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The purpose of this research was to develop the ability to read and write words 

with the replacement of Thai vowels through differentiated instruction activities among Year One 
students from the international programme. The participants were studying in Year One in the 
second semestrer of the 2018 academic year at a demonstration school with an international 
programme. One classroom was selected by purposive sampling. The instrument used in the 
study consisted of a set of differentiated instruction activities including an ability test involving 
reading and writing words with the replacement of Thai vowels. The lesson plans used 
differentiated instruction activities including seven plans, teaching materials and worksheets 
through differentiated instruction activities at three levels, rated as simple, moderate and 
difficult. The duration of the experiment was conducted over five weeks, at two or three days 
per week, and fifty minutes per class. A descriptive analysis was used to establish the average 
comparison scores of pre-and-post achievement tests. The research found that developing the 
ability to read and write words with the replacement of Thai vowels through differentiated 
instruction activities among Year One students from the international programme were higher 
after the experiment. 

 
Keyword : Differentiated instruction, Reading ability, Writing ability, Thai vowel replacement, 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ตามปฏิญญาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ 

(UNESCO) ได้กลา่วถึงการศกึษาแบบเรียนรวมว่าเป็น “การศกึษาเพ่ือทกุคน” (Education for all) 
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเก่ียวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ชุมชน เป็นกระบวนการท่ีพยายามลดการแบ่งแยก หรือการแยกจากกันทางการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีเน้นให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือเนือ้หาท่ีน ามาสอนกับเด็ก วิธีท่ีครู
น ามาใช้สอน ตลอดจนกลไกต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมไปถึงการวดัผลประเมินผล ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการศึกษาส าหรับเด็กทุกคน ตามความเหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็ก 
และถือเป็นความรับผิดชอบของระบบการศกึษาท่ีจะต้องด าเนินการดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ผดงุ อารยะวิญญู และคณะ, 2550) หมายรวมถึงชาร์ด (Chard, n.p.) ได้กล่าวถึงการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการศึกษาว่าด้วยเร่ืองของคนพิการ ในปี ค.ศ. 1997 โดยมีการปรับปรุง
พระราชบญัญัติการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือให้นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึง
หลกัสตูรการศกึษาทัว่ไปได้เช่นเดียวกนักบันกัเรียนปกติ และครูคือบคุคลส าคญัท่ีจะต้องพิจารณา
ถึงวิธีการตา่ง ๆ ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับนกัเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเพ่ือลดช่องว่างระหว่างนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จาก
ข้อความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของผู้ เรียนจะสามารถพฒันาได้อย่างเตม็ศกัยภาพนัน้
ขึน้กับครู ผู้สอนเป็นส าคญัหากครูสามารถจดักระบวนการในการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันา
ความรู้ความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคนได้ด้วยวิธีการท่ีมีความหลากหลาย และแตกตา่งกนัตาม
ความถนดั ความสนใจ และความพร้อมของผู้ เรียนแต่ละบุคคลได้นัน้ ประสิทธิผลของการเรียนรู้
ของผู้ เรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

การเรียนรวมมีพืน้ฐานมาจากการยอมรับว่าเด็กทุกคนแตกต่างกัน เด็กแต่ละคนมี
ความสามารถ และความถนดัชอบพอแตกตา่งกันไป ซึ่งแน่นอนน าไปสู่การท่ีเด็กแตล่ะคนมีความ
ต้องการทางการศึกษาแตกต่างกันไปด้วย ความแตกต่างของเด็กเป็นพิเศษท่ีมีคณุค่าในตนเอง 
และโรงเรียนมีหน้าท่ีท่ีจะรักษาความพิเศษของเด็กแตล่ะคนไว้ แทนท่ีเดก็จะต้องปรับเปล่ียนตวัเอง
ให้สอดคล้องกับลกัษณะการสอนของครู หรือดิน้รนให้ตนเองได้มาตรฐานท่ีมีอยู่มาตรฐานเดียว
ของครู ครูควรจะเป็นฝ่ายปรับเปล่ียนการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
เด็กแต่ละคนและช่วยให้เด็กพฒันาตนเองให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ตามศกัยภาพของตวั
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เด็กเอง (กนกพร วิบลูพฒันะวงศ์, 2560) สอดคล้องกบั (ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, 2558 - 2559)
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
ความส าคญักบัผู้ เรียนแตล่ะคนเพ่ือวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบรูณ์ มีพฒันาการ
สมวยัอย่างสมดลุทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา การจดัการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้ค้นพบและแสดงออกถึงศกัยภาพของตนเอง ครูผู้ สอนจึงควรมีข้อมูลของผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลส าหรับใช้ในการวางแผนการจดักิจกรรม การเรียนการสอน และน าไปพฒันาผู้ เรียนให้
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้ เรียนแต่ละคน สอดคล้องกับ (ผดุง อารยะวิญญู, 2559) ท่ี
กล่าวถึงการสอนท่ีแตกต่าง คือการท่ีครูจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของเด็กแตล่ะคน เพ่ือให้เด็กมีพฒันาการทางการเรียน เรียนได้ตามความสามารถ
และตามลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยมีหลักการในการสอนท่ีแตกต่างว่า  
“เดก็ตา่งคนใช้วิธีสอนตา่งกนั” (No One Size Fits All) หมายความวา่ ลกัษณะของการสอนของครู
จะต้องสอนให้แตกต่างกนัใน 4 ลกัษณะ คือ เนือ้หาวิชา กระบวนการ ผลผลิต และสภาพแวดล้อม
ในการเรียน ดงันัน้การจดัการเรียนรวม ครูจึงควรให้ความส าคญักับเด็กในห้องเรียนทุกคนอย่าง
เท่ า เ ทียมกัน โดยไม่ มี เ ง่ื อนไข  และ มี เทคนิคการจัดการ เ รียนการสอนตามลักษณะ  
เดน่ - ด้อยของผู้ เรียนแต่ละคนเพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของผลการเรียนท่ีมีประสิทธิผลต่อไป 
เช่นเดียวกับ ทอมลินสนั (Tomlinson, 2000) กล่าวถึงพืน้ฐานของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความแตกตา่งระหว่างบคุคลนัน้ ครูจะต้องมีความพยายามในการตอบสนองตอ่ความหลากหลาย
ของนักเรียนในชัน้เรียน เม่ือใดก็ตามท่ีครูเข้าถึงนกัเรียนเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความ
แตกตา่งกนัออกไป แล้วจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุเพ่ือนกัเรียนจากข้อความดงัท่ีกลา่วมา การ
พฒันาความรู้ความสามารถของนกัเรียนตามศกัยภาพท่ีมีนัน้เป็นการให้ความส าคญักับนกัเรียน
แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีครูควรน าเอามาปรับใช้ตอบสนองต่อความ
หลากหลายในห้องเรียนอยา่งยิ่ง 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) หลักสูตรนานาชาติ  ปัจจุบันเปิดรับ
นกัเรียนเข้าศึกษาตัง้แต่ระดบัชัน้ Nursery - Year 4 โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีการน าหลักสูตรท่ีมีการ
พฒันามาจากประเทศองักฤษมาปรับใช้ส่วนใหญ่นกัเรียนจะได้เรียนกบัอาจารย์ชาวตา่งประเทศ
เป็นผู้ สอนในรายวิชาหลัก และนักเรียนทุกคนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั โดยจะมีคาบเรียนวิชาภาษาไทย 4 คาบเรียน/สปัดาห์ ซึ่งเม่ือเทียบกบัจ านวนคาบ
เรียนภาษาอังกฤษนัน้ คาบเรียนภาษาไทยน้อยมาก ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีพืน้ฐานทาง
ภาษาไทยคอ่นข้างอ่อนกว่านกัเรียนในโรงเรียนหลกัสตูรปกต ิ(ภาษาไทย) ในวยัเดียวกนั ซึง่ทกัษะ
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ในการส่ือสารภาษาไทยท่ีส าคญันัน้ นักเรียนจะต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ผู้ วิจัยจึงขออนุญาต
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเข้าไปนัง่สงัเกตนกัเรียนในคาบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชัน้ 
Year 1 พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ขาดทกัษะในการเขียนค าศพัท์ท่ีมีการใช้สระเปล่ียนรูป ยกตวัอยา่ง
เช่น ค าว่า กัด นกัเรียนเขียนเป็น ก-ะ-ด ซึ่งนกัเรียนเขียนจากการสะกด โดยไม่ได้เข้าใจว่าการใช้
สระ อะ เม่ือมีตวัสะกดจะต้อง เปล่ียนเป็นไม้หนัอากาศ เป็นต้น และหลงัจากการสงัเกต ผู้วิจยัได้มี
การสมัภาษณ์กบัครูผู้สอนวิชาภาษาไทยถึงปัญหาดงักล่าว ผู้สอนได้กล่าวว่า การสอนสระเปล่ียน
รูปนัน้เป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนอ่านและเขียนไม่คล่อง อีกทัง้ในห้องเรียนเดียวกนั นกัเรียน
แต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นท่ีมาส าคญัของการพบปัญหาในชัน้เรียน รายวิชา
ภาษาไทย รวมถึงผู้ วิจัยมีความสนใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงมีความต้องการท่ีจะน ากระบวนการของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเข้ามาสร้างชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านการอ่านเขียนของนกัเรียน โดยการจัดท าแผนการสอนท่ีประกอบด้วยชุดกิจกรรมท่ีต่าง
ระดบักันมาสอนนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ยาก ปานกลาง และง่าย ซึ่งนกัเรียน
สามารถเลือกท ากิจกรรมตามระดบัความสามารถของตนเอง ทัง้นีผู้้ วิจยัสามารถปรับเพิ่มลดระดบั
ของกิจกรรมให้กับนักเรียนแต่ละคนได้ตามความเหมาะสม ตามแนวคิดของ ทอมลินสัน 
(Tomlinson, 2000) นกัการศึกษาผู้ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรับใช้เพ่ือจัดท าชุดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
รายบคุคล  

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะพฒันาด้านการอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรม
ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพทางด้านการอ่าน
และเขียนในรายวชิาภาษาไทย รวมไปถึงวิชาอ่ืน ๆ ให้ดีขึน้ตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปของนักเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลักสูตร
นานาชาต ิโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาการอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาตินี ้จะเป็นแนวทางให้
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ครูผู้สอนเล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล มี
การน าการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคลไปประยกุต์ใช้จริงในห้องเรียน 
ครูสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ตรงตามระดบัความรู้
ความสามารถของนกัเรียน มีรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายตรงตามความถนดั ความสนใจ
ของนกัเรียน รวมถึงการวดัประเมินผลของนกัเรียนท่ีมุ่งวัดตามพฒันาการของนกัเรียนแตล่ะบคุคล
เพ่ือการพฒันาความรู้ความสามารถของนกัเรียนได้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  

 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนระดับชัน้ Year 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

หลกัสตูรนานาชาตจิ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 10 คน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 สปัดาห์
ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลาสอน 12 คาบเรียน และมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 2 คาบเรียน รวมทัง้สิน้ 14 คาบเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง  
ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป จ านวน 5 สระ ได้แก่ สระ -ะ สระเ - ะ สระแ - ะ สระเ - าะ 

และสระเ – อ โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ผู้วิจยัมีการอ้างอิงจดุประสงค์
การเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 (หลกัสตูรภาษาไทย) ด้านการอา่นและการเขียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ การใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

ตัวแปรตาม การอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สระเปล่ียนรูป หมายถึง สระท่ีเม่ือมีตวัสะกดจะเปล่ียนรูปไปจากเดิม มีจ านวน  

5 สระ ได้แก่ สระอะ (-ะ) สระเอะ (เ-ะ) สระแอะ (แ-ะ) สระเอาะ (เ-าะ) และสระเออ (เ-อ) โดยสระ
ดงักลา่ว จะมีการเปล่ียนรูปท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้ 

1.1 สระอะ (-ะ) เม่ือมีตวัสะกด จะเปล่ียน “ะ” เป็นรูป “-”ั (ไม้หนัอากาศ)  
เชน่ กดั ซกั ฟัน เป็นต้น 
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1.2 สระเอะ (เ-ะ) เม่ือมีตวัสะกด จะเปล่ียน “ะ” เป็นรูป “-็” (ไม้ไตคู่้ )  
เชน่ เป็ด เข็ม เดก็ เป็นต้น 

1.3 สระแอะ (แ-ะ) เม่ือมีตวัสะกด จะเปล่ียน “ะ” เป็นรูป “-”็ (ไม้ไตคู่้ )  
เชน่ แข็ง แกร็น เป็นต้น 

1.4 สระเอาะ (เ-าะ) เม่ือมีตวัสะกด จะเปล่ียนรูปเดมิทัง้หมด เป็นรูป “-็อ” 
 (ไม้ไตคู่้  และตวัออ) เชน่ น็อต ล็อก ฟ็อกซ์ เป็นต้น 

1.5 สระเออ (เ-อ) เม่ือมีตวัสะกด ยกเว้น ตวั “ย” จะเปล่ียน “อ” เป็นรูป “เ-ิ”  
เชน่ เกิด เดนิ เตมิ เป็นต้น 

2. ความสามารถอ่านค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบความสามารถในการอา่นออกเสียงค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป ประกอบด้วยสระอะ เอะ แอะ 
เอาะ และเออได้อย่างถกูต้อง โดยเร่ิมต้นอ่านออกเสียงจากเสียงพยญัชนะต้น เสียงสระ และเสียง
ตวัสะกด  

3. ความสามารถเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเตมิค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปประกอบด้วยสระอะ เอะ แอะ เอาะ 
และเออลงในช่องว่างท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง โดยการเขียนค าจะประกอบด้วยตวัพยญัชนะต้น 
สระเปล่ียนรูป และตวัสะกด 

4. ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล หมายถึง กิจกรรมการเรียนท่ีมีการ
แบ่งระดบัความสามารถของนกัเรียนในคาบเรียนออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัง่าย ระดบักลาง 
และระดบัยาก 

4.1 ระดับง่ าย  หมายถึ ง  กิจกรรม ท่ีผู้ วิ จัย ไ ด้ก าหนดโครงสร้างของค า 
ประกอบด้วย ตวัพยญัชนะต้น สระและตวัสะกด รวมถึงรูปภาพประกอบ มาให้นกัเรียนเขียนเติม
ค าลงในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 

4.2 ระดบักลาง หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้ก าหนดรูปภาพ มาให้นกัเรียนเขียน
เตมิค าลงในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 

4.3 ระดบัยาก หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้ก าหนดประโยคมาให้นกัเรียนเขียน
เตมิค าลงในชอ่งวา่งให้มีใจความสมบรูณ์และถกูต้อง 

5. นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ Year 1 
ห้องเรียนบี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ท่ีมีความสามารถในการเรียนท่ีตา่งระดบักนั 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจยัสามารถสร้างกรอบแนวคดิ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

  
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาต ิท่ีได้รับการสอนอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียน
รูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมีพฒันาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป
สงูขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้น 
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

การอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนรวม 
1.1 ความหมายของการเรียนรวม 
1.2 แนวคดิของการจดัการเรียนรวม 
1.3 ความมุง่หมายของการศกึษาแบบเรียนรวม 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสระเปล่ียนรูป 
2.1 ความรู้ทัว่ไปเร่ือง สระ 
2.2 วิธีการเขียนรูปสระเปล่ียนรูป 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสระเปล่ียนรูป 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอ่านและการเขียน 
3.1 ความหมายของการอา่น 
3.2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 1 การอา่น 
3.3 ความหมายของการเขียน 
3.4 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม 
4.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
4.2 องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Differentiated Instruction) 

4.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
4.2 รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
4.3 แผนภมูิของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล  
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

4.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. การเรียนรวม 
การจดัการเรียนรวม เป็นการจดัการศกึษาท่ีมีความนา่สนใจ โดยมีแนวคดิหลกัคือ ความ

