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บทน า 

               การอ่านเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้และการพฒันาสติปัญญาของคนในสังคม  
การอ่านท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ  
รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความ 
ส าคญัต่อชีวิตมนุษยอ์ยา่งยิง่  อาทิ  การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนักล่าวคือ  การอ่านเป็น
ส่ือกลางของการเรียนรู้  ผูอ่้านมากยอ่มรู้มากและถา้น าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม  สงัคม
นั้นยอ่มมีประสิทธิภาพในการพฒันาไปในทางท่ีถูกท่ีควรอยา่งรวดเร็ว     ดงันั้นการปลูกฝังใหรั้ก  
การอ่านตั้งแต่เยาวว์ยัจึงเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต     นอกจากน้ีการอ่านมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้กล่าวคือ การอ่านเป็นหวัใจของการจดักิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการ
สอนและมีความส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จ   การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิง่อนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้   
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะระดบัประถมศึกษา  หากเร่ิมตน้ดีรากฐานการอ่านของเดก็ก ็
จะดี  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2557)    การอ่านหนงัสือเป็นการพฒันาตนเอง
และการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็นมากในการพฒันาตวัตนของบุคคล   
              การอ่านหนงัสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแมใ้นหมู่ผูรู้้หนงัสือแลว้ก็ตาม  
โดยเฉพาะการอ่านหนงัสือท่ีดีและมีสาระยิง่มีนอ้ยมาก  ทั้งน้ีมีสาเหตุอยูห่ลายประการนบัตั้งแต่  
การขาดแคลนหนงัสือท่ีดีและตรงกบัความสนใจของผูอ่้าน  การขาดแคลนแหล่งหนงัสือท่ีจะยมื
อ่านไดร้วมไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยง่เวลาของส่ืออ่ืน ๆ อาทิ วิทย ุ  โทรทศัน์ รวมทั้ง
ขาดการชกัจูง  การกระตุน้  และการส่งเสริมใหม้ีนิสยัรักการอ่านของโรงเรียน  เมื่อเทียบกบัความ
เพลิดเพลินท่ีไดจ้ากการฟังไดรู้้ไดเ้ห็นเร่ืองต่าง ๆ จากโทรทศัน์แลว้ การอ่านหนงัสือเพื่อการเรียนรู้
ตอ้งใชค้วามพยายามมากกว่าและตอ้งมีทกัษะในการอ่านจึงจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  ถา้จะใหก้ารอ่าน
หนงัสือเกิดเป็นนิสยั  ใชท้กัษะการอ่านเพ่ือการเรียนรู้จ  าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังใหเ้กิดความสนใจใน
การอ่านอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
               พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ   พุทธศกัราช  2542     และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการศึกษากบักระบวนการอ่านและกระบวนการเรียนรู้ไวใ้นมาตรา 4  
โดยระบุไวค้วามว่า  การศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม  
โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม    การสร้างสรรคจ์รรโลงความ 
กา้วหนา้ทางวิชาการ  การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สภาพสงัคมและปัจจยั
เก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้ตลอดชีวิต และในมาตรา 24(3) และ (5) ไดร้ะบุไวว้่า  การจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง    จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรักการอ่านและเกิดความใฝ่รู้
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อยา่งต่อเน่ือง    รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มตลอดจน
ส่ือการเรียนการสอนเพื่ออ  านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมคีวามรอบรู้เต็มศกัยภาพ
ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556)   
              การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตจะเกิดข้ึนได ้  นกัเรียนตอ้งมีนิสยัรักการอ่านซ่ึงจะท าให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวทางการจดัการศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ท่ียดึหลกัว่า  ผูเ้รียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  ดว้ยการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้มาใชแ้กปั้ญหาในการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากน้ีผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมบูรณาการ
องคค์วามรู้ต่าง ๆ  ท่ีเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
              ส าหรับการเขียน   เป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงท่ีใชถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด
และความเขา้ใจออกมาเป็นอกัษรเพ่ือส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ    เป็นเคร่ืองมือพฒันาสติปัญญา
ของบุคคลซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้ขียน และถือว่า 
เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมไดอี้กวิธีหน่ึง นอกจากน้ีการเขียนยงัเป็นทกัษะ
พ้ืนฐานในการแสดงออกท่ีส าคญัในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชา  เพราะตอ้งอาศยัการจดบนัทึก
เพื่อรวบรวมหรือสรุปเร่ืองราวท่ีไดย้นิไดฟั้งไดเ้รียนรู้มาเรียบเรียงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ แลว้บนัทึกไว้
เพื่อความคงทนในการเรียนรู้ 
              จะเห็นไดว้่า ทั้งทกัษะการอ่านและการเขียนต่างก็เป็นปัจจยัส่งเสริมซ่ึงกนัและกนักล่าวคือ ผูท่ี้
เขียนถูกตอ้งชดัเจนกจ็ะเป็นผูท่ี้มคีวามสามารถในการอ่านดว้ยเช่นกนั   ทกัษะการอ่านและทกัษะการ
เขียนต่างก็มีส่วนสมัพนัธก์นัอยา่งสูงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   เพราะทกัษะการอ่าน
เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีนกัเรียนใชเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ  ของบทเรียน  ผลการเรียนนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการอ่านและในขณะเดียวกนัการถ่ายทอดความรู้  ความคิด     ก็ตอ้งอาศยัทกัษะการ
เขียนเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมาย    การเขียนค าท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารส่ือความหมายถูกตอ้ง
มีประสิทธิภาพ    แต่ถา้เขียนค าหรือเขียนประโยคผดิกจ็ะท าใหก้ารส่ือความหมายผดิไปดว้ยเช่นกนั  
ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2557)  ไดก้ล่าวไวว้่า  การอ่านออกและการ
เขียนไดเ้ป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของนกัเรียน  การฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนครูผูส้อน  จึง
ตอ้งใหค้วามส าคญัและพร้อมท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่านและการเขียนของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้ 
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โดยเฉพาะตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชท้กัษะการอ่านเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และใชก้ารเขียนส่ือความหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ  
อาจกล่าวไดว้่า ทกัษะการอ่านและการเขียนเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากในการ
ส่งเสริมใหบุ้คคลเรียนรู้ตลอดชีวิต      ประกอบกบัในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยขีองโลกไดก้า้วหนา้ไป
อยา่งรวดเร็วทั้งดา้นวตัถุและดา้นวิทยาการ  ซ่ึงส่งผลใหส้ภาพของสงัคมกลายเป็นสงัคมแห่งขอ้มูล
ข่าวสาร    คนในยคุน้ีจึงจะตอ้งอ่านและเขียนเพ่ิมมากข้ึนเพราะการอ่านและการเขียนเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการแสวงหาความรู้  ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นผูท่ี้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุของการ
ส่ือสารท่ีไร้พรมแดนหรือท่ีเรียกว่า ยคุโลกาภิวตัน ์
              ความสามารถในการอ่านและการเขียนของผูเ้รียนเป็นปัญหาส าคญัในการจดัการศึกษาของ
ไทยมาอยา่งต่อเน่ือง   ขอ้มูลจากการติดตามและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียนของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558  พบว่า  นกัเรียนอ่าน
หนงัสือไม่ออกและเขียนไม่ไดเ้ฉล่ียร้อยละ 9.70     (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2557) ส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  พบว่า  ในปี
การศึกษา  2559  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีนกัเรียนปกติเขา้สอบทั้งหมด  3,299  คน  ผล
การประเมินการอ่านออกเสียงอยูใ่นระดบัปรับปรุง จ  านวน  133  คน คิดเป็นร้อยละ  4.03  อ่านรู้
เร่ืองอยูใ่นระดบัปรับปรุง  จ  านวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.12  คน  การเขียนค าอยูใ่นระดบั
ปรับปรุง  จ  านวน  252  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.64  การเขียนเร่ืองอยูใ่นระดบัปรับปรุง จ  านวน 130  
คน  คิดเป็นร้อยละ  3.94    (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
2559)     
             จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้    ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงมอบหมายให้
ผูว้ิจยัศึกษาหาสาเหตุของปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดข้องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ในปีการศึกษา  2559  เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหาในภาพรวมระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   โดยจดัท าเป็น
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับใชแ้กปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดแ้ละพฒันาคุณภาพใน
ดา้นการอ่านและการเขียนใหน้กัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งอ่านออกเขียนไดต้ามนโยบาย
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

