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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ตามปฏิญญาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้ กล่าวถึงการศึกษาแบบเรี ยนรวมว่าเป็ น “การศึกษาเพื่อทุกคน” (Education for all)
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมจากหลายฝ่ ายเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ วัฒนธรรมและ
ชุม ชน เป็ น กระบวนการที่ พ ยายามลดการแบ่ง แยก หรื อ การแยกจากกัน ทางการศึก ษาเป็ น
กระบวนการที่เน้ นให้ มี การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรื อเนื ้อหาที่นามาสอนกับเด็ก วิธีที่ครู
นามาใช้ สอน ตลอดจนกลไกต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ รวมไปถึงการวัดผลประเมินผล ซึ่งต้ อง
ครอบคลุมการศึกษาสาหรับเด็กทุกคน ตามความเหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็ก
และถือเป็ นความรับผิดชอบของระบบการศึกษาที่จะต้ องดาเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
(ผดุง อารยะวิญญู และคณะ, 2550) หมายรวมถึงชาร์ ด (Chard, n.p.) ได้ กล่าวถึงการปรับปรุ ง
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของคนพิ ก าร ในปี ค.ศ. 1997 โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาสาหรับคนพิการเพื่อให้ นกั เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษสามารถเข้ าถึง
หลักสูตรการศึกษาทัว่ ไปได้ เช่นเดียวกันกับนักเรี ยนปกติ และครูคือบุคคลสาคัญที่จะต้ องพิจารณา
ถึงวิธีการต่าง ๆ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ นักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิ เ ศษเพื่ อ ลดช่องว่า งระหว่า งนัก เรี ย นปกติและนักเรี ยนที่ มี ค วามต้ องการพิ เศษ จาก
ข้ อความดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรี ยนจะสามารถพัฒนาได้ อย่างเต็มศักยภาพนัน้
ขึ ้นกับครู ผู้สอนเป็ นสาคัญหากครู สามารถจัดกระบวนการในการเรี ยนการสอนที่สามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนแต่ละคนได้ ด้วยวิธีการที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันตาม
ความถนัด ความสนใจ และความพร้ อมของผู้เรี ยนแต่ละบุคคลได้ นนั ้ ประสิทธิผลของการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การเรี ย นรวมมี พื น้ ฐานมาจากการยอมรั บ ว่า เด็ก ทุ ก คนแตกต่า งกัน เด็ก แต่ล ะคนมี
ความสามารถ และความถนัดชอบพอแตกต่างกันไป ซึ่งแน่นอนนาไปสู่การที่เด็กแต่ละคนมีความ
ต้ องการทางการศึกษาแตกต่างกันไปด้ วย ความแตกต่างของเด็กเป็ นพิเศษที่มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
และโรงเรี ยนมีหน้ าที่ที่จะรักษาความพิเศษของเด็กแต่ละคนไว้ แทนที่เด็ก จะต้ องปรับเปลี่ยนตัวเอง
ให้ สอดคล้ องกับลักษณะการสอนของครู หรื อดิ ้นรนให้ ตนเองได้ มาตรฐานที่มีอยู่มาตรฐานเดียว
ของครู ครูควรจะเป็ นฝ่ ายปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนของตนเองเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
เด็กแต่ละคนและช่วยให้ เด็กพัฒนาตนเองให้ ได้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ต ามศักยภาพของตัว
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เด็กเอง (กนกพร วิบลู พัฒนะวงศ์, 2560) สอดคล้ องกับ (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558 - 2559)
กล่า วว่า การจัดการเรี ย นรู้ ที่ ค านึง ถึ ง ความแตกต่างระหว่า งบุคคลเป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับผู้เรี ยนแต่ละคนเพื่อวางรากฐานชีวิตให้ เจริ ญงอกงามอย่างสมบูรณ์ มีพฒ
ั นาการ
สมวัยอย่างสมดุลทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรี ยนรู้ต้องส่งเสริ มให้
ผู้เ รี ยนได้ ค้นพบและแสดงออกถึง ศักยภาพของตนเอง ครู ผ้ ูสอนจึง ควรมี ข้อมูลของผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคลสาหรับใช้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน และนาไปพัฒนาผู้เรี ยนให้
เหมาะสมกับ ความแตกต่า งของผู้เรี ยนแต่ละคน สอดคล้ อ งกับ (ผดุง อารยะวิญ ญู , 2559) ที่
กล่ า วถึ ง การสอนที่ แ ตกต่ า ง คื อ การที่ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ สอดคล้ องกั บ
ลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางการเรี ยน เรี ยนได้ ตามความสามารถ
และตามลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยมี หลักการในการสอนที่ แตกต่างว่า
“เด็กต่างคนใช้ วิธีสอนต่างกัน” (No One Size Fits All) หมายความว่า ลักษณะของการสอนของครู
จะต้ องสอนให้ แตกต่างกันใน 4 ลักษณะ คือ เนื ้อหาวิชา กระบวนการ ผลผลิต และสภาพแวดล้ อม
ในการเรี ยน ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรวม ครู จึงควรให้ ความสาคัญกับเด็กในห้ องเรี ยนทุกคนอย่าง
เท่ า เที ย มกั น โดยไม่ มี เ งื่ อนไข และมี เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ยนการสอนตามลั ก ษณะ
เด่น - ด้ อยของผู้เรี ยนแต่ละคนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประสิทธิภาพของผลการเรี ยนที่มีประสิทธิผลต่อไป
เช่นเดียวกับ ทอมลินสัน (Tomlinson, 2000) กล่าวถึงพื ้นฐานของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ ครูจะต้ องมีความพยายามในการตอบสนองต่อความหลากหลาย
ของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน เมื่อใดก็ตามที่ครู เข้ าถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มเล็กๆ ที่มีความ
แตกต่างกันออกไป แล้ วจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ เพื่อนักเรี ยนจากข้ อความดังที่กล่าวมา การ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรี ยนตามศักยภาพที่มีนนเป็
ั ้ นการให้ ความสาคัญกับนักเรี ยน
แต่ ล ะคนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ดี ที่ ค รู ค วรน าเอา มาปรั บ ใช้ ตอบสนองต่ อ ความ
หลากหลายในห้ องเรี ยนอย่างยิ่ง
โรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) หลักสูตรนานาชาติ ปั จ จุบันเปิ ดรั บ
นักเรี ยนเข้ าศึกษาตังแต่
้ ระดับชัน้ Nursery - Year 4 โดยเป็ นโรงเรี ยนที่มีการนาหลักสูตรที่มีการ
พัฒนามาจากประเทศอังกฤษมาปรับใช้ ส่วนใหญ่ นกั เรี ยนจะได้ เรี ยนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เป็ นผู้ สอนในรายวิ ช าหลั ก และนั ก เรี ย นทุ ก คนจะต้ องใช้ ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยจะมีคาบเรี ยนวิชาภาษาไทย 4 คาบเรี ยน/สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนคาบ
เรี ย นภาษาอัง กฤษนัน้ คาบเรี ย นภาษาไทยน้ อ ยมาก ท าให้ นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี พื น้ ฐานทาง
ภาษาไทยค่อนข้ างอ่อนกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) ในวัยเดียวกัน ซึง่ ทักษะ
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ในการสื่ อสารภาษาไทยที่สาคัญนัน้ นักเรี ยนจะต้ องฟั ง พูด อ่าน เขียนได้ ผู้วิจัยจึงขออนุญาต
ครู ผ้ สู อนวิชาภาษาไทยเข้ าไปนัง่ สังเกตนักเรี ยนในคาบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนระดับชัน้
Year 1 พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเขียนคาศัพท์ที่มีการใช้ สระเปลี่ยนรูป ยกตัวอย่าง
เช่น คาว่า กัด นักเรี ยนเขียนเป็ น ก-ะ-ด ซึ่งนักเรี ยนเขียนจากการสะกด โดยไม่ได้ เข้ าใจว่าการใช้
สระ อะ เมื่อมีตวั สะกดจะต้ อง เปลี่ยนเป็ นไม้ หนั อากาศ เป็ นต้ น และหลังจากการสังเกต ผู้วิจยั ได้ มี
การสัมภาษณ์กบั ครูผ้ สู อนวิชาภาษาไทยถึงปั ญหาดังกล่าว ผู้สอนได้ กล่าวว่า การสอนสระเปลี่ยน
รูปนันเป็
้ นปั ญหาสาคัญที่ทาให้ นกั เรี ยนอ่านและเขียนไม่คล่อง อีกทังในห้
้ องเรี ยนเดียวกัน นักเรี ยน
แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นที่มาสาคัญของการพบปั ญหาในชันเรี
้ ยน รายวิชา
ภาษาไทย รวมถึงผู้วิจัยมีความสนใจในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงมีความต้ องการที่จะนากระบวนการของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเข้ ามาสร้ างชุดกิ จกรรมที่เ น้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้ านการอ่านเขียนของนักเรี ยน โดยการจัดทาแผนการสอนที่ประกอบด้ วยชุดกิจกรรมที่ต่าง
ระดับกันมาสอนนักเรี ยน โดยแบ่ง ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ยาก ปานกลาง และง่าย ซึ่งนักเรี ยน