เท่าเทียมกันทางการศึกษา ทัง้นีผู้้ วิจยัได้มีการศึกษาถึงความหมาย แนวคิดของการจดัการเรียน
รวม รวมไปถึงความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวมเอาไว้จากนักการศึกษาทัง้ในและ
ตา่งประเทศหลายทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความหมายของการเรียนรวม 
มีผู้ให้ความหมายของการเรียนรวม สามารถรวบรวมได้ ดงัตอ่ไปนี ้

แดเนียลและกาเนอร์.  (Daniels and garner, 1999).ให้ความหมายการเรียนรวม 
คือ การให้บริการแก่นกัเรียนทกุคนรวมถึงผู้พิการให้มีความส าคญั มีโอกาสท่ีจะได้รับบริการด้าน
การศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพด้วยอปุกรณ์เสริมท่ีจ าเป็นและบริการสนบัสนนุในชัน้เรียนให้เหมาะสม
กบัวยัทัง้ในโรงเรียน และในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือเตรียมพร้อมนกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีมีคณุภาพของ
สงัคม 

อีส. (East, 2007) หมายถึง การท่ีครูจะต้องสอนนกัเรียนในเนือ้หาท่ีแตกตา่งกัน 
เนือ้หานัน้จะต้องเหมาะกบัเด็กแตล่ะคน ซึ่งผู้ เรียนแตล่ะคนในชัน้เรียนเดียวกนั อาจเรียนเนือ้หาท่ี
แตกตา่งกนัหลายระดบั ครูจึงจ าเป็นต้องก าหนดจดุมุ่งหมายท่ีแตกตา่งกนัส าหรับผู้ เรียนแตล่ะคน 
ดงันัน้ในชัน้เรียนรวมท่ีมีนกัเรียนหลายคน มีนกัเรียนหลายระดบั มีความสามารถแตกตา่งกนัหลาย
ลักษณะ ครูผู้ สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันส าหรับนักเรียนแต่ละคน ก าหนด
เนือ้หาวิชาท่ีจะให้เรียนแตกต่างกันหลายระดบั อาจใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน และใช้วิธีการ
ประเมินผลท่ีแตกตา่งกัน จึงจะท าให้สอดคล้องกบัความต้องการและความสามารถของผู้ เรียนแต่
ละคนได้ 

ฟาเรล (Farrell, 2001) อธิบายถึงการเรียนรวมว่ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนบัสนุนให้
โรงเรียนพิจารณาโครงสร้างการสอน วิธีการจัดกลุ่มนักเรียนและการสนับสนุนเพ่ือให้โรงเรียน
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน โดยครูพยายามท่ีจะพัฒนาโอกาสในการมองหา
แนวทางใหม่ท่ีเก่ียวข้อง และน าไปสู่การทดลองและภาพสะท้อนกลับ ซึ่งความร่วมมือเป็นสิ่ง
ส าคญั จึงควรมีการวางแผนเพ่ือจดัท าหลกัสตูรส าหรับนกัเรียนทกุคน รวมถึงการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัทกุโรงเรียน รวมไปถึงโรงเรียนเฉพาะทางส าหรับนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษด้วย 

ยูเนสโก (UNESCO, 2005)  กล่าวถึงความหมายของการเ รียนรวมเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวพันและตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้ เรียนท่ีมีลักษณะของความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันของผู้ เรียน เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย
เก่ียวกบัการเรียนรู้วฒันธรรมและชมุชน เป็นกระบวนการท่ีพยายามลดการแบง่แยกหรือการแยก
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ออกจากกันทางการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีเน้นให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรหรือ
เนือ้หาท่ีจะน ามาใช้สอนเด็ก วิธีท่ีครูน ามาใช้สอน ตลอดจนกลไกต่างๆท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวม
ไปถึงการวดัผลประเมินผลซึ่งจะต้องคลอบคลมุการศกึษาส าหรับเด็กทกุคน ตามความเหมาะสม
กับอายุ และความสามารถของเด็ก และถือเป็นความรับผิดชอบของระบบการศึกษาท่ีจะต้อง
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผดงุ อารยะวิญญู (ผดงุ อารยะวิญญู, 2559) ท่ีกล่าวถึงการสอนท่ีแตกต่าง คือ
การท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของเด็กแตล่ะคน เพ่ือให้เด็ก
มีพฒันาการทางการเรียน เรียนได้ตามความสามารถและตามลกัษณะเฉพาะของเด็กแตล่ะคน แต่
ละกลุม่ โดยมีหลกัการในการสอนท่ีแตกตา่งวา่  “เดก็ตา่งคนใช้วิธีสอนตา่งกนั” (No One Size Fits 
All) 

ดงันัน้ จากความหมายของการเรียนรวมข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมายได้ว่า 
การเรียนรวมเป็นการจดัการศกึษาส าหรับทกุคนโดยไม่แบง่แยกเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษออกจากกัน เด็กทุกคนจะสามารถเข้าเรียนรวมกันในห้องเรียนเดียวกันได้ โดยครูจะเป็นผู้
ปรับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับศกัยภาพของนกัเรียนแตล่ะคนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศกัยภาพของนกัเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนกัเรียนทุกคนจะ
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งเตม็ท่ี 

1.2 แนวคิดของการจัดการเรียนรวม 
การจดัการเรียนรวม นกัการศกึษาพิเศษมีความเช่ือวา่ เดก็ทกุคนมีความเท่าเทียมกนั 

ดงันัน้จึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นกัน โดยมีแนวคิดของการจดัการ
เรียนรวม ดงันี ้(ผดงุ อารยะวิญญ ูและคณะ, 2550) 

1. โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) ทุกคนควรได้รับโอกาสทาง
การศกึษาอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่เขาจะยากดีมีจน หรือพิการหรือไมก็่ตาม 

2. ความหลากหลาย (Diversity) ในมวลหมู่มนุษย์ย่อมมีความหลากหลาย
แตกต่างกนั จะให้เหมือนกนัทุกคนไม่ได้ การให้การศึกษาจะต้องยอมรับความแตกต่างในหมู่ชน 
การศกึษาท่ีให้จะต้องแตกตา่งกนัแตท่กุคนจะต้องเคารพในความหลากหลาย 

3. ทกุคนมีความปกติอยู่ในตวั (Normalization) ทกุคนมีความปกติอยู่ในตวัและ
จะต้องยอมรับความปกตินัน้ๆ ทกุคนอยากเหมือนกนั ไมมี่ใครอยาก “ผา่เหลา่ผา่กอ” ทกุคนจงึควร
ได้รับโอกาสทางการศกึษาไปพร้อมๆกนั ห้ามให้การศกึษาแยกตามเหลา่ 
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4. สงัคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Multicultural Society) ในหนึง่สงัคมย่อมมี
ความหลากหลายวฒันธรรม เราต้องยอมรับความหลากหลายเหล่านัน้ การให้การศึกษาจะต้อง
ค านงึถึงความหลากหลายของคนหลายวฒันธรรมในสงัคม 

5. ศกัยภาพ (Potential) มนษุย์ทุกคนไม่่ว่าจะโง่หรือฉลาดย่อมมีศกัยภาพทัง้นัน้ 
แต่ละคนมีศกัยภาพไม่เท่ากัน การให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุศกัยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ให้
การศกึษาในปริมาณท่ีเทา่กนั คณุภาพเทา่กนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัศกัยภาพของแตล่ะคน 

6. มนษุยนิยม (Humanism) คนเก่งคือคนท่ีเข้าใจมวลมนษุย์ และชว่ยให้มวลหมู่
มนษุย์ด ารงอยูร่่วมกนัได้ ไมใ่ชเ่ก่งแตว่ิชาการแตท่ าให้เกิดการแตกแยก 

7. กระบวนการสังคมประกิต (Socialization) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราไม่
สามารถจะแยกมนุษย์ออกจากกันได้ เพราะธรรมชาติของเขาต้องมีสงัคม การให้การศึกษาโดย
การแยกออกไป จงึไมส่อดคล้องกบัความเป็นมนษุย์ 

8. ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) มนษุย์แตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะ 
(Unique) ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน การให้การศึกษาถึงแม้จะให้เรียนรวมกันไปก็ต้อง
ค านงึถึงความต้องการเฉพาะของแตล่ะบคุคล 

9. การพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั (Dependency) มนษุย์เราควรจะพึง่พาอาศยัซึ่ง
กนัและกนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ซึง่จะท าให้สงัคมนา่อยู่ 

10. สภาวะแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากัดน้อยท่ีสุด (Least Restrictive Environment) 
การให้การศกึษาจะต้องให้ในสภาวะท่ีเขาเรียนได้ และจะต้องน าเขากลบัสูส่งัคมปกตโิดยเร็วท่ีสดุ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดของการจัดการเรียนรวมมุ่งเน้นให้ เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการจดัการศกึษาแบบเรียนรวมบนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกนัในสงัคม ความ
หลากหลายท่ีสามารถอยูร่่วมกนัได้โดยไมมี่การแบง่แยก ซึง่จะก่อให้เกิดความสนัตสิขุขึน้ในสงัคม 

1.3 ความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม 
ตามปฏิญญาขององค์การการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) แห่ง

สหประชาชาติ ได้ประกาศปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) ท่ีประเทศไทยมีการประชมุ
ระดบัโลกเร่ืองการศึกษาเพ่ือปวงชนเม่ือ พ.ศ. 2533 ท่ีจอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี ซึ่งนบัเป็น
ครัง้แรกท่ีมีการสร้างแนวทางในการพฒันาการศกึษาเพ่ือปวงชนร่วมกัน ท่ีประชุมได้มีมติรับรอง
ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศกึษาเพ่ือปวงชนและกรอบการด าเนินงานด้านการศกึษาเพ่ือปวงชนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ (World Declaration on Education and the Framework 
for Action to Meet Basic Learning Needs) หรือปฏิญญาจอมเทียน ดงันี ้ 
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1. เดก็ทกุคนมีสิทธิได้รับการศกึษา สิทธินีเ้ป็นสิทธิพืน้ฐานของเดก็ทกุคน 
2. เด็กแตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน มีความสนใจ ความสามารถและ

ความต้องการในการเรียนรู้แตกตา่งกนั 
3. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กต้องจัดให้สอดคล้องกับลักษณะท่ีหลากหลาย

ของเดก็ในข้อ 2  
4. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศกึษา จะต้องมีส่วนในการได้รับการศกึษา

ในโรงเรียนปกตทิัว่ไป ทางโรงเรียนจะต้องจดับริการทางการศกึษาให้แก่เดก็เหลา่นีด้้วย 
5. การให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ เป็นการ

ขจดัการแบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่ง การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการสอนคนให้รู้จักด ารงชีวิต
ร่วมกัน ดงันัน้การจัดการศึกษาจึงควรเป็นลักษณะของการศึกษาเพ่ือคนทุกคน (Education for 
all) ไม่ใช่การจดัการศึกษาท่ีจดัให้เด็กปกติในโรงเรียนหนึ่ง และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในอีก
โรงเรียนหนึง่ 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรวมเป็นการจดัการศกึษาท่ีจดัขึน้เพ่ือตอบสนองเด็ก
ทกุคนให้มีโอกาสทางการศกึษา ไมมี่การแบง่แยกระหวา่งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ทกุคนจะต้องอยู่
ร่วมกนัได้ภายใต้ความหลากหลายของสงัคม 

 
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสระเปล่ียนรูป 

2.1 ความรู้ทั่วไปเร่ือง สระ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึง รูปสระ เสียงสระ รวมถึง

ข้อเสนอแนะในการสอนเร่ืองสระไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
รูปสระในปัจจบุนั รูปสระในภาษาไทยนัน้ มีลกัษณะเป็นสระจม หมายถึง รูปสระท่ีไม่

ปรากฏโดยล าพงั ต้องประกอบกบัตวัพยญัชนะเสมอ ทัง้นี ้เพราะค าในภาษาไทยทกุค าต้องมีเสียง
พยัญชนะต้น ไม่มีค าท่ีใช้สระเป็นเสียงต้นของค า ตวัอักษรท่ีเขียนแทนเสียงสระบางเสียงใช้รูป
เขียนตวัเดียว บางเสียงใช้รูปเขียน 2 - 3 ตวั มีจ านวน 38 รูป โดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.  -ะ เรียกวา่  สระ อะ 
2. -ัั เรียกวา่  ไม้หนัอากาศ 
3. -  ัา เรียกวา่  สระ อ า 
4. ไ- เรียกวา่  สระ ไอ ไม้มลาย 
5. ไ-ย เรียกวา่  สระ ไอ ไม้มลาย กบัตวั ย หรือสระ ไอ-ยอ 
6. ใ- เรียกวา่  สระ ใอ ไม้ม้วน 
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7. เ-า เรียกวา่  สระ เอา 
8. รร เรียกวา่  รอ หนั 
9. -า เรียกวา่  สระ อา 
10. -ัิ เรียกวา่  สระ อ ิ
11. -ัี เรียกวา่  สระ อี 
12. -ัึ เรียกวา่  สระ อ ึ
13. -ัือ เรียกวา่  สระ อือ-ออ 
14. -ัื เรียกวา่  สระ อือ 
15. -ัุ เรียกวา่  สระ อ ุ
16. -ัู เรียกวา่  สระ อ ู
17. เ-ะ เรียกวา่  สระ เอะ 
18. เ-็ เรียกวา่  สระ เอ กบัไม้ไตคู่้ 
19. เ- เรียกวา่  สระ เอ 
20. แ-ะ เรียกวา่  สระ แอะ 
21. แ-็ เรียกวา่  สระ แอ กบัไม้ไตคู่้ 
22. แ- เรียกวา่  สระ แอ 
23. โ-ะ เรียกวา่  สระ โอะ 
24. โ- เรียกวา่  สระ โอ 
25. เ-าะ เรียกวา่  สระ เอาะ 
26. -ั็อ เรียกวา่  ไม้ไตคู่้  กบั สระ ออ 
27. -ั็ เรียกวา่  ไม้ไตคู่้ 
28. -อ เรียกวา่  สระ ออ 
29. เ-อะ เรียกวา่  สระ เออะ 
30. เ-ิ เรียกวา่  สระ เออ (เอ-อิ) 
31. เ-อ เรียกวา่  สระ เออ (เอ-ออ) 
32. เ-ียะ เรียกวา่  สระ เอียะ 
33. เ-ีย เรียกวา่  สระ เอีย 
34. เ-ือะ เรียกวา่  สระ เอือะ 
35. เ-ือ เรียกวา่  สระ เอือ 
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36. -ััวะ เรียกวา่  สระ อวัะ 
37. -ััว เรียกวา่  สระ อวั 
38. -ว เรียกวา่  ตวัวอ 

เสียงสระ หมายถึง เสียงก้องท่ีเปล่งออกมาทางปาก โดยลมไม่ถกูกัก หรือถกูบีบ
ให้ผ่านช่องแคบใด ๆ ในปาก โดยเสียงสระจะแตกตา่งกนัได้ด้วยการแตง่ช่องปาก โดยใช้ลิน้ส่วน
หน้า ส่วนกลาง หรือสว่นหลงั และวาง หรือยกลิน้ในระดบัสงู ระดบักลาง หรือระดบัต ่า ร่วมกบัการ
หอ่ปาก หรือไมห่อ่ปาก โดยเสียงสระ มีจ านวน 21 เสียง ดงันี ้

