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1. สภาพปัญหาปัจจุบนั 

นโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ คือ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลอย่างรูปธรรม ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคงของ
การศึกษาของชาติ  

จากการการวัดและประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–6 ของโรงเรียน 
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  ปรากฏว่า  มีนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก จ านวน 3 คน เขียน ไม่ถูกต้อง จ านวน   
13 คนและบางส่วนอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาไทย และวิชา
อื่นๆ และยังส่งผลกระทบต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งลดต่ าลงไปด้วย 
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง  และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  
ของนักเรียน  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  จึงได้พัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาอ่านไมอ่อก เขียนไม่ได้ 4 จ 
ส ท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
2. หลักการ 

สมองเรียนรู้แบบต่อยอด คือการเรียงล าดับเรื่องราวจากง่ายไปยาก 
3. แนวคิด 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เกิดขึ้น ได้ 2 ลักษณะ คือ เกิดขึ้นมาต้ังแต่เกิด และเกิดขึ้นทีหลังซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเล้ียงดูและสภาพแวดล้อม 
ซึ่งท าให้นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และด้านร่างกาย ดังนั้น ครูควรที่จะ
ใช้วิธีการสอนภาษาท่ีมีความหลากหลาย ด้วยการคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และ
เห็นถึงความส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ท่ีสอดคล้องกับแบบการเรียนหรือศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดย
ครูจะต้องไม่ทอดท้ิงนักเรียนท่ีอ่อนด้อย สอบตก หรือท าคะแนนไม่ผ่านไว้เบ้ืองหลัง ครูในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-ป.3) ท่ีจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จะต้องเน้นการสอนอ่านให้เกิดทักษะการอ่านพื้นฐาน แล้วลดการ
สอนตามหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูเป็นวิชาการขาดความน่าสนใจ ไม่สอดคล้องกับความ
สนใจของเด็กในวัยนั้น แล้วหันมาจัดหาหนังสืออื่น ๆ ท่ีน่าอ่าน และสามารถน ามาให้นักเรียนฝึกอ่านเสริมมากกว่า 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ ครูส่วนใหญ่ ยังคงไม่เข้าใจหลักการสอนอ่านและเขียน รวมถึงหลักการเรื่อง
การสอนประสมเสียง และการเรียนการสอนการอ่านตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งต้องหาโอกาสท่ีจะเพิ่มพูน
ศักยภาพในการสอนการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น  



4. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3.2 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยในการอ่านและการเขียนท่ียั่งยืน 
3.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ขอนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 
5. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)ร้อยละ 100 อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
  4.1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี)มีนิสัยในการอ่านและการเขียนท่ียั่งยืน 
 
6. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 

ด าเนินพัฒนาการอ่านการเขียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามข้ันตอน 
“นวัตกรรมการแกไ้ขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ 4 จ ส ท”ดังต่อไปนี้ 

6.1 “4 จ รู้แจ้งการอ่านการเขียน”  
            เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ให้นักเรียนสามาร
อ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถรู้และเข้าใจการอ่านอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการเกี่ยวกับการเขียน โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
  จ แจ้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยการสอนนักเรียนให้รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์โดยการ
ท่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ก่อนเริ่มเรียนวิชาภาษาไทย  

  จ แจกลูกสะกดและผันเสียง โดยการฝึกให้นักเรียนอ่านสะกดแจกลูกค าและผันเสียง โดยส่ือการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ส่ือมัลติมีเดีย CAI10 นาที 

จ จ าอ่าน จ าเขียน โดยการให้นักเรียนฝึกอ่านค าพื้นฐานและเขียนตามค าบอกลงในสมุดวันละ 
10 ค าทุกวันก่อนเรียนวิชาภาษาไทย หากนักเรียนอ่านผิดหรือเขียนผิด ต้องแก้ค าผิดให้ถูกต้องโดยการคัดลายมือ
และสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน 
   จ จดเขียนเรียนประโยค โดยการน านักเรียนอ่านออกเสียงค า ประโยคและเรื่องในบทเรียนหรือ
นอกบทเรียน นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากค าในเรื่องท่ีอ่าน 

 
 