สามารถเลือกทากิจกรรมตามระดับความสามารถของตนเอง ทังนี
้ ผ้ ้ วู จิ ยั สามารถปรับเพิ่มลดระดับ
ของกิ จ กรรมให้ กั บ นัก เรี ย นแต่ล ะคนได้ ต ามความเหมาะสม ตามแนวคิ ด ของ ทอมลิ น สัน
(Tomlinson, 2000) นักการศึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรั บใช้ เพื่ อจัดทาชุดกิ จ กรรมให้ มี ความเหมาะสมกับนักเรี ย น
รายบุคคล
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาด้ านการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรม
ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพทางด้ านการอ่าน
และเขียนในรายวิชาภาษาไทย รวมไปถึงวิชาอื่น ๆ ให้ ดีขึ ้นต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อพัฒ นาการอ่านเขี ยนคาที่ มีสระเปลี่ ยนรู ปของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูต ร
นานาชาติ โดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาตินี ้ จะเป็ นแนวทางให้
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ครู ผ้ สู อนเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
การนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปประยุกต์ใช้ จริ งในห้ องเรี ยน
ครู สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความน่าสนใจ ตรงตามระดับความรู้
ความสามารถของนักเรี ยน มีรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายตรงตามความถนัด ความสนใจ
ของนักเรี ยน รวมถึงการวัดประเมินผลของนักเรี ยนที่ม่งุ วัดตามพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรี ยนได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ Year 1 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม)
หลักสูตรนานาชาติจานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 10 คน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 สัปดาห์
ละ 3 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมระยะเวลาสอน 12 คาบเรี ยน และมีการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน 2 คาบเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 14 คาบเรี ยน
เนือ้ หาที่ใช้ ในการทดลอง
คาที่มีสระเปลี่ยนรู ป จานวน 5 สระ ได้ แก่ สระ -ะ สระเ - ะ สระแ - ะ สระเ - าะ
และสระเ – อ โดยใช้ ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้วิจยั มีการอ้ างอิงจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดับชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 1 (หลักสูตรภาษาไทย) ด้ านการอ่านและการเขียน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ การใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวแปรตาม การอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สระเปลี่ยนรู ป หมายถึง สระที่เมื่อมีตวั สะกดจะเปลี่ยนรู ปไปจากเดิม มีจานวน
5 สระ ได้ แก่ สระอะ (-ะ) สระเอะ (เ-ะ) สระแอะ (แ-ะ) สระเอาะ (เ-าะ) และสระเออ (เ-อ) โดยสระ
ดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนรูปที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
1.1 สระอะ (-ะ) เมื่อมีตวั สะกด จะเปลี่ยน “ะ” เป็ นรูป “-ั” (ไม้ หนั อากาศ)
เช่น กัด ซัก ฟั น เป็ นต้ น
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1.2 สระเอะ (เ-ะ) เมื่อมีตวั สะกด จะเปลี่ยน “ะ” เป็ นรูป “-็” (ไม้ ไต่ค้ )ู
เช่น เป็ ด เข็ม เด็ก เป็ นต้ น
1.3 สระแอะ (แ-ะ) เมื่อมีตวั สะกด จะเปลี่ยน “ะ” เป็ นรูป “-็” (ไม้ ไต่ค้ )ู
เช่น แข็ง แกร็น เป็ นต้ น
1.4 สระเอาะ (เ-าะ) เมื่อมีตวั สะกด จะเปลี่ยนรูปเดิมทังหมด
้
เป็ นรู ป “-็อ”
(ไม้ ไต่ค้ ู และตัวออ) เช่น น็อต ล็อก ฟ็ อกซ์ เป็ นต้ น
1.5 สระเออ (เ-อ) เมื่อมีตวั สะกด ยกเว้ น ตัว “ย” จะเปลี่ยน “อ” เป็ นรูป “เ-ิ”
เช่น เกิด เดิน เติม เป็ นต้ น
2. ความสามารถอ่ า นค าที่ มี ส ระเปลี่ ย นรู ป หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงคาที่มีสระเปลี่ยนรูป ประกอบด้ วยสระอะ เอะ แอะ
เอาะ และเออได้ อย่างถูกต้ อง โดยเริ่ มต้ นอ่านออกเสียงจากเสียงพยัญชนะต้ น เสียงสระ และเสียง
ตัวสะกด
3. ความสามารถเขี ย นค าที่ มี ส ระเปลี่ ย นรู ป หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเติมคาที่มีสระเปลี่ยนรูปประกอบด้ วยสระอะ เอะ แอะ เอาะ