1. -ะ แทนเสียงสระ /อะ/   เชน่ในค าวา่ จะ นะ 
    -ัั แทนเสียงสระ /อะ/   เชน่ในค าวา่ จนั นนั 
    -  ัา แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /ม/ เชน่ในค าวา่ จ า น า 
     ใ- แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /ย/ เชน่ในค าวา่ ใจ ใน 
     ไ- แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /ย/ เชน่ในค าวา่ ไจ ไน 
     ไ-ย แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /ย/ เชน่ในค าวา่ ไทย เวไนย 
     เ-า แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /ว/ เชน่ในค าวา่ เจ้า เนา 
      รร แทนเสียงสระ /อะ/    เชน่ในค าวา่ สรรพ วรรค 
 แทนเสียงสระ /อะ/ กบัพยญัชนะ /น/ เชน่ในค าวา่ สรร จรรยา 
2. -า แทนเสียงสระ /อา/   เชน่ในค าวา่ มา จาก 
3. -ัิ แทนเสียงสระ /อิ/   เชน่ในค าวา่ ต ิชิม 
4. -ัี แทนเสียงสระ /อี/   เชน่ในค าวา่ ดี ปีน 
5. -ัึ แทนเสียงสระ /อ/ึ   เชน่ในค าวา่ อ ึมนึ 
6. -ัือ แทนเสียงสระ /อื    เชน่ในค าวา่ มือ ถือ 
      -ัื แทนเสียงสระ /อื/   เชน่ในค าวา่ ยืน กลืน  
7. -ัุ แทนเสียงสระ /อ/ุ   เชน่ในค าวา่ ด ุจนุ 
8. -ัู แทนเสียงสระ /อ/ู   เชน่ในค าวา่ ด ูนนู 
9. เ-ะ แทนเสียงสระ /เอะ/   เชน่ในค าวา่ เตะ เละ 
    เ-็ แทนเสียงสระ /เอะ/   เชน่ในค าวา่ เล็ง เป็น 
    เ- แทนเสียงสระ /เอะ/   เชน่ในค าวา่ เพง่ เด้ง 
10. เ- แทนเสียงสระ /เอ/   เชน่ในค าวา่ เก เลน 
11. แ-ะ แทนเสียงสระ /แอะ/   เชน่ในค าวา่ แกะ แพะ 
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      แ-็ แทนเสียงสระ /แอะ/   เชน่ในค าวา่ แข็ง แกร็น 
      แ- แทนเสียงสระ /แอะ/   เชน่ในค าวา่ แบง่ แกร่ง 
12. แ- แทนเสียงสระ /แอ/   เชน่ในค าวา่ แก แกง 
13. โ-ะ แทนเสียงสระ /โอะ/   เชน่ในค าวา่ โละ โต๊ะ 
     (ไมมี่รูป หรือลดรูป) แทนเสียงสระ /โอะ/ เชน่ในค าวา่ ตม ลบ 
14. โ- แทนเสียงสระ /โอ/   เชน่ในค าวา่ เกาะ เยาะ 
15. เ-าะแทนเสียงสระ /เอาะ/   เชน่ในค าวา่ โละ โต๊ะ 
     -ั็อ แทนเสียงสระ /เอาะ/   เชน่ในค าวา่ ล็อก บล็อก 
     -ั็ แทนเสียงสระ /เอาะ/   เชน่ในค าวา่ ก็ 
16. -อ แทนเสียงสระ /เอาะ/   เชน่ในค าวา่ พอ สอง 
17. เ-อะ แทนเสียงสระ /เออะ/   เชน่ในค าวา่ เลอะ เจอะ 
        เ-ิ แทนเสียงสระ /เออะ/   เชน่ในค าวา่ เงิน เป่ิน  
18. เ-ิ แทนเสียงสระ /เออ/   เชน่ในค าวา่ เนิน เพลิน 
     เ-อ แทนเสียงสระ /เออ/   เชน่ในค าวา่ เธอ เกลอ 
     เ- แทนเสียงสระ /เออ/เฉพาะตวัสะกดเป็น ย เชน่ในค าวา่ เกย เนย 
19. เ-ียะ แทนเสียงสระ /เอีย/   เชน่ในค าวา่ เป๊ียะ เก๊ียะ 
      เ-ีย แทนเสียงสระ /เอีย/   เชน่ในค าวา่ เปีย เสีย 
20. เ-ือะ แทนเสียงสระ /เอือ/    
      เ-ือ แทนเสียงสระ /เอือ/    เชน่ในค าวา่  เรือ เกลือ 
21. -ััวะ แทนเสียงสระ /อวั/    เชน่ในค าวา่  จัว๊ะ ผลวัะ 
     -ััว  แทนเสียงสระ /อวั/    เชน่ในค าวา่ ตวั กลวั 
       -ว แทนเสียงสระ /อวั/    เชน่ในค าวา่ ชวน ทวง 
เสียงสระในภาษาไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สระเด่ียว และสระประสม 

รวม 21 เสียง  
สระเด่ียว คือ สระท่ีออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ในต าแหน่งเดียวตลอด

เสียง เช่น สระ/อี/ /แอ/ /เออ/ ตวัอย่างค า ดี แต ่เธอ เป็นต้น โดยเป็นหน่วยเสียงในภาษาไทย มี 18 
หนว่ย ได้แก่ 

/อะ/   /อา/ 
/อิ/    /อี/ 
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/อ/ึ    /อื/ 
/อ/ุ    /อ/ู 
/เอะ/   /เอ/ 
/แอะ/   /แอ/ 
/โอะ/   /โอ/ 
/เอาะ/   /ออ/ 
/เออะ/   /เออ/ 

สระประสม คือ สระท่ีออกเสียงโดยอวยัวะท่ีใช้ออกเสียงอยู่ในต าแหนง่มากกวา่ 1 
ต าแหน่ง ถ้าอวัยวะอยู่ในต าแหน่งหนึ่งแล้วเปล่ียนไปอยู่ในอีกต าแหน่งหนึ่ง สระนัน้จะเป็นสระ
ประสม 2 เสียง ดงันี ้

สระ /อิ/+/อะ/ เป็น /เอียะ/  สระ /อี/+/อะ/ เป็น /เอีย/ 
สระ /อ/ึ+/อะ/ เป็น /เอีอะ/  สระ /อื/+/อะ/ เป็น /เอือ/ 
สระ /อ/ุ+/อะ/ เป็น /อวัะ/  สระ /อ/ู+/อะ/ เป็น /อวั/ 

ข้อเสนอแนะในการสอนเร่ือง สระ ในการสอน เพ่ือมิให้ซบัซ้อนเกินไป เบือ้งต้นอาจ
สอนให้รู้จกัสระบางตวั ดงันี ้ 

1. รูปสระ แทนเสียงสระเดี่ยว ได้แก่ 
-ะ   -า 
-ัิ   -ี 
-ัึ   -ือ 
-ัุ   -ู 
เ-ะ   เ- 
แ-ะ   แ- 
โ-ะ   โ- 
เ-าะ  -อ 
เ-อะ  เ-อ 

2. รูปสระแทนเสียงสระประสมเสียงสัน้ ได้แก่ 
เ-ียะ (พบท่ีใช้น้อยมาก) 
เ-ือะ (ไมพ่บค าท่ีใช้) 
-ััวะ (พบท่ีใช้น้อยมาก) 
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จึงควรสอนสระ เ-ีย เ-ือ และ -ัว ก่อน เพราะมีค าท่ีใช้มาก ส่วนสระประสมเสียง
สัน้อีก 3 รูป ไมต้่องเน้น อาจสอนเม่ือพบค าท่ีใช้เหลา่นี ้

3. รูปสระแทนเสียงสระ /อะ/ ท่ีมีเสียงพยญัชนะท้าย 
-  ัา (มีเสียง ม อยูข้่างท้าย) 
ใ- (มีเสียง ย อยูข้่างท้าย) 
ไ- (มีเสียง ย อยูข้่างท้าย) 
ไ-ย (มีรูปและเสียง ย อยูข้่างท้าย) 
เ-า (มีเสียง ว อยูข้่างท้าย) 

สอนโดยให้สงัเกตนกัเรียนการออกเสียงค าท่ีใช้สระเหล่านี ้และมีตวัอย่างค าท่ีใช้
สระ และมีตวัสะกดมาเทียบเคียงให้เห็นความแตกต่าง และน่าจะสอนในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นต้นไป เชน่ ส า-สมั ไว-วยั  ไท-ทยั-ไทย  ยิว-เยา  หิว-เหา 

4. สระบางรูปเม่ือมีตัวสะกดจะเปล่ียนรูป ควรให้นักเรียนเข้าใจท่ีมา และการ
เปล่ียนแปลงนัน้ เชน่ 

สระ ะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
กะ จะ ปะ  ขะ ผะ สะ คะ นะ ระ 

สระ ะ มีตวัสะกด เปล่ียนรูปเป็นไม้หนัอากาศ - ั- เชน่ 
กนั จบั ปัด  ขงั ผนั สกั คนั นกั รับ 

สระ -ือ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
จือ ตือ อือ  ถือ ฝือ สือ คือ มือ ลือ 

สระ -ือ มีตวัสะกด ใช้รูป -ื เชน่ 
จืด ตืด ปืน  ผืน ฝืด สิบ คืน มืด ยืน 

สระ เ-ะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
เกะ เตะ เปะ  เขะ เผะ เสะ เคะ เมะ เละ 
 

สระ เ-ะ มีตวัสะกด ใช้รูป เ -็ เชน่ 
เก็ง เตง็ เป็น เข็ม เห็น เส็ง เล็ก เม็ด เล็บ 

สระ แ-ะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
แกะ แตะ แปะ แขะ แผะ แสะ แมะ แยะ และ 

สระ แ-ะ มีตวัสะกด ใช้รูป แ - ็- เชน่ 
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 แกร็น  แข็ง แผล็บ แผล็ว แย็บ 
สระ เ-อะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 

เจอะ เดอะ เฉอะ เถอะ เทอะ เยอะ เลอะ 
สระ เ-อะ มีตวัสะกด ใช้รูป เ- ิเชน่ 

เงิน (เงอะ ——-> เง็ิน——-> เงิน) 
สระ เ-อ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 

เจอ เดอ เปอ เขอ เผอ เหอ เมอ เรอ เลอ 
สระ เ-อ มีตวัสะกด ใช้รูป เ- ิเชน่ 

เจิม เดนิ เปิง เขิน เถิน เหิม เทิด* เลิก เชิด 
(สระ เ-อ มีตวัสะกด คงรูปเดิม มีเพียงค าวา่ เทอม เทอญ 2 ค า เทา่นัน้) 

และเปล่ียนเป็น เ- เม่ือมี ย สะกด เชน่ 
เกย เตย เอย เขย เฉย เผย เคย เงย เลย 

สระ เ-าะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
เกาะ เดาะ เบาะ เฉาะ เผาะ เสาะ เคาะ เงาะ เลาะ 

สระ เ-าะ มีตวัสะกด ใช้รูป -็อ- เชน่ 
ช็อก ล็อก (ค าวา่ ก็ เป็นค าพิเศษ เสียงสระ คือ /เออะ/) 

สระ โ-ะ ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
โกะ โจะ โดะ โขะ โถะ โผะ โงะ โชะ โนะ 

สระ โ-ะ มีตวัสะกด ไมมี่รูปสระปรากฏ เชน่ 
กบ จง อม ขด สม ถก งก คด นบ 

สระ -ัว ไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
กวั ตวั บวั ถวั สวั หวั งวั มวั รัว 

สระ -ัว มีตวัสะกด ใช้รูป -ว- เชน่ 
กวน ตวง บวม ขวบ สวม หวด งวง มวน รวย 

5. การพิจารณารูปสระท่ีใช้เป็นเร่ืองส าคญั และต้องสังเกตเสียงของค า ว่าเป็น
สระเสียงสัน้หรือเสียงยาว จงึจะแยกได้วา่ ค านัน้ใช้รูปสระใด ออกเสียงเป็นเสียงสระใด รูปสระต้อง
ใช้ตามท่ีก าหนด สว่นเสียงสระต้องฟังให้ชดั เน่ืองจากอาจไมต่รงตามรูปสระก็ได้ เชน่ 

เล็น  รูปเป็น เ - - กบั  ั็ 
เสียงเป็น /เอะ/ (เสียงสัน้) 
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เลน  รูปเป็น เ - - 
เสียงเป็น /เอ/ (เสียงยาว) 
แตง่ รูปเป็น แ - - 
เสียงเป็น /แอะ/ (เสียงสัน้) 
แตง รูปเป็น แ - - 
เสียงเป็น /แอ/ (เสียงยาว) 
 

2.2 วิธีการเขียนรูปสระเปล่ียนรูป  
มีนกัการศกึษา อธิบายการเขียนรูปสระ โดยการลดรูปและเปล่ียนรูป ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

ตาราง 1 วิธีการเขียนรูปสระ โดยการลดรูป และเปล่ียนรูป 

 การลดรูป เปล่ียนรูป คงรูป 

สระอะ ณ  ธ  พณ กนั  มนั  ตนั  ดนั  มนั  ปัน จะ  คะ  นะ 
สระเอะ  เดก็  เป็ด  เจ็ด  เข็ด  เสร็จ เตะ  เละ 
สระแอะ  แข็ง  แท็งก์ แกะ  แคะ  แตะ 
สระโอะ กง   คง  ขน  โปะ  โละ  โต๊ะ 
สระออ กร  จร  บ ่ มรณ์  ธร  จอ  รอ  ขอ 
สระเอาะ วอ่กแวก่  ล่อกแล่ก น็อก  ล็อก  ช็อก  ก็ เกาะ  เฉาะ  เลาะ 
สระเออ เขย  เสย  เฮย  เชย  เลย เกิน  เขิน  เดิน  เชิญ  เมิน เธอ  เทอญ  เจอ 
สระเออะ  เลิ่กลัก่ เป่ิน  เยิ่น  เงิน เถอะ  เลอะ  เขรอะ 
สระอวัะ พวก  ปลวก  จวก  สวบ  ผวัะ  พวัะ 
สระอวั กวน  ทวน  ชวน  สวย  กลวั  บวั  มวั 

 
หมายเหตุ  

ปัจจบุนั พจนานกุรมก าหนดเขียนค าว่า วอกแวก ลอกแลก ใช้รูปสระออ แตน่ิยมอ่าน
เป็น เสียงเอาะ ลดรูป ออกเสียงวา่ “วอ่กแวก่,ลอ่กแลก่” (จงชยั เจนหตัถการกิจ, 2557) 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสระเปล่ียนรูป 

มีผู้ วิจยัในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสระไว้หลายท่าน โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับสระเสียงสัน้ 
สระเสียงยาว สระลดรูป รวมถึงสระเปล่ียนรูป ดงัตอ่ไปนี ้

พชันี บุญรัศมี.  (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่านค า
ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โดยการใช้ชดุการสอนสระลดรูป 
(พชันี บุญรัศมี, 2550) มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านค าของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนสระลดรูป สระโอะ สระเออ และสระอัว  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเ รียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ านวน 7 คน 
คดัเลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 30 วนั วนัละ 1 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 60 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ แผนการสอน และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านค า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบของวิลคอกซนั (The 
Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test) ผลการศกึษาพบว่านกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้มีความสามารถในการอ่านค าหลงัการสอนโดยใช้ชุดการสอนสระลดรูปอยู่ในระดบัดี และ
เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดการสอนสระลดรูป 
พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นค าสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

บุศรา ค ามูลนา.  (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการพัฒนาวิดีทัศน์นิทาน
การ์ตูน เร่ือง สระแปลงร่าง สระหายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (บุศรา ค ามูลนา, 2555) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการพัฒนาวิดีทัศน์นิทาน
การ์ตูน เร่ือง สระแปลงร่าง สระหายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ จ านวน 33 คน 
โดยได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ วิดีทศัน์นิทานการ์ตนู เร่ือง 
สระแปลงร่าง สระหายตวั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินคุณภาพวิดีทัศน์นิทานการ์ตูน สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์คุณภาพวิดีทัศน์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และร้อยละ โดยท าการ
ทดลอง 3 ครัง้ เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ผลการวิจยัพบวา่ วิดีทศัน์นิทานการ์ตนู เร่ือง 
สระแปลงร่าง สระหายตวั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
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ท่ี 1 มีคณุภาพด้านเนือ้หาอยู่ท่ีระดบัดีมาก คณุภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดบัดี  และมี
ประสิทธิภาพ 89.57/92.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทศัน์วลยั เนียมบปุผา (2551) ศกึษาวิจยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะการเขียนสระลดรูป
และสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ (ทศัน์วลยั เนียมบุปผา, 2551) โดยมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือ 1) สร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยส าหรับ
นกัเรียนชาวต่างประเทศ 2) เสริมสร้างทกัษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปของนกัเรียน
ชาวตา่งประเทศโดยใช้แบบฝึกทกัษะของผู้วิจยั 3) นกัเรียนสามารถอ่านและเขียนค าท่ีมีสระลดรูป
และสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยได้ถูกต้องชดัเจน โดยงานวิจยัฉบบันี ้มีกลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียน
ชาวตา่งประเทศ ระดบั Year 5 (ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4) ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2551 โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์ จ านวน 12 คน มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ได้แก่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสระลด
รูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ  จ านวน 7 ชดุ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุดตามเกณฑ์ E1 , E2 และการทดสอบค่าที (t – test 
Dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ มีค่าประสิทธิผลระหว่าง 29.17 – 85 / 89.58 – 100 
แสดงวา่แบบฝึกชดุนีมี้ประสิทธิภาพท าให้นกัเรียนมีคะแนนหลงัการใช้แบบฝึกดีขึน้ 2) นกัเรียนชาว
ตา่งประเทศท่ีใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยส าหรับนกัเรียน
ชาวต่างประเทศ มีความก้าวหน้าในการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยเพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1 

