นๆ
จากข้อมูลการวิจยั พบว่า มารดาที่สูบบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่าง
ตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะมีลูกตัวเล็ก ทารกที่เกิดมาอาจจะมีน้ าํ หนักน้อยกว่าปกติ ซึ่ งก็มีแนวโน้มที่จะ
เกิดภาวะเสี่ ยงต่อปั ญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย รวมทั้งปั ญหาความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้อีกด้วย นอกจากนี้
เด็กที่คลอดก่อนกําหนดมีความเสี่ ยงและมีแนวโน้มที่จะมีภาวะความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้มากกว่า
เด็กที่คลอดครบกําหนด
1.2 ปั จจัยระหว่างคลอด (Perinatal Factors)
การได้รับบาดเจ็บทางสมองอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างคลอด ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
ภาวะการขาดออกซิ เ จน ระยะเวลาการคลอดที่ ย าวนาน หรื อ การคลอดด้ว ยความยากลํา บาก
จากการศึกษา พบว่า ทารกที่รอดชี วิตอันเนื่ องมาจากการตกเลือดของมารดาในระหว่างคลอด จะมี
นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์จาํ นวนร้อยละ 40-50 และเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าเรี ยนพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตํ่ากว่าปกติ บางคนที่มีปัญหารุ นแรงส่ งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพเมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
1.3 ปั จจัยหลังคลอด (Postnatal Factors)
ภายหลังจากการคลอดแล้วอาจมี เหตุบางอย่าง ซึ่ งส่ งผลต่ อการได้รับบาดเจ็บทาง
สมองของทารก ได้แก่ การได้รับความกระทบกระเทือนจากการทุบตี จากอุบตั ิเหตุ การที่ทารกมีไข้สูง
การสู ญเสี ยนํ้าของทารก สมองบวมหรื อเยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่า ช่วงเด็กอายุ
แรกเกิดถึง 6 ขวบ ได้รับบาดเจ็บที่กระทบต่อสมองคิดเป็ นร้อยละ 20 ข้อมูลในระดับมัธยมศึกษา
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พบว่ามีเด็กจํานวนร้อยละ 31 ที่อาจได้รับอันตรายที่บริ เวณศีรษะ โดยจํานวนเด็กครึ่ งหนึ่ งเคยได้รับ
ผลกระทบถึงขั้นหมดสติ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเด็กอายุ 9 ขวบ
2. ปั จจัยทางพันธุกรรม
จากความจริ งที่ว่า ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ มักจะเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวกัน ชี้ว่าอาจเป็ น
การเชื่อมโยงทางพันธุกรรม ซึ่ งความผิดปกติในการเรี ยนรู ้ของพ่อแม่ค่อนข้างมีรูปแบบแตกต่างกับลูก
ด้วยเหตุผลนี้ ดูเหมือนจะไม่ใช่ว่าความผิดปกติในการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงถ่ายทอดโดยตรง เป็ นไปได้
ว่าสิ่ งที่ ถ่ายทอดคื อสมองทําหน้าที่ ผิดปกติ อย่างไม่ ชัดเจนนัก สามารถนําไปสู่ ปัญหาในการเรี ยนรู ้
มีการอธิบายอย่างหลากหลายว่าทําไมปั ญหาในการเรี ยนรู ้ถึงถ่ายทอดในครอบครัว ปั ญหาในการเรี ยนรู ้
บางอย่าง อาจเกิดจากสิ่ งแวดล้อมในครอบครัว เช่น หากพ่อแม่มีความผิดปกติในการใช้ภาษา ก็ทาํ ให้
พูดคุยกับลูกน้อย หรื อใช้ภาษาที่ บกพร่ อง กรณี น้ ี ลูกจะขาดแบบแผนที่ดีในด้านพัฒนาการทางภาษา
ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาในการเรี ยนรู ้ได้
มีงานวิจยั จํานวนมากที่ระบุตรงกันว่า ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้บางอย่างสามารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม จากการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่า เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้บางคน อาจมีพี่นอ้ งที่เกิดจาก
ท้องเดียวกัน มีปัญหาการเรี ยนรู ้เช่นกัน หรื ออาจมีพอ่ แม่ พี่นอ้ ง หรื อญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
เช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่าเด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เมื่อพบว่าคนหนึ่ งมีปัญหาในการอ่าน
ฝาแฝดอีกคนมักมีปัญหาในการอ่านด้วย แต่ไม่พบบ่อยนักสําหรับฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ และ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มฝาแฝดแท้ จํานวน 132 คู่ และฝาแฝดไม่แท้เพศเดียวกัน จํานวน 91 คู่
พบว่า ปั ญหาของความบกพร่ องทางด้านการอ่าน และความบกพร่ องทางด้านการคิดคํานวณเลขคณิ ต
ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งพันธุกรรม และสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
3. ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม
สาเหตุทางสภาพแวดล้อม เป็ นสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง และ
กรรมพันธุ์ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอดเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ ยง เช่น การที่เด็กมีพฒั นาการทางร่ างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การที่ร่างกายได้รับสาร
บางประการอันเนื่ องจากสภาพมลพิษในสิ่ งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัยทารกและในวัยเด็ก
การสอนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา เป็ นต้น แม้ว่าองค์ประกอบ
ทางสภาพแวดล้อมเหล่ านี้ จะไม่ ใช่ สาเหตุที่ก่อให้เกิ ดความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดยตรงก็ตาม
แต่องค์ประกอบเหล่านี้อาจทําให้สภาพการเรี ยนรู ้ของเด็กมีความบกพร่ องมากขึ้น นอกจากนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
บางคนเชื่อว่า แนวโน้มของความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้น อาจมาจากรากฐาน
ของสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวมีส่วนร่ วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ กครองมีความบกพร่ องทาง
ภาษาด้านการแสดงออก อาจจะพูดคุยกับลูกของตนน้อยกว่า หรื อภาษาที่เขาใช้อาจจะคลาดเคลื่อน
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ไม่ถูกต้อง ในกรณี เช่นนี้ เด็กจะขาดต้นแบบที่ดีในการพัฒนาทางภาษา ทําให้มีความบกพร่ องในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่ งแวดล้อมนัน่ เอง
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า สาเหตุของปั ญหาทางการเรี ยนรู ้น้ ี สามารถจําแนกเป็ น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ซึ่ งอาจจะเกิดจากก่อนคลอด
ระหว่างคลอด และหลังคลอด 2) ปั จจัยทางพันธุกรรม และ 3) ปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม

1.3 ประเภทของความบกพร่ องทางการเรียนรู้
การแบ่งประเภทของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ สามารถจัดแบ่งประเภทตามลักษณะ
ปั ญหาหรื อความบกพร่ องที่ปรากฏ ได้แก่ ประเภทที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ หรื อทักษะที่เป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานจําเป็ นต้องใช้ในด้านวิชาการ และประเภทที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับทักษะทาง
วิชาการ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การสะกดคํา การคํานวณคณิ ตศาสตร์และประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาพูด
จอห์นสัน และไมเคิลบัสท์ (Spafford; & Grosser. 2005: 23; citing Johnson; & Myklebust:
1967) ได้อธิบายถึงเด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้อีกประเภทหนึ่ง คือ ปัญหาการเรี ยนรู ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษา
พูด (Nonverbal Learning Disabilities - NVLD) หรื ออาการภาวะผิดปกติของสมองซีกขวา (RightHemisphere Syndrome) พบว่า การบาดเจ็บหรื อพยาธิ สภาพที่เกิดขึ้นบริ เวณสมองซี กขวามีส่วนที่
ก่อให้เกิดความผิดปกติของปัญหาการเรี ยนรู ้ประเภทนี้ นักวิจยั หลายท่านเห็นว่า เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้
ประเภทนี้ มีการรับรู ้ทางสังคมที่ผิดปกติ กรอส-ชเอร์ ; ชาเลฝ; มานอร์ ; และอาเมียร์ (Spafford; &
Grosser. 2005: 23; citing Gross-Tsur; Shalev; Manor; & Amir. 1995: 80) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญ
ที่บ่งชี้ความผิดปกติ คือ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่ามีปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม นอกจากนี้เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ ประเภทนี้ยงั ขาดทักษะที่จะแสดงพฤติกรรม หรื อการ
แสดงออกสี หน้าท่าทางที่เหมาะสมเป็ นที่ยอมรับทางสังคม
แอลดี ออนไลน์ กล่ า วถึ ง ประเภทของความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ว่า แบ่ ง ได้เ ป็ น 3
ประเภทใหญ่ๆ คือ ความบกพร่ องด้านการอ่านหรื อที่เรี ยกว่า ดิสเล็กเซี ย (Dyslexia) ด้านการเขียน
หรื อดิสกราเฟี ย (Dysgraphia) และด้านคณิ ตศาสตร์หรื อดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia) (LD Online. 2013.
Online)
สุ ไปรมา ลีลามณี และผดุง อารยะวิญญู กล่าวถึงประเภทของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ว่ามี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การอ่านหรื อดิสเล็กเซีย การเขียน การสะกดคํา และคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การคํานวณ (สุ ไปรมา ลีลามณี . 2553; ผดุง อารยะวิญญู. 2544) ไว้ดงั นี้
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1. การอ่านหรื อดิสเล็กเซี ย (Dyslexia) ลักษณะปั ญหา ได้แก่ ไม่เข้าใจการเรี ยงลําดับตัวอักษร
จําตัวอักษรไม่ได้ หรื อจําตัวอักษรได้บา้ ง แต่อ่านคําไม่ได้ พูดไม่เป็ นประโยคเข้าใจเรื่ องจากการฟังได้
แต่เมื่ออ่านเรื่ องด้วยตนเองจะไม่เข้าใจ เป็ นต้น
2. การเขียน การสะกดคํา และลายมือ ซึ่งมี 3 ลักษณะ
2.1 ดิสกราเฟี ย (Dysgraphia) คือ เด็กไม่สามารถเขียนหนังสื อได้ ลอกคําศัพท์ตวั อักษร
ตัวเลข หรื อรู ปทรงเรขาคณิ ตบนกระดานลงสมุดไม่ได้ แม้ทาํ ได้กม็ ีลายมือที่อ่านยาก
2.2 การระลึกความจําจากการเห็น (Recall Deficits) คือ เด็กไม่สามารถจําสิ่ งที่เห็นได้
ไม่สามารถบอกชื่อสิ่ งที่เพิ่งเห็นได้
2.3 ปั ญหาโครงสร้างทางภาษา (Syntax Deficits) คือ เด็กมีปัญหาการเขียนรายงาน
เรี ยงความ ซึ่ งอาจมีแนวคิดที่จะเขียน แต่เด็กไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นตัวหนังสื อได้ หรื อ
ไม่สามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
3. คณิ ตศาสตร์ หรื อการคํานวณ (Dyscalculia) คือ เด็กไม่เข้าใจเรื่ องจํานวนนับไม่สามารถ
จําแนก หรื อเรี ยงลําดับวัตถุที่มีขนาดต่างกันที่อยูร่ วมกันได้ และไม่เข้าใจเรื่ องปริ มาณเมื่อเปลี่ยนขนาด
ไม่เข้าใจเรื่ องการชัง่ ตวง วัด ทําเลขไม่ได้ท้ งั การบวก ลบ คูณ หารไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนทางคณิ ตศาสตร์ได้ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ ประเภทตามลักษณะปัญหาหรื อความบกพร่ องที่ปรากฏ ได้แก่ ประเภทที่มีปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ หรื อทักษะที่เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานจําเป็ นต้องใช้ในด้านวิชาการ ประเภทที่มี
ปัญหาเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับทักษะทางวิชาการได้แก่ การอ่าน การเขียน การสะกดคํา การคํานวณคณิ ตศาสตร์
และประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาพูด

1.4 ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มคี วามบกพร่ องทางการเรียนรู้
เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้มีแนวคิดที่อธิ บายเกี่ยวกับความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้
จําแนกกระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตัวป้ อน
การบูรณาการข้อมูล
ความจํา และผลผลิต (ศันสนี ย ์ ฉัตรคุปต์. 2543: 17-24); (เบญจพร ปั ญญายง. 2545: 14-15)
มีรายละเอียดดังนี้
ตัวป้ อน (Input) เป็ นกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ได้มาจากประสาทสัมผัสต่างๆลงไว้ในสมอง
ถ้าหากมีความผิดปกติกจ็ ะทําให้เกิดปั ญหา ซึ่งปั ญหาประเภทแรกมักเกิดในขั้นตอนการรับตัวป้ อนหรื อ
รับข้อมูล คือความบกพร่ องในการรับรู ้ทางด้านการมองเห็น กล่าวคือ เด็กบางคนมีความยากลําบากใน
การแยกแยะตําแหน่งและรู ปร่ างของสิ่ งที่เห็น เช่น ตัวอักษรที่เห็นอาจถูกรับรู ้ในลักษณะที่กลับซ้ายเป็ น
ขวาเหมือนการมองในกระจกเงา หรื อกลับหัวกลับหาง ตัวอย่างเช่น เด็กอาจสับสนเกี่ยวกับตัวอักษร
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ดี (d) และอักษรบี (b) หรื อตัวอักษรพี (p) และตัวอักษรคิว (q) หรื อตัวเลข 6 และตัวเลข 9 เป็ นต้น
ปั ญหาอีกประการหนึ่ งของการรับตัวป้ อนหรื อรับข้อมูล คือ การรับรู ้ทางการได้ยนิ เด็กบางคนมีปัญหา
ในการทําความเข้าใจ ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของเสี ยงที่ใกล้เคียงกันได้จะสับสนเกี่ยวกับคํา
และข้อความที่มีเสี ยงคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น “กอง” กับ “กลอง” หรื อ “คอ” กับ “คลอ” เป็ นต้น
เมื่ อมี ปัญหาในการแยกเสี ยงแล้ว เด็กเหล่ านี้ อาจไม่ตอบสนองต่อเสี ยงของครู ห รื อเสี ยงผูป้ กครอง
จึงดูเหมือนไม่สนใจและใส่ ใจคําพูดของผูใ้ หญ่ เด็กบางคนรับรู ้เสี ยงได้ชา้ จึงไม่สามารถติดตามการ
สนทนาได้ครบถ้วนทั้งภายในและนอกห้องเรี ยน
การบูรณาการข้อมูล (Integration) เป็ นกระบวนการตีความข้อมูลที่ได้รับ ความบกพร่ องใน
การบูรณาการข้อมูล อาจมีได้หลายลักษณะตามขั้นตอนแต่ละขั้นของการจัดลําดับ หรื อเรี ยงลําดับ
ข้อมูลจากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมให้เป็ นนามธรรม และการจัดระบบข้อมูล นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องใน
การเรี ยงลําดับข้อมูลอาจจะมีความสับสนในการเล่าเรื่ อง เช่น อาจจะเล่าเรื่ องให้ฟังด้วยตอนกลางของ
เรื่ องแล้วย้อนมาที่ตอนต้นของเรื่ อง แล้วจึงเล่าตอนท้ายของเรื่ อง เด็กอาจจะมีการกลับลําดับตัวอักษร
ในคํา เช่น คําว่า “นก” แต่อ่านว่า “ กน” หรื อคําว่า “dog” แต่อ่านว่า “god ” เป็ นต้น เด็กประเภทนี้
มักมีปัญหาไม่สามารถใช้หน่วยแต่ละหน่วย ที่เรี ยงลําดับเอาไว้ในความทรงจําได้อย่างถูกต้อง หากถูก
ถามว่า “ต่อจากวันพุธคือวันอะไร” เด็กจะต้องตั้งต้นนับตั้งแต่วนั อาทิตย์เพื่อจะให้ได้คาํ ตอบ หรื อการ
ใช้พจนานุ กรมเด็กจะเริ่ มตั้งแต่อกั ษรตัวแรกของพจนานุ กรมทุกครั้ งไป กล่าวอีกทํานองหนึ่ งได้ว่า
ความบกพร่ องในการบูรณาการเป็ นเรื่ องของการจัดลําดับข้อมูลจากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ให้เป็ นนามธรรม
เด็กที่มีปัญหาประเภทนี้ จะมีปัญหาในเรื่ องของการดึ งความหมาย หรื อดึงความสัมพันธ์ออกจากสิ่ งที่
ได้รับ เด็กอาจจะอ่านเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้วไม่สามารถเชื่อมโยงหรื อดึงความคิดรวบยอดจากเรื่ องนั้นได้
นอกจากนั้น เด็กยังอาจจะสับสนในการที่คาํ เดี ยวกันสามารถจะมีความหมายได้หลายความหมายใน
โอกาสต่างๆกัน หรื อในการใช้คาํ ศัพท์ต่าง ๆจะพบว่าเด็กจะไม่เข้าใจเรื่ องที่ตลก ชวนหัวหรื อชวนขัน
หรื อสําบัดสํานวนต่างๆ เด็กที่มีความบกพร่ องในการจัดระบบข้อมูลจะมีความลําบากในการประมวล
ส่ วนต่างๆของข้อมูลขึ้นมาเป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการ ดังนั้น เมื่อเขาได้เรี ยนเนื้อหาข้อมูลต่างๆ
ไปแล้วจํานวนหนึ่ ง แต่เด็กอาจจะไม่สามารถตอบคําถามทัว่ ๆไปที่ตอ้ งใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ได้ ทําให้มีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
ความจํา (Memory) เป็ นการเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อสามารถดึงออกมาใช้ได้ในภายหลังความ
บกพร่ องของขั้นตอนนี้ คือความจํา ความจําระยะสั้นจะช่วยคงข้อมูลเอาไว้ในช่วงสั้น ๆ ระหว่างที่เรา
ให้ความสนใจหรื อมุ่งสมาธิไปยังข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถจดจําตัวเลข 7 ตัวของเบอร์โทรศัพท์
นานพอที่จะหมุนหรื อกดโทรศัพท์จนเสร็ จ แต่หลังจากเราพูดหรื อคุยโทรศัพท์แล้วเราจะลืมตัวเลข 7 ตัว
เหล่านั้น หรื อถ้าหากเราถูกขัดจังหวะในระหว่างที่จะเก็บความจําเราก็อาจจะจําไม่ได้ แต่ถา้ หากว่าข้อมูล
นี้ ได้รับการทบทวนซํ้าๆ บ่อยครั้ง หรื อมีความจูงใจ ความสนใจ ก็จะสามารถเก็บความจําระยะสั้นนี้ไป
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เป็ นความจําระยะยาวที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ในภายหลัง เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะมี
ความบกพร่ องในเรื่ องความจําโดยเฉพาะความจําระยะสั้น ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่อดึงออกมา
ใช้ในภายหลัง ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องทบทวนหรื อยํ้าซํ้าๆมากกว่าเด็กทัว่ ไป เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาของ
ความบกพร่ องในเรื่ องความจํา ให้สามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ในระยะที่ยาวขึ้น และนํามาใช้ประโยชน์ได้
ในภายหลัง
ผลผลิต (Output) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการเรี ยนรู ้ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้จะมี ข้ นั ตอนผลผลิ ตที่ แสดงให้เห็ นถึ งปั ญหาความบกพร่ องทางภาษา ความบกพร่ องทางการ
เคลื่อนไหวหรื อการใช้กล้ามเนื้ อ ความบกพร่ องทางภาษามักจะเกี่ยวกับสิ่ งที่เรี ยกว่า ภาษาที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ (Demand Language) มากกว่าภาษาที่เริ่ มต้นด้วยตนเอง (Spontaneous Language) ภาษาที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้เกิดขึ้นเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่มีผอู ้ ื่นต้องการสื่ อสาร ถามคําถามและต้องการประมวลความคิดของ
เราเพื่อหาคําที่เหมาะสมและตอบคําถามนั้น ส่ วนภาษาที่เริ่ มต้นด้วยตนเอง เกิดขึ้นเมื่อเราเป็ นฝ่ ายเริ่ ม
สนทนาก่อน นัน่ คือเลือกสิ่ งที่เหมาะสมที่จะเริ่ มสนทนาด้วยกระบวนการคิดของตนเอง
เด็กที่มีความบกพร่ องทางภาษาอาจจะพูดได้ตามปกติ เมื่อเป็ นฝ่ ายเริ่ มสนทนาก่อน แต่จะ
ตอบสนองอย่างตะกุกตะกักในสถานการณ์ที่มีผอู ้ ื่นเป็ นผูถ้ าม เช่ น อาจแสดงอาการหยุดชะงัก หรื อ
ขอให้ทบทวนคําถามนั้นใหม่ และจะให้คาํ ตอบที่สับสนหรื อไม่สามารถหาคําที่เหมาะสมในการตอบ
หรื อการสื่ อสารได้ ส่ วนความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวหรื อการใช้กล้ามเนื้ อ มี 2 ประเภท ได้แก่
กลุ่มที่มีปัญหาในการประสานงานของกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ที่เรี ยกว่า Gross motor disabilities จะมี
ลักษณะซุ่มซ่ าม สะดุดหกล้ม ชนข้าวของ มีปัญหาในเรื่ องการวิ่ง การเดิน การปี นป่ าย การปั่ น
จักรยาน และกลุ่มที่มีปัญหาของการประสานงานกล้ามเนื้ อมัดเล็กที่เรี ยกว่า Fine motor disabilities
จะมีลกั ษณะที่พบ คือ เด็กมีปัญหาในเรื่ องการติดกระดุมเสื้ อผ้า การผูกเชือกรองเท้า ส่ วนเรื่ องการเขียน
เด็กประเภทนี้ จะเขียนหนังสื อได้ชา้ ลายมืออ่านยาก สะกดคําผิด เขียนตัวหนังสื อใหญ่บา้ งเล็กบ้าง
ใช้หลักภาษาหรื อใช้เครื่ องหมายวรรคตอนผิด
สรุ ปได้ว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ 4 ขั้นตอนดังกล่าวเกิดขึ้นในส่ วนต่างๆของสมอง โดยทัว่ ไป
สมองหลายส่ วนจะทําหน้าที่พร้อมกันเชื่ อมโยงและประสานกัน เช่ น ในเรื่ องกระบวนการการรับรู ้
ประสาทการเห็น และสมองส่ วนหลังจะต้องเชื่อมโยงกับสมองส่ วนอื่นๆ ได้แก่ สมองส่ วนหน้า เพื่อทํา
ให้เกิดความจําซึ่งเป็ นความจําระยะสั้น และจะต้องส่ งไปเก็บที่สมองส่ วนข้างเพื่อเป็ นความจํา ระยะยาว
และอาจจะต้องส่ ง กลับออกมาที่ สมองส่ ว นที่ ท าํ หน้าที่ เ กี่ ย วกับการเขี ยนการทํางานที่ ซับซ้อ นหรื อ
พฤติกรรมบางอย่าง อาทิ การพูด การเขียน การอ่าน การคิดคํานวณ การเล่น เช่น การเล่นหมากรุ ก
การเล่นสกี จึงเป็ นผลการทํางานที่สอดคล้องประสานกันอย่างดีของสมอง
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยาคลินิก
ที่เชื่อว่า ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้เกิดจากความบกพร่ องของกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่ งเกิดจากระบบ
ประสาทส่ วนกลางก่อให้เกิดความสามารถในการรับรู ้ การแสดงออกทางภาษาและความจํา สมาธิและ
การรับรู ้ เมื่อระบบประสาทบกพร่ องทําให้เด็กไม่สามารถรับรู ้ได้ดี และแสดงออกทางภาษาได้ไม่ดี
ทําให้มีปัญหาทางการรับรู ้ตามมา
นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการอีกหลายคน กล่าวถึง ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ไว้ดงั นี้ (Allen; & Schwartz. 2001: 125); (เบญจพร ปัญญายง. 2545: 4 - 7)
1. ปั ญหาทางด้านการอ่ าน เด็กที่ มีปัญหาทางด้านการอ่ านจะไม่สามารถอ่านหนังสื อได้
เท่ากับระดับของเด็กในชั้นเรี ยนเดียวกันแม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือในเรื่ องความจําเป็ นพิเศษแล้วก็ตาม
ดังนั้นพฤติกรรมการอ่านที่ไม่เหมาะสมจึงปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังนี้
1.1 การเคลื่อนไหวร่ างกายที่แสดงอาการเครี ยด เช่น อารมณ์เสี ย หน้างอ
1.2 อ่านหลงบรรทัด อ่านซํ้าคํา
1.3 อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคํา หาคํามาแทนที่หรื ออ่านกลับคํา
1.4 อ่านเรี ยงลําดับคําผิด สับสนตําแหน่ง ประธาน กริ ยา กรรม
1.5 อ่านสับสนระหว่างอักษรหรื อคําที่คล้ายคลึงกัน
1.6 อ่านช้าและตะกุกตะกัก
1.7 อ่านด้วยความลังเลไม่แน่ใจ
1.8 อ่านเอาเรื่ องไม่ได้
1.9 บอกลําดับเรื่ องราวไม่ได้
1.10 จําประเด็นสําคัญของเรื่ องราวไม่ได้ (อ่านได้แต่อธิบายไม่ได้ )
1.11 แยกสระเสี ยงสั้น – ยาวไม่ได้
2. ปั ญหาทางด้านการเขียน เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเขียนอาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่ อง
ใน 3 ลักษณะ คือ
2.1 การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาไม่ดี จึงทําให้เด็กลอกตัวอักษร
และตัวเลขไม่ถูกต้อง
2.2 ความบกพร่ องของการจําสิ่ งที่มองเห็น จึงทําให้เด็กจําคําที่เห็นไม่ได้
2.3 ความบกพร่ องในการทําความเข้าใจกฎเกณฑ์และความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคําใน
ประโยค จึงทําให้เด็กที่มีปัญหาในการรวบรวมหรื อจัดระบบความคิดเพื่อสื่ อสารออกมาโดยการเขียน
ไม่ได้
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เด็กที่มีปัญหาในการเขียนจะมีพฤติกรรมปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังนี้
1) มีปัญหาในการจับดินสอ หรื อดินสอสี
2) เขียนตัวอักษรผิดทิศทาง กลับซ้าย – ขวา หน้า – หลัง บน – ล่าง
3) เว้นระยะตัวอักษรหรื อคําไม่ถูกต้อง
4) เขียนหนังสื อไม่เป็ นตัว ลายมืออ่านได้ยาก
5) เขียนหนังสื อรู ปร่ างไม่สมํ่าเสมอ
6) เขียนหนังสื อแบบที่ปรากฏในกระจกเงา
7) เขียนตัวอักษรหลายแบบปะปนกัน
8) จําทักษะพื้นฐานการเขียนไม่ได้
3. ปั ญหาทางด้านการสะกดคํา เด็กที่มีปัญหาทางด้านการสะกดคํามักมีพฤติกรรมปรากฏ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังนี้
3.1 เรี ยงตัวอักษรในคําผิด
3.2 สลับตัวอักษรและคํา
3.3 มีปัญหาในการเชื่อมโยงเสี ยงที่ถูกกับตัวอักษร
3.4 สะกดข้ามตัวอักษรหลายตัว
3.5 สร้างการสะกดคําแบบใหม่ของตัวเอง
4. ปั ญหาทางด้านคณิ ตศาสตร์ เด็กที่มีปัญหาทางด้านคณิ ตศาสตร์จะมีปัญหาด้านการกะระยะ
การคิ ด ที่ เ ป็ นเชิ ง ปริ มาณ หรื อภาษาสั ญ ลัก ษณ์ ทํา ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้า นนี้ ตํ่า ซึ่ งเด็ ก ที่ มี ปั ญ หา
ด้านคณิ ตศาสตร์มกั จะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังนี้
4.1 ลืมตําแหน่งบนหน้ากระดาษ
4.2 ทํางานไม่เสร็ จในหนึ่งหน้าที่กาํ หนดให้
4.3 มีปัญหาในการอ่านเลขหลายหลัก
4.4 มีปัญหาในการจําแนกตัวเลขบางตัว เช่น 6-9, 2-5, 17-71
4.5 เขียนตัวเลขจากหลังมาหน้า
4.6 เขียนตัวเลขจากขวามาซ้าย
4.7 มีปัญหาในการลากเส้นตัวเลข
4.8 มีปัญหาในการลอกรู ปทรงต่างๆ และลอกโจทย์ปัญหา
4.9 ไม่สามารถจําเงื่อนไข กฎ ข้อเท็จจริ งทางคณิ ตศาสตร์
4.10 มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ งบางเรื่ อง
4.11 ทําผิดเพราะสะเพร่ าบ่อยๆ
4.12 ยอมแพ้ง่ายๆ
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4.13 มีปัญหาในการเชื่อมโยงจํานวนกับสัญลักษณ์
4.14 สับสนข้อมูลในแนวตั้งและการเว้นระยะ
4.15 ทําโจทย์ปัญหาไม่ได้
4.16 ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์
ศรี ยา นิ ยมธรรม กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ว่า เมื่อจัดกลุ่มลักษณะ
รวม ๆ ของปัญหาทางการเรี ยนรู ้ อาจมองได้ใน 4 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ด้านพุทธพิสยั หรื อการรู ้คิด (Cognitive) เช่นการคิดและการแก้ปัญหา
2. ด้านภาษา (Language) ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
3. ด้านกลไกการเคลื่อนไหว (Motor) เช่น การประสานงานกันของอวัยวะต่าง ๆในร่ างกาย
4. ด้านสังคม (Social) เช่น ความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ
เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านพุทธพิสัย หรื อการรู ้คิด (Cognitive)
ซึ่งเกี่ยวกับการมีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ปั ญหาในการอ่าน การคิดคํานวณ หรื อในแง่ของวิธีคิด เด็กที่
มีปัญหาในการเรี ยนรู ้หลายคนจะมีความสับสนยุง่ ยากด้านภาษา เด็กมักมีปัญหาในเรื่ อง การเขียน หรื อ
การพูด หรื อกระบวนการเกี่ยวกับการใช้ภาษา เช่น การฟั ง หรื อการอ่าน ส่ วนปั ญหาด้านกลไกการ
เคลื่ อนไหว เป็ นลัก ษณะหนึ่ ง ที่ น่ า จะแสดงให้เ ห็ น ในด้า นการวาดภาพ ลายมื อ การพิ มพ์ การวิ่ ง
การก้าวกระโดด การกระโดด หรื อการทรงตัว ปั ญหาสุ ดท้ายที่เป็ นเรื่ องใหญ่อีกอย่างหนึ่ งของเด็กที่มี
ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ก็คือ ด้านสังคม ซึ่ งอาจแสดงพฤติกรรมว่ามีความยุ่งยากในการผูกมิตรกับผูอ้ ื่น
มีความนับถือตนเองตํ่า
นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า การมองจากลักษณะภายนอกที่ จะบอกว่าเด็กคนใดเป็ นเด็กที่ มี
ปั ญหาทางการเรี ยนรู ้หรื อไม่น้ ันกระทําได้ยากมาก เพราะเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ จะมีลกั ษณะ
บางอย่างที่ไม่อาจสังเกตได้ แต่ก็อาจสังเกตจากพฤติกรรมและปั ญหาต่างๆดังนี้ (ศรี ยา นิ ยมธรรม.
2546 : 143 – 144 )
ความบกพร่ องเกี่ยวกับระบบประสาท (neurological dysfunction) ทําให้เด็กมีปัญหาในการ
เรี ยนรู ้ ปั จจุบนั ได้มีการทดสอบที่เรี ยกว่า “ Neurometrics ” มาใช้ในการวินิจฉัยและเยียวยา เช่น การ
ใช้เครื่ องวัดคลื่นสมองที่เรี ยกย่อๆว่า EEG ( Electroencephalogram ) ซึ่งพบว่าสมองของเด็กที่ดอ้ ย
ความสามารถทางการเรี ยนนั้นมีอยู่หลายบริ เวณที่แสดงการปฏิบตั ิหน้าที่สับสน หรื อการสํารวจสมอง
โดยใช้เอกซเรย์แบบอาศัยคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกย่อๆ ว่า CAT scan ( Computerized Axial Tomography )
และ / หรื อ MRI ( Magnetic Resonano Imaging ) และ / หรื อ BERA ( Brainstem Electrical
Response Audiometry) เครื่ องมือเหล่านี้ จดั เป็ นเครื่ องมือวัดทางระบบประสาท (Neurometrics)
ซึ่งแสดงให้เห็นความบกพร่ องด้านกายภาพของสมองที่ทาํ ให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรมต่างๆ
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1. การเจริ ญเติบโตไม่คงที่ ไม่แน่นอน
2. ปั ญหาในการรับรู ้ มักมีช่วงความสนใจสั้นทําให้ไม่สามารถเรี ยนได้ดี เพราะขาดความ
สนใจ
3. ปั ญหาในการพูด ไม่อาจแสดงความรู ้สึกนึกคิดออกมาด้วยการพูดได้
4. ปั ญหาในการฟัง คือได้ยนิ เสี ยงแต่จบั ใจความไม่ได้
5. ปั ญหาการเขียน (dysgraphia)
6. ปั ญหาการอ่าน (dyslexia)
7. ปั ญหาในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (dyscalculia)
8. ปั ญหาการรับรู ้ภาษา (receptive aphasia)
9. ปั ญหาการเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ (topographic disorder) อาจสับสนในการใช้สัญลักษณ์ทาํ ให้
เรี ยนรู ้บางเรื่ อง เช่น แผนที่ พิมพ์เขียว ไม่ได้
10. ปั ญหาการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (disorientation)
11. ปั ญหาการเรี ยนรู ้เรื่ องวันเวลา (dyschronometria)