และเออลงในช่องว่างที่กาหนดได้ อย่างถูกต้ อง โดยการเขียนคาจะประกอบด้ วยตัวพยัญชนะต้ น
สระเปลี่ยนรูป และตัวสะกด
4. ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนที่มีการ
แบ่งระดับความสามารถของนักเรี ยนในคาบเรี ยนออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับง่าย ระดับกลาง
และระดับยาก
4.1 ระดั บ ง่ า ย หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ก าหนดโครงสร้ างของค า
ประกอบด้ วย ตัวพยัญชนะต้ น สระและตัวสะกด รวมถึงรูปภาพประกอบ มาให้ นกั เรี ยนเขีย นเติม
คาลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
4.2 ระดับกลาง หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดรูปภาพ มาให้ นกั เรี ยนเขียน
เติมคาลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
4.3 ระดับยาก หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดประโยคมาให้ นกั เรี ยนเขียน
เติมคาลงในช่องว่างให้ มีใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
5. นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หมายถึง นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ Year 1
ห้ องเรี ยนบี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่มีความสามารถในการเรี ยนที่ตา่ งระดับกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั สามารถสร้ างกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี ้
การใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

การอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้ รับการสอนอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยน
รูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒ
ั นาการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป
สูงขึ ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรวม
1.1 ความหมายของการเรี ยนรวม
1.2 แนวคิดของการจัดการเรี ยนรวม
1.3 ความมุง่ หมายของการศึกษาแบบเรี ยนรวม
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสระเปลี่ยนรู ป
2.1 ความรู้ทวั่ ไปเรื่ อง สระ
2.2 วิธีการเขียนรูปสระเปลี่ยนรูป
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสระเปลี่ยนรูป
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการอ่ านและการเขียน
3.1 ความหมายของการอ่าน
3.2 ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน
3.3 ความหมายของการเขียน
3.4 ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรม
4.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
4.2 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
5. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
(Differentiated Instruction)
4.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.2 รูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.3 แผนภูมิของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. การเรียนรวม
การจัดการเรี ยนรวม เป็ นการจัดการศึกษาที่มีความน่าสนใจ โดยมีแนวคิดหลักคือ ความ
เท่าเทียมกันทางการศึกษา ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษาถึงความหมาย แนวคิดของการจัดการเรี ยน
รวม รวมไปถึง ความมุ่ง หมายของการศึก ษาแบบเรี ยนรวมเอาไว้ จ ากนัก การศึก ษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศหลายท่าน ดังต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของการเรียนรวม
มีผ้ ใู ห้ ความหมายของการเรี ยนรวม สามารถรวบรวมได้ ดังต่อไปนี ้
แดเนียลและกาเนอร์ . (Daniels and garner, 1999).ให้ ความหมายการเรี ยนรวม
คือ การให้ บริ การแก่นกั เรี ยนทุกคนรวมถึงผู้พิการให้ มีความสาคัญ มีโอกาสที่จะได้ รับบริ การด้ าน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้ วยอุปกรณ์เสริ มที่จาเป็ นและบริการสนับสนุนในชันเรี
้ ยนให้ เหมาะสม
กับวัยทังในโรงเรี
้
ยน และในบริ เวณใกล้ เคียงเพื่อเตรี ยมพร้ อมนักเรี ยนเป็ นสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพของ
สังคม
อีส. (East, 2007) หมายถึง การที่ครู จะต้ องสอนนักเรี ยนในเนื ้อหาที่แตกต่างกัน