 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอ่านและการเขียน 

3.1 ความหมายของการอ่าน 
ตามพจนานุกรม ราชบณัฑิตยสถาน ปีพุทธศกัราช 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) 

กล่าวถึงความหมายของ ค าว่า อ่าน หมายถึง ว่าตามตวัหนงัสือ, ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่าน
ออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ (ไทยเดิม) นอกจากนี ้วรรณี โสมประยรู (วรรณี 
โสมประยูร, 2553) ได้กล่าวถึง การอ่าน ว่าเป็นกระบวนการทางสมองท่ีต้องใช้สายตาสัมผัส
ตวัอักษร หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รับรู้ และเข้าใจความหมายของค า หรือสัญลักษณ์ โดยออกมาเป็น
ความหมายท่ีใช้ส่ือความคิด และความรู้ ระหว่างผู้ เขียนกับผู้ อ่านให้เข้าใจตรงกัน และผู้ อ่าน
สามารถน าเอาความหมายนัน้ ๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  
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3.2 ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 1 การอ่าน 
กระทรวงศกึษาธิการ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) กลา่วถึง ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้

ของหลกัสตูรแกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอา่น ดงัตอ่ไปนี ้
สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิด เพ่ือน าไปใช้
ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอา่น  

ตัวชีวั้ดชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  
ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถ ดงัตอ่ไปนี ้

1) อา่นออกเสียงค าคล้องจอง และข้อความสัน้ ๆ 
2) บอกความหมายของค า และข้อความท่ีอา่น 
3) ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 
4) เลา่เร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอา่น 
5) คาดคะเนเหตกุารณ์จากเร่ืองท่ีอา่น 
6) อา่นหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอ และน าเสนอเร่ืองท่ีอา่น 
7) บอกความหมายของเคร่ืองหมาย หรือสญัลักษณ์ส าคญัท่ีมักพบเห็นใน

ชีวิตประจ าวนั 
8) มีมารยาทในการอา่น 

3.3 ความหมายของการเขียน 
ตามพจนานุกรม ราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ปีพุทธศกัราช 2554 

กล่าวถึงความหมายของ ค าว่า อ่าน หมายถึง ขีดให้เป็นตวัหนงัสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูป
ตา่ง ๆ, วาด, แตง่หนงัสือ. 

3.4 ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 
กระทรวงศกึษาธิการ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) กลา่วถึง ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้

ของหลกัสตูรแกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 2 การเขียน ดงัตอ่ไปนีก้ระบวนการ
ในการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน  

สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่ง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศกึษาค้นคว้า
อยา่งมีประสิทธิภาพ 



  22 

 
ตัวชีวั้ดชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถ ดงัตอ่ไปนี ้
1) คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
2) เขียนส่ือสารด้วยค า และประโยค 
3) มีมารยาทในการเขียน 

จากตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 สาระท่ี 1 การอ่าน และสาระท่ี 2 การเขียน ข้างต้นนัน้ ผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้ว่า ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ด้านของการอา่น นกัเรียนจะต้องสามารถอา่นออกเสียงและ
บอกความหมายของค าพืน้ฐานได้ รู้จักสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั และมีมารยาทในการอ่าน รวมไปถึงการเขียน นักเรียนจะต้องมีทักษะการเขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น  ค าทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ประโยคง่ายๆ เป็นต้น ดงันัน้ 
นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถ้าได้รับการปพืูน้ฐานด้านทกัษะทางภาษาไทยท่ีแนน่ตัง้แต่
แรกเร่ิมก็จะชว่ยให้นกัเรียนมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีตอ่ไปในอนาคต 

 
4. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 

4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
มีนกัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล  ดงันี ้
ชาร์ด (Chard, n.p.) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง

บคุคล เป็นการจดัการศกึษาท่ีครูต้องค านงึถึง 4 ด้าน ได้แก่ การออกแบบการสอนการประเมินผลท่ี
เช่ือมโยงกบัการสอน  การเว้นระยะในการสอน และการจดัแบง่กลุม่ท่ีมีความยืดหยุน่ 

ทอม ลินสนั (Tomlinson, 1999, 2000) นิยามความหมายของการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นความแตกตา่งของบคุคล คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีครูมีความพยายาม
ในการตอบสนองต่อความแตกตา่งของนกัเรียนในชัน้เรียน ด้วยการเข้าถึงนกัเรียนรายบคุคลหรือ
กลุม่เล็กๆในการเปล่ียนแปลงการสอนของตนเองเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ว่าครูมีความแตกต่างในการสอน โดยครูสามารถแยกความแตกต่างอย่างน้อย 4 
องค์ประกอบในห้องเรียน ขึน้อยูก่บัความพร้อม ความสนใจ หรือประวตักิารเรียนรู้ของนกัเรียน 

ฮอลลี เอ็ม เลวี (Holli M. Levy, 2008) กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความแตกต่างของบุคคล คือ การปรับจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนกัเรียนทุกคนในด้านของ 
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เนือ้หา กระบวนการ และผลผลิตท่ีได้ โดยมีพืน้ฐานมาจากจุดแข็งของนักเรียน ความต้องการ
จ าเป็น และรูปแบบในการเรียนรู้ 

ศิ ริ วรรณ วณิชวัฒนวรชัย  (ศิ ริ วรรณ วณิชวัฒนวรชัย , 2558 - 2559) ใ ห้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ การจัดการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนอย่างมีความสขุได้รู้วิธีเรียน รู้จกัวิธีคิดวิเคราะห์ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ค้นพบเอง (Learn by Discovery) จากประสบการณ์จริงโดยการปฏิบตัิและใส่ใจท่ีจะเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทัง้นีก้ระบวนการเรียน การวดัผลประเมินผลต้องมีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย และครูต้องไมบ่งัคบัให้เดก็ทกุคนต้องเรียนอย่างเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั 
เพ่ือเป้าหมายอย่างเดียวกัน ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาของแต่ละบุคคล 
(The teacher as a facilitator of Individual development) 

ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคลคือ การจดัการเรียนการสอนข
องครูเพ่ือตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยมีการศึกษาข้อมูล
ของนกัเรียนรายบุคคลถึงความพร้อม และรูปแบบในการเรียนรู้ มีการปรับเนือ้หา กระบวนการ 
ผลงาน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เข้ากบันกัเรียนแตล่ะบุคคลเพ่ือน ามาพฒันาการสอน
ให้เข้ากบันกัเรียนแตล่ะคนได้รับความรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

4.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีนักการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  ดงันี ้
ทอม ลินสนั (Tomlinson, 2000) กล่าวถึงรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นความแตกต่างของบุคคลว่า ครูสามารถแยกความแตกต่างอย่างน้อย 4 องค์ประกอบใน
ห้องเรียนโดยขึน้อยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความพร้อม ความสนใจ หรือประวัติการเรียนรู้
ของนกัเรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ด้านเนือ้หา คือ สิ่งท่ีนกัเรียนต้องการเรียนรู้หรือวิธีการท่ีนกัเรียนจะได้รับ
ข้อมลู 

2. ด้านกระบวนการ คือ กิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตั ิเพ่ือเข้าใจถึงเนือ้หา 
3. ด้านผลผลิต คือ ขัน้ตอนการปิดท้ายของการเรียนท่ีนักเรียนจะได้เล่า

น าไปใช้ และขยายผลในสิ่งท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้ในหนว่ยการเรียนการสอนนัน้ๆ 
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน คือ วิธีการท างานและความรู้สึกของนกัเรียนท่ี

เกิดขึน้ในห้องเรียน 
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ฮอลลี เอ็ม เลวี (Holli M. Levy, 2008) กล่าวถึง รูปแบบของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นความแตกตา่งของบคุคล คือ ครูต้องมีการปรับจดัการเรียนการสอนให้เข้ากบันกัเรียนทกุ
คนในด้านของ เนือ้หา กระบวนการ และผลผลิตท่ีได้ โดยมีพืน้ฐานมาจากจุดแข็งของนักเรียน 
ความต้องการจ าเป็น และรูปแบบในการเรียนรู้ ดงันี ้

การปรับจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนทุกคนในด้านของ เนือ้หา 
กระบวนการ และผลผลิต มีดงันี ้

ด้านเนือ้หา : เนือ้หาท่ีครูน ามาใช้สอนนกัเรียนนัน้ นกัเรียนแตล่ะคนได้รับ
การสอนด้วยการใช้หลกัสตูรเดียวกนั แตค่รูสามารถน ามาปรับเนือ้หาสอนเพ่ือให้เข้ากบันกัเรียนแต่
ละคนได้ด้วยการปรับเนือ้หาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ยกตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนท่ีสามารถอา่น
เขียนได้ดีเกินระดบัชัน้เดียวกนั เพราะอะไรจึงจะต้องรัง้นกัเรียนเอาไว้ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของ
หลกัสตูรทัง้ๆ ท่ีนกัเรียนมีความสามารถมากกว่านกัเรียนในระดบัชัน้เดียวกนั หรือ นกัเรียนท่ียงัไม่
เข้าใจการคณูและการหาร ยงัไมพ่ร้อมเรียนในเร่ืองของเศษสว่นดงันัน้ ครูสามารถน าการตอ่บล็อค
มาสอนนกัเรียนทดแทนเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการก่อนท่ีจะเปล่ียนไปยงังานชิน้ต่อไป เป็นต้น ดงันัน้ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างของบุคคลจะช่วยให้สามารถเปล่ียนแปลงเนือ้หาได้
โดยท่ีต้องเปล่ียนแปลงหลกัสตูรเพ่ือให้นกัเรียนทกุคนสามารถเรียนได้ 

ด้านกระบวนการ : กระบวนการในท่ีนีห้มายถึง วิธีการสอนของครูและ
วิธีการเรียนของนกัเรียน ในแตล่ะกิจกรรมท่ีครูจดัหามาให้นกัเรียนปฏิบตัินัน้ จะต้องจดัให้มีความ
แตกต่างกันตามระดบัความสามารถของนักเรียน รูปแบบการเรียนรู้ และความสนใจ เน่ืองจาก
นกัเรียนแต่ละคนนัน้ไม่สามารถเรียนรู้ในลกัษณะเดียวกันได้หมดทุกคน ดงันัน้ ครูจึงไม่ควรสอน
นกัเรียนโดยการสอนแบบเดียว ครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับรูปแบบการสอนของตนเองเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัเรียนแตล่ะคน โดยครูจะต้องค้นหาวา่นกัเรียนจะอยูท่ี่ใดเม่ือเข้า
มาสู่กระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ท่ีได้เรียนรู้ล่วงหน้าเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
นกัเรียนแตล่ะคนจะต้องมีระดบัการช่วยเหลือท่ีมีความแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถก าหนดได้โดยผ่าน
การประเมินการเรียนรู้ 

ด้านผลผลิตท่ีได้ : ผลผลิตท่ีได้มา นักเรียนจะแสดงให้เห็นว่าได้เรียนรู้
อะไรไป เป็นการสรุปผลท่ีเกิดจากการสอนท่ีครูตอบสนองตอ่รูปแบบการเรียนรู้และความสามารถ
ของนกัเรียน 
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ในการจดัแบง่กลุม่ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งของบคุคล ครู
จะไม่ใช้วิธีการจดัแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการเรียกช่ือกลุ่มเหมือนอย่างเคยแต่จะมีการจดัแบ่งกลุ่มโดย
แบง่ตามระดบัความสามารถของนกัเรียนรูปแบบในการเรียนรู้  และความสนใจ ดงันี ้

การจัดกลุ่มตามระดับความสามารถของนักเรียน : การจัดกลุ่มตาม
ความสามารถในบางครัง้ คือ การกระท าท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ เน่ืองจากครูได้สอนบทเรียน และ
นกัเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ต้องการค าแนะน าเพิ่มเติม ครูจะดงึนกัเรียนเหล่านีอ้อกมาช่วยเหลือเพิ่มเติม 
การจดักลุ่มนีข้ึน้อยู่กบัการประเมินอย่างตอ่เน่ือง มีกลุ่มคนท่ีเข้าชัน้เรียนรู้ว่าอะไรท่ีได้รับการสอน 
ครูสามารถดึงนกัเรียนเหล่านีเ้ข้าด้วยกันและเรียนรู้บทเรียนในระดบัต่อไปผ่านกิจกรรมท่ีท้าทาย
มากขึน้ การจดักลุ่มตามระดบัความสามารถนีจ้ะไม่ได้นิ่ง เพราะจะมีการเปล่ียนแปลงทกุครัง้ท่ีครู
ประเมินนกัเรียน 

การจดักลุ่มตามรูปแบบในการเรียนรู้ : การจดักลุ่มตามรูปแบบในการเรียนรู้  
นกัเรียนแตล่ะคนมีบคุลิกภาพท่ีมีความแตกตา่งกนัในชัน้เรียน ครูสามารถส ารวจรูปแบบการเรียนรู้
ของนกัเรียนได้ผ่านทฤษฎี ยกตวัอย่างเช่น ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Gardner’s 
multiple intelligences), แบบทดสอบบุ ค ลิ ก ภ าพ  MBTI (Myers-briggs type indicator), 
แบบจ าลองรูปแบบการเรียนรู้ของ ดนัน์และดนัน์ (Dunn and Dunn) เป็นต้น จากทฤษฎีข้างต้น 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเ รียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างของบุคคลให้กับ
นกัเรียนได้ รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนบางคนให้ความสนใจกบัสิ่งท่ีครูพดู (เรียนรู้ได้ดีจาก
การฟัง) และนกัเรียนบางคนไมไ่ด้สนใจฟังเวลาครูพดู แตจ่ะให้ความสนใจจ้องมองและอา่นสิ่งท่ีครู
เขียนบนกระดาน (เรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห้น) นกัเรียนบางคนจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยหากไม่ลง
มือปฏิบตัิ (เรียนรู้ได้ดีผา่นการสมัผสั เคล่ือนไหว) และนกัเรียนบางคนเรียนรู้จากการได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น (เรียนรู้ได้ดีผ่านการพดู)  ดงันัน้ ครูคือบคุคลท่ีรู้จกันกัเรียนมากท่ีสดุในห้องเรียน ครู
สามารถจดักลุม่นกัเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีคละความสามารถกนัเข้ากลุม่ด้วยกนั เพ่ือนกัเรียน
จะได้ท างานร่วมกนั ได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซึง่กนัและกนัเพ่ือเปา้หมายร่วมกนั 