ผดุ ง อารยะวิ ญ ญู กล่ า วถึ ง ลัก ษณะทั่ว ไปของเด็ก ที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง มี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีความบกพร่ องทางการพูด
2. มีความบกพร่ องทางการสื่ อสาร
3. มีปัญหาในการเรี ยนวิชาทักษะ
4. มีปัญหาในการสร้างแนวความคิดรวบยอด
5. การทดสอบผลการเรี ยนให้ผลไม่แน่นอน ยากแก่การพยากรณ์
6. มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
7. มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว
8. มีอารมณ์ไม่คงที่ บางครั้งระเบิดอารมณ์ใส่ ผอู ้ ื่น ความผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ อาจทําให้
เสี ยอารมณ์อย่างรุ นแรงได้
9. โยกตัวหรื อผงกศีรษะบ่อยๆ
10. ลักษณะการนอนไม่คงที่ บางครั้งหลับ บางครั้งหลับไม่เป็ นเวลาที่แน่นอน
11. มีพฒั นาการทางร่ างกายไม่คงที่
12. มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา
13. เสี ยสมาธิง่าย
14. แสดงพฤติกรรมแปลกๆ
15. มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อน
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นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั อีกหลายชิ้นที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
(ผดุง อารยะวิญญู. 2542: 3-5) ดังนี้
1. เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่พบในระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็ น 75% ของเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดที่คดั แยกไว้
2. เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เป็ นชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่ วน 3 ต่อ 1
3. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ส่วนมากมีระดับสติปัญญา เฉลี่ยประมาณ 94-98
4. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ในขั้นรุ นแรงจะตรวจพบในระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
5. เมื่อเด็กโตขึ้นและเลื่อนชั้นไปเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา ปัญหาทางการเรี ยนรู ้ลดลง
6. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ทางภาษา ( การฟัง พูด อ่าน เขียน ) มีจาํ นวนมากกว่าเด็กที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
7. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ จํานวนมากเป็ นเด็กที่เคยสอบตกและเรี ยนซํ้าชั้น
8. เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ส่วนหนึ่ง (ประมาณ 15%) มีปัญหาทางพฤติกรรม
9. มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งเห็ น ได้ชัด ระหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับ ความสามารถ
ที่แท้จริ งของเด็ก กล่าวคือ หากมีการวัดระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กแล้วจะพบว่าระดับสติปัญญา
ค่อนข้างสู งหรื อสู งกว่า ระดับสติปัญญาของเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา แต่ผลการทดสอบทาง
ด้านวิชาการได้คะแนนตํ่ามาก ซึ่งความเป็ นจริ งแล้วเด็กน่าจะได้คะแนนสู งกว่านี้ คะแนนจึงไม่เป็ นไป
ตามความคาดหวังของครู
10. เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้บางคน มีปัญหาเกี่ ยวกับสมาธิ กล่าวคือ เด็กอาจเสี ยสมาธิ
ง่าย หันเหความสนใจสู่ภายนอกห้องเรี ยนเสมอ
11. เด็กที่ มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ บางคนมีปัญหาในการจัดระเบี ยบการทํางาน เด็กบางคน
จึงทํางานไม่เสร็ จตามที่ครู มอบหมาย หรื อมาโรงเรี ยนสายบ่อย เป็ นต้น
12. มีปัญหาในการคัดลอกตัวอักษร ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อรู ปทรงอื่นๆ จากตัวอย่างลงสู่ สมุด
แบบฝึ กหัด เด็กเรี ยงตัวอักษรกลับหลัง
สรุ ป เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านการอ่าน การคิดคํานวณ หรื อ
มีความสับสนยุ่งยากด้านภาษา ทําให้เด็กมีปัญหาในเรื่ องการอ่าน การเขียน การพูด เด็กที่มีปัญหา
ดังกล่าวมาแล้วไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เสมอไป แต่ถา้ ปั ญหานั้นยังรบกวน
ขัดขวางการเรี ยนรู ้ เรื่ องสําคัญๆ ของเด็กในการเรี ยนหนังสื อในชั้นเรี ยน ก็อาจจะเป็ นเพราะว่าเด็ก
เหล่านั้นมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับปั ญหาการเรี ยนรู ้ที่ควรได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือโดยเร่ งด่วน
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1.5 การคัดกรองและวินิจฉัยบุคคลที่มคี วามบกพร่ องทางการเรียนรู้
การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดประเภทเด็กเพื่อเข้ารับบริ การ
การศึกษาพิเศษ เด็กที่ได้รับการตัดสิ นแล้วว่าเป็ นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ จะได้รับการจัดการเรี ยน
การสอน การใช้สื่อการสอน ตลอดจนวิธีสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและปั ญหา
ของเด็ก การคัดแยกเด็กมีหลายท่านเสนอไว้ดงั นี้
ศรี ยา นิยมธรรม กล่าวว่า วิธีการหนึ่งที่มกั ใช้กบั ผลจากการทดสอบวัดเชาว์ปัญญา ก็คือ วิธีดู
ความแตกต่าง (Discrepancy Approach) วิธีน้ ี เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลการวัดระดับสติปัญญา และ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาต่างๆ เช่น การอ่าน การสะกดคํา การเขียน คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
ถ้าผลการทดสอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อหลายเรื่ องมีคะแนนตํ่ากว่าคะแนนเชาว์ปัญญา (IQ) แตกต่าง
ในเรื่ องนี้กจ็ ะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ เด็กคนนั้นมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ (ศรี ยา นิยมธรรม.2549: 32)
ผดุง อารยะวิญญู กล่าวว่า การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ
คือ การคัดแยกอย่างไม่เป็ นทางการและการคัดแยกอย่างเป็ นทางการ มีรายละเอียดดังนี้
การคัดแยกอย่ างไม่ เป็ นทางการ (Informal Identification)
เป็ นการคัดแยกเด็กโดยไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ครู อาจใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
อย่างเป็ นระบบ โดยมีผสู ้ ังเกตประมาณ 2-3 คน ครู ลงมติร่วมกันว่าเด็กที่สังเกตมีปัญหาอะไรบ้าง
ข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็ นอย่างดี อีกวิธีหนึ่ งที่โรงเรี ยน
หลายแห่ งใช้ได้ผลมาแล้ว คือ การบันทึกพฤติกรรมทางการเรี ยนของเด็กว่าเด็กมีปัญหาในการเรี ยน
อย่างไรบ้าง จึงขอกล่าวถึงการคัดแยกเด็กอย่างไม่เป็ นทางการ 2 วิธี พอสังเขปดังนี้
1. การสั งเกตพฤติกรรมเด็ก
ครู อาจประเมินผลเด็กเพื่อการคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กได้ โดยการ
สังเกตพฤติกรรมด้านการเรี ยนและพฤติกรรมทัว่ ไป ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 พฤติกรรมด้ านการเรียน
1.1.1 ด้ านภาษาไทย
1) เด็กปฏิบตั ิตามคําสัง่ ครู ได้หรื อไม่ เพียงใด
2) เวลาเด็กใช้คาํ พูดในการติดต่อสื่ อสาร ครู ฟังคําพูดของเด็กแล้วครู เข้าใจหรื อไม่
เพียงใด
3) ลักษณะการพูดของเด็ก เด็กพูดเป็ นคํา เป็ นประโยคที่ชดั ถ้อยชัดคําหรื อไม่
เพียงใด
4) เด็กอ่านคําง่ายๆ ได้หรื อไม่
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5) ความสามารถในการอ่านของเด็ก เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อนในชั้นเรี ยนตํ่ากว่า
หรื อช้ากว่าเพือ่ นในชั้นเรี ยนหรื อไม่ เพียงใด
6) เด็กอ่านข้ามบรรทัดหรื อไม่
7) เด็กอ่านข้ามข้อความหรื อไม่
8) เด็กอ่านสลับตัวอักษรหรื อไม่
9) เด็กลอกคําศัพท์จากกระดานได้หรื อไม่
10) เด็กเขียนตามคําบอกได้หรื อไม่
11) ลายมือของเด็กอ่านยากหรื อไม่เพียงใด การสะกดคํา อ่านเป็ นคําที่ถูกต้องได้
หรื อไม่
12) เด็กเขียนตัวอักษรกลับหลังหรื อไม่
13) เด็กเขียนประโยคถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรื อไม่ เพียงใด
1.1.2 ด้ านคณิตศาสตร์
1) เด็กนับเลขได้หรื อไม่
2) เด็กเข้าใจความหมายของจํานวนหรื อไม่
3) เด็กนับจํานวนตามครู ได้หรื อไม่ เพียงใด เช่น ครู ให้เด็กพูดตาม 1 5 2 3 6 9
4 8 1 7 6 3 …..
4) เด็กบอกขนาดของสิ่ งของได้หรื อไม่
5) เด็กบอกความแตกต่างของรู ปทรงทางเรขาคณิ ตได้หรื อไม่
6) เด็กเข้าใจความหมายของเงินตราหรื อไม่
7) เด็กเข้าใจมาตรการชัง่ ตวงวัดหรื อไม่
8) เด็กเข้าใจความหมายของกราฟ แผนที่ หรื อไม่
9) เด็กทําเลขได้หรื อไม่ เพียงใด ในการบวก ลบ คูณ หาร
10) เด็กทําเลขโจทย์ปัญหาได้หรื อไม่ เพียงใด
1.1.3 ด้ านพฤติกรรม
1) เด็กเสี ยสมาธิง่ายหรื อไม่ เพียงใด
2) เด็กมีช่วงความสนใจสั้น หรื อไม่ เพียงใด
3) เด็กมีใจจดจ่ออยูก่ บั กิจกรรมได้นานหรื อไม่ เพียงใด
4) เด็กอยูน่ ิ่งเฉยได้นานหรื อไม่ เพียงใด
5) เด็กเดินหรื อวิ่งได้คล่องแคล่วหรื อไม่เพียงใด
6) เด็กหยิบจับสิ่ งของได้ดีหรื อไม่ จับดินสอเขียนหนังสื อได้ หรื อไม่
7) เด็กมีความอดทนต่อการรอคอยได้หรื อไม่ เพียงใด
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8) เด็กจําสิ่ งของได้หรื อไม่ เช่น เกมการจําสิ่ งของ
9) เด็กแสดงความสับสนระหว่างซ้าย – ขวา หรื อไม่เพียงใด
10) เด็กทํางานเสร็ จตามที่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ เพียงใด
2. การบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก
ครู ผสู ้ อนจะเข้าใจปัญหาในการเรี ยนของเด็กได้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากครู ผสู ้ อน
เป็ นคนที่มีทกั ษะในการสังเกตว่าเด็กในชั้นเรี ยนของตน มีปัญหาในการเรี ยนอย่างไรบ้าง เด็กทําตาม
คําสัง่ ของครู ได้หรื อไม่ หากทําได้มากน้อยเพียงใด หากทําไม่ได้เด็กแสดงพฤติกรรมอย่างไร
ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่สงั เกตพฤติกรรมในการเรี ยน อาจเป็ นครู ประจําชั้น ครู ประจําวิชาต่างๆ เช่น
วิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นต้น ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ ปั ญ หาของเด็ ก ในการเรี ย น
ควรรวบรวมมาจากครู 2 – 3 คน เพื่อให้เห็นปั ญหาชัดเจน โรงเรี ยนอาจกําหนดแบบฟอร์มขึ้น เพื่อใช้
ในการบันทึกปั ญหาในการเรี ยนของเด็ก เช่น ใช้บนั ทึกพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็กในการเรี ยน
ซึ่งแบบฟอร์ มจะมีรายละเอียดให้ครู ผสู ้ อนบันทึกเกี่ยวกับปั ญหาที่เด็กเผชิญอยูใ่ นห้องเรี ยน ครู พยายาม
แก้ปัญหาอย่างไร ได้ผลหรื อไม่เพียงใด ปั ญหาเกิ ดขึ้นในสถานการณ์เช่ นใด ครู ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลในลักษณะใด ได้ผลหรื อไม่
การคัดแยกเด็กอย่ างเป็ นทางการ (Formal Identification)
เป็ นการคัด แยกเด็ ก โดยใช้แ บบทดสอบ ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ นแบบทดสอบหรื อ แบบคัด แยก
ที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพดีในต่างประเทศแบบทดสอบที่เป็ นที่นิยมใช้ในการคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการ
เรี ยนรู ้มีดงั นี้
1. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA)
2. Detroit Tests of Learning Aptitude
3. Woodcock - Jonhson Psycho - Educational Bettery
4. Southern California Sensory Integration Tests
5. Bender - Gestalt - Visual Perception ,Visual Motor
6. Frostig Developmental Test
7. Peabody Individual Achievement Test - Revised
8. Kanfman Assessment Battery for children
9. WISC - III
10. Standford - Binet
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แบบคัดแยกเด็กทีม่ ีปัญหาในการเรียนรู้
ศรี ย า นิ ยมธรรม ได้พ ฒ
ั นาแบบคัด แยกนี้ โดยปรั บปรุ ง มาจากเครื่ องมื อ ของ แมคคาร์ ธี
แบบคัดแยกนี้ ใช้สาํ หรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 6 1/2 ปี เป็ นการทดสอบรายบุคคล แบบทดสอบ
มีค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง .63 - .85 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา เชิงโครงสร้าง และมีความ
เที่ยงตรงจําแนกตลอดจนความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เปรี ยบเทียบ ในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10, 20 และ
30 ของแต่ละช่วงอายุ โดยคํานึ งถึงคะแนนที่เด็กสอบได้ในแต่ละหมวดของแบบทดสอบ และจํานวน
หมวดที่เด็กสอบไม่ผ่านซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า เด็กอยู่ในภาวะ “เสี่ ยง” ที่จะเป็ นเด็กที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ หรื อไม่ เครื่ องมือนี้ใช้ทดสอบความสามารถของเด็กใน 6 ด้าน คือ ด้านซ้าย – ขวา
การจําคํา การวาดรู ปทรง การจําตัวเลข การจัดหมวดหมู่ และการใช้ขา ซึ่ งการทดสอบดังกล่าวมี
เกณฑ์การให้คะแนน แล้วนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดแล้วจึงตัดสิ นว่าเด็กน่ าจะเป็ นเด็กที่มี
เกณฑ์ทางการเรี ยนรู ้หรื อไม่ (ศรี ยา นิยมธรรม. 2537)
แบบสํ ารวจเด็กทีม่ ีปัญหาในการเรียนรู้
ผดุง อารยะวิญญู ได้พฒั นาแบบสํารวจเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ข้ ึน ซึ่ งเป็ นแบบสํารวจ
โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ มีคาํ ถาม 50 ข้อ ครู ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเด็กแต่ละคน ครู จะต้อง
รู ้จกั เด็กและคุน้ เคยกับเด็กเป็ นอย่างดี โดยใช้การสังเกตเด็กติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดื อน
เครื่ องมือนี้มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสํารวจทั้งชุดเท่ากับ .99 มีค่าความเที่ยงตรงดี วิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรงโดยใช้ Know Group Technique แบบสํารวจนี้ใช้กบั เด็กที่มีอายุ 6-12 ปี ซึ่ งเป็ นเด็กอยูใ่ น
ระดับประถมศึกษา สํารวจปัญหาของเด็กใน 5 ด้านใหญ่และ 25 ด้านย่อย (ผดุง อารยะวิญญู. 2542) คือ
1. ภาษา
1.1 คําศัพท์
1.2 การฟังคําสัง่
1.3 การเล่าเรื่ อง
1.4 การอ่าน
1.5 การเขียน
2. คณิตศาสตร์
2.1 การนับปากเปล่า
2.2 การนับที่เข้าใจความหมายของจํานวน
2.3 การจําตัวเลข
2.4 สัญลักษณ์
2.5 การคํานวณ
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3. เวลาและทิศทาง
3.1 เวลา
3.2 ขนาด
3.3 การจัดลําดับ
3.4 ทิศทาง
4. การเคลือ่ นไหว
4.1 การเดิน / การวิ่ง
4.2 การทรงตัว
4.3 การกระโดด
4.4 การใช้นิ้วมือ
4.5 การเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติ
5. พฤติกรรม
5.1 ความร่ วมมือ
5.2 ความสนใจ
5.3 ความเป็ นระเบียบ
5.4 การปรับตัว
5.5 การยอมรับ
5.6 ความรับผิดชอบ
เมื่อครู ประเมินความสามารถของเด็กเสร็ จแล้ว ครู ทาํ หน้าที่รวมคะแนน และนําคะแนนที่ได้
ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึงบอกเกณฑ์โดยใช้ตาํ แหน่งเปอร์เซ็นไทล์ แล้วจึงนําคะแนนมากําหนดลงบน
ภาพรวม ( Profile ) สําหรับเด็กหากเส้นกราฟปรากฏในตําแหน่งเส้นทึบแสดงว่าเด็ก เป็ นเด็กที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ ที่รุนแรง หากเส้นกราฟปรากฏในตําแหน่ งเส้นประ แสดงว่าเด็กมีปัญหาอยู่ใน
ระดับกลุ่มเสี่ ยง ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน
อย่างไรก็ตามแบบทดสอบแต่ละชุดมีขอ้ ดีและข้อบกพร่ อง เพราะแบบทดสอบแต่ละชุดสร้าง
ขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ต่างกัน ดังนั้นการคัดแยกเด็กควรใช้เครื่ องมือหลายชุดเท่าที่จะสามารถทําได้
เมื่อคัดแยกได้แล้วจึงวางแผนจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถ
ของเด็กต่อไป
นอกจากนี้ดารณี อุทยั รัตนกิจ, ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ ได้สร้างแบบคัดกรองนักเรี ยน
ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิซึม ที่เรี ยกว่า KUS-SI Rating Scales เพื่อใช้ใน
การคัดกรองนักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 อายุระหว่าง 6 - 13 ปี 11 เดือน ส่ วนประกอบของ
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แบบคัด กรองมี ข อ้ ความที่ บ่ ง บอกพฤติ ก รรมรวม 130 ข้อ แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้า น ดัง นี้
(ดารณี
อุทยั รัตนกิจ, ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ. 2550)
ด้านที่ 1 พฤติกรรมภาวะสมาธิส้ นั
ด้านที่ 2 พฤติกรรมภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน
ด้านที่ 3 พฤติกรรมภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียน
ด้านที่ 4 พฤติกรรมภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการคิดคํานวณ
ด้านที่ 5 พฤติกรรมออทิซึม
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การคัดแยกเด็กหรื อบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
สามารถกระทําได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีดูความแตกต่างซึ่ งเป็ นวิธีการพิจารณาผลการวัดระดับสติปัญญา
และการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาต่างๆ วิธีการคัดแยกแบบไม่เป็ นทางการโดยการสังเกต
พฤติกรรม วิธีการคัดแยกอย่างเป็ นทางการ โดยใช้แบบทดสอบหรื อเครื่ องมือที่มาตรฐาน เป็ นต้น