             1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด ้
             2.  เพื่อสร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้

ค าถามของการวจิยั 

             1.  นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ดเ้กิดจากสาเหตุอะไร 
             2.  ขอ้เสนอเชิงนโยบายอะไรบา้งท่ีสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ไดใ้หป้ระสบความส าเร็จในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ขอบเขตของการวจิยั 

             การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ก  าหนดขอบเขตของผูใ้หข้อ้มูลไว ้ดงัน้ี 
             1.  กลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้คือ  ครูผูส้อนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ของโรงเรียนท่ีมนีกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดใ้นปีการศึกษา  2559   
             2.  กลุ่มเป้าหมายผูร่้วมจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได ้ ประกอบดว้ย 
                    2.1  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการคุณภาพการศกึษาในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จ  านวน  12  คน 
                    2.2  นกัวิชาการอิสระหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการจดัการสอน
ภาษาไทยหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นการอ่านการเขียน 
จ  านวน  4  คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             1.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3    และส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนท่ีมีปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดจ้ะไดแ้นวคิดและแนวทางการแกปั้ญหา
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ดน้ าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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             2.  สถานศึกษาท่ีมีปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดส้ามารถน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นการ
พฒันานกัเรียนใหส้ามารถอ่านออกเขียนไดต้ามเกณฑอ์นัสอดคลอ้งกบัหลกัการตดัสินใจแกปั้ญหา
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดบ้นพ้ืนฐานการใชผ้ลการวิจยัเป็นฐาน  
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
             
         ผูว้ิจยัก  าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาการวจิยัประเดน็ที่ 1 
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียน 
ไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุอะไร 
 

  วธิกีารศึกษา 

 - สมัภาษณ์เชิงลึก 

   (Indepth  Interview) 

-  ตีความขอ้มูล /สร้าง 

ขอ้สรุปสาเหตุของ

ปัญหา 

-   น าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 
 

ผลการวจิยั 

 -  สาเหตุ

นกัเรียนอ่าน

ไม่ออกเขียน

ไม่ได ้

-  ขอ้เสนอเชิง

นโยบายการ

แกปั้ญหา

นกัเรียนอ่าน

ไม่ออกเขียน

ไม่ได ้

 
 

ปัญหาการวจิยัประเดน็ที่ 2 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายการ

แกปั้ญหานกัเรียนอ่าน 

ไม่ออกเขียนไม่ได ้
 

  วธิกีารศึกษา 

 - สนทนากลุ่ม 

    (Focus Group) 

-  จดักระท าขอ้มูลเป็น

กลุ่ม/สร้างขอ้สรุป

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
               นกัเรียนอ่านไม่ออก  หมายถึง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศกึษา  2559    ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3     ท่ีมีผลการ
ประเมินการอ่านออกเสียงและหรือการอ่านรู้เร่ืองอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
               นกัเรียนเขียนไม่ได ้ หมายถึง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศกึษา  2559    ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   ท่ีมีผลการ
ประเมินการเขียนค าและหรือการเขียนเร่ืองอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
               ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  หมายถึง  ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ไดท่ี้ไดจ้ากการสงัเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญใน
การแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดห้รือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการยกระดบัคุณภาพในดา้น
การอ่านและการเขียน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวจิยั 
 

