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นโยบายสาคัญของรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ คือ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลอย่างรูปธรรม ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของ
การศึกษาของชาติ
จากการการวัดและประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4–6 ของโรงเรียน
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ปรากฏว่า มีนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก จานวน 3 คน เขียน ไม่ถูกต้อง จานวน
13 คนและบางส่วนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาไทย และวิชา
อื่นๆ และยังส่งผลกระทบต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งลดต่าลงไปด้วย
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
ของนักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จึงได้พัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ
ส ท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
2. หลักการ
สมองเรียนรู้แบบต่อยอด คือการเรียงลาดับเรื่องราวจากง่ายไปยาก
3. แนวคิด
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างระหว่างบุคคล
เกิดขึ้น ได้ 2 ลักษณะ คือ เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิด และเกิดขึ้นทีหลังซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม
ซึ่งทาให้นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และด้านร่างกาย ดังนั้น ครูควรที่จะ
ใช้วิธีการสอนภาษาที่มีความหลากหลาย ด้วยการคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และ
เห็นถึงความสาคัญของการอ่านออกเขียนได้ที่สอดคล้องกับแบบการเรียนหรือศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดย
ครูจะต้องไม่ทอดทิ้งนักเรียนที่อ่อนด้อย สอบตก หรือทาคะแนนไม่ผ่านไว้เบื้องหลัง ครูในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-ป.3) ที่จัดการเรียนรู้ภาษาไทย จะต้องเน้นการสอนอ่านให้เกิดทักษะการอ่านพื้นฐาน แล้วลดการ
สอนตามหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูเป็นวิชาการขาดความน่าสนใจ ไม่สอดคล้องกับความ
สนใจของเด็กในวัยนั้น แล้วหันมาจัดหาหนังสืออื่น ๆ ที่น่าอ่าน และสามารถนามาให้นักเรียนฝึกอ่านเสริมมากกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ ครูส่วนใหญ่ ยังคงไม่เข้าใจหลักการสอนอ่านและเขียน รวมถึงหลักการเรื่อง
การสอนประสมเสียง และการเรียนการสอนการอ่านตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งต้องหาโอกาสที่จะเพิ่มพูน
ศักยภาพในการสอนการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น

4. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานั ก เรี ย นให้ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ อ่ า นคล่ อ งเขี ย นคล่ อ งตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
3.2 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน
3.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
5. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)ร้อยละ 100 อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
4.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)มีนิสัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน
6. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
ดาเนินพัฒนาการอ่านการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามขั้นตอน
“นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท”ดังต่อไปนี้
6.1 “4 จ รู้แจ้งการอ่านการเขียน”
เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้นักเรียนสามาร
อ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถรู้และเข้าใจการอ่านอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการเกี่ยวกับการเขียน โดยใช้วิธีการ ดังนี้
จ แจ้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยการสอนนักเรียนให้รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์โดยการ
ท่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ก่อนเริ่มเรียนวิชาภาษาไทย
จ แจกลูกสะกดและผันเสียง โดยการฝึกให้นักเรียนอ่านสะกดแจกลูกคาและผันเสียง โดยสื่อการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สื่อมัลติมีเดีย CAI10 นาที
จ จาอ่าน จาเขียน โดยการให้นักเรียนฝึกอ่านคาพื้นฐานและเขียนตามคาบอกลงในสมุดวันละ
10 คาทุกวันก่อนเรียนวิชาภาษาไทย หากนักเรียนอ่านผิดหรือเขียนผิด ต้องแก้คาผิดให้ถูกต้องโดยการคัดลายมือ
และสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
จ จดเขียนเรียนประโยค โดยการนานักเรียนอ่านออกเสียงคา ประโยคและเรื่องในบทเรียนหรือ
นอกบทเรียน นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากคาในเรื่องที่อ่าน

6.2 “4 ส เสริมสร้างทักษะอ่านเขียน”
เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียนหนังสือได้คล่อง โดยใช้วิธีการ ดังนี้
ส สะกดคาแม่นยา โดยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงสะกดคาและเขียนลงในสมุด ก่อนเริ่ม
เรียนวิชาภาษาไทยทุกวัน
ส สลับอ่านสลับเขียน โดยการให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคา ประโยค ข่าว เพลง บทร้อยกรอง
บทความหรือเรื่องราวต่างๆจากสื่อทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียน แล้วฝึกเขียนคาศัพท์จากเรื่องที่อ่าน ฝึกแต่ง
ประโยคฝึกแต่งนิทานและคัดลายมือ เป็นต้น
ส สนใจใฝ่เรียนรู้ โดยการให้นักเรียนทาบันทึกรักการอ่านสัปดาห์ละ 2เรื่อง บันทึกการอ่านนอก
เวลาสัปดาห์ละ 3เรื่องและบันทึกครอบครัวนักอ่านตามความสนใจของนักเรียนแล้วส่งให้ครูประจาวิชาภาษาไทย
ตรวจ
ส สอนเสริมอ่านเขียน โดยการคัดกรองนักเรียนทีย่ ังขาดทักษะการอ่านการเขียนมาสอนซ่อม
เสริมในช่วงเวลาว่าง พักกลางวันและหลังเลิกเรียน
6.3 “4ท ทนทานเก่งอ่าน เก่งเขียน”
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ โดยการทบทบการอ่านและ
การเขียนด้วยตนเองอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการ
ดังนี้
ท ทดสอบการอ่านเขียนคาพื้นฐาน โดยให้นักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.3 ทดสอบการอ่านและ
เขียนคาพื้นฐานก่อนเรียนวิชาภาษาไทยทุกชั่วโมง
ท ท่องบทอาขยาน- ทานองเสนาะ โดยให้นักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.3ท่องบทอาขยาน- ทานอง
เสนาะก่อนเรียนวิชาภาษาไทยทุกชั่วโมงและช่วงเวลาพักกลางวันก่อนขึ้นชั้นเรียน
ท ทาบันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้นักเรียนบันทึกรักการอ่านสัปดาห์ละ 2เรื่อง บันทึก
การอ่านนอกเวลาสัปดาห์ละ 3 เรื่อง และบันทึกครอบครัวนักอ่านตามความสนใจของนักเรียนแล้วส่งให้ครูประจา
วิชาภาษาไทยตรวจ
ท ทบทวนการอ่านการเขียน โดยให้นักเรียนทบทวนเรื่องการอ่านการเขียนจากบทเรียนแล้วฝึก
ทักษะการอ่านการเขียนโดยการทาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่21 สู่การประเมินระดับ
นานาชาติ(Pisa)และแบบฝึกพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (Pisa)
7. ผลการดาเนินการ
7.1 ผลที่เกิดกับโรงเรียน
- โรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานัก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

7.2 ผลที่เกิดกับครู
- ครูมีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
7.3 ผลที่เกิดกับนักเรียน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีวินัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สูงขึ้น
8. ประโยชน์ที่ได้รับ
8.1 มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และขยายผลการใช้
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท ไปยังโรงเรียนต่างๆ
8.2 นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท เป็นนวัตกรรมที่นาไปปฏิบัติได้ง่ายและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนในชีวิตประจาวันได้
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ครูควรหลีกเลี่ยงการสอนตามหนังสือ
9.2 ครูควรสอนโดยใช้หลักการสอนภาษา เพื่อให้แนวทางการอ่านออกเสียงและการฝึกเขียนแก่ผู้เรียน