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสมาธิส้ั น/ซน วู่วาม
2.1 ความหมายของภาวะสมาธิส้ั น
มีนกั วิชาการให้ความหมายของภาวะสมาธิส้ นั ไว้ดงั นี้
ชาญวิทย์ พรนภดล และพนม เกตุมาน ให้ความหมายของโรคสมาธิส้ นั (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) ไว้วา่ หมายถึง ความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ งที่เกิดขึ้นในเด็กโดยแสดง
อาการอย่างต่อเนื่ องยาวนาน จนทําให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการเรี ยน ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการ โดยที่ความผิดปกติดงั กล่าวเกิ ดขึ้นก่อนอายุ
7 ปี มีอาการประกอบด้วย
1. สมาธิส้ นั (Inattention)
2. ซุกซน อยูไ่ ม่น่ิง (Hyperactivity)
3. หุ นหันพลันแล่น (Impulsivity)
อาการดังกล่าวต้องเป็ นมาตลอดต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน มีอาการเกิดก่อนอายุ 7 ปี และ
ความรุ นแรงของอาการมีผลต่อการปรับตัวและไม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก สามารถสังเกตอาการได้
ใน 2 สถานที่ข้ ึนไป เช่น ที่บา้ น ที่โรงเรี ยน หรื อห้องตรวจ เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดผลเสี ยต่อชีวิตในสังคม
การเรี ยน การอาชีพและต่อการงาน (ชาญวิทย์ พรนภดล และพนม เกตุมาน. 2556. ออนไลน์)
ชมรมผูป้ กครองสมาธิ ส้ ันแห่ งประเทศไทย ให้ความหมายของคําว่าสมาธิ ส้ ัน หมายถึง
การขาดความสามารถ ตั้งใจ/สนใจ ต่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่กาํ ลังทําอยู่ เป็ นความผิดปกติทาง
พฤติกรรมชนิดหนึ่งที่เด็กมักแสดงออก จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัว ประกอบด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กับวัย ระดับพัฒนาการปกติตามมาตรฐาน แต่กลับซนมาก ไม่มีระเบียบ วอกแวก ไม่มีสมาธิ มักทําอะไร
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ก่อนคิด วู่วาม ก้าวร้าว และให้ความหมายของคําว่าสมาธิส้ ัน/ซนวู่วาม (Attention Deficit Hyperactivity
/ Impulsivity Disorder หรื อ ADHD) หมายถึงอะไร หมายถึง ความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิ ดหนึ่ ง
ที่แสดงออกซํ้าๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเด็กประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อ
ระดับพัฒนาการในเรื่ องของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลันแล่น ยับยั้งหรื อหยุดตัวเองไม่ค่อยได้ หรื อ
ซุกซนไม่ยอมอยูน่ ิ่ง (ชมรมผูป้ กครองสมาธิส้ นั แห่งประเทศไทย. 2556: ออนไลน์)
ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ ให้ความหมายของสมาธิส้ นั ว่า หมายถึง ความบกพร่ องในเรื่ องของสมาธิ
และการควบคุ มการกระทําของตนเองในการเคลื่อนไหว ซึ่ งความบกพร่ องนี้ ไม่ได้เกิ ดขึ้นจากเด็ก
เรี ยกร้องความสนใจ เป็ นความบกพร่ องที่เกิ ดขึ้นสมํ่าเสมอ ไม่เลือกสถานการณ์ และมีมากกว่าเด็ก
ทัว่ ไปในวัยเดี ยวกัน ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน และการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ทั้งที่บา้ นและ
โรงเรี ย น พฤติ ก รรมเหล่ านี้ สั ง เกตเห็ น ได้ต้ งั แต่ อ ายุไ ม่ เ กิ น 7 ปี และเกิ ด ขึ้ น ต่ อเนื่ องกัน เป็ นระยะ
เวลานาน อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน (ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์. 2546)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าสมาธิ ส้ ันหมายถึง ความบกพร่ องในเรื่ องของสมาธิ และการ
ควบคุมการกระทําของตนเองในการเคลื่อนไหว การขาดความสามารถ ตั้งใจ/สนใจ ต่อกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งที่กาํ ลังทําอยู่ เป็ นความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิ ดหนึ่ ง ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
และการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ทั้งที่บา้ นและโรงเรี ยน พฤติกรรมเหล่านี้สังเกตเห็นได้ต้ งั แต่อายุไม่เกิน
7 ปี