การจดักลุ่มตามความสนใจ : การจัดกลุ่มตามความสนใจ ยกตวัอย่างเช่น 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านหนงัสือสารคดี ครูจะจดักลุ่มของนกัเรียนโดยการเลือกนกัเรียนเข้า
กลุ่มจากความสนใจ เช่น หวัข้อเก่ียวกับธรรมชาติ นกัเรียนทุกคนสามารถเลือกสิ่งท่ีตนเองสนใจ 
เช่น สตัว์ เป็นต้น ส่วนนกัเรียนคนท่ีไม่ได้สนใจเร่ืองสตัว์ก็สามารถเลือกหวัข้ออ่ืนแทนได้ตามความ
สนใจของตนเอง 
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ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชัย. (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558 - 2559) กล่าวถึง
รูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Style) สามารถจ าแนกได้ 2 ลกัษณะ คือ จ าแนกตามพฤติกรรม
ท่ีแสดงในชัน้เรียน และจ าแนกตามแบบการคิด (สภาพความคิดท่ีมีผลจากสภาพแวดล้อม 
ลกัษณะทางกายภาพ) ดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีจ าแนกตามพฤตกิรรมท่ีแสดงในชัน้เรียน 
1.1 จ าแนกตามแนวคิดของ Grasha and Reichmann (1975.  อ้างถึง

ในศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั.  2558)  จ าแนกพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกในชัน้เรียน 6 แบบ 
ดงันี ้

1) แบบอิสระ (Independent) ผู้ เรียนแบบนีช้อบท างานด้วยความ
คดิเห็นของตนเองแตย่อมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆในชัน้เรียน ผู้ เรียนกลุม่นีจ้ะตัง้ใจเรียนวิชา
ท่ีตนเองคดิวา่ส าคญัและมีความมัน่ใจในความสามารถและการเรียนรู้ของตนเองมาก 

2) แบบพึ่งพา (Dependent) ผู้ เรียนแบบนีมี้ความอยากรู้อยากเห็น
ทางวิชาการน้อยมาก และจะเรียนรู้เฉพาะสิ่งท่ีก าหนดไว้ให้เรียนเทา่นัน้ และต้องการรับค าสัง่ หรือ
บอกให้ท า 

3) แบบร่วมมือ (Collaborative) ผู้ เรียนแบบนีเ้ป็นคนท่ีมีความรู้สกึว่า
สามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดด้วยการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเรียนรู้ ชอบท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนโดยมีความเห็นวา่ห้องเรียนเป็นท่ีท่ีเหมาะส าหรับการพบปะสงัสรรค์ทางสงัคม  

4) แบบหลีกเล่ียง (Avoidance) เป็นคนท่ีไม่สนใจเนือ้หาวิชาท่ีเรียน
ในชัน้เรียน โดยทัว่ไปไมช่อบท่ีจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนร่วมกบัเพ่ือนๆ ไม่สนใจสิ่งท่ีเกิดขึน้
ในชัน้เรียน มีความคดิวา่การเรียนในชัน้เป็นสิ่งท่ีไมน่า่สนใจ 

5) แบบแข่งขัน (Competitive) เป็นคนท่ีเรียนรู้ด้วยการพยายาม
กระท าสิ่งต่างๆให้ดีกว่าคนอ่ืนๆในชัน้เรียน มีความรู้สึกว่าต้องแข่งขันกับเพ่ือนๆเพ่ือท่ีจะได้รับ
รางวลั เชน่ คะแนนท่ีดีกวา่ หรือได้รับค าชมเชยจากครู ตนเองจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอ 

6) แบบมีส่วนร่วม (Participant) เป็นคนท่ีต้องการเรียนรู้เนือ้หาวิชา
และชอบท่ีจะไปเรียนในชัน้เรียน มีความรับผิดชอบแม้จะอยู่นอกชัน้เรียน และชอบมีส่วนร่วมกับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆในชัน้เรียน แต่จะมีส่วนร่วมน้อยมากถ้ากิจกรรมนัน้เป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตร หรือ
เป็นกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หา 

1.2 จ าแนกตามนกัจิตวิทยาท่ีศึกษารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) 
พบว่า มนษุย์สามารถรับข้อมลูโดยผ่านการเรียนรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น 
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(Visual Preceptos) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory Preceptors) และการรับรู้
ทางร่างกายโดยการเคล่ือนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic Preceptors) ซึ่งสามารถน ามาจดัเป็น
ลีลาการเรียนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ (มณัฑรา ธรรมบศุย์,  2555.  อ้างถึงในศริิวรรณ วณิชวฒันวรชยั.  
2558.) ได้แก่  

1) ผู้ ท่ีเรียนรู้ทางสายตา (Visual learner)  
2) ผู้ ท่ีเรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory learner)  
3) ผู้ ท่ีเรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สกึ (Kinesthetic learner) 

2. จ าแนกตามแบบการคดิ (Cognitive Styles)  
2.1 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Carl Gustav Jung (1971. อ้าง

ถึงในศริิวรรณ วณิชวฒันวรชยั.  2558.) คาร์ล จงุ แบง่การเรียนรู้ของผู้ เรียนออกเป็น 2 แบบ คือ 
1) พวกเก็บตัว ( introvert) ชอบตัง้ค าถามมีแนวคิดสร้างสรรค์ 

เชิงทฤษฎี ชอบแสดงความคดิเห็นแบบนามธรรม ชอบสนัโดษ ควบคมุตนเองได้ดี ชอบอา่นหนงัสือ
มากกวา่การคยุกบัเพ่ือนๆ มกัมีการวางแผนลว่งหน้าก่อนท ากิจกรรม ชอบกิจกรรมการศกึษาท่ีต้อง
เน้นการกระท าด้วยตนเอง ยดึตนเองเป็นหลกั มีลกัษณะแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู มุง่มัน่ในการท างาน 

2) พวกแสดงตวั (Extrovert) ชอบการเปล่ียนแปลง รับรู้ผ่านประสาท
สมัผสั ท ากิจกรรมตา่งๆภายใต้แรงกระตุ้นของสงัคม ควบคมุความรู้สกึได้ไม่ดี ชอบการท างานเป็น
ทีม ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ปฏิสมัพนัธ์ดี 

2.2 จ าแนกตามแนวคิดของ Howard Gardner (1983.  อ้างถึงในศิ
ริวรรณ วณิชวัฒนวรชยั.  2558.)  กล่าวถีงศกัยภาพและความถนดัของคน จ าแนกออกเป็นด้าน
ตา่งๆ ออกเป็น 8 ด้าน เรียกวา่ ทฤษฎีพหปัุญญา (Multiple Intelligence) ดงันี ้

1) ปัญญาด้านภาษา หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถด้านภาษาสงู อาทิ 
นกัเลา่นิทาน นกัพดู (ปฐกถา) ความสามารถใช้ภาษาในการหวา่นล้อม การอธิบาย กวี นกัเขียนนว
นิยาย นกัเขียนบทละคร บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ์ นกัจิตวิทยา 

2) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  หมายถึ ง  กลุ่มผู้ ท่ี มี
ความสามารถสงูในการใช้ตวัเลข อาทิ นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ กลุ่มผู้ ให้เหตผุลท่ีดี อาทิ
นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้ ท่ีมีความไวในการเห็น
ความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตุผล และการคิด
คาดการณ์ วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจ าแนกประเภท การจดัหมวดหมู่ การสนันิษฐาน การ
สรุป การคดิค านวณ การตัง้สมมตุฐิาน 
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3) ปัญญาด้านมิตสิมัพนัธ์ หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถมองเห็นภาพ
ของทิศทาง แผนท่ี ท่ีกว้างไกล อาทิ นายพรานป่าผู้ น าทาง พวกเดินทางไกล รวมถึงผู้ ท่ี มี
ความสามารถมองความสมัพนัธ์ มองเห็นและแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการจดัการกบัพืน้ท่ี เนือ้
ท่ี การใช้สี เส้น พืน้ผิว รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มณัฑนากร นกัประดษิฐ์ ศลิปินตา่งๆ 

4) ปัญญาด้าน ร่างกายและการ เค ล่ือนไหว หมายถึ ง  ผู้ ท่ี มี
ความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ นกัแสดงละคร 
ภาพยนตร์ นกัแสดงท่าใบ้ นกักีฬา นาฏกร นกัฟ้อนร าท าเพลง และผู้ ท่ีมีความสามารถในการใช้มือ
ประดิษฐ์ เช่น นกัปัน้ ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทกัษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว 
ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุน่ ความประณีต ความไวทางประสาทสมัผสั 

5) ปัญญาด้านดนตรี ผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรี ได้แก่ นัก
แต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี รวมถึงความไวในเร่ือง จังหวะ ท านอง เสียง ตลอดจน
ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 

6) ปัญญาด้านมนุษยสมัพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีร้วมถึงความสามารถในการสงัเกต น า้เสียง 
ใบหน้า ท่าทาง ทัง้ยงัมีความสามารถสงูในการรู้ถึงลกัษณะตา่งๆ ของสมัพนัธภาพของมนษุย์และ
สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เชน่ ความสามารถท าให้บคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลปฏิบตัติาม 

7) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถใน
การรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตัิตนได้จากความรู้สึก ความสามารถในการรู้จกัตวัตน 
อาทิ การรู้จกัตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจดุอ่อน จดุแข็งในเร่ืองใด มีความรู้เท่าทนัในอารมณ์ 
ความคดิ ความปรารถนาของตนเอง มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าใจตนเอง 

8) ปัญญาด้านธรรมชาติ  หมายถึ ง  ผู้ ท่ี มีความเ ข้ าใจความ
เปล่ียนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองและ
สิ่งแวดล้อม และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีส่วนชว่ยในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิเข้าใจถึง
พัฒนาการของมนุษย์ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตัง้แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจ าแนกความ
เหมือนกนัของสิ่งของ เข้าใจการหมนุเวียนเปล่ียนแปลงสสาร 

จากการศึกษารูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ มี
หลากหลายรูปแบบ ครูจึงต้องศึกษาให้ละเอียดเพ่ือน ามาจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน
แตล่ะคนอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4.3 แผนภูมิของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีนักการศึกษาต่างประเทศ กล่าวถึง แผนภูมิของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล  ดงันี ้

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
อ้างอิงจาก ทอม ลินสนั (Tomlinson, 2000) 
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4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

4.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
มาเรียม นิลพันธุ์  และคณะ. (มาเรียม นิลพันธุ์ ; และคณะ, 2555) ท าวิจัยเพ่ือ

พฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนแกนน าและโรงเรียนเครือข่ายในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล (Differentiated Instruction) และเพ่ือพฒันาหลกัสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของ
ครูในการจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการวิจัย
และพฒันา (Research and Development) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) มีกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูของโรงเรียนแกนน า 7 แห่ง และโรงเรียนเครือข่าย 70 
แห่ง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพืน้ฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนแกนน า และโรงเรียนเครือข่าย พยายามส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ด้วยการนิเทศ ติดตามอย่างตอ่เน่ือง โดยยงัไม่ มีแบบแผน
ท่ีเป็นรูปธรรม การจัดกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ครูผู้สอนมีภาระเพิ่มขึน้ 
และสง่ผลกระทบตอ่ความรู้สึกของผู้ เรียน นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีครูใช้มาจากประสบการณ์
ของครูโดยไม่ผ่านกระบวนการวิจยั นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
มีพัฒนาการดีขึน้ ครูมีความรู้ความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มากขึน้ สามารถ
วิเคราะห์ผู้ เรียนและออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนได้ มีความพงึพอใจใน
เนือ้หาของหลักสูตรการอบรมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล แต่ต้องการให้เพิ่มตวัอย่างให้กับโรงเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) มีช่ือว่า “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดเก่ียวกับการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) วัตถุประสงค์ 3) ขัน้ตอนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการด าเนินงาน 4 ขัน้ คือ ขัน้การวิเคราะห์
ผู้ เรียน ขัน้การวิเคราะห์เนือ้หา ขัน้การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขัน้การ
ประเมินผลเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ และ 4) กระบวนการขบัเคล่ือนสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีกระบวนการของรูปแบบ 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การอบรม 
(Training) ขัน้ท่ี 2 การสอน (Teaching) และขัน้ท่ี 3 การเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentoring) ผลการประเมิน
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ประสิทธิผลของรูปแบบ และหลกัสูตรการอบรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนรู้ท่ี
เสริมสร้างคณุคา่ความแตกตา่งระหว่างบคุคล พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล โดยภาพรวมทกุ
ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจท่ีร้อยละ 80 มีจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.89 ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และมีความสามารถในการเขียนงานวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับความพึงพอใจของครูต่อ
รูปแบบฯ และหลกัสูตรการอบรมฯ พบว่า ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี (บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี, 2556) วิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาและพฒันาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้น
ความแตกต่างระหวางบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในวิจยัประกอบด้วย ครูและนกัเรียนโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 
แบง่เป็นครูผู้สอนจ านวน 8 คน และนกัเรียน จ านวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล แผนการพฒันาวิชาชีพครู แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้แบบ
ประเมินงานวิจยัและการวิจยัในชัน้เรียน แบบสงัเกตการสอน แบบประเมินตนเอง แบบประเมิน 
ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติทดสอบค่าที  ( t-test) แบบ Dependent และวิ เคราะห์ เ นื อ้  (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1.รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า รูปแบบ “BOONSARIT Model” : เป็นรูปแบบท่ีมีหลักการ 
วตัถปุระสงค์ เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีพฒันาขึน้มี 9 ขัน้ตอน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคลนัน้มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2. ผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล พบว่า หลงัการใช้รูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ครูมีความรู้
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ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 สมรรถนะการสอนของครูในด้านการวิเคราะห์ผู้ เรียนอยู่ในระดบัดี
มาก ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีมาก ด้านการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดบัดี ด้านการวัดผล
ประเมินผลท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นกัเรียนมีทกัษะการคิดอยู่ใน
ระดบัดีมากและผลการขยายผลให้กบัโรงเรียนเครือข่าย พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสอน
ท่ีเน้นความแตกตา่งระหวางบคุคลเพิ่มขึน้ 

4.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
วาเลียน เอ สตาฟลอลา; ไคเรียคิเดส ลีโอนิดาส และเค้าเซลินี แมรี  (Valiande 

A. Stavroula; Kyriakides Leonidas and Koutselini Mary, 2011)ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ือง การ
ตรวจสอบผลกระทบของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคลในห้องเรียนท่ี
มีความสามารถผสม : ผลกระทบต่อคณุภาพและความเสมอภาคของประสิทธิผลทางการศึกษา 
โดยน าเสนองานวิจัยท่ีมีการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในกลุ่มห้องเรียนท่ีนักเรียนมีความสามารถคละกันของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา 
จ านวน 24 ห้องเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วม จ านวน 497 คน ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แสดง
หลกัฐานเก่ียวกบัผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคลอยา่งมีระบบในชัน้
เรียนท่ีมีความสามารถคละกันท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ผลของกลุ่มการทดลองในงานวิจัย
ครัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคลถกูเปรียบเทียบโดย
การวิเคราะห์การถดถอยหลายระดับกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการสอนท่ีแตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความแตกตา่งระหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างสอง
กลุ่มและการระบปัุจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทัง้ภายในและภายใน
กลุ่ม แบบจ าลองสมการโครงสร้างหลายระดบัถูกน ามาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการสอนท่ีได้รับการตรวจสอบโดยคีย์การสังเกตการเรียนรู้ท่ี
แตกตา่งไปจากผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน พร้อมด้วยค าถามหลกัในการวิจยัท่ีก าหนดผลกระทบของ
การสอนท่ีแตกตา่งไปจากผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงหลกัฐานด้านคณุภาพ
และความเสมอภาคของประสิทธิผลทางการศึกษามิติด้านคุณภาพและความเสมอภาคของ
ประสิทธิผลด้านการศึกษาประกอบ ด้วยประเด็นปัญหาความขัดแย้งหลักในการสอน การ
เปล่ียนแปลงความสามารถในห้องเรียนท่ีนกัเรียนมีความสามารถคละกนั   
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มิรา อลิซา ราชมาวาติ; โทบากสั มา อแูมน; เนอ วิเดียซมารา และซูซิโร วิบิโซโน. 
(Mira Aliza Rachmawati; Thobagus Moh Nu'man; Nur Widiasmara, 2019) ได้ศึกษางานวิจัย
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคลส าหรับนกัเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนเรียนรวม : การศกึษาเบือ้งต้น การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการน านกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งไปใช้ในโรงเรียนรวม วิธีการ
ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการบูรณาการระหว่างการพิจารณาตามทฤษฎีตามวรรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์กับครูโรงเรียนรวมในยอคจาการ์ตา ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการประเมินในหลายมิติทัง้ครูและนกัเรียนในบริบทของ
ครูการประเมินสมรรถนะท่ีเก่ียว ข้องมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้แน่ใจว่ากระบวนการเรียนรู้และ
การเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จส าหรับนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนรวม สมรรถนะท่ี
ได้รับการประเมินจากครูประกอบด้วยสามมิติ ได้แก่ 1) ความพร้อมในการใช้ค าสัง่ท่ีแตกต่าง 2) 
ความเข้าใจเก่ียวกบัความสนใจของนกัเรียนท่ีแตกตา่งกนัมาก และ 3) การตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน การประเมินท่ีจ าเป็นของนกัเรียนได้รับการพฒันาโดย
รูปแบบการสงัเกตท่ีครูจะใช้ประเมินนกัเรียนโดยครูเป็นผู้ประเมินแบบฟอร์มนีมี้การประเมินความ
พร้อมของนักเรียนท่ีจะได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
กระบวนการเรียนรู้ การประเมินความสนใจของนกัเรียน และการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ
นกัเรียนตามทฤษฎีพหปัุญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 