เนื ้อหานันจะต้
้ องเหมาะกับเด็กแต่ละคน ซึ่งผู้เรี ยนแต่ละคนในชันเรี
้ ยนเดียวกัน อาจเรี ยนเนื ้อหาที่
แตกต่างกันหลายระดับ ครูจึงจาเป็ นต้ องกาหนดจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันสาหรับผู้เรี ยนแต่ละคน
ดังนันในชั
้ นเรี
้ ยนรวมที่มีนกั เรี ยนหลายคน มีนกั เรี ยนหลายระดับ มีความสามารถแตกต่างกันหลาย
ลักษณะ ครู ผ้ ูส อนจะต้ อ งก าหนดจุดมุ่ง หมายที่ แตกต่า งกัน ส าหรั บ นัก เรี ย นแต่ละคน กาหนด
เนือ้ หาวิชาที่จะให้ เรี ยนแตกต่างกันหลายระดับ อาจใช้ วิธีการสอนที่แตกต่างกัน และใช้ วิธีการ
ประเมินผลที่แตกต่างกัน จึงจะทาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความสามารถของผู้เรี ยนแต่
ละคนได้
ฟาเรล (Farrell, 2001) อธิบายถึงการเรี ยนรวมว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้
โรงเรี ยนพิจารณาโครงสร้ างการสอน วิธีการจัดกลุ่มนักเรี ยนและการสนับสนุนเพื่อให้ โรงเรี ยน
ตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยนทุกคน โดยครู พ ยายามที่ จะพัฒ นาโอกาสในการมองหา
แนวทางใหม่ที่เกี่ ยวข้ อง และนาไปสู่การทดลองและภาพสะท้ อนกลับ ซึ่งความร่ วมมื อเป็ นสิ่ง
สาคัญ จึงควรมีการวางแผนเพื่อจัดทาหลักสูตรสาหรับนักเรี ยนทุกคน รวมถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
กับทุกโรงเรี ยน รวมไปถึงโรงเรี ยนเฉพาะทางสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษด้ วย
ยู เ นสโก (UNESCO, 2005) กล่ า วถึ ง ความหมายของการเรี ยนรวมเป็ น
กระบวนการที่ เ กี่ ยวพัน และตอบสนองต่อ ความหลากหลายของผู้เรี ยนที่ มี ลัก ษณะของความ
ต้ อ งการที่ แตกต่างกันของผู้เ รี ย น เป็ น กระบวนการที่ ต้อ งอาศัย การมี ส่ว นร่ ว มจากหลายฝ่ าย
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมและชุมชน เป็ นกระบวนการที่พยายามลดการแบ่งแยกหรื อการแยก
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ออกจากกันทางการศึกษา เป็ นกระบวนการที่ เน้ นให้ มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรื อ
เนื ้อหาที่จะนามาใช้ สอนเด็ก วิธีที่ครูนามาใช้ สอน ตลอดจนกลไกต่างๆที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ รวม
ไปถึงการวัดผลประเมินผลซึ่งจะต้ องคลอบคลุมการศึกษาสาหรับเด็กทุกคน ตามความเหมาะสม
กับอายุ และความสามารถของเด็ก และถื อเป็ นความรับผิดชอบของระบบการศึกษาที่ จ ะต้ อง
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ผดุง อารยะวิญญู (ผดุง อารยะวิญญู, 2559) ที่กล่าวถึงการสอนที่แตกต่าง คือ
การที่ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ เด็ก
มีพฒ
ั นาการทางการเรี ยน เรี ยนได้ ตามความสามารถและตามลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน แต่
ละกลุม่ โดยมีหลักการในการสอนที่แตกต่างว่า “เด็กต่างคนใช้ วิธีสอนต่างกัน” (No One Size Fits
All)
ดังนัน้ จากความหมายของการเรี ยนรวมข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปความหมายได้ ว่า
การเรี ยนรวมเป็ นการจัดการศึกษาสาหรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเด็กปกติและเด็กที่มีความต้ องการ
พิเศษออกจากกัน เด็กทุกคนจะสามารถเข้ าเรี ยนรวมกันในห้ องเรี ยนเดียวกันได้ โดยครู จะเป็ นผู้
ปรับการเรี ยนการสอนให้ มีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคนเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ศักยภาพของนักเรี ยนได้ อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนักเรี ยนทุกคนจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่
1.2 แนวคิดของการจัดการเรียนรวม
การจัดการเรี ยนรวม นักการศึกษาพิเศษมีความเชื่อว่า เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
ดังนัน้ จึงควรได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่ างเท่าเทียมด้ วยเช่นกัน โดยมีแนวคิดของการจัดการ
เรี ยนรวม ดังนี ้ (ผดุง อารยะวิญญู และคณะ, 2550)
1. โอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น (Equal Opportunity) ทุ ก คนควรได้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ เขาจะยากดีมีจน หรื อพิการหรื อไม่ก็ตาม
2. ความหลากหลาย (Diversity) ในมวลหมู่ม นุษ ย์ ย่ อ มมี ค วามหลากหลาย