2.2 สาเหตุของภาวะสมาธิส้ั น
สมาธิ ส้ นั (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) เป็ นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วยั เด็ก
ก่อนอายุ 7 ปี และแสดงพฤติกรรมติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน เกิดจากพันธุกรรมและความผิดปกติของ
สมองบางส่ วน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยน พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมกับผูอ้ ื่นทําให้เด็ก
เรี ยนได้ไม่ดีเท่าที่ควรและมักมีปัญหากับบุคคลรอบข้าง ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ ชัด คาดว่า
สาเหตุ อาจเกิ ดจากสารเคมี ในสมองบางชนิ ดไม่ สมดุ ล ทําให้ไ ม่ สามารถควบคุ มอารมณ์ ตนเองได้
(ชาญวิทย์ พรนภดล. 2545) ซึ่ งลักษณะของเด็กสมาธิ ส้ ันแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ (ผดุง อารยะวิญญู.
2544: 2) ดังนี้
1. การไม่ มี สมาธิ (Inattention) สมาธิ ของเด็กจะมี ช่ว งสั้นหรื อไม่สามารถรั กษาสมาธิ ใ ห้
ยาวนานเท่ากับเด็กปกติในวัยเดียวกัน และมักจะวอกแวก (Distractibility) ง่าย
2. พฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง (Hyperactivity) เด็กจะมีลกั ษณะอยูไ่ ม่นิ่ง ซุกซน เคลื่อนไหวมากกว่า
ที่ควรจะเป็ น สําหรับวัยหรื อสําหรับระดับพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งยังมีลกั ษณะที่รบกวนผูอ้ ื่นอีกด้วย
เด็กจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา ราวกับเด็กนั้นไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยเสี ยเลย
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3. หุ นหัน พลันแล่น (Impulsive) มีความยากลําบากในการควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยู่
ในกฎระเบียบของการเข้าสังคม หรื อการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น และมีความยากลําบากในการทํางานที่ตอ้ งใช้
ความสุ ขมุ รอบคอบ (Cognitive task)
ชมรมผูป้ กครองสมาธิ ส้ ันแห่ งประเทศไทย กล่าวถึงสาเหตุของสมาธิ ส้ ันว่า ยังไม่สามารถ
สรุ ปได้อย่างชัดเจน แต่กม็ ีงานวิจยั ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมาชี้ว่า สาเหตุมาจากความผิดปกติของสารเคมี
บางชนิดในสมอง เช่น dopamine norepinephrine serotonin เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีความผิดปกติ
ในการทํางานของวงจรที่ควบคุมสมาธิ และการตื่นตัวซึ่ งอยู่ที่สมองส่ วนหน้า (frontal cortex) จาก
การศึกษาส่ วนใหญ่ยงั พบว่า ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น พันธุกรรม ซึ่งเชื่อว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดยพบว่า เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีสมาธิส้ นั จะมีโอกาสที่จะเป็ นได้มากกว่าเด็กอื่นๆ ถึง 4 เท่า เด็กผูช้ าย
เป็ นมากกว่าเด็กผูห้ ญิง 3 ถึง 7 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่า ลูกคนไหนมีอตั รา
เสี่ ยงมากพอที่จะเป็ น
นอกจากนี้ การที่สิ่งแวดล้อมเป็ นพิษ พ่อแม่เสพสารเสพติด ติดเหล้า บุหรี่ ขาดสารอาหาร
ปั ญหาความเจ็บป่ วยในระหว่างตั้งครรภ์ ในระหว่างคลอด การบาดเจ็บที่สมองหรื อมีปัญหาภูมิแพ้
ในครอบครัว เชื่อได้วา่ เป็ นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติหรื อบกพร่ องในด้านต่างๆ ในเด็กได้
การที่เด็ก "ติดเกม" โดยที่พ่อแม่เป็ นคนเริ่ มซื้อเกมให้ลูก โดยไม่ได้เฉลียวใจว่า ลูกอาจติดเกม
ได้และมันคือ "ยาพิษ" ที่ทาํ ให้สมองเด็กพัฒนาไปในทางที่ผดิ ทําให้เกิดปั ญหาทางด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ เด็กที่ติดเกมทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็ นเด็กสมาธิ ส้ นั อาจกลายเป็ นเด็กที่มีสมาธิส้ นั ได้ ในกรณี เช่นนี้
จะเรี ยกว่าเด็กมีสมาธิส้ นั เทียม แต่ถา้ เด็กมีสมาธิส้ นั อยูแ่ ล้วจะทําให้ปัญหาของเด็กรุ นแรงขึ้น
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรมอยูท่ ี่ความ
ผิดปกติของยีนตัวใด ถ่ายทอดแบบไหนและถ้าได้คาํ ตอบนี้จะส่ งผลทําให้เราเข้าใจการกระจายของโรค
ได้ จะทําให้เป็ นจุดหักเหในการรักษาและการป้ องกันมิให้เกิดขึ้นได้ (ชมรมผูป้ กครองสมาธิ ส้ ันแห่ ง
ประเทศไทย. 2556. ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ สาเหตุของภาวะสมาธิส้ นั นั้นยังไม่สามารถสรุ ปได้อย่างชัดเจน
แต่จากงานวิจยั บ่งชี้ว่าสาเหตุอาจเนื่องมาจากความผิดปกติของสารเคมีบางชนิ ดในสมอง ความผิดปกติ
ในการทํางานของวงจรที่ควบคุมสมาธิและการตื่นตัวซึ่งอยูท่ ี่สมองส่ วนหน้าหรื ออาจเกิดจากปั จจัยอื่น ๆ
เช่น พันธุกรรม เป็ นต้น