สรุป จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัสามารถทราบถึงกระบวนการท าวิจยัของ
ผู้วิจยัทา่นอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะน าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยัได้เป็น
อยา่งด ี
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บทที่ 3  
วิธีการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียนเพ่ือศกึษาพฒันาการอ่านเขียนค าท่ีมี

สระเปล่ียนรูปของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาตท่ีิใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
วิธีด าเนินการทดลอง 
การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)หลกัสูตร
นานาชาติ จ านวน 1 ห้องเรียน จากทัง้หมด 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 10 คน เป็นนกัเรียนชาย 
จ านวน 5 คน และนกัเรียนหญิง จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกกลุม่เปา้หมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. การคัดเลือกห้องเรียน ผู้ วิจัยคัดเลือกจากห้องเรียนท่ีมีนักเรียนมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องเรียนท่ี
นกัเรียนมีความหลายหลาย กล่าวคือ มีนกัเรียนเข้าใหม่ จ านวน 4 คน และนกัเรียนดงักล่าวเคย
ศกึษาในหลกัสตูรปกติมาก่อน ท าให้ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทยแตกตา่งจากเพ่ือน
ร่วมชัน้เรียนท่ีมีพืน้ฐานทางการเรียนวิชาภาษาไทยจากหลักสูตรนานาชาติ (ซึ่งมีคาบเรียน
ภาษาไทยน้อยกวา่หลกัสตูรปกต)ิ  

2. การคดัเลือกนกัเรียนตามกลุ่มระดบัความสามารถ ผู้วิจยัแบง่นกัเรียนออกเป็น 
3 กลุ่มในการปฏิบตัิกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มยาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มง่าย โดยวิธีการสมัภาษณ์
ข้อมลูจากอาจารย์ประจ าชัน้ และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย เก่ียวกบัความสามารถทางการอา่น
และการเขียนภาษาไทยเร่ือง สระเปล่ียนรูป รวมถึงลกัษณะของการเรียนรู้ ได้แก่ ความชอบ ความ
สนใจในการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้ Year1 โดยนกัเรียนแตล่ะกลุ่มมีจ านวนนกัเรียน ดงันี ้กลุ่ม
ยาก มีนักเรียน จ านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีนักเรียน จ านวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีนักเรียน 
จ านวน 3 คน 
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3. นกัเรียนกลุ่มเปา้หมาย เป็นนกัเรียนปกติท่ีมีระดบัความสามารถทางการเรียน
วิชาภาษาไทยท่ีแตกตา่งกนั มิใชน่กัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ประกอบด้วย 

1.1 แบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สระเปล่ียนรูป จ านวน 7 แผน ส่ือประกอบการ

สอน และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป  
1.1 ผู้วิจยัศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1.2 ผู้วิจยัศึกษาค าศพัท์พืน้ฐานท่ีมีสระเปล่ียนรูปของระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 1 จากต าราเรียน วิชาภาษาไทยและเอกสารท่ีเก่ียวข้องในรายวิชาภาษาไทยของระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 

1.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูป ในลกัษณะของการน าค าศพัท์พืน้ฐานท่ีมีสระเปล่ียนรูป โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

1.3.1 ตอนท่ี 1 แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูป จ านวน 5 สระ ได้แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ มีลกัษณะเป็นแบบ
อตันยั (เขียนเติมค าลงในชอ่งวา่ง) แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัยาก จ านวน 5 ข้อ ระดบัปาน
กลาง จ านวน 5 ข้อ และระดบัง่าย จ านวน 5 ข้อ รวมทัง้หมด 15 ข้อ มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถกู ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน  

1.3.2 ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านค าท่ีมีสระเปล่ียน
รูป จ านวน 5 สระ ได้แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 
โดยการสอบปากเปลา่ มีการก าหนดค าศพัท์จากค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป สระละ 3 ค า รวมทัง้หมด 15 
ข้อ มีคะแนนเตม็ 15 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถกู ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 

1.4 ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูปไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ด้านภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และด้าน
การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ท่าน ช่วยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดย
การหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างค าและจดุประสงค์การเรียนรู้ ( Index of Item – Objective 
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Congruency : IOC) พบว่ามีคา่ IOC อยู่ท่ีระดบัตัง้แต ่0.67 – 1.00 ทกุข้อ (ดงัภาคผนวก ง ) และ
ผู้วิจยัได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ เชน่ รูปภาพ ควรมีความชดัเจน สอดคล้อง
กบัค าศพัท์ท่ีน ามาใช้ เป็นต้น  

1.5 ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูป ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น าไปเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงก่อนและหลัง
การด าเนินการทดลอง ชว่งเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

2.แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง สระเปล่ียนรูป ส่ือประกอบการสอน และใบ
งานกิจกรรม 

2.1 ผู้ วิจัยศึกษารายละเอียดของจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีีท่ี 1 ในเร่ืองของค าท่ีมี
สระเปล่ียนรูป พร้อมกบัปรึกษากบัครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยของระดบั Year1 ถึงแนวทางใช้ชุด
กิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการวางแผนถึงช่วงเวลาท่ีผู้ วิจัยจะเข้าไป
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนว่าในช่วงเดือนท่ีผู้ วิจยัจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย แผนการ
สอนระยะยาวท่ีครูผู้สอนจดัเตรียมไว้นัน้ นกัเรียนจะต้องเรียนรู้เนือ้หาใดบ้าง และมีวิธีการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบใด เพ่ือผู้วิจยัจะได้น ามาปรับใช้กบัวิธีการสอนของตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยระดบัชัน้ Year 1 โดยมีการอ้างอิงมาจากแนวคดิของ ทอมลินสนั (Tomlinson, 2000) 

2.3 ผู้ วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และปรับแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมีการอ้างอิงรูปแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประกอบด้วย ผลการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรม (ขัน้น า ขัน้สอน และขัน้สรุป) ส่ือการเรียนรู้ การประเมินผลและแบบบนัทึกผลหลงัการ
สอน โดยแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัจดัท าขึน้จากการศกึษาและทบทวนวรรณกรรมรวมถึง
การได้รับค าแนะน าจากครูผู้ สอนวิชาภาษาไทยและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์น ามาจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ตามเนือ้หา  

2.4 ผู้ วิจยัด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 7 
แผน โดยแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการสอน แผนละ 50 นาที มีการปรับการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล รวม 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา 
กระบวนการ ผลผลิต โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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 ด้านเนือ้หา ผู้ วิจยัจดักิจกรรมท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในขัน้ด าเนินการสอน 
โดยมีการแบง่ระดบัของชดุกิจกรรมออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัง่าย ปานกลาง ยาก โดยผู้วิจยัจะ
มีการศึกษาระดบัของความสามารถของนกัเรียนก่อนเร่ิมด าเนินการวิจยัโดยการสมัภาษณ์ข้อมูล
จากครูประจ าชัน้ และครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยถึงลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 
เพ่ือน ามาออกแบบกิจกรรมการสอน  

ด้านกระบวนการ ผู้ วิจยัมีการส ารวจลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลโดยการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพ่ือน ามา
สร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียนแต่ละคน ได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีความเหมาะสมกับวยัของนักเรียน 
โดยนกัเรียนสามารถเลือกปฏิบตัิกิจกรรมได้ตามความสนใจของนกัเรียนเอง  

 ด้านผลผลิต ผู้ วิจัยดูผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
รายบคุคล 

2.5 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ผู้ สอนภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และอาจารย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ท่าน ช่วย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง
ค าและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item – Objective Congruency : IOC) พบว่ามีค่า IOC 
อยูท่ี่ระดบัตัง้แต ่0.67 – 1.00 ทกุข้อ (ดงัภาคผนวก ง ) 

2.6 ผู้ วิจยัน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น าไปเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงก่อนและหลังการด าเนินการทดลอง ช่วงเดือนมกราคม - 
กมุภาพนัธ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยมีแผนการทดลองระยะยาว ดงัตารางท่ี 2  
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ตาราง 2 แผนการทดลองระยะยาว 

 
จากตารางข้างต้น ผู้วิจยัได้วางแผนการทดลองรวมทัง้สิน้ 5 สปัดาห์ จ านวน 12 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีการสอนเนือ้หา เร่ือง ค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป จ านวน 5 สระ ได้แก่  
สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ โดยมีการน าชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาประยกุต์ใช้ในการสอนแบ่งระดบัความสามารถในการท ากิจกรรมของนกัเรียน
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัยาก ปานกลาง และง่าย 
 
 
 
 

 

ครัง้ วันท่ีสอน แผนการทดลอง 
1 8 มกราคม 62 ทดสอบก่อนเรียนการอา่นการเขียน เร่ืองสระเปล่ียนรูป 5 สระ 
2 9 มกราคม 62 สระ อะ 
3 14 มกราคม 62 สระ อะ มีตวัสะกด 
4 15 มกราคม 62 สระ เอะ 
5 16 มกราคม 62 สระ เอะ มีตวัสะกด 
6 21 มกราคม 62 สระ แอะ 
7 22 มกราคม 62 สระ แอะ มีตวัสะกด 
8 23 มกราคม 62 ทบทวน 3 สระ สระ อะ เอะ แอะ มีตวัสะกด 
9 28 มกราคม 62 สระ เอาะ 
10 29 มกราคม 62 สระ เอาะ มีตวัสะกด 
11 7 กมุภาพนัธ์ 62 สระ เออ  
12 8 กมุภาพนัธ์ 62 สระ เออ มีตวัสะกด 
13 12 กมุภาพนัธ์ 62 ทบทวน 2 สระ สระ เอาะ เออ  มีตวัสะกด 
14 13 กมุภาพนัธ์ 62 ทดสอบหลงัเรียนการอา่นการเขียน เร่ืองสระเปล่ียนรูป 5 สระ 
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วิธีด าเนินการทดลอง 
การพัฒนาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสูตรนานาชาติครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัใน
ชัน้เรียน (Classroom Action Research) ตามแบบจ าลองวงจรปฏิบตัิการในชัน้เรียน (สวุิมล ว่อง
วาณิช, 2554) โดยมีกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ขัน้วางแผน (Plan) 2. ขัน้ปฏิบตัิตามแผน 
(act) 3. ขัน้สงัเกตผล (observe) 4. ขัน้สะท้อนผล (Reflect) ดงัภาพประกอบท่ี 3  

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองวงจรปฏิบตัิการในชัน้เรียน  
 

ขัน้ตอนของกระบวนการวิจัยการปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 
1. ขัน้เตรียมการ  

ผู้วิจยัเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมด าเนินการวิจยั 
2. ขัน้ปฏิบัตกิาร 

ผู้วิจยัแบง่การด าเนินการออกเป็น 3 วงจรปฏิบตักิาร ดงันี ้
วงจรปฏิบตักิารท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  

(Plan  Act  Observe  Reflect) 
วงจรปฏิบตักิารท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

(Plan  Act  Observe  Reflect) 
วงจรปฏิบตักิารท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

(Plan  Act  Observe  Reflect) 
3. ขัน้สรุป  

ผู้วิจยัวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการวิจยั 
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการ 
1) ผู้ วิจัยสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าชัน้ และอาจารย์ผู้ สอนวิชาภาษาไทยเก่ียวกับ

ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยเร่ือง สระเปล่ียนรูปของนกัเรียนระดบัชัน้ Year1 
รวมถึงลกัษณะของการเรียนรู้ ได้แก่ ความชอบ ความสนใจในการเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จดัท าชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

2) ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ี
มีสระเปล่ียนรูป แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สระเปล่ียนรูป จ านวน 7 แผน ส่ือประกอบการสอน 
และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดบัง่าย 
กลาง และยาก 

3) ผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือวิจัยท่ีสร้างไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ และน ากลบัมาแก้ไข/ปรับปรุงตามค าแนะน า 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปฏิบัตกิาร 
วงจรท่ี 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  
ขัน้วางแผน (Plan) 

ผู้วิจยัวางแผนการจดักิจกรรมการสอนเร่ืองสระอะ และสระแอะ โดยใช้เวลาในการ
จดักิจกรรมจ านวน 4 คาบเรียน แบง่ออกเป็น คาบเรียนสระอะ 2 คาบเรียน และคาบเรียนสระแอะ 
2 คาบเรียน โดยแตล่ะแผนใช้เวลาในการสอน คาบเรียนละ 50 นาที ผู้วิจยัจดัเตรียมชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล ซึ่งประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสระอะ และสระเอะ 
จ านวน 2 แผน ส่ือประกอบการสอน และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัง่าย กลาง และยาก 

ขัน้ปฏิบัต ิ(Action) 
ผู้ วิจัยสอนโดยใช้วิธีการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรับใช้ในคาบ

เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา กระบวนการ ผลผลิต ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยสอนโดยการใช้เนือ้หาท่ีมีความแตกต่างกัน 3 ระดับ แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มยาก : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ยาก โดยการเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งวา่งให้ได้ใจความสมบรูณ์และถกูต้อง 
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กลุ่มปานกลาง : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หา
ระดบักลาง โดยดรููปภาพและเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 

กลุ่มง่าย : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ง่าย โดยการดโูครงสร้างของค า ประกอบด้วย พยญัชนะต้น สระ และตวัสะกด จากนัน้เขียนเตมิค า
สระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 

ด้านกระบวนการ  
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน โดยครูมีฐานกิจกรรมให้นักเรียนเลือก

ปฏิบตัิตามท่ีนกัเรียนสนใจ เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง สระอะ มีกิจกรรมฝึกเขียนสระอะ
ลงบนกระดาน, จับคู่บัตรค าศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง และท าแผนผังความคิด สระอะ และ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สระเอะ สระอะ มีกิจกรรมฝึกเขียนสระเอะ ลงบนกระดาน , จบัไข่
ประสมค าให้ถูกต้อง และหาค าสระเอะ ระบายสีค าลงบนกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ เป็นต้น 
รวมถึงการปฏิบตักิิจกรรมใบงานท่ีมีระดบัความยาก – ง่ายแตกตา่งกนั 

ด้านผลผลิต  
ผู้วิจยัดจูากผลงานของนกัเรียน โดยนกัเรียนแตล่ะคนจะมีการสร้างผลงานท่ี

แตกตา่งกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น การท าใบงานท่ีมีหลากหลายระดบั การตอบค าถาม การเขียน
กระดานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

การสังเกต (Observation) 
ผู้วิจยัสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนในชัน้เรียนขณะจดักิจกรรม  จากการ

สอนในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสระอะ และสระเอะ  
การสะท้อนผล (Reflection) 

ผู้ วิจัยวิเคราะห์ผลงานของนักเรียน ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีผู้ วิจัยแบ่งตามระดับ
ความสามารถ ได้แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนัน้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมท่ีครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรือไม ่รวมถึงมีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวา่ นกัเรียนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งไรบ้าง 

 
วงจรท่ี 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
ขัน้วางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนเร่ือง สระแอะ และทบทวนสระอะ เอะ แอะ 
โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมจ านวน 4 คาบเรียน แบ่งออกเป็น คาบเรียนสระแอะ 2 คาบเรียน 
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และคาบเรียนทบทวนสระอะ เอะ แอะ 2 คาบเรียน จ านวน 4 คาบเรียน โดยเรียนคาบเรียนละ 50 
นาที ผู้ วิจยัมีการเตรียมชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้วย แผนการ
จดัการเรียนรู้ และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
กลุม่ยาก ปานกลาง และง่าย 

ขัน้ปฏิบัต ิ(Action) 
ผู้ วิจัยสอนโดยใช้วิธีการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรับใช้ในคาบ

เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา กระบวนการ ผลผลิต ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยสอนโดยการใช้เนือ้หาท่ีมีความแตกต่างกัน 3 ระดับ แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มยาก : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ยาก โดยการเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์และถกูต้อง 

กลุ่มปานกลาง : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หา
ระดบักลาง โดยดรููปภาพและเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 

กลุ่มง่าย: นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ง่าย โดยการดโูครงสร้างของค า ประกอบด้วย พยญัชนะต้น สระ และตวัสะกด จากนัน้เขียนเตมิค า
สระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 

ด้านกระบวนการ  
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน โดยครูมีฐานกิจกรรมให้นักเรียนเลือก

ปฏิบัติตามท่ีนักเรียนสนใจ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง สระแอะ มีกิจกรรมฝึกเขียน
สระแอะลงบนกระดาน, เล่นเกมทดสอบความจ า และฝึกอ่านค าศพัท์บนกระดาน และแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ทบทวนสระอะเอะแอะ มีกิจกรรมฝึกอ่านและเขียนค าสระอะเอะแอะลงบน
กระดาน เป็นต้น รวมถึงการปฏิบตักิิจกรรมใบงานท่ีมีระดบัความยาก – ง่ายแตกตา่งกนั 

ด้านผลผลิต  
ผู้วิจยัดจูากผลงานของนกัเรียน โดยนกัเรียนแตล่ะคนจะมีการสร้างผลงานท่ี

แตกตา่งกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น การท าใบงานท่ีมีหลากหลายระดบั การตอบค าถาม การเขียน
กระดานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

การสังเกต (Observation) 
ผู้วิจยัสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนในชัน้เรียนขณะจดักิจกรรม จากการ

สอนในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสระแอะ และทบทวนสระอะ เอะ แอะ 
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การสะท้อนผล (Reflection) 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ผลงานของนักเรียน ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีผู้ วิจัยแบ่งตามระดับ

ความสามารถ ได้แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนัน้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมท่ีครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรือไม ่รวมถึงมีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวา่ นกัเรียนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งไรบ้าง 

 
วงจรท่ี 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 
ขัน้วางแผน (Plan) 

ผู้วิจยัวางแผนการจดักิจกรรมการสอนเร่ือง สระเอาะ สระเออ และทบทวนสระเอาะ 
เออ โดยใช้เวลาในการจดักิจกรรมจ านวน 6 คาบเรียน แบ่งออกเป็น คาบเรียนสระเอาะ 2 คาบ
เรียน คาบเรียนสระเออ 2 คาบเรียน และคาบเรียนทบทวนสระเอาะ เออ 2 คาบเรียน รวม 6 คาบ
เรียน โดยเรียนคาบเรียนละ 50 นาที ผู้ วิจยัมีการเตรียมชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บคุคล แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ กลุม่ยาก ปานกลาง และง่าย 

ขัน้ปฏิบัต ิ(Action) 
ผู้ วิจัยสอนโดยใช้วิธีการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรับใช้ในคาบ

เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา กระบวนการ ผลผลิต ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยสอนโดยการใช้เนือ้หาท่ีมีความแตกต่างกัน 3 ระดับ แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มยาก : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ยาก โดยการเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งวา่งให้ได้ใจความสมบรูณ์และถกูต้อง 

กลุ่มปานกลาง : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หา
ระดบักลาง โดยดรููปภาพและเขียนเตมิค าสระท่ีมีตวัสะกดลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 

กลุ่มง่าย : นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท าใบงานกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาระดบั
ง่าย โดยการดโูครงสร้างของค า ประกอบด้วย พยญัชนะต้น สระ และตวัสะกด จากนัน้เขียนเตมิค า
สระท่ีมีตวัสะกดลงในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 
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ด้านกระบวนการ  
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน โดยครูมีฐานกิจกรรมให้นักเรียนเลือก

ปฏิบตัิตามท่ีนกัเรียนสนใจ เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – 7 เร่ืองสระเอาะ, สระเออ และทบทวน
สระเอาะเออ มีกิจกรรมฝึกอ่านและเขียนสระลงบนกระดาน, ท ากิจกรรมศิลปะ และวาดรูประบาย
สี รวมถึงการปฏิบตักิิจกรรมใบงานท่ีมีระดบัความยาก – ง่ายแตกตา่งกนั 

ด้านผลผลิต  
ผู้วิจยัดจูากผลงานของนกัเรียน โดยนกัเรียนแตล่ะคนจะมีการสร้างผลงานท่ี

แตกตา่งกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น การท าใบงานท่ีมีหลากหลายระดบั การตอบค าถาม การเขียน
กระดานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

การสังเกต (Observation) 
ผู้วิจยัสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมของนกัเรียนในชัน้เรียนขณะจดักิจกรรม จากการ

สอนในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสระเอาะ สระเออ และทบทวนสระเอาะ เออ 
การสะท้อนผล (Reflection) 

ผู้ วิจัยวิเคราะห์ผลงานของนักเรียน ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีผู้ วิจัยแบ่งตามระดับ
ความสามารถ ได้แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนัน้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมท่ีครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรือไม ่รวมถึงมีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวา่ นกัเรียนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งไรบ้าง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 
ผู้วิจยัให้นักเรียน อาจารย์ประจ าชัน้ และอาจารย์ผู้ สอนวิชาภาษาไทย สะท้อน

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในประเด็นของความคิดเห็นเก่ียวกับการสอน , ปัญหา/อุปสรรคเกิดขึน้
ระหวา่งสอน และข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วิจยัสง่เค้าโครงปริญญานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาจริยธรรมในโครงการวิจยัท่ีท าใน

มนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจยั SWUEC/X-
358/2561 (ภาคผนวก จ) เม่ือได้รับการอนมุตัิว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนัน้ ผู้ วิจยัได้ท าการพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของกลุ่มเป้าหมาย แนะน าตนเอง ชีแ้จงถึงการเข้าร่วมวิจัยให้กับผู้ เข้าร่วมวิจัยได้รับทราบถึง
วตัถปุระสงค์และขัน้ตอนในการปฏิบตัิวิจยั พร้อมทัง้ลงนามยินยอม โดยชีแ้จงสิทธ์ิท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยั
สามารถเข้าร่วมงานวิจยั หรือสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมงานวิจยัครัง้นีไ้ด้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
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การเรียนการสอนใด ๆ ทัง้สิน้ ส าหรับข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะไม่มีการเปิดเผยให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ เข้าร่วมวิจยั โดยผู้ วิจัยจะเสนอการวิจยัในภาพรวม และจะน ามาใช้ประโยชน์
ทางการศกึษาเทา่นัน้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ

อนญุาตผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมลูกบั
กลุม่เปา้หมาย 

2. ผู้วิจยัท าเร่ืองขออนุญาตผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมายตามเอกสารชีแ้จงการเข้า
ร่วมการวิจยั (Participant information Sheet) และหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั 
(Informed Consent Form) 

3. ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนในการเตรียมการตามกระบวนการปฏิบตักิารวิจัยใน
ชัน้เรียน ได้แก่ การสมัภาษณ์อาจารย์ประจ าชัน้ และอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย การสร้างเคร่ืองมือ
วิจยั และปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาด าเนินการทดลองสอนจริง 

4 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บคะแนนก่อนเรียนกับนักเ รียนโดยการใช้แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปก่อนด าเนินการทดลองสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5. ผู้วิจยัด าเนินการทดลองสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
ด าเนินการในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ จ านวน 12 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีการสอนเนื้อหา เรื่อง ค าที่มีสระเปลี่ยนรูป จ านวน 5 สระ 
ได้แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ โดยมีการน าชุดกิจกรรมที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการสอนแบ่งระดับความสามารถในการท ากิจกรรมของนักเรียนโดยมี
การแบ่งกลุ่มของนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มระดับยาก ปานกลาง และง่าย 

6 ผู้ วิจัยสังเกต และจดบนัทึกพฤติกรรมของนักเรียนในขณะปฏิบตัิกิจกรรมแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

7. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บคะแนนหลังเรียนกับนักเรียนโดยการใช้แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปหลังจากด าเนินการทดลองสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ 

8. ผู้วิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าท่ีมี
สระเปล่ียนรูป และจากการสงัเกต และจดบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะปฏิบตัิกิจกรรมแต่
ละแผนการจดัการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ข้อมลู 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้วยความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ได้แก่ ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ประกอบด้วย 

1.1.1 แบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นและเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป 
1.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สระเปล่ียนรูป จ านวน 7 แผน ส่ือประกอบการ

สอน และใบงานกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
โดยใช้การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยมีผู้ เช่ียวชาญ

เป็นผู้พิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีสตูร 
ดงันี ้(ราตรี นนัทสคุนธ์, 2553) 

IOC= (∑R) 
          N 

เม่ือ  
   IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้อง 

   ∑R แทน คะแนนความเห็นผู้ เช่ียวชาญตอ่ค าถามแตล่ะข้อ 
      N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

2 สถติพืิน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 ข้อมลูเชิงปริมาณ 

ผู้วิจยัใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นสถิตเิชิงพรรณา โดยเป็นสถิตพืิน้ฐาน ดงันี  ้
 

2.1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) โดยการใช้สตูร ดงันี ้(ราตรี นนัทสคุนธ์.  2553) 

    คา่เฉล่ีย = (∑x) 
N 

เม่ือ  
   คา่เฉล่ีย แทน คะแนนเฉล่ีย 

      ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      N แทน จ านวนของนกัเรียนของกลุม่เปา้หมาย 
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2.1.2 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยการใช้สตูร (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) 
ดงันี ้

    σ = Ν∑𝑥2 − (∑𝑥)2 

       Ν(Ν − 1) 
เม่ือ  

   σ แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   𝑁 แทน  จ านวนนกัเรียนทัง้กลุม่ 

   ∑𝑥2   แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะคา่ยกก าลงัสอง 

   (∑𝑥)2แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนทัง้กลุม่ยกก าลงัสอง 
2.1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการใช้สูตร (ราตรี นันทสุคนธ์ , 2553) 

ดงันี ้ 

𝑃   =       𝑓   𝑥 100 

𝑛 
เม่ือ  

    𝑃  แทน  คา่ร้อยละ 

    f แทน  ความถ่ีของคะแนน 

    𝑛  แทน  จ านวนของข้อมลูทัง้หมด 
2.1.4 ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) (เผชิญ กิจระการ, 

2546) ดงันี ้
ดชันีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทกุคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
                              (จ านวนนกัเรียน x คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยการเขียนจดบนัทกึหลงัการสอน การ

สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และการสมัภาษณ์อาจารย์ประจ าชัน้ อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 
และนกัเรียน โดยผู้ วิจยัน าเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) น าเสนอ
ข้อมลูเป็นความเรียง 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาการอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความ

แตกตา่งระหว่างบุคคลของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตาราง 3 สรุปผลความสามารถด้านการอา่นและการเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรียนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตักิารท่ี 1 (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - 2) 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองสระอะ มีนกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้อง

ตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ 
กลุม่ยาก มีจ านวน 2 คน กลุม่ปานกลาง มีจ านวน 2 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 3 คน และพบวา่มี
นกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่ากว่า 3 
คะแนน) ได้แก่ กลุม่ปานกลาง จ านวน 3 คน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองสระเอะ มีนักเรียนท่ีท าใบงานถูกต้องตัง้แต่ร้อยละ 60   
ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสงูกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุม่ยาก มีจ านวน 
2 คน กลุม่ปานกลาง มีจ านวน 4 คน และกลุม่ง่าย มีจ านวน 3 คน และพบวา่มีนกัเรียนท่ีท าใบงาน
ถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่ากว่า 3 คะแนน) ได้แก่ กลุ่ม
ปานกลาง จ านวน 1 คน  

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียน (คน) ท าใบงานถกูต้อง  
รวม 
(คน) 

ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
ยาก ปาน

กลาง  
ง่าย ยาก ปาน

กลาง 
ง่าย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองสระอะ 2 2 3 0 3 0 10 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองสระเอะ 2 4 3 0 1 0 10 
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จากการสงัเกตของผู้วิจยัขณะท่ีท ากิจกรรมพบว่ามีนกัเรียนกลุม่ปานกลางท่ีได้คะแนนต ่า
กว่าร้อยละ 60 จ านวน 2 คน มักคุยเล่นกันในขณะเรียนจึงท าให้ไม่สนใจฟังครูขณะสอน และ
นกัเรียนอีกหนึ่งคนมกันัง่เหม่อลอยในขณะท่ีท าใบงาน จึงท าให้ท างานท่ีได้รับมอบหมายนัน้เสร็จ
ไม่ทนัภายในคาบเรียน ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยการเปล่ียนต าแหน่งท่ีนั่ง และกระตุ้นเตือน
นกัเรียนด้วยวาจาให้สนใจงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ตาราง 4 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในวงจรปฏิบตักิารวิจยัท่ี 1 

วงจรปฏิบตักิารวจิยั ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 

วงจรที่  1 
(แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 - 2) 

- นกัเรียนคยุเลน่กนั  
- นกัเรียนนัง่เหมอ่ลอย  

ผู้ วิ จั ย ย้ า ยต า แหน่ ง ที่ นั่ ง ข อ ง
นกัเรียน โดยให้นักเรียนที่ชอบนั่ง
คุยกันบ่อยครัง้ขณะเรียนนั่งแยก
ออกจากกันคนละโต๊ะเรียน และ
นกัเรียนที่มักเหม่อลอยขณะเรียน 
ย้ายมานัง่ในต าแหนง่ใกล้กบัผู้วิจยั 
โดยใช้วิ ธีการกระตุ้ นเตือนด้วย
วาจาเมื่อนักเรียนนัง่เหม่อลอยให้
สนใจงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ตาราง 5 สรุปผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรียนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตักิารท่ี 2 (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 - 4) 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียน (คน) ท าใบงานถกูต้อง  
รวม 
(คน) 

ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
ยาก ปาน

กลาง  
ง่าย ยาก ปาน

กลาง 
ง่าย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
เร่ืองสระแอะ 

1 2 2 1 3 1 10 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ืองทบทวนสระอะเอะแอะ 

2 5 3 0 0 0 10 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองสระแอะ มีนักเรียนท่ีท าใบงาน
ถกูต้องตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) 
ได้แก่ กลุ่มยาก มีจ านวน 1 คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 2 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 2 คน และ
พบวา่มีนกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่า
กว่า 3 คะแนน)ได้แก่ กลุ่มยาก มีจ านวน 1 คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 3 คน และกลุ่มง่าย มี
จ านวน 1 คน  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองทบทวนสระอะเอะแอะ มีนกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องตัง้แต่
ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่ม
ยาก มีจ านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 3 คน และไม่พบว่ามี
นกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่ากว่า 3 
คะแนน) 

