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การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ 
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
3. เพ่ือศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559 
จํานวน 30 คน  โดยการสุมแบบเจาะจง  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน  ดังน้ี  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา
แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความสามารถ
ในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ข้ันตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ผลการวิจัยพบวา  1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัด
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนว
ทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปน
ฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดาน
การนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียน  ควรแจงผล
การนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผลไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป   2. ผลการศึกษา
ความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66  3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการ
แกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา จากการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของการอานและการเขียนท่ีไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได ดังน้ี การอานคา t-test  = 19.64 และการ
เขียนคา t-test = 23.50 
 

Abtract 
The purposes of this research were to 1) study on how to improve literacy of the 

students in the mentioned school 2) study the literacy of the students in border patrol police 
school and 3) analyze the results after implementing the guideline on how to improve literacy. A 
sample was 30 grade-1 students, selected by purposive sampling method. This research was 
divided into 3 steps. The first step, researchers studied on how to improve the reading and 
writing ability of the students. The second step researchers studied the ability of students in the 
mentioned school on reading and writing and the third step was analyzing the results after 
implementing the guideline on improving the reading and writing ability. 

 
The result indicated that: 

1. The guideline on how to improve the reading and writing ability of the students, from 
the management aspect, the discussion group proposed that teachers must become 
aware of the importance of literacy by using Brain Base Learning principle and organize 
the knowledge management (KM) activities with another schools in order the exchange 
the literacy knowledge. On educational management aspect, the group suggested that 
teachers must prepare classes using Brain Base Learning activity, let students share 
knowledge between themselves during classes and teachers must improve themselves 
continuously. According to the supervisor aspect, the group suggested that the school 
should report the audit result back to teachers in order for them to improve. 

2. From the statistical analysis, the data showed that the ability to read of students before 
class equal of 35.20 on average, S.D. was 7.59 and percentage was 36.23 percent. After 
class, the average was 59.00, S.D. was 12.32 and percentage was 61.26 percent. The 
ability to write of students before class, the average was 33.77, S.D. was 4.25 and 
percentage was 33.77 percent and after class, average was 59.67, S.D. was 5.12 and 
percentage was 59.66. 

3. The analysis results after implementing the guideline on improving the literacy of 
students found that, for reading, t-test = 19.64 and writing, t-test = 23.50. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการอาน  วาการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  ยิ่งถาเปนเด็กใน
ระดับประถมศึกษาดวยแลว การอานเปรียบเหมือนกุญแจทองท่ีเด็กจะใชไขไปสูความรูท้ังปวง โดย บันลือ พฤกษะ
วัน (2534, หนา 1) แตสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นเปนสิ่งท่ีทราบกันดีวาผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
เด็กไทยยังอยูในระดับต่ํา  ใหทํากลาววาผูเรียนทุกเพศทุกวัยตองไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน 
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เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหผูเรียนใชแสวงหาความรู เพราะการเรียนวิชาตาง ๆ ตองอาศัยการอานเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
และการอานยังเปนทักษะสําคัญ ในการฝกคิดวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545, หนา 42) ท่ี
กลาววา การสงเสริมความสามารถในการอานแกเด็กน้ันเปนงานท่ียากมาก เพราะการอานไดน้ันมิไดหมายความแค
เห็นตัวอักษรแลวอานออกเสียงเทาน้ัน แตยังหมายถึงการเขาใจความหมายความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความมุงหมาย
ของผูเขียนดวย และเด็กจะสามารถอานไดดีน้ันครูตองมีวิธีการสอน ท่ีหลากหลาย เสง่ียม โตรัตน (2546, หนา 26) 
ไดเสนอแนวทางไววา ผูสอนจะตองมีกลยุทธในการสอนแบบตาง ๆ และฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล โดยอาศัยขอมูลท่ีมีเช่ือถือได  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดแกไข
ปญหาโดยการจัดพิมพแบบเรียนเร็วใหม ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิฑูร และนายฉันท 
ขําวิไล ท่ีใชสอนในระดับ ช้ัน ป.1-3 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดมานะ มานี มานะ ปติ ชูใจ รวมถึงจัดพิมพคูมือ
การสอนอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง และสื่อสารได แจกโรงเรียนท่ัวประเทศ รวมท้ังประกาศเปน
นโยบายการใหทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการสอนมาเปนการสอนแบบแจกลูกสะกดคําท้ังหมด ตามท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปพิจารณากลับไปใชวิธีการสอนแบบ
แจกลูกสะกดคําแบบเดิม ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเด็กอานออกเขียนได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนโยบายวา ภายในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จะตองอานออกเขียนได 
100% ยกเวน เด็กพิการ ตางดาว หรือมีปญหาทางการเรียนรูจริงๆ ไทยรัฐ. (2559). เจาะปมรอนรับวันเด็ก อะไรทํา
ใหเยาวชนไทยอานไมออก. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27 ,มิถุนายน]   
 

 นักวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธกับสมองไววา 
สมองเปนกระบวนการคูขนานสมองเปนอวัยวะท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในรางกาย การท่ีมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง 
ๆ  ไดน้ันจะตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานของการรับรู  รับความรูสึกจากประสาทสัมผัส  ไดแก  ตา
ทําใหเห็น  หูทําใหไดยิน  จมูกทําใหไดกลิ่น  ลิ้นทําใหไดรับรส  และผิวกายทําใหเกิดการสัมผัสและสมองไมไดมี
หนาท่ีเฉพาะรับรูแตเพียงอยางเดียว  แตจะเปนอวัยวะท่ีสําคัญตอการพัฒนาของอวัยวะท้ังหมดของรางกาย  ซึ่งจะ
รวมถึงการคิด  การเรียนรู  การจํา  และพฤติกรรมของมนุษย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนควรจะมีความรู
เก่ียวกับการทํางานและการพัฒนาของสมอง GotoKnow. (2554). การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain 
Based Learning). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27,มิถุนายน]   

เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนตองสอดคลองกับความตองการของสมองระยะน้ัน สมองของแตละคนมี
ความแตกตางกัน เชนในวัย อายุ 5-6 ป สมองสวนรับสัมผัสและสวนเคลื่อนไหวพัฒนาอยางรวดเร็ว การเรียนการ
สอนจึงตองเนนการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวและระบบรับสัมผัส  นอกจากน้ีถาเด็กเรียนรูขณะท่ีมีความสุข สมอง
จะเปดทํางานพรอมท่ีรับองคความรูทุกอยางอยางเต็มท่ีและเต็มศักยภาพ วิโรจน  ลักขณาอดิศร (2550, ไมมีเลข
หนา) กลาววาหลักพ้ืนฐานของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานคือ การเรียนรูท่ีทําใหเด็กเกิดการตืน่ตัวแบบผอนคลาย 
สรางบรรยากาศใหเด็กไมรูสึกเหมือนถูกกดดัน แตมีความทาทาย ชวนใหคนหาคําตอบ การทําใหผูเรียนจดจอใน  สิ่ง
เดียว โดยการใชสื่อหลายๆแบบรวมท้ังยกสถานการณจริงมาเปนตัวอยาง ทําใหเกิดการเช่ือมโยงความรูหลาย ๆ 
อยาง การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชวยพัฒนาดานการอาน การเขียนรวมท้ังทักษะการฟงและการพูดดวย ( 
สมทรง สวัสดี, 2549 )  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง  นําการ
เรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  
 

http://www.thairath.co.th/content/560044
http://www.thairath.co.th/content/560044
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก   
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 3. เพ่ือศึกษาผลการใช
แนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559 จํานวน 
30 คน  โดยการสุมแบบเจาะจง 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา  
 เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาถึงการจัดเน้ือหาตามสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

  แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
 
 การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ผูศึกษา
ไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

  ข้ันตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  

 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก 

 สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
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 แหลงขอมูล 
 ผูใหขอมูลเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน 
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  
34  จังหวัดตาก จํานวน 10 คน ดังน้ี 
 1) ครูใหญ      จํานวน 3 คน   
 2) ครู      จํานวน 3 คน   
 3) กองการศึกษา กองกํากับตํารวจ 
    ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก   จํานวน 2 คน   
 4) ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
    ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จํานวน 2 คน 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
  1.  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลยกรางแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 
ท่ี 34  จังหวัดตาก 
  2. ผูใหขอมูลรวมสนทนากลุมเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ 
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก และเสนอประเด็นตางๆเพ่ิมเติม 
การวิเคราะหขอมูล    
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
รายละเอียดและข้ันตอน การดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน 

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน 

ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 
 

เคร่ืองมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการ 
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ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไม
ออก เขียนไมได" และ "นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตองอานออกเขียนได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม" 
 

เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
ผูศึกษาทดสอบการอาน  การเขียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

แมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  จํานวน 
30 คน เปนรายบุคคล 

 
ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  

 แหลงขอมูล 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

 
เคร่ืองมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไมออก 
เขียนไมได" และ "นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตองอานออกเขียนได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม" 

เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
 ผูศึกษาทดสอบการอาน  การเขียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม
กลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  จํานวน 
30 คน เปนรายบุคคล 
 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ดานการ
บริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  คือ ตองการสรางความ
ตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  ดานการ
จัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ ครูตองมี
การเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียนไดมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยู
เสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอาน
ไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผลไปปรับปรุง 
แกไข และพัฒนาตอไป 
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอาน
ออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียน
ไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66 
3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก   
พบวา  ดานการอาน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 35.20  และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 59.00 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ดานการเขียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 33.77  และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 39.67 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  พบวา  ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  
คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษา
อ่ืนๆ  ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด 
คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียน
ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผล
ไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป        2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปน
รอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอย
ละ 59.66  3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัด
ตาก   พบวา  จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการอานและการเขียนท่ีไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได 
ดังน้ี การอานคา t-test  = 19.64 และการเขียนคา t-test = 23.50  ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก  ผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง  นําการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) 
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Duman  (2006 : 23-28) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
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สมองเปนฐาน (Brain-based Learning : BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจของ
ผูเรียน จากรูปแบบการสอน แบบ BBL กับการสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) ผลการศึกษา
พบวา ผูเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียน
ดวยรูปแบบการสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลางอยางมีนัยสําคัญ ผูเรียนรูสึกมีความสุข มีความคิดเชิงบวกในการรวม
กิจกรรม การเรียนการสอน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ Ozden and Gultekin  (2008 : 1-17) ไดศึกษาผลการ
ใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดตามสมองเปนฐาน (Brain-based Learning: BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู ของนักเรียนช้ัน เกรด 5 ปการศึกษา 2004-2005 จํานวน 2 หองเรียน 
โดยแบงเปนหองทดลอง ท่ีใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน(The Principles of Brain-based 
Learning) ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรูกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วัลภา กาแกว (2550 : 82-83) ไดพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย นักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทยมีคาประสิทธิภาพการอาน
เทากับ 85.40/84.50 และดานการเขียนเทากับ 84.50/89.50 และผลสัมฤทธ์ิทางการอานและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนท่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วงเดือน โปธิปน (2553 : 71-72)  การพัฒนาการอานและเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ท่ีเรียนรูชาโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุกในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3  ผลการวิจัย
พบวา  1. ความกาวหนาดานการอานและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 ท่ีเรียนรูชาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 ป การศึกษา 2552 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุก ใน
ภาพรวม หนวยท่ี 1 หนวยหมูบานแสนสุข ดานการอานมีความกาวหนาเทากับ รอยละ 49.55 ดานการเขียนมี
ความกาวหนาเทากับรอยละ 50.00 และหนวยท่ี 2 หนวยจิตแจมใสรางกายสมบูรณ ดานการอานมีความกาวหนา
เทากับ รอยละ 58.18 ดานการเขียนมีความกาวหนาเทากับรอยละ 56.36  2. แบบแผนการพัฒนาดานการอานและ
การเขียนสาหรับนักเรียนท่ีเรียนรูชาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 สรุปไดเปน 3 
ข้ันตอน ดังน้ีข้ันตอนท่ี 1 วางแผนพัฒนาข้ันตอนท่ี 2 สรรหานวัตกรรมข้ันตอนท่ี 3 นําสูการปฏิบัติ  และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  ธารทิพย  ขัวนา  (2557 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ผลการวิจัยพบวา  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  พบวา  1) ไดรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวย 9  องคประกอบคือ  1) 
ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ  2)  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน  3) 
วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ 4)  กระบวนการเรียนรู  มี 4  ข้ันตอน  คือ (1)  ข้ันการ
เตรียมความพรอม  (Preparation)  (2)  ข้ันการปฏิบัติการอานและเขียนสือ่ความ  (Action)  (3)  ข้ันการตรวจสอบ
การอานและเขียนสื่อความ  (Checking)  และ(4)  ข้ันการประยุกตใช  (Apply)  5)  บทบาทครู  6)  บทบาท
นักเรียน  7)  บรรยากาศการเรียนรู  8)  สื่อและแหลงเรียนรู  และ9) การประเมินผล  และ2)  ผลการวิเคราะห  
การทดลองใช  (Try out)   พบวา  2.1)  รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2)  เทากับ 83.85/ 84.12   เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดรอยละ 80/80  2.2)  คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และ2.3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  และ2.  ผลการใชรูปแบบการสอนอานและเขียน
สื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  พบวา 2.1)  รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  สําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2)  เทากับ 84.03/84.78   
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 2.2)  )  คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ2.3)  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด   
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัด
ตาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

 
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  

1.1  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน  ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
สามารถนําแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดท่ีเกิดจากการศึกษาในครั้งน้ีไปพัฒนา สงเสริม การอาน 
การเขียนภาษาไทย อันเปนการตอยอดใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรู   

1.2  เปนขอมูลเชิงนโยบายเพ่ือวางแผนใหผูเก่ียวของทุกระดับ ทุกภาคสวนมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหอานคลองเขียนคลองและสื่อสารไดอยางจริงจังและตอเน่ือง 

1.3  เปนตนแบบแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมได  สําหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ  ได 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

2.1 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมในการแกปญหาดานอ่ืน ๆ  ในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก   

2.2 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือการแกปญหาการอานไมออก  
การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

2.3 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ  BBL  ในรายวิชาอ่ืน ๆ    
2.4 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
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