2.3 อาการของภาวะสมาธิส้ั น
อาการของสมาธิส้ นั แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. สมาธิส้ นั
2. ซนมากผิดปกติ
3. วูว่ ามหุ นหันพลันแล่น รอคอยไม่เป็ น หงุดหงิดง่าย

27
เด็กส่ วนใหญ่ มักมีอาการผสมของอาการตาม 1 และ 2 และ 3 เด็กบางคนอาจมีเฉพาะอาการที่
1 หรื อ 1 บวก 2 หรื อ เฉพาะ อาการตาม 3 ดังนั้น เด็กมักมีอาการใจลอย ทํางานช้า อยูไ่ ม่สุข ทําอะไร
โดยไม่คิดให้ดีเสี ยก่อน ซุ่มซ่าม ทําข้าวของเสี ยหาย มีอุบตั ิเหตุบ่อย อารมณ์หงุดหงิดง่าย อดทนรอคอย
ไม่ค่อยได้ เด็กแต่ละรายจะมีอาการมากน้อยต่างกัน บางคนอาจมีอาการน้อย เช่น เพียงเหม่อลอย
แต่บางคนอาจมีอาการครบทุกอย่าง ดังที่กล่าวมาแล้วและมักจะเป็ นกับเด็กผูช้ าย
พฤติกรรมต่าง ๆ ตามข้างต้น อาจช่ วยให้ผูป้ กครองพิจารณาได้คร่ าว ๆ ว่าเด็กมีปัญหา
หรื อไม่ ถ้าเด็กมีอาการเพียงบางข้อหรื อหลาย ๆ ข้อ และ เป็ นมานานเกิน 6 เดือน แม้เด็กอายุเกิน
7 ขวบแล้ว อาการยังคงเกิดอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ มีพฤติกรรมดังกล่าวทั้งที่บา้ น ที่โรงเรี ยนและที่อื่น ๆ
ผูป้ กครองควร "ปรึ กษาแพทย์และผูท้ ี่มีประสบการณ์มานาน"
การได้รับความช่วยเหลือแต่เนิ่น ๆ เมื่อเด็กอยูใ่ นชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมต้น จะเป็ นการ
ช่วยเหลือที่ดีที่สุด ช่วยให้พ่อแม่และครู เข้าใจว่าเด็กนั้นมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้นอ้ ย
ไม่ใช่เป็ นเพราะเด็กนิสยั ไม่ดีหรื อพ่อแม่ปล่อยปละละเลย พ่อแม่ตอ้ งปรึ กษาหารื อกัน เพื่อช่วยเหลือลูก
ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ควรหาคําวินิจฉัยจาก "จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น" ว่าลูกเป็ นอะไร (ชมรม
ผูป้ กครองสมาธิส้ นั แห่ งประเทศไทย. 2556. ออนไลน์)
ชาญวิทย์ พรนภดล และพนม เกตุมาน กล่าวถึงอาการสมาธิส้ นั ว่า ประกอบด้วย
1. ละเลยในรายละเอียด หรื อทําผิดด้วยความเลินเล่อในการทํางาน ในการเรี ยนหรื อใน
กิจกรรมอื่นบ่อยๆ
2. มีความยากลําบากในการตั้งสมาธิกบั การงานหรื อการเล่น
3. ดูเหมือนไม่ฟังเมื่อมีคนพูดด้วย
4. ทําตามคําสัง่ ไม่จบหรื อทํากิจกรรมไม่เสร็ จ ซึ่งไม่ได้มาจากการดื้อดึงหรื อไม่เข้าใจ
การชี้แนะ
5. มีความลําบากในการจัดระเบียบงานหรื อกิจกรรม
6. หลีกเลี่ยงหรื อไม่ชอบหรื อลังเลที่จะทํากิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความพยายาม เช่น การบ้าน
เป็ นต้น
7. ทําของหายบ่อยๆ
8. มักวอกแวกตามสิ่ งเร้าภายนอก
9. ทําของหายบ่อยๆ ลืมกิจวัตรประจําวันที่ตอ้ งทําอยูเ่ สมอ
อาการอยู่ไม่ นิ่ง ประกอบด้วย
1. ยุกยิก ขยับตัวหรื อมือหรื อขาไปมา
2. มักลุกจากที่นง่ั ในห้องเรี ยน หรื อในที่อื่นที่ตอ้ งนัง่
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3. มักวิ่งวุน่ หรื อปี นป่ ายในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม (ในวัยรุ่ นหรื อผูใ้ หญ่อาจเหลือ
อาการ เพียงความรู ้สึกกระวนการวาย หรื อกระสับกระส่ าย)
4. มักไม่สามารถเล่นแบบเงียบๆได้
5. เคลื่อนไหวตลอดเวลา คล้ายขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์
6. พูดมากเกินไป
อาการหุนหันพลันแล่ น ประกอบด้วย
1. พูดแทรก พูดโพล่งก่อนคําถามจะจบ
2. มีความลําบากในการรอคอย
3. ชอบขัดจังหวะหรื อสอดแทรกผูอ้ ื่นในวงสนทนาหรื อการเล่น
นอกจากนี้ยงั พบโรคทางจิตเวชอื่นๆ เกิดร่ วมกับโรคสมาธิส้ นั ถึง ร้อยละ 50 โดยอัตราการเกิด
จะเพิ่มขึ้นตามอายุและในการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาโรคที่เกิดร่ วมด้วย เพราะจะมีผลต่อการดําเนินโรค
และการรักษา