แตกต่างกัน จะให้ เหมือนกันทุกคนไม่ได้ การให้ การศึกษาจะต้ องยอมรับความแตกต่างในหมู่ชน
การศึกษาที่ให้ จะต้ องแตกต่างกันแต่ทกุ คนจะต้ องเคารพในความหลากหลาย
3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัว (Normalization) ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัวและ
จะต้ องยอมรับความปกตินนๆ
ั ้ ทุกคนอยากเหมือนกัน ไม่มีใครอยาก “ผ่าเหล่าผ่ากอ” ทุกคนจึงควร
ได้ รับโอกาสทางการศึกษาไปพร้ อมๆกัน ห้ ามให้ การศึกษาแยกตามเหล่า
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4. สังคมที่มีวฒ
ั นธรรมที่หลากหลาย (Multicultural Society) ในหนึง่ สังคมย่อมมี
ความหลากหลายวัฒนธรรม เราต้ องยอมรับความหลากหลายเหล่านัน้ การให้ การศึกษาจะต้ อง
คานึงถึงความหลากหลายของคนหลายวัฒนธรรมในสังคม
5. ศักยภาพ (Potential) มนุษย์ทุกคนไม่่ว่าจะโง่หรื อฉลาดย่อมมีศกั ยภาพทังนั
้ น้
แต่ละคนมีศกั ยภาพไม่เท่ากัน การให้ การศึกษาต้ องให้ จนบรรลุศกั ยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ให้
การศึกษาในปริมาณที่เท่ากัน คุณภาพเท่ากัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับศักยภาพของแต่ละคน
6. มนุษยนิยม (Humanism) คนเก่งคือคนที่เข้ าใจมวลมนุษย์ และช่วยให้ มวลหมู่
มนุษย์ดารงอยูร่ ่วมกันได้ ไม่ใช่เก่งแต่วิชาการแต่ทาให้ เกิดการแตกแยก
7. กระบวนการสัง คมประกิ ต (Socialization) มนุ ษ ย์ เ ป็ นสัต ว์ สั ง คม เราไม่
สามารถจะแยกมนุษย์ออกจากกันได้ เพราะธรรมชาติของเขาต้ องมีสงั คม การให้ การศึกษาโดย
การแยกออกไป จึงไม่สอดคล้ องกับความเป็ นมนุษย์
8. ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualization) มนุษย์แต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะ
(Unique) ไม่เหมื อนใครและไม่มี ใครเหมือน การให้ การศึกษาถึงแม้ จะให้ เรี ยนรวมกันไปก็ ต้อง
คานึงถึงความต้ องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
9. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Dependency) มนุษย์เราควรจะพึง่ พาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทาให้ สงั คมน่าอยู่
10. สภาวะแวดล้ อ มที่ มี ข้ อ จ ากัด น้ อ ยที่ สุด (Least Restrictive Environment)
การให้ การศึกษาจะต้ องให้ ในสภาวะที่เขาเรี ยนได้ และจะต้ องนาเขากลับสูส่ งั คมปกติโดยเร็ วที่สดุ
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด ของการจัด การเรี ย นรวมมุ่ ง เน้ น ให้ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมบนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกันในสังคม ความ
หลากหลายที่สามารถอยูร่ ่วมกันได้ โดยไม่มีการแบ่งแยก ซึง่ จะก่อให้ เกิดความสันติสขุ ขึ ้นในสังคม
1.3 ความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม
ตามปฏิ ญ ญาขององค์ ก ารการศึ ก ษาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม (UNESCO) แห่ ง
สหประชาชาติ ได้ ประกาศปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) ที่ประเทศไทยมีการประชุม
ระดับโลกเรื่ องการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อ พ.ศ. 2533 ที่จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนับเป็ น
ครัง้ แรกที่มีการสร้ างแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชนร่ วมกัน ที่ ประชุมได้ มีมติรับรอง
ปฏิญญาโลกว่าด้ วยการศึกษาเพื่อปวงชนและกรอบการดาเนินงานด้ านการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการการเรี ยนรู้ (World Declaration on Education and the Framework
for Action to Meet Basic Learning Needs) หรื อปฏิญญาจอมเทียน ดังนี ้

11
1. เด็กทุกคนมีสิทธิได้ รับการศึกษา สิทธินี ้เป็ นสิทธิพื ้นฐานของเด็กทุกคน
2. เด็กแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน มีความสนใจ ความสามารถและ
ความต้ องการในการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
3. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กต้ องจัดให้ สอดคล้ องกับลักษณะที่ หลากหลาย
ของเด็กในข้ อ 2
4. เด็กที่มีความต้ องการพิเศษทางการศึกษา จะต้ องมีส่วนในการได้ รับการศึกษา