               ปีการศกึษา 2558  กระทรวงศึกษาธิการโดยพลเรือเอก ณรงค ์พิพฒันาศยั รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายให ้ “ปี  2558  เป็นปีปลอดนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได”้  
โดยประกาศไว ้ ณ  วนัท่ี  12  มกราคม  พ.ศ.  2558    
               หลงัจากประกาศนโยบาย  “ปี  2558  เป็นปีปลอดนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด”้
กระทรวงศึกษาธิการไดก้  าหนดมาตรการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
               1.   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ก  าหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการ
อ่านออกเขียนได ้ อ่านคล่องเขียนคล่องและส่ือสารได ้ ให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีความสามารถอ่าน
ออกเขียนได ้ อ่านคล่องเขียนคล่องและส่ือสารได ้ ก  ากบั  ติดตาม  ประเมินผล   การด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
               2.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต  ด  าเนินการประกาศนโยบายแก่โรงเรียนในสงักดั
มีขอ้มูลการอ่านการเขียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น  วิเคราะห์ขอ้มูล  สรุป  และจดัท าแผนซ่อมเสริม
แกไ้ขปัญหานกัเรียนเป็นรายบุคคล  ปรับระบบบริหารจดัการและด าเนินการก ากบั  ติดตาม   นิเทศ
จดัท าแผนงานโครงการและกิจกรรม  ใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหา
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การอ่านการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง  และรายงานผลความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินงานต่อส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              3.  สถานศึกษา ประกาศนโยบายใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ    และตอ้งด าเนินการทุกวิธี
เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนอ่านออกเขียนไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตร  โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีอ่านไม่ออก
เขียนไม่ไดใ้หป้รับระบบบริหารจดัการใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมรับผดิชอบแกไ้ขปัญหาการอ่านการ
เขียนของนกัเรียน   มีแผนซ่อมเสริมนกัเรียนทุกคนท่ีมีปัญหาและซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลใหแ้ลว้
เสร็จภายในภาคเรียนท่ี 2  ประสานผูป้กครองใหรั้บทราบปัญหาและมีส่วนร่วมเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลานอยา่งใกลชิ้ด  ก  ากบั  ติดตาม  นิเทศ  ช่วยเหลือครูแกไ้ขปัญหาการอ่านการเขียนของนกัเรียน
และรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
               1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
               ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีจ  าแนกเป็น  2   กลุ่ม คือ  
                    1.1   ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่านและการ
เขียน คือ  ครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ของโรงเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านและการเขียน  
ในปีการศึกษา  2559  จ านวน  60  คน      
                    1.2  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหาการอ่าน
และการเขียนคือ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ  านวน 6 คน ผูอ้  านวยการ 
กลุ่มงานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3  จ านวน  7  คน  และ
ผูเ้ช่ียวชาญในการแกปั้ญหาการอ่านและการเขียน  จ  านวน  4  คน   รวมประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
จ  านวน  17  คน 
               2.  เคร่ืองมือและเทคนิควธิีการเกบ็ข้อมูลการวจิยั 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ  มีดงัน้ี 
                      2.1  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่านและการเขียนใช้
แบบสมัภาษณ์    โดยใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก  (Indepth  Interview)    เป็นการสมัภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง 
                      2.2  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกปั้ญหา
การอ่านและการเขียนใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มเป้าหมาย  
ผูใ้หข้อ้มูลเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  และรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยผูว้ิจยัสนทนากลุ่มเพือ่เก็บขอ้มูลกลุ่มละ 1  รอบ 
               3.  การวเิคราะห์ข้อมูล   
                 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยการวิเคราะห์เน้ือหาอาศยัการตีความ  
จดักระท าขอ้มูลเป็นกลุ่มและสร้างขอ้สรุปเป็นผลการวิจยั 
               4.  ขั้นตอนการวจิยั 
                 การวจิยัน้ีไดแ้บ่งขั้นตอนการวิจยัออกเป็น  2  ระยะ คือ 
                     4.1  ระยะท่ี 1  การศึกษาสภาพปัญหาการอ่านและการเขียน  มวีิธีการด าเนินการ ดงั 
ต่อไปน้ี 
                             4.1.1  การศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  ซ่ึงเป็นขอ้มูลประเมินผลการอ่านและการเขียน
คร้ังท่ี 4  ของโรงเรียนในสงักดั  ซ่ึงประเมินภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560     เพื่อรวบรวมขอ้มูล
นกัเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านและการเขียนเป็นรายโรงเรียน  จดักระท าขอ้มูลใหเ้ป็นระบบสารสนเทศ
เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลหลกัส าหรับศึกษาหาสาเหตุของปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได ้ 
                             4.1.2  การสมัภาษณ์เชิงลึก  ผูว้จิยัสมัภาษณ์ครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1  ของโรงเรียนท่ีมีปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได ้ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาท่ีท า
ใหน้กัเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได ้  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
ตีความเพื่อสร้างขอ้สรุปของสาเหตุท่ีส่งผลท าใหน้กัเรียนอา่นไม่ออกและเขียนไม่ได ้
                     4.2  ระยะท่่ี