2.4 การคัดกรองและวินิจฉัยภาวะสมาธิส้ั น
การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยเด็กสมาธิส้ ันแบ่งได้เป็ น 4 ขั้น คือ การสัมภาษณ์ การตรวจ
ทางการแพทย์ การตรวจพิเศษ และการวัดพฤติกรรมด้วยแบบสอบถาม (นงพงา ลิ้มสุ วรรณ. 2542:
76-103; Deborah Deutsch Smith and Naomi Chowdhuri Tyler. 2010: 211-213) มีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณ์ เนื่ องจากลักษณะหนึ่ งของโรคสมาธิ ส้ ันคือ ความไม่สมํ่าเสมอของอาการ
เด็กอาจสามารถควบคุมอาการไว้ได้นานถึง 1 – 2 ชัว่ โมง ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ หรื อสถานการณ์
ที่เด็กอยู่กบั ผูใ้ หญ่แบบตัวต่อตัว ดังนั้นการสัมภาษณ์จึงมีความสําคัญยิ่ง ซึ่ งจะมีการสัมภาษณ์พ่อแม่
การสัมภาษณ์และการตรวจสภาพจิตเด็ก การสัมภาษณ์ครู หรื อข้อมูลทางโรงเรี ยน
2. การตรวจทางการแพทย์ ประวัติทางการแพทย์ ได้แก่ พันธุ กรรมของคนในครอบครัว
การตั้งครรภ์ การคลอด พัฒนาการของเด็ก ความเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ และการกระทบกระเทือนทาง
สมอง การได้รับสารพิษ การขาดสารอาหาร นอกจากนี้ ประวัติทางการแพทย์ยงั ช่วยวินิจฉัยทําให้พบ
โรคทางกายอื่นๆ ที่ควรได้รับการรักษาด้วย เช่ น โรคภูมิแพ้ อีกทั้งการตรวจร่ างกายทําให้สามารถ
วินิจฉัยแยกโรคจากสมาธิส้ นั ได้
3. การตรวจพิเศษ ได้แก่ การตรวจทางจิตวิทยา การตรวจวัดระดับเชาว์ปัญญา ซึ่ งจะช่วย
แยกได้วา่ ปั ญหาการเรี ยนไม่ได้เกิดจากระดับเชาว์ปัญญาตํ่ากว่าปกติ
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4. การวัดพฤติกรรมด้วยแบบสอบถาม (Behavior Rating Scales) ส่ วนหนึ่งของการตรวจ
วินิจฉัยที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างมาก คือการใช้ Rating Scales ที่มีมาตรฐานโรคสมาธิส้ ันเป็ น
โรคที่มีการคิด Rating Scales ขึ้นมาใช้มากที่สุดโรคหนึ่ ง พฤติกรรมที่แสดงออกบางครั้งไม่สามารถ
ตรวจพบได้ในคลินิก จึงต้องอาศัยบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดกับเด็กไม่ว่าจะเป็ นผูป้ กครอง ครู หรื อตัวเด็กเอง
ข้อมูลที่ได้จะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการประเมิน และนํามาใช้ในการวิเคราะห์แรงจูงใจในความ
ร่ วมมือในการรักษาได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับสมาธิส้ั น
ชาญวิทย์ พรนภดล และพนม เกตุมาน (2556) ได้ศึกษา ความชุกของโรคสมาธิส้ นั ในประเทศ
ไทย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 1,698
คน จาก 104 โรงเรี ยน พบว่ามีความชุก 5.09% โดยพบในกลุ่มเด็กนักเรี ยนชาย 7.81 % และกลุ่มเด็ก
นักเรี ยนหญิง 1.59%
วรวีร์ พูลสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษาการสํารวจภาวะสมาธิส้ นั ในเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง นักเรี ยนมี
ปั ญหาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การสะกดคํา และคณิ ตศาสตร์ ส่ วนพฤติกรรมที่อยู่
ไม่น่ิ ง พบว่าเป็ นนักเรี ยนชายมากกว่านักเรี ยนหญิง และปั ญหาเกี่ยวกับสมาธิ พบว่า เป็ นนักเรี ยนหญิง
มากกว่านักเรี ยนชาย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาภาวะสมาธิส้ นั ในเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีลาํ ดับการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มเป้ าหมายและการเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กลุ่มเป้าหมาย และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู ้ ที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 แห่ ง เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้นกั เรี ยนจํานวน 404 คน
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ใช้แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิส้ ัน บกพร่ องทางการ
เรี ย นรู ้ แ ละออทิ ซึ ม ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุ ท ัย รั ต นกิ จ และคณะ แล้ว ทดสอบระดับ
สติปัญญาด้วยแบบทดสอบ Coloured Progressive Matrices (CPM) คัดเลือกนักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญา
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมาเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิส้ นั บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และออทิซึม
ของรองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ
2. แบบทดสอบระดับสติปัญญา Coloured Progressive Matrices (CPM)
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วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ติดต่อและทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 แห่ ง โดยดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประสานกับศึกษานิ เทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อจัดอบรมครู ผสู ้ อน
เกี่ยวกับการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
2. จัดการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในการคัดกรองเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แก่ ครู
ที่สอนภาษาไทยและ/หรื อคณิ ตศาสตร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
3. ดําเนินการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
โดยครู ผสู ้ อนที่ได้รับการอบรม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
4. คัดเลือกเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วว่าเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้มาทดสอบ
ระดับสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบ Coloured Progressive Matrices (CPM) ในวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
5. คัดเลือกนักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมาเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
6. ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบคัดกรองทั้งหมดมาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบคัดกรองที่ได้รับคืนมา
2. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวมคะแนนในแต่ละส่ วน และนําคะแนนดิบที่ได้ไปแปลง
เป็ นคะแนนมาตรฐาน โดยใช้คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ที่อยู่ในตารางด้านหลังแบบคัดกรอง
นักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิส้ นั บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิซึม
3. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบระดับสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบ Coloured
Progressive Matrices (CPM)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
5. ดําเนิ นการแจกแจงความถี่ในรู ปของจํานวนร้ อยละ และนําเสนอข้อมูลด้วยตารางและ
แผนภาพ
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สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละและเสนอผลในรู ปของตาราง และ
ภาพประกอบโดยใช้กราฟ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาภาวะสมาธิส้ นั ในเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 จําแนกตามเพศชายและหญิง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ีความ
บกพร่ องทางการเรียนรู้
ทั้งหมด (คน)
62
19
81

คิดเป็ น
ร้ อยละ
76.54
23.46
100.00

จํานวนเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ทมี่ ีภาวะ
สมาธิส้ั น (คน)
21
7
28

คิดเป็ น
ร้ อยละ
33.87
36.84
34.57

จากตาราง 1 พบว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เพศชาย จํานวน 62 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 21 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.87 เพศหญิง จํานวน 19 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.84 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เพศชาย – หญิง จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะ
สมาธิส้ นั จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.57 ดังแสดงในภาพประกอบ 1
จํานวน
(คน)
50
40
30

33.87

20

36.84
10
0

ชาย

หญิง

เพศ

ภาพประกอบ 1 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จําแนกตามเพศชายและหญิง
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ตาราง 2 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 จําแนกตามเพศชายและหญิง

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กมีทคี่ วาม
บกพร่ องทางการเรียนรู้
ทั้งหมด (คน)
130
43
173

คิดเป็ น
ร้ อยละ
75.14
24.86
100.00

จํานวนเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ทมี่ ีภาวะ
สมาธิส้ั น (คน)
36
12
48

คิดเป็ น
ร้ อยละ
27.29
27.91
27.75

จากตาราง 2 พบว่า เด็ก ที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
เพศชาย จํานวน 130 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.29 เพศหญิง จํานวน 43 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.91 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
2 เพศชาย – หญิง จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มี
ภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 ดังแสดงในภาพประกอบ 2
จํานวน
(คน)
50

27.29
40

30

27.91

20

10

0
ชาย

หญิง

เพศ

ภาพประกอบ 2 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 จําแนกตามเพศชายและหญิง
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ตาราง 3 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 จําแนกตามเพศชายและหญิง

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ีความ
บกพร่ องทางการเรียนรู้
ทั้งหมด (คน)
111
39
150

คิดเป็ น
ร้ อยละ
74.00
26.00
100.00

จํานวนเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ทมี่ ีภาวะ
สมาธิส้ั น (คน)
17
3
20

คิดเป็ น
ร้ อยละ
15.32
7.69
13.33

จากตาราง 3 พบว่า เด็ก ที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
เพศชาย จํานวน 111 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.32 เพศหญิง จํานวน 39 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.69 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เพศชาย – หญิง จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะ
สมาธิส้ นั จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ดังแสดงในภาพประกอบ 3
จํานวน
(คน)
50

40

30

15.32
20

7.69

10

0
ชาย

หญิง

เพศ

ภาพประกอบ 3 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 จําแนกตามเพศชายและหญิง

36
ตาราง 4 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 – 3 จําแนกตามเพศชายและหญิง

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ีความ
บกพร่ องทางการเรียนรู้
ทั้งหมด (คน)
303
101
404

คิดเป็ น
ร้ อยละ
75.00
25.00
100.00

จํานวนเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ทมี่ ีภาวะ
สมาธิส้ั น (คน)
74
22
96

คิดเป็ น
ร้ อยละ
24.42
21.78
23.76

จากตาราง 4 พบว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
เพศชาย จํานวน 303 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.42 เพศหญิง จํานวน 101 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะ
สมาธิส้ นั จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.78 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เพศชาย – หญิง จํานวน 404 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.76 ดังแสดงในภาพประกอบ
4
จํานวน
(คน)
100

24.42
80

60

40

21.78

20

0
ชาย

หญิง

เพศ

ภาพประกอบ 4 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 จําแนกตามเพศชายและหญิง

37
ตาราง 5 แสดงจํานวนร้อยละของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จําแนกตาม
ระดับชั้น

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ีความ
บกพร่ องทางการเรียนรู้
ทั้งหมด (คน)
81
173
150
404

จํานวนเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ทมี่ ีภาวะ
สมาธิส้ั น (คน)
28
48
20
96

คิดเป็ น
ร้ อยละ
34.57
27.75
13.33
23.76

จากตาราง 5 พบว่า เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 81 คน
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.57
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 173 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 150 คน เป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 รวมเด็กที่กาํ ลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จํานวน 404 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มี
ภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.76 ดังแสดงในภาพประกอบ 5
จํานวน
(คน)
100

80

27.75

60

40

34.57

13.33

20

0
ป. 1

ป. 2

ป. 3

ระดับชั้น

ภาพประกอบ 5 แสดงจํานวนร้อยละของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั
จําแนกตามระดับชั้น

38
ตาราง 6 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิงระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จําแนกตามลักษณะอาการ
ลักษณะอาการ
จํานวนเด็กทีม่ ีความ
ซน/วู่วาม และ
บกพร่ องทางการ
คิดเป็ น
ซน/วู่วาม
ขาดสมาธิ
เพศ
ขาดสมาธิ
เรียนรู้ ทมี่ ีภาวะสมาธิ ร้ อยละ
จํานวน คิดเป็ น จํานวน คิดเป็ น จํานวน คิดเป็ น
สั้ น (คน)
(คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ (คน) ร้ อยละ
ชาย
21
33.87
4
19.05
3
14.28
14
66.67
หญิง
7
36.84
0
0.00
1
14.29
6
85.71
รวม
28
34.57
4
14.29
4
14.29
20
71.42
จากตาราง 6 พบว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เพศชาย จํานวน 21 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05
ขาดสมาธิ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.28 ทั้งซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.67 เพศหญิง จํานวน 7 คน ไม่มีลกั ษณะซน/วู่วาม ขาดสมาธิ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29
ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 28 คน มีลกั ษณะซน/วูว่ าม จํานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ขาดสมาธิ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.42 ดังแสดงในภาพประกอบ 6
หมายเหตุ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพศชาย
จํานวน 62 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.87 เพศหญิง จํานวน 19 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.84 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพศชาย –
หญิง จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.57

39
จํานวน
(คน)

20
66.67

15

ชาย

10
85.71

5

หญิง

19.05
14.28
14.29
0.00

0
ซน/วูว่ าม

ขาดสมาธิ

ซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ

ลักษณะอาการ

ภาพประกอบ 6 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จําแนกตามลักษณะอาการ

40
ตาราง 7 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จําแนกตามลักษณะอาการ

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ี
ความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้
ทีม่ ีภาวะสมาธิส้ั น
(คน)
36
12
48

ลักษณะอาการ
คิดเป็ น
ร้ อยละ
27.29
27.91
27.75

ซน/วู่วาม
จํานวน
(คน)
4
1
5

ขาดสมาธิ

คิดเป็ น จํานวน
ร้ อยละ (คน)
11.11
14
8.33
3
10.42
17

คิดเป็ น
ร้ อยละ
38.89
25.00
35.42

ซน/วู่วาม และ
ขาดสมาธิ
จํานวน คิดเป็ น
(คน) ร้ อยละ
18
50.00
8
66.67
26
54.16

จากตาราง 7 พบว่ า เด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 เพศชาย จํานวน 36 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11
ขาดสมาธิจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.89 ทั้งซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.00 เพศหญิง จํานวน 12 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ขาดสมาธิ
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67
รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 48 คน
มีลกั ษณะซน/วูว่ าม จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.42 ขาดสมาธิ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.42
ทั้งซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.16 ดังแสดงในภาพประกอบ 7
หมายเหตุ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เพศชาย
จํานวน 130 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั จํานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.29 เพศหญิง จํานวน 43 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.91 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 เพศชาย – หญิง จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75
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จํานวน
(คน)

20

50.00

38.89

15
10

66.67

ชาย
หญิง

5

11.11

25.00
8.33

0
ซน/วูว่ าม

ขาดสมาธิ

ซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ

ลักษณะอาการ

ภาพประกอบ 7 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จําแนกตามลักษณะอาการ

42
ตาราง 8 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จําแนกตามลักษณะอาการ

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จํานวนเด็กทีม่ ี
ความบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้
ทีม่ ีภาวะสมาธิส้ั น
(คน)
17
3
20

ลักษณะอาการ
คิดเป็ น
ร้ อยละ
15.32
7.69
13.33

ซน/วู่วาม

ขาดสมาธิ

จํานวน คิดเป็ น จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน)
4
23.53
5
0
0.00
1
4
20.00
6