จากการสงัเกตของผู้วิจยัขณะท่ีท ากิจกรรมพบวา่มีนกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 
60 ในทุกกลุ่มระดับความสามารถ เน่ืองมาจาก นักเรียนมักเขียนพยัญชนะหรือสระตกหล่น 
นกัเรียนกลุ่มยาก จะพบปัญหาด้านการเขียนพยญัชนะผิด จึงท าให้ความหมายเปล่ียน ถึงแม้ว่า
นกัเรียนจะสามารถเปล่ียนรูปได้ถกูต้องก็ตาม ยกตวัอย่างค า เชน่ ไฟแฃ็ก(ไฟแช็ก), ไฟเช็ก(ไฟแช็ก) 
เป็นต้น นกัเรียนกลุ่มปานกลาง จะพบปัญหาด้านการเขียนพยญัชนะตกหล่น  เขียนพยญัชนะผิด
เช่นเดียวกัน ยกตวัอย่างค า เช่น แกร็(แกร็น), นมัแข็ง(น า้แข็ง) เป็นต้น รวมถึงท างานเสร็จไม่ทัน
ตามเวลาท่ีก าหนด จึงท าให้ไม่มีคะแนนในข้อท่ีเว้นวา่งไว้ ส่วนนกัเรียนกลุม่ง่าย จะพบปัญหาด้าน
การเขียนสระตกหล่น ยกตวัอย่างค า เชน่ แฟช็ก(ไฟแช็ก), แซิก็ก(ซิกแซ็ก) เป็นต้น จากตวัอย่างค า
ท่ีนักเรียนมักเขียนผิดข้างต้น จะพบว่าค าสระแอะเปล่ียนรูปนัน้ แต่ละค าเขียนค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากจะมีพยญัชนะท่ีไม่ค่อยได้ใช้หรือพบเห็นบอ่ยนกัในชีวิตประจ าวนั เช่น ซ. ฟ. เป็นต้น จึง
ท าให้นกัเรียนเกิดความสบัสนในการเขียนได้คอ่นข้างง่าย 
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ตาราง 6 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในวงจรปฏิบตักิารวิจยัท่ี 2 

วงจรปฏิบตักิารวจิยั ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
วงจรที่ 2 
(แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 - 4) 

นกัเรียนเขียนพยญัชนะหรือ 
สระตกหลน่ 

ผู้วิจัยคอยกระตุ้นนกัเรียนตอบ
เป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบ
คว าม เ ข้ า ใ จ ขอ งนัก เ รี ย น 
รวมถึงมีการน าสีเข้ามามีส่วน
ในการจดจ าของนักเรียน โดย
ใช้สีน า้เ งินส าหรับพยัญชนะ 
และสีแดงส าหรับสระเขียนบน
กระดาน เพื่อให้นักเรียนแยก
ประสาทสมัผสัทางการมองเห็น
จดจ าได้ง่ายขึน้ 

ตาราง 7 สรุปผลความสามารถด้านการอา่นและการเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรียนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตักิารท่ี 3 (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 - 7) 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียน (คน) ท าใบงานถกูต้อง  
รวม 
(คน) 

ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

ยาก ปาน
กลาง  

ง่าย ยาก ปาน
กลาง 

ง่าย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
เร่ืองสระเอาะ 

2 5 3 0 0 0 10 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 
เร่ืองสระเออ 

2 5 3 0 0 0 10 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7  
เร่ืองทบทวนสระเอาะเออ 

2 4 3 0 1 0 10 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองสระเอาะ มีนักเรียนท่ีท าใบงาน

ถกูต้องตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) 
ได้แก่ กลุ่มยาก มีจ านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 3 คน และ
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ไม่พบว่ามีนกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนน
ต ่ากวา่ 3 คะแนน) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองสระเออ มีนกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้
ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสงูกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่มยาก มีจ านวน 2 
คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 3 คน และไม่พบว่ามีนกัเรียนท่ีท าใบ
งานถกูต้องต ่ากวา่ร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่ากวา่ 3 คะแนน) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองทบทวนสระเอาะเออ มีนกัเรียนท่ีท าใบงานถูกต้องตัง้แต่
ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่ม
ยาก มีจ านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจ านวน 4 คน และกลุ่มง่าย มีจ านวน 3 คน และพบว่ามี
นกัเรียนท่ีท าใบงานถกูต้องต ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต ่ากว่า 3 
คะแนน)ได้แก่ กลุม่ปานกลาง มีจ านวน 1 คน 

จากการสงัเกตของผู้วิจยัขณะท่ีท ากิจกรรมพบว่ามีนกัเรียนได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 
60 ในกลุม่ปานกลาง จ านวน 1 คน เน่ืองมาจาก นกัเรียนน าเนือ้หาท่ีเรียนมาทัง้หมดมาประสมกนั
จนเกิดความสบัสน และนักเรียนมักเขียนตวัพยัญชนะหรือผิด หรือตกหล่น เน่ืองจากขาดความ
รอบคอบในการท างาน ยกตวัอยา่งค า เชน่ เชิน(เขิน), เข็ด(ช็อต), เล็ก(ล็อก) เป็นต้น  

ตาราง 8 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในวงจรปฏิบตักิารวิจยัท่ี 3 

วงจรปฏิบตักิาร
วิจยั 

ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 

วงจรที่  3 
(แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 5 - 7) 

นกัเรียนเขียนพยญัชนะหรือ 
สระตกหลน่ 

ผู้วิจัยทบทวนซ า้ให้นกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ และกระตุ้นนกัเรียนตอบ
เป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน มีการน าสีเข้ามามีส่วนในการจดจ า
ของนักเรียน โดยใช้สีน า้เงินส าหรับพยัญชนะ 
และสีแดงส าหรับสระเขียนบนกระดาน มีการ
สุม่เรียกนกัเรียนออกมาเขียนหน้ากระดานเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจของนกัเรียน เมื่อนักเรียน
สามารถตอบได้ถูกต้อง ครูกล่าวชมเชย เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่ใจให้กบันกัเรียน 
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ขัน้สรุป 
อาจารย์ประจ าชัน้ และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย มีความเห็นว่า การจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความน่าสนใจ 
นักเรียนเกิดความรู้และความสนุกสนานดีมาก นักเรียนแต่ละคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามระดับ
ความสามารถของตนเอง และยงัให้ข้อเสนอแนะมาในเร่ืองของการมีผู้ช่วยสอน เน่ืองจากกิจกรรม
ท่ีปฏิบตัิค่อนข้างหลากหลาย ถ้ามีผู้ช่วยสอนเพิ่มเติมจะช่วยแบ่งเบาภาระงานในการจดัเตรียม
กิจกรรมได้ ส่วนความคิดเห็นของนกัเรียนในชัน้เรียน นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดีมาก 
เม่ือจบคาบเรียนแล้ว นักเรียนสะท้อนความคิดกับผู้ วิจัยว่า อยากให้กลับมาสอนอีก กิจกรรม ท่ี
ปฏิบตัมีิความสนกุสนานดีมาก  

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

นักเรียน ระดับ
กิจกรรมที่
ปฏิบัต ิ

คะแนนการอ่าน 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

ผล
คะแนน 

ก่อนทดสอบ หลังทดสอบ 
คนที่ 1 กลุม่ยาก 3 9 +6 สงูขึน้ 
คนที่ 2 กลุม่ยาก 11 15 +4 สงูขึน้ 
คนที่ 3 กลุม่กลาง 0 14 +14 สงูขึน้ 
คนที่ 4 กลุม่กลาง 0 0 0 เทา่เดิม 
คนที่ 5 กลุม่กลาง 0 0 0 เทา่เดิม 
คนที่ 6 กลุม่กลาง 0 6 +6 สงูขึน้ 
คนที่ 7 กลุม่กลาง 0 0 0 เทา่เดิม 
คนที่ 8 กลุม่ง่าย 0 0 0 เทา่เดิม 
คนที่ 9 กลุม่ง่าย 0 5 +5 สงูขึน้ 
คนที่ 10 กลุม่ง่าย 0 5 +5 สงูขึน้ 

คะแนนรวม  14 54 40  
คะแนนเฉลี่ย  1.40 5.40 4  
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 3.30 10.80   

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

0.29  
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จากตารางท่ี 9 พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 1.40 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 5.40 
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ +4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคลพบวา่ มีนกัเรียนได้คะแนนเท่าเดิม จ านวน 
4 คน และนกัเรียนได้คะแนนเพิ่มขึน้ จ านวน 6 คน โดยมีระดบัคะแนนความก้าวหน้าตัง้แต ่+4 ถึง 
+14 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) 
แสดงว่า นกัเรียนท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบุคคล มีความสามารถด้าน
การอา่นค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปสงูขึน้ 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ี
เน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล ของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 0.60 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน

เท่ากับ 4.70คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ +4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนกัเรียนได้คะแนน

นักเรียน ระดับ
กิจกรรม 
ที่ปฏิบตั ิ

คะแนนการเขียน 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

ผล
คะแนน 

ก่อนทดสอบ หลังทดสอบ 
คนที่ 1 กลุม่ยาก 0 5 +5 สงูขึน้ 
คนที่ 2 กลุม่ยาก 6 14 +8 สงูขึน้ 
คนที่ 3 กลุม่กลาง 0 6 +6 สงูขึน้ 
คนที่ 4 กลุม่กลาง 0 0 0 เทา่เดิม 
คนที่ 5 กลุม่กลาง 0 5 +5 สงูขึน้ 
คนที่ 6 กลุม่กลาง 0 9 +9 สงูขึน้ 
คนที่ 7 กลุม่กลาง 0 5  +5 สงูขึน้ 
คนที่ 8 กลุม่ง่าย 0 0  0 เทา่เดิม 
คนที่ 9 กลุม่ง่าย 0 3 +3 สงูขึน้ 
คนที่ 10 กลุม่ง่าย 0 0  0 เทา่เดิม 

คะแนนรวม  6 47  41  
คะแนนเฉลี่ย  0.60 4.70 4.1  
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 1.80 4.2   

ค่าดัชนีประสิทธิผล   0.28 
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เท่าเดิม จ านวน 3 คน และนักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึน้ จ านวน 7 คน โดยมีระดับคะแนน
ความก้าวหน้าตัง้แต ่+3 ถึง +9 คะแนน ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ( 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25 ) 
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) แสดงวา่ นกัเรียนท่ีเรียนจากชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล 
มีความสามารถด้านการอา่นค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปสงูขึน้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยการพัฒนาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความ

แตกตา่งระหว่างบคุคลของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 โครงการหลกัสตูรนานาชาติ มีสรุป อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

เพ่ือพฒันาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูร
นานาชาต ิโดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ท่ีได้รับการสอนอ่านเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒันาการอ่านเขียนค าท่ีมีสระ
เปล่ียนรูปสงูขึน้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุม่เปา้หมายในการวิจยั เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 10 คน โดยผู้ วิจัย
เลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้แก่ ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลประกอบด้วย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป ก่อน
และหลงัเรียน จ านวน 30 ข้อ แบง่เป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ด้านการเขียน จ านวน 15 ข้อ และตอนท่ี 2 
ด้านการอ่าน จ านวน 15 ข้อ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสระเปล่ียนรูป 5 สระ จ านวน 7 แผน สื่อ
ประกอบการสอน และใบงานกิจกรรมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับง่าย กลาง และยาก 

ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียน โดยใช้วงจร
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ขัน้วางแผน (Plan) 2. ขัน้ปฏิบตัิตาม
แผน (act) 3. ขัน้สงัเกตผล (observe) และ 4. ขัน้สะท้อนผล (Reflect) ซึ่งผู้วิจยัด าเนินการทดลอง
ด้วยตนเอง ช่วงระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ตัง้แต่เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2562 
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สปัดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลาสอน 12 คาบเรียน และมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน 2 คาบเรียน รวมทัง้สิน้ 14 คาบเรียน เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียนด้วย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูป ซึ่งเป็นแบบทดสอบชดุเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรียน จากนัน้น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าสถิติพืน้ฐานเป็นรายบุคคล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) ค่าร้อยละ (Percent) และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) โดยจ าแนกเป็นด้านการอ่าน
และการเขียน 

2. การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพ 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ ท่ีได้รับการสอน

อ่านเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒันาการ
อา่นเขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปสงูขึน้  

 
อภปิรายผล 

จากสมมติฐานการวิจยั นกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาต ิท่ีได้รับการสอนอา่น
เขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒันาการอ่าน
เขียนค าท่ีมีสระเปล่ียนรูปสูงขึน้มีความสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีของทอมลินสนั (Tomlinson, 
2000) ท่ีมุง่เน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคลเพื่อตอบสนองตอ่ความ
หลากหลายของนักเรียนในชัน้โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดส าหรับนักเรียน โดยชุด
กิจกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีสามารถท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนสูงขึน้ รวมถึงร้อยละความก้าวหน้าของ
นกัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) แตเ่ม่ือพิจารณาแล้วมีนกัเรียนบางคนมีคะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์นัน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากสาเหตุของการคดันักเรียนเข้ากลุ่ม
ตามระดับความสามารถ อาจเป็นไปได้ว่านักเ รียนแต่ละคนไม่ไ ด้ถูกจัดแบ่งตามระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง เน่ืองจากผู้ วิจยัใช้วิธีในการคดัเลือกนกัเรียนเข้ากลุ่มยาก ปาน
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กลางและง่าย โดยวิธีการสมัภาษณ์จากอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประจ าชัน้เพียง
อย่างเดียว ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหลกัฐานอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ผลคะแนนสอบวิชาภาษาไทยภาค
เรียนก่อนหน้า ชิน้งานอ่ืน ๆ ของนกัเรียน เป็นต้น จึงท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิใบงานของ
นักเรียนมีผลคลาดเคล่ือน อย่างไรก็ตามจะสังเกตพบว่านักเรียนบางคนผลการเรียนยังไม่ขึน้ 
อาจจะเน่ืองมาจากนกัเรียนกลุ่มนีมี้แนวโน้มท่ีจะเป็นนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึง่สอดคล้อง
กบัหลกัการของ RTI (Response To Intervention) ใน Tier ท่ีสาม โดยควรมีการเพิ่มเติมการสอน
แบบเข้มข้น โดยมีการติดตอ่ขอความช่วยเหลือจากครูการศกึษาพิเศษเข้ามามีสว่นร่วมในการสอน
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป และช่วงท่ีผู้วิจยัด าเนินการสอน ท่ีโรงเรียนมีการระบาดของ
โรคไข้หวดัสายพนัธุ์ B จึงอาจมีส่วนท าให้นกัเรียนเกิดอาการป่วย มีไข้ ส่งผลให้นกัเรียนไม่มีความ
พร้อมทางการเรียนท่ีเพียงพอ ขาดสมาธิในการเรียนก็เป็นได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล มีข้อเสนอแนะในการ

น าไปใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรมีการประเมินความพร้อมทางด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย 

โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น ใบงานกิจกรรม การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูการ
อ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอย่างลึกซึง้ รวมถึงเพ่ือให้สามารถจดักลุ่มนักเรียน
และออกแบบกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการทดสอบความสามารถของนักเรียนทุกชั่วโมง เพ่ือดูความสามารถ
ของนกัเรียน โดยมีการให้นกัเรียนสะท้อนผลกลบัทกุชัว่โมง 

3. ในขณะท่ีด าเนินการสอน ควรมีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน หากพบว่า
นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ควรใช้เทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนเป็น
รายบคุคล เพ่ือให้นกัเรียนตัง้ใจเรียนมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นและ
การเขียนดีขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล มีข้อเสนอแนะในการ

วิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่าง

บคุคลกบัรายวชิาอ่ืน เชน่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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2. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกตา่งระหว่าง
บคุคลกบัระดบัชัน้เรียนอ่ืน เชน่ ประถมศกึษา มธัยมศกึษา เป็นต้น 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพขอเคร่ืองมือ 
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แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าภาษาไทยท่ีมีสระเปล่ียนรูป 
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แผนกการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน 
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ตารางค่า IOC  
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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