ี
 2  การจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อแกปั้ญหาการอ่านและการเขียน  ผูว้ิจยั  

ด  าเนินการ ดงัน้ี   
                             4.2.1  น าขอ้สรุปสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลท าใหน้กัเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ 
ไดส้นทนากลุ่มกบักลุ่มรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 และผูอ้  านวยการกลุ่มงานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อ 
จดัท าร่างขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้  ซ่ึงน าสนทนากลุ่ม
โดยผูว้ิจยั    ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มจดัท าเป็นร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกปั้ญหา  
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด ้ เพื่อน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญวพิากษต่์อไป 
                             4.2.2  น าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ใหผู้เ้ช่ียวชาญวิพากษร่์างขอ้เสนอเชิงนโยบายในประเด็นความ  
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เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของขอ้เสนอเชิงโยบาย    เพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหา  
นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ดใ้นระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่อไป 

               ขั้นตอนการวจิยัสามารถเขียนเป็นแผนผงั ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขั้นตอนการวจิยั การด าเนินการ ผลทีไ่ด้รับ 

          ระยะที่ 1 

การศึกษาสภาพ

ปัญหาการอ่านและ

การเขียน   

 1.  การศึกษาเอกสารรายงาน
ผลการประเมินการอ่านและ
การเขียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ปี
การศึกษา  2559   
2.  การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 ไดส้าเหตุของปัญหา
นกัเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได ้
 

          ระยะที่ 2 

การจดัท าขอ้เสนอ

เชิงนโยบายเพื่อ

แกปั้ญหาการอ่าน

และการเขียน   

 1.  สนทนากลุ่มกบั
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานใน
สงักดั สพป.นศ. 3  เก่ียวกบั
การแกปั้ญหานกัเรียน 
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ 
2.  สนทนากลุ่มกบั
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได ้

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย
การแกปั้ญหา
นกัเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได ้
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สรุปผลการวจิยั 