คิดเป็ น
ร้ อยละ
29.41
33.33
30.00

ซน/วู่วาม และ
ขาดสมาธิ
จํานวน คิดเป็ น
(คน) ร้ อยละ
8
47.06
2
66.67
10
50.00

จากตาราง 8 พบว่ า เด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 เพศชาย จํานวน 17 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.53
ขาดสมาธิ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.41 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.06 เพศหญิง จํานวน 3 คน ไม่มีลกั ษณะซน/วู่วาม ขาดสมาธิ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 20 คน มีลกั ษณะซน/วูว่ าม จํานวน 4 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.00 ขาดสมาธิ จํานวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.00 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ
จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ดังแสดงในภาพประกอบ 8
หมายเหตุ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพศชาย
จํานวน 111 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.32 เพศหญิง จํานวน 39 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.69 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เพศชาย – หญิง จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มี
ภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33
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จํานวน
(คน)

10
47.06

8
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29.41

ชาย

23.53

หญิง

4
66.67

2

33.33
0.00

0
ซน/วูว่ าม

ขาดสมาธิ

ซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ

ลักษณะอาการ

ภาพประกอบ 8 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จําแนกตามลักษณะอาการ

44
ตาราง 9 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จําแนกตามลักษณะอาการ
จํานวนเด็กทีม่ ี
ความบกพร่ อง
เพศ
ทางการเรียนรู้
ทีม่ ีภาวะสมาธิส้ั น
(คน)
ชาย
74
หญิง
22
รวม
96

ลักษณะอาการ
คิดเป็ น
ร้ อยละ
24.42
21.78
23.76

ซน/วู่วาม

ขาดสมาธิ

จํานวน คิดเป็ น จํานวน
(คน) ร้ อยละ (คน)
12
16.22
22
1
4.54
5
13
13.54
27

คิดเป็ น
ร้ อยละ
29.73
22.73
28.13

ซน/วู่วาม และ
ขาดสมาธิ
จํานวน คิดเป็ น
(คน) ร้ อยละ
40
54.05
16
72.73
56
58.33

จากตาราง 9 พบว่ า เด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เพศชาย จํานวน 74 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.22 ขาดสมาธิ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.73 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.05 เพศหญิง จํานวน 22 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.54 ขาดสมาธิ จํานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.73 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 16 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.73 รวมเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ั น ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จํานวน 96 คน มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.54
ขาดสมาธิ จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.13 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 56 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.33 ดังแสดงในภาพประกอบ 9
หมายเหตุ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เพศชาย
จํานวน 303 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 74 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.42 เพศหญิง จํานวน 101 คน เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.78 รวมเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 - 3 เพศชาย – หญิง จํานวน 404 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.76
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จํานวน
(คน)
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ซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ

ลักษณะอาการ

16.22
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22.73
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0
ซน/วูว่ าม

ขาดสมาธิ

ภาพประกอบ 9 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชาย – หญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- 3 จําแนกตามลักษณะอาการ
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ตาราง 10 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 - 3 จําแนกตามลักษณะอาการ
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3

รวม

จํานวนเด็กทีม่ ี คิดเป็ น
ความบกพร่ อง ร้ อยละ
ทางการเรียนรู้
ทีม่ ภี าวะ
สมาธิส้ั น (คน)

28
48
20
96

29.17
50.00
20.83
100.00

ซน/วู่วาม
จํานวน

(คน)
4
5
4
13

คิดเป็ น
ร้ อยละ

14.29
10.42
20.00
13.54

ลักษณะอาการ
ขาดสมาธิ
จํานวน

(คน)
4
17
6
27

คิดเป็ น
ร้ อยละ

14.29
35.42
30.00
28.13

ซน/วู่วาม และ
ขาดสมาธิ
จํานวน คิดเป็ น
(คน) ร้ อยละ

20
26
10
56

71.42
54.16
50.00
58.33

จากตาราง 10 พบว่า เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.17 มีลกั ษณะซน/วู่วาม
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ขาดสมาธิ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ทั้งซน/วู่วามและขาด
สมาธิ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.42
เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.42 ขาดสมาธิ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.42 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ จํานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.16
เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ที่มีภาวะสมาธิส้ นั จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.83 มีลกั ษณะซน/วูว่ าม จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.00 ขาดสมาธิ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ทั้งซน/วูว่ ามและขาดสมาธิ จํานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00
เด็กที่กาํ ลังศึ กษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 มีลกั ษณะซน/วู่วาม จํานวน 13 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.54 ขาดสมาธิ จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.13 ทั้งซน/วู่วามและขาดสมาธิ
จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33 ดังแสดงในภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 แสดงจํานวนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จําแนกตามลักษณะอาการ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาภาวะสมาธิ ส้ ั นในเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีการสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสมาธิส้ นั ในเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดยจําแนกตาม
เพศ ระดับชั้น และลักษณะสมาธิส้ นั

วิธีดาํ เนินการทดลอง
กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู ้ ที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 แห่ ง เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้นัก เรี ย นจํา นวน 404 คน การเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมาย ใช้แ บบคัด กรองนัก เรี ย นที่ มีภ าวะสมาธิ ส้ ัน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิ ซึม ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รั ตนกิ จ และคณะ แล้ว
ทดสอบระดับสติปัญญาด้วยแบบทดสอบ Coloured Progressive Matrices (CPM) คัดเลือกนักเรี ยนที่มี
ระดับสติปัญญาตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมาเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน บกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้และออทิซึม ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ และแบบทดสอบ Coloured
Progressive Matrices (CPM)
ดําเนิ นการทดลองโดยผูว้ ิจยั ติดต่อและทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 แห่ ง
โดยประสานกับศึกษานิ เทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการ
คัดกรองเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แก่ครู ที่สอนภาษาไทยและ/หรื อคณิ ตศาสตร์ ในวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดําเนิ นการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 – 3 โดยครู ผสู ้ อนที่ได้รับการอบรม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2555 คัดเลือกเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วว่าเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้มาทดสอบระดับ
สติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบ Coloured Progressive Matrices (CPM) ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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ถึงวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 แล้วคัดเลือกนักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปมา
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ และนําเสนอ
ข้อมูลในลักษณะแผนภูมิ

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาครั้งนี้สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ันส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
มากที่สุด รองลงมาเป็ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ตามลําดับ
3. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ ันเพศชายมีลกั ษณะซน/วู่วามและ
ลักษณะขาดสมาธิ มากกว่าเพศหญิ ง ส่ วนเพศหญิงมีลกั ษณะทั้งซน/วู่วามร่ วมกับขาดสมาธิ มากกว่า
เพศชาย
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีเด็กที่ มีลกั ษณะทั้งซน/วู่วามร่ วมกับขาดสมาธิ มากที่ สุด
ส่ วนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 มี ลกั ษณะขาดสมาธิ มากที่ สุด และระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
มีลกั ษณะซน/วูว่ ามมากที่สุด

อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสมาธิ ส้ ันในเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ โดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้น และลักษณะสมาธิส้ นั จากการศึกษาผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง และเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ันทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า
มีจาํ นวนร้อยละ 23.76 ซึ่ งสอดคล้องกับการรายงานของโรงพยาบาลเด็กบอสตันที่รายงานว่า เด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั และซน/วู่วาม มีประมาณร้อยละ 25 (Boston Children’s
Hospital. 2012. Online) และสอดคล้องกับชาญวิทย์ พรนภดล และพนม เกตุมาน ที่ศึกษาความชุก
ของโรคสมาธิ ส้ ั นในกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
พบสมาธิ ส้ ันในกลุ่มเด็กนักเรี ยนชายมากกว่ากลุ่มเด็กนักเรี ยนหญิง (ชาญวิทย์ พรนภดล และ พนม
เกตุมาน. 2556. ออนไลน์) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู ที่ระบุวา่ เด็กที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ เด็กอาจเสี ยสมาธิง่าย หันเหความสนใจสู่ ภายนอกห้องเรี ยนเสมอ
(ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 5)
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2. เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ั นมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 และระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ตามลําดับ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่ องมาจากปั จจัยหลายด้าน ได้แก่ วุฒิภาวะของเด็ก
ซึ่ งเด็กเล็กๆ ก็จะมีความสนใจจํากัด เมื่ออายุมากขึ้นช่วงความสนใจก็จะยาวนานมากขึ้น การเปลี่ยน
ระดับชั้นจากเด็กปฐมวัยเป็ นเด็กระดับประถมศึกษา เด็กจะต้องค่อยๆ ปรับตัวจากที่เคยทํากิ จกรรม
เคลื่ อ นไหวเป็ นส่ ว นใหญ่ ม าเป็ นการนั่ ง ฟั ง ครู ผูส้ อนอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระต่ า งๆ ซึ่ งเด็ ก ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จะต้องปรับตัวมากที่สุด นอกจากนี้เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 - 3 ที่มีภาวะ
สมาธิส้ นั บางคนอาจได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับยา หรื อเด็กบางคนที่มีปัญหาเรื่ องสมาธิ เพียง
เล็กน้อยอาจจะได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่แรก จึงทําให้ปัญหาเรื่ องสมาธิส้ นั เบาบางลงไป
3. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั เพศชายมีลกั ษณะซน/วูว่ าม และ
ลักษณะขาดสมาธิ มากกว่าเพศหญิง ส่ วนเพศหญิงมีลกั ษณะทั้งซน/วู่วามร่ วมกับขาดสมาธิ มากกว่า
เพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับที่ชมรมผูป้ กครองสมาธิส้ นั แห่ งประเทศไทย ให้ขอ้ มูลไว้ว่า เด็กผูช้ ายมีภาวะ
สมาธิ ส้ ันมากกว่าเด็กผูห้ ญิง นอกจากนี้ เด็กส่ วนใหญ่มกั มีอาการผสม คือทั้งสมาธิ ส้ ัน ซนมากผิดปกติ
และวู่วาม หุ นหันพลันแล่น รอคอยไม่เป็ น หงุดหงิดง่าย (ชมรมผูป้ กครองสมาธิ ส้ ันแห่ งประเทศไทย.
2556. ออนไลน์)
4. เด็กที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นเด็กที่มีลกั ษณะทั้งซน/วูว่ าม
ร่ วมกับขาดสมาธิ มากที่สุด ส่ วนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีลกั ษณะขาดสมาธิ มากที่สุด และ
ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ล ัก ษณะซน/วู่ว าม มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากเด็ ก ระดับ ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 เป็ นกลุ่ ม ที่ เ พิ่ ง จะเปลี่ ย นจากการเรี ย นในระดับชั้น อนุ บาลที่ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น
กิจกรรมที่ตอ้ งเคลื่อนไหว ครู จึงอาจจะยังไม่เห็นลักษณะของซน/วู่วามและขาดสมาธิ มากนัก แต่เมื่อ
เด็กขึ้นมาเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 การจัดการเรี ยนการสอนในบางกลุ่มสาระมีลกั ษณะของ
การบรรยาย ครู จึ ง เห็ น ลัก ษณะของการซน/วู่ว ามและขาดสมาธิ เ ด่ น ชัด ขึ้ น ส่ ว นเด็ก ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 และ 3 จะเห็นว่าเด็กมีลกั ษณะขาดสมาธิ หรื อซน/วู่วาม เพียงด้านเดียวที่เป็ นเช่นนี้
อาจเนื่ องมาจากเด็กบางคนที่มีอาการเด่นชัดจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์
นักกิจกรรมบําบัด ครู การศึกษาพิเศษ เป็ นต้น เมื่อเด็กได้รับการบําบัดจึงทําให้เด็กบางคนดีข้ ึนนัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ครู ผูป้ กครอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรนําข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้
การช่วยเหลือเด็กต่อไป
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายควรนําข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนป้ องกันและจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ในระดับประเทศ
2. ควรมีการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิส้ นั ของโรงเรี ยนสังกัดหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. ควรมีการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรุ งเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
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