6.2 “4 ส เสริมสร้างทักษะอ่านเขียน”  
เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ให้นักเรียนสามารถ 

อ่านและเขียนหนังสือได้คล่อง โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
  ส สะกดค าแม่นย า โดยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงสะกดค าและเขียนลงในสมุด ก่อนเริ่ม
เรียนวิชาภาษาไทยทุกวัน 
  ส สลับอ่านสลับเขียน โดยการให้นักเรียนได้ฝึกอา่นค า ประโยค ข่าว เพลง บทร้อยกรอง 
บทความหรือเรื่องราวต่างๆจากส่ือท้ังในบทเรียนและนอกบทเรียน แล้วฝึกเขียนค าศัพท์จากเรื่องท่ีอ่าน ฝึกแต่ง
ประโยคฝึกแต่งนิทานและคัดลายมือ เป็นต้น 
  ส สนใจใฝ่เรียนรู้ โดยการให้นักเรียนท าบันทึกรักการอ่านสัปดาห์ละ 2เรื่อง บันทึกการอ่านนอก
เวลาสัปดาห์ละ 3เรื่องและบันทึกครอบครัวนักอ่านตามความสนใจของนักเรียนแล้วส่งให้ครูประจ าวิชาภาษาไทย
ตรวจ 

ส สอนเสริมอ่านเขียน โดยการคัดกรองนักเรียนท่ียังขาดทักษะการอ่านการเขียนมาสอนซ่อม
เสริมในช่วงเวลาว่าง พักกลางวันและหลังเลิกเรียน 
       6.3 “4ท ทนทานเก่งอ่าน เก่งเขียน” 

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี โดยการทบทบการอ่านและ 
การเขียนด้วยตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในการอ่านและการเขียนท่ียั่งยืน โดยใช้วิธีการ 
ดังนี ้

ท ทดสอบการอ่านเขียนค าพื้นฐาน โดยใหน้ักเรยีนระดับช้ันม.1 - ม.3 ทดสอบการอ่านและ
เขียนค าพื้นฐานก่อนเรียนวิชาภาษาไทยทุกช่ัวโมง 

ท ท่องบทอาขยาน- ท านองเสนาะ โดยใหน้ักเรียนระดับช้ันม.1 - ม.3ท่องบทอาขยาน- ท านอง
เสนาะก่อนเรียนวิชาภาษาไทยทุกช่ัวโมงและช่วงเวลาพักกลางวันก่อนขึ้นช้ันเรียน 

ท ท าบันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้นักเรียนบันทึกรักการอ่านสัปดาห์ละ 2เรื่อง บันทึก
การอ่านนอกเวลาสัปดาห์ละ 3 เรื่อง และบันทึกครอบครัวนักอ่านตามความสนใจของนักเรียนแล้วส่งให้ครูประจ า
วิชาภาษาไทยตรวจ 

 ท ทบทวนการอ่านการเขียน โดยใหน้ักเรียนทบทวนเรื่องการอ่านการเขียนจากบทเรียนแล้วฝึก
ทักษะการอ่านการเขียนโดยการท าแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่21 สู่การประเมินระดับ
นานาชาติ(Pisa)และแบบฝึกพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและส่ือสารได้ตามแนวทางการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (Pisa) 
7. ผลการด าเนินการ 

7.1 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน 
 - โรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านัก

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 



7.2  ผลท่ีเกิดกับครู 
 - ครูมีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3                               
7.3 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 สามารถอ่านออก เขียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีวินัยในการอ่านและการเขียนท่ียั่งยืน  
 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

สูงขึ้น 
8. ประโยชน์ที่ได้รับ 

8.1 มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ และขยายผลการใช้
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท ไปยังโรงเรียนต่างๆ 

8.2 นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 4 จ ส ท เป็นนวัตกรรมท่ีน าไปปฏิบัติได้ง่ายและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนในชีวิตประจ าวันได้ 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ครูควรหลีกเล่ียงการสอนตามหนังสือ  
9.2 ครูควรสอนโดยใช้หลักการสอนภาษา เพื่อให้แนวทางการอ่านออกเสียงและการฝึกเขียนแก่ผู้เรียน 