               1.  สาเหตุปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้   จากการสมัภาษณ์เชิงลึกครูผูส้อนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ของโรงเรียนท่ีมีปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ ปีการศึกษา
2559  พบว่า  เกิดจากสาเหตุส าคญั   5  ประการ  ดงัน้ี 
                    1.1  ความพร้อมท่ีแตกต่างของเดก็ปฐมวยั 
                    1.2  เด็กเส่ียงท่ีจะเป็นเดก็พิเศษเรียนรวม 
                    1.3  นกัเรียนขาดเรียนบ่อย   
                    1.4  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
                    1.5.  นกัเรียนมีปัญหาทางดา้นครอบครัว  
               2.  ขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได ้ จากการสนทนา
กลุ่มกบัผูอ้  านวยการกลุ่มงานในสงักดั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพการศกึษาและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการก าหนดมาตรการแกปั้ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้  
ไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นการอ่านและการเขียน ซ่ึงสามารถสงัเคราะห์และสรุปเป็น
ขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหาการอ่านและการเขียน ไดด้งัน้ี 
                    2.1  นิเทศ ติดตาม การจดัท าหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัไปใช ้ โดย  
เนน้การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมดา้นการใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยัท่ีสอดคลอ้ง  
กบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2560 
                    2.2  ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และ 
ทอ้งถ่ินร่วมแกไ้ขปัญหานกัเรียนขาดเรียนบ่อยและนกัเรียนมีปัญหาทางดา้นครอบครัว 
                    2.3  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพฒันาระบบคดักรองนกัเรียนใหเ้ขม้แข็ง 
                    2.4  พฒันาครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสอน
ไม่ตรงวิชาเอกภาษาไทย 
                    2.5  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การจดัค่ายฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนในระดบัเครือข่าย
และระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                    2.6  สนบัสนุนงานวิจยัในชั้นเรียนประเภทถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีประสบความ 
ส าเร็จในดา้นการด าเนินงานตามนโยบาย  “นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งอ่านออกเขียนได”้ 
                    2.7  บนัทึกเกียรติยศครูสอนดีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ระดบัเขตพ้ืนการศึกษาและพฒันา
ส่งต่อสู่ระดบัชาติ 
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อภปิรายผล 

               ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดข้องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เกิด 
จากสาเหตุส าคญั  5  ประการ คือ 1)  ความพร้อมท่ีแตกต่างของเด็กปฐมวยั 2)  เด็กเส่ียงท่ีจะเป็นเดก็
พิเศษเรียนรวม  3)  นกัเรียนขาดเรียนบ่อย  4)  ครูสอนไมต่รงวิชาเอก  และ 5) นกัเรียนมีปัญหาทาง 
ดา้นครอบครัว     สาเหตุของปัญหาดงักล่าวสามารถอภิปรายช้ีแจงเหตุแห่งปัญหาในแต่ละประเด็น
ไดด้งัน้ี 
               ความพร้อมท่ีแตกต่างของเดก็ปฐมวยั  เป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการอ่านและการเขียนดงัน้ี 
คือ  เด็กอนุบาล 2  ในแต่ละสถานศึกษามีความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนไม่เท่าเทียมกนั  อาทิ  
บางสถานศึกษาก าหนดความสามารถดา้นการเขียนแค่เพียงใหขี้ดเขียนเป็นเสน้   จะไม่เนน้การเขียน
ตวัอกัษรหรือพยญัชนะไทยทั้ง  44  ตวั ส าหรับการสอนอ่านก็จะไม่เนน้ใหอ้อกเสียงตวัพยญัชนะไทย
ทั้ง 44  ตวัเช่นกนั  เมื่อเด็กอนุบาล 2  เขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีความพร้อมท่ีแตกต่างกนั 
นกัเรียนท่ีมีความพร้อมน้อยกว่าจะเรียนรู้ไม่ทนัเท่าเทียมกบันกัเรียนท่ีมีความพร้อมท่ีสูงกว่า  ถึงแมน้ครู
จะสอนซ่อมเพ่ิมเติมใหโ้ดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   เพื่อใหน้กัเรียนมีความพร้อมท่ี
เท่าเทียมกนัหรือมีระดบัสติปัญญาท่ีจะเรียนรู้ใกลเ้คียงกนั  แต่มกัจะพบว่านกัเรียนท่ีมีความพร้อม
นอ้ยกว่า  จะมีความสามารถในการอ่านและการเขียนมีคุณภาพต ่ากว่านกัเรียนท่ีมีความพร้อมสูง
กว่า  เมื่อมีการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและการเขียนก็จะพบว่า   นกัเรียนเหล่าน้ีจะมี
ปัญหาในดา้นการอ่านและเขียนคือ  การไม่ออกและเขียนไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด   
               เด็กเส่ียงท่ีจะเป็นเดก็พิเศษเรียนรวม  ซ่ึงหมายถึง  “คนพกิาร”  ตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  2550   และฉบบัท่ี 2    พ.ศ.  2556     
เด็กเส่ียงท่ีจะเป็นเดก็พิเศษเรียนรวมเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บการคดักรองจาก  “ผูด้  าเนินการคดักรองคน
พิการทางการศึกษา”   ในระดบัสถานศึกษาว่าเป็นเด็กพิการประเภทใด  เม่ือเป็นเช่นน้ี   “เด็กพกิาร
หรือคนพิการ”  ก็จะเป็นเดก็ปกติในระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา  เดก็พกิารเหล่าน้ีก็จะ
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้เหมือนกบัเดก็ปกติทัว่ไป  ซ่ึงไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.  2552  ท่ีระบุไวใ้จความส าคญัว่า   “แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล”  จะตอ้งจดัท าข้ึนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพกิารเป็นเฉพาะบุคคล  โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ครู  และสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผนการจดัการศึกษา
ให้คนพิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงในแผนจะตอ้งระบุระดบัความสามารถในปัจจุบนั เป้าหมาย
ระยะยาว จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  วิธีการวดัประเมินผลและเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล   
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การก าหนดเทคโนโลย ี ส่ิงอ  านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา     
จากเหตุผลดงักล่าวเมื่อ  “เด็กพกิาร”  เรียนรวมกบัเด็กปกติ     มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้เหมือนกบัเดก็ปกติ  จึงส่งผลให ้   “เด็กเส่ียงท่ีจะเป็นเด็กพิเศษเรียนรวม”  
มีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  
              เด็กขาดเรียนบ่อย  ส่งผลต่อการอ่านและการเขียนเน่ืองจาก    “เดก็ท่ีขาดเรียนบ่อย”    จะได ้
รับการจดัการเรียนรู้หรือไดเ้รียนรู้ไม่ต่อเน่ือง  ซ่ึงตามหลกัการการจดัการเรียนรู้หรือหลกัการเรียนรู้
เก่ียวกบัทกัษะการอ่านและการเขียนจะตอ้งเป็นไปตามล าดบั  อาทิ  เด็กจะตอ้งรู้จกัพยญัชนะ อ่าน
พยญัชนะ เขียนพยญัชนะ  เด็กจะตอ้งรู้จกัสระ  อ่านสระ  เขียนสระ  เดก็จะตอ้งไดรั้บการฝึกการน า
พยญัชนะมาผสมกบัสระแลว้สามารถอ่านออกเสียงเป็นค าได ้ เป็นตน้  เม่ือเด็กขาดเรียนบ่อยเด็กก็
จะไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่าน  และการเขียนไม่ต่อเน่ือง  จึงส่งผลใหน้กัเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ไดต้ามสภาพของปัญหาการอ่านและการเขียนท่ีพบในงานวิจยัน้ีดงักล่าว 
              ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  หมายถึง ครูท่ีไม่ไดจ้บวิชาเอกภาษาไทยแต่ไดรั้บมอบหมายให้ท า
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ครูท่ีไม่ไดจ้บวิชาเอกภาษาไทยถา้
ไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นการสอนทกัษะการอ่านและการเขียนยอ่มมีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้
แตกต่างกบัครูท่ีจบวิชาเอกภาษาไทยโดยตรง    การเตรียมการจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามล าดบัว่า