ในโรงเรี ยนปกติทวั่ ไป ทางโรงเรี ยนจะต้ องจัดบริการทางการศึกษาให้ แก่เด็กเหล่านี ้ด้ วย
5. การให้ เด็กที่มีความต้ องการพิเศษ ได้ มีโอกาสเรี ยนรวมกับเด็กปกติ เป็ นการ
ขจัดการแบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่ง การศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ นการสอนคนให้ ร้ ู จักดารงชีวิต
ร่ วมกัน ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงควรเป็ นลักษณะของการศึกษาเพื่อคนทุกคน (Education for
all) ไม่ใช่การจัดการศึกษาที่จดั ให้ เด็กปกติในโรงเรี ยนหนึ่ง และเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในอีก
โรงเรี ยนหนึง่
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรวมเป็ นการจัดการศึกษาที่จดั ขึ ้นเพื่อตอบสนองเด็ก
ทุกคนให้ มีโอกาสทางการศึกษา ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ ทุกคนจะต้ องอยู่
ร่วมกันได้ ภายใต้ ความหลากหลายของสังคม
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสระเปลี่ยนรู ป
2.1 ความรู้ ท่ วั ไปเรื่อง สระ
กระทรวงศึกษาธิการ. (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึง รู ปสระ เสียงสระ รวมถึง
ข้ อเสนอแนะในการสอนเรื่ องสระไว้ ดังต่อไปนี ้
รูปสระในปัจจุบนั รูปสระในภาษาไทยนัน้ มีลกั ษณะเป็ นสระจม หมายถึง รูปสระที่ไม่
ปรากฏโดยลาพัง ต้ องประกอบกับตัวพยัญชนะเสมอ ทังนี
้ ้ เพราะคาในภาษาไทยทุกคาต้ องมีเสียง
พยัญชนะต้ น ไม่มีคาที่ใช้ สระเป็ นเสียงต้ นของคา ตัวอักษรที่เขียนแทนเสียงสระบางเสียงใช้ รูป
เขียนตัวเดียว บางเสียงใช้ รูปเขียน 2 - 3 ตัว มีจานวน 38 รูป โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. -ะ
เรี ยกว่า
สระ อะ
2. -ัั
เรี ยกว่า
ไม้ หนั อากาศ
3. -ัา เรี ยกว่า
สระ อา
4. ไเรี ยกว่า
สระ ไอ ไม้ มลาย
5. ไ-ย เรี ยกว่า
สระ ไอ ไม้ มลาย กับตัว ย หรื อสระ ไอ-ยอ
6. ใเรี ยกว่า
สระ ใอ ไม้ ม้วน
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7. เ-า
8. รร
9. -า
10. -ัิ
11. -ัี
12. -ัึ
13. -ัื อ
14. -ัื
15. -ัุ
16. -ัู
17. เ-ะ
18. เ-็
19. เ20. แ-ะ
21. แ-็
22. แ23. โ-ะ
24. โ25. เ-าะ
26. -ั็ อ
27. -ั็
28. -อ
29. เ-อะ
30. เ-ิ
31. เ-อ
32. เ-ียะ
33. เ-ีย
34. เ-ือะ
35. เ-ือ

เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า
เรี ยกว่า

สระ เอา
รอ หัน
สระ อา
สระ อิ
สระ อี
สระ อึ
สระ อือ-ออ
สระ อือ
สระ อุ
สระ อู
สระ เอะ
สระ เอ กับไม้ ไต่ค้ ู
สระ เอ
สระ แอะ
สระ แอ กับไม้ ไต่ค้ ู
สระ แอ
สระ โอะ
สระ โอ
สระ เอาะ
ไม้ ไต่ค้ ู กับ สระ ออ
ไม้ ไต่ค้ ู
สระ ออ
สระ เออะ
สระ เออ (เอ-อิ)
สระ เออ (เอ-ออ)
สระ เอียะ
สระ เอีย
สระ เอือะ
สระ เอือ
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36. -ััวะ เรี ยกว่า
สระ อัวะ
37. -ััว เรี ยกว่า
สระ อัว
38. -ว
เรี ยกว่า
ตัววอ
เสียงสระ หมายถึง เสียงก้ องที่เปล่งออกมาทางปาก โดยลมไม่ถกู กัก หรื อถูกบีบ
ให้ ผ่านช่องแคบใด ๆ ในปาก โดยเสียงสระจะแตกต่างกันได้ ด้วยการแต่งช่องปาก โดยใช้ ลิ ้นส่วน
หน้ า ส่วนกลาง หรื อส่วนหลัง และวาง หรื อยกลิ ้นในระดับสูง ระดับกลาง หรื อระดับต่า ร่วมกับการ
ห่อปาก หรื อไม่หอ่ ปาก โดยเสียงสระ มีจานวน 21 เสียง ดังนี ้
1. -ะ แทนเสียงสระ /อะ/
เช่นในคาว่า จะ นะ
-ัั แทนเสียงสระ /อะ/
เช่นในคาว่า จัน นัน
-ัา แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /ม/
เช่นในคาว่า จา นา
ใ- แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /ย/
เช่นในคาว่า ใจ ใน
ไ- แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /ย/
เช่นในคาว่า ไจ ไน
ไ-ย แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /ย/
เช่นในคาว่า ไทย เวไนย
เ-า แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /ว/
เช่นในคาว่า เจ้ า เนา
รร แทนเสียงสระ /อะ/
เช่นในคาว่า สรรพ วรรค
แทนเสียงสระ /อะ/ กับพยัญชนะ /น/
เช่นในคาว่า สรร จรรยา
2. -า แทนเสียงสระ /อา/
เช่นในคาว่า มา จาก
3. -ัิ แทนเสียงสระ /อิ/
เช่นในคาว่า ติ ชิม
4. -ัี แทนเสียงสระ /อี/
เช่นในคาว่า ดี ปี น
5. -ัึ แทนเสียงสระ /อึ/
เช่นในคาว่า อึ มึน
6. -ัื อ แทนเสียงสระ /อื
เช่นในคาว่า มือ ถือ
-ัื แทนเสียงสระ /อื/
เช่นในคาว่า ยืน กลืน