ดว้ยการจดัการเรียนรู้วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะ  อาทิ   ไม่มีความมัน่ใจเก่ียวกบัขั้นตอนหรือ
กระบวนการฝึกการอ่านและการเขียนในเชิงหลกัการหรือในเชิงทฤษฎีท่ีถูกตอ้งว่าเป็นอยา่งไรเม่ือ  
จดัการเรียนรู้ไม่อิงหลกัการหรือทฤษฎีการสอนกจ็ะส่งผลใหน้กัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดต้าม                
ความคาดหวงัท่ีก  าหนด นัน่คือ นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้หรือเกิดทกัษะในดา้นการอ่านและการเขียน   
ไดต้ามมาตรฐานการอ่านและการเขียนท่ีก  าหนดไว ้
              นกัเรียนมีปัญหาทางดา้นครอบครัว    เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมีนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวไวใ้นท านอง
เดียวกนัว่าสมัพนัธภาพของบุคคลในครอบครัวมีความสมัพนัธต่์อการเรียนรู้  หากสมาชิกคนใดมี
ปัญหาทางดา้นจิตใจ  ดา้นอารมณ์     ดา้นบรรยากาศในครอบครัว   ดา้นสภาพของชุมชนและสงัคม
ท่ีไม่พึงประสงคย์อ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไมพ่ึงประสงค ์    นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้น
ครอบครัวมกัจะนัง่ในหอ้งเรียนโดยไม่สนใจเรียน  นัง่เรียนอยา่งไม่มีความสุข  จิตใจ  สมอง  หรือ
วุฒิภาวะทางดา้นปัญญาไม่เปิดรับในการเรียนรู้จึงส่งผลใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีมีปัญหาดา้นการอ่านและ
การเขียนดงักล่าว  
            2.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคใ์นการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ดแ้ละเพื่อ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีประกาศเป็นนโยบาย
ไวว้่า  “นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ตอ้งอ่านออกเขียนได”้  ดงันั้นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
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บริหารจดัการคุณภาพในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ควรน าผลการวิจยัน้ีไปพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบายและก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนคุณภาพดา้นการอ่านการเขียนเขา้สู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม  ขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดท่ี้ไดจ้ากผลการวิจยัน้ี
และควรน าไปพจิารณาก าหนดเป็นนโยบายและก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนคุณภาพดา้นการอ่าน
และการเขียน  มี  7  ประการ ดงัน้ีคือ   1)  นิเทศ  ติดตาม  การจดัท าหลกัสูตรและการน าหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัไปใช ้  โดยเนน้การนิเทศ  ติดตาม  การเตรียมความพร้อมดา้นการใชภ้าษาส่ือสารได้
เหมาะสมกบัวยัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พ.ศ.  2560  2) ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถ่ิน  ร่วมแกไ้ขปัญหานกัเรียนขาด
เรียนบ่อยและนกัเรียนมีปัญหาทางดา้นครอบครัว  3)  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพฒันาระบบคดักรอง
นกัเรียนใหเ้ขม้แข็ง  4)  พฒันาครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เน้นครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอกภาษาไทย  5) ส่งเสริม  สนบัสนุน  การจดัค่ายฝึกทกัษะการ
อ่านและการเขียนในระดบัเครือข่ายและระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  6) สนบัสนุนงานวิจยัในชั้นเรียน
ประเภทถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย  “นกัเรียนท่ีจบ
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 ตอ้งอ่านออกเขียนไม่ได ้   และ 7)  บนัทึกเกียรติยศครูสอนดีชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1  ระดบัเขตพ้ืนการศึกษาและพฒันาส่งต่อสู่ระดบัชาติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

               1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

                    1.1  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในฐานะผูก้  าหนดนโยบายควรประกาศนโยบายและ
ก าหนดมาตรการด าเนินงานเร่งรัดพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนต่อสถานศึกษาและ
สาธารณชนทราบอยา่งทัว่ถึง 
                    1.2  สถานศึกษาในฐานะผูน้  านโยบายเขา้สู่ภาคปฏิบติัควรประกาศนโยบายต่อครูและ
ผูป้กครองนกัเรียนทราบอยา่งทัว่ถึง 
                    1.3  สถานศึกษาควรน านโยบายเขา้สู่ภาคปฏิบติัโดยประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบท
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อใหก้ารปฏิบติัตามนโยบายบรรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง   

               2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป    
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               ควรวจิยัเพ่ือศึกษาผลการน าขอ้เสนอเชิงนโยบายจากการวจิยัคร้ังน้ีไปปฏิบติัทั้งในระดบั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดบัสถานศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงประเมิน  (Evaluative 
Research)  
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