7. -ัุ แทนเสียงสระ /อุ/
เช่นในคาว่า ดุ จุน
8. -ัู แทนเสียงสระ /อู/
เช่นในคาว่า ดู นูน
9. เ-ะ แทนเสียงสระ /เอะ/
เช่นในคาว่า เตะ เละ
เ-็ แทนเสียงสระ /เอะ/
เช่นในคาว่า เล็ง เป็ น
เ- แทนเสียงสระ /เอะ/
เช่นในคาว่า เพ่ง เด้ ง
10. เ- แทนเสียงสระ /เอ/
เช่นในคาว่า เก เลน
11. แ-ะ แทนเสียงสระ /แอะ/
เช่นในคาว่า แกะ แพะ
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แ-็ แทนเสียงสระ /แอะ/
เช่นในคาว่า แข็ง แกร็น
แ- แทนเสียงสระ /แอะ/
เช่นในคาว่า แบ่ง แกร่ง
12. แ- แทนเสียงสระ /แอ/
เช่นในคาว่า แก แกง
13. โ-ะ แทนเสียงสระ /โอะ/
เช่นในคาว่า โละ โต๊ ะ
(ไม่มีรูป หรื อลดรูป) แทนเสียงสระ /โอะ/
เช่นในคาว่า ตม ลบ
14. โ- แทนเสียงสระ /โอ/
เช่นในคาว่า เกาะ เยาะ
15. เ-าะแทนเสียงสระ /เอาะ/
เช่นในคาว่า โละ โต๊ ะ
-ั็ อ แทนเสียงสระ /เอาะ/
เช่นในคาว่า ล็อก บล็อก
-ั็ แทนเสียงสระ /เอาะ/
เช่นในคาว่า ก็
16. -อ แทนเสียงสระ /เอาะ/
เช่นในคาว่า พอ สอง
17. เ-อะ แทนเสียงสระ /เออะ/
เช่นในคาว่า เลอะ เจอะ
เ-ิ แทนเสียงสระ /เออะ/
เช่นในคาว่า เงิน เปิ่ น
18. เ-ิ แทนเสียงสระ /เออ/
เช่นในคาว่า เนิน เพลิน
เ-อ แทนเสียงสระ /เออ/
เช่นในคาว่า เธอ เกลอ
เ- แทนเสียงสระ /เออ/เฉพาะตัวสะกดเป็ น ย เช่นในคาว่า เกย เนย
19. เ-ียะ แทนเสียงสระ /เอีย/
เช่นในคาว่า เปี๊ ยะ เกี๊ยะ
เ-ีย แทนเสียงสระ /เอีย/
เช่นในคาว่า เปี ย เสีย
20. เ-ือะ แทนเสียงสระ /เอือ/
เ-ือ แทนเสียงสระ /เอือ/
เช่นในคาว่า เรื อ เกลือ
21. -ััวะ แทนเสียงสระ /อัว/
เช่นในคาว่า จัว๊ ะ ผลัวะ
-ััว แทนเสียงสระ /อัว/
เช่นในคาว่า ตัว กลัว
-ว แทนเสียงสระ /อัว/
เช่นในคาว่า ชวน ทวง
เสียงสระในภาษาไทย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สระเดี่ยว และสระประสม
รวม 21 เสียง
สระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ในตาแหน่งเดียวตลอด
เสียง เช่น สระ/อี/ /แอ/ /เออ/ ตัวอย่างคา ดี แต่ เธอ เป็ นต้ น โดยเป็ นหน่วยเสียงในภาษาไทย มี 18
หน่วย ได้ แก่
/อะ/
/อา/
/อิ/
/อี/
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/อึ/
/อื/
/อุ/
/อู/
/เอะ/
/เอ/
/แอะ/
/แอ/
/โอะ/
/โอ/
/เอาะ/
/ออ/
/เออะ/
/เออ/
สระประสม คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะที่ใช้ ออกเสียงอยู่ในตาแหน่งมากกว่า 1
ตาแหน่ง ถ้ าอวัยวะอยู่ในตาแหน่งหนึ่งแล้ วเปลี่ ยนไปอยู่ในอีกตาแหน่ง หนึ่ง สระนัน้ จะเป็ นสระ
ประสม 2 เสียง ดังนี ้
สระ /อิ/+/อะ/ เป็ น /เอียะ/
สระ /อี/+/อะ/ เป็ น /เอีย/
สระ /อึ/+/อะ/ เป็ น /เอีอะ/
สระ /อื/+/อะ/ เป็ น /เอือ/
สระ /อุ/+/อะ/ เป็ น /อัวะ/
สระ /อู/+/อะ/ เป็ น /อัว/
ข้ อเสนอแนะในการสอนเรื่ อง สระ ในการสอน เพื่อมิให้ ซบั ซ้ อนเกินไป เบื ้องต้ นอาจ
สอนให้ ร้ ูจกั สระบางตัว ดังนี ้
1. รูปสระ แทนเสียงสระเดี่ยว ได้ แก่
-ะ
-า
-ัิ
-ี
-ัึ
-ือ
-ัุ
-ู
เ-ะ
เแ-ะ
แโ-ะ
โเ-าะ
-อ
เ-อะ
เ-อ
2. รูปสระแทนเสียงสระประสมเสียงสัน้ ได้ แก่
เ-ียะ
(พบที่ใช้ น้อยมาก)
เ-ือะ
(ไม่พบคาที่ใช้ )
-ััวะ
(พบที่ใช้ น้อยมาก)
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จึงควรสอนสระ เ-ีย เ-ือ และ -ัว ก่อน เพราะมีคาที่ใช้ มาก ส่วนสระประสมเสียง
สันอี
้ ก 3 รูป ไม่ต้องเน้ น อาจสอนเมื่อพบคาที่ใช้ เหล่านี ้
3. รูปสระแทนเสียงสระ /อะ/ ที่มีเสียงพยัญชนะท้ าย
-ัา(มีเสียง ม อยูข่ ้ างท้ าย)
ใ- (มีเสียง ย อยูข่ ้ างท้ าย)
ไ- (มีเสียง ย อยูข่ ้ างท้ าย)
ไ-ย (มีรูปและเสียง ย อยูข่ ้ างท้ าย)
เ-า (มีเสียง ว อยูข่ ้ างท้ าย)
สอนโดยให้ สงั เกตนักเรี ยนการออกเสียงคาที่ใช้ สระเหล่านี ้ และมีตวั อย่างคาที่ใช้
สระ และมีตวั สะกดมาเทียบเคียงให้ เห็นความแตกต่าง และน่าจะสอนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
เป็ นต้ นไป เช่น สา-สัม ไว-วัย ไท-ทัย-ไทย ยิว-เยา หิว-เหา
4. สระบางรู ปเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรู ป ควรให้ นักเรี ยนเข้ าใจที่ มา และการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ เช่น
สระ ะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
กะ จะ ปะ
ขะ ผะ สะ
คะ นะ ระ
สระ ะ มีตวั สะกด เปลี่ยนรูปเป็ นไม้ หนั อากาศ -ั - เช่น
กัน จับ ปัด
ขัง ผัน สัก
คัน นัก รับ
สระ -ือ ไม่มีตวั สะกด เช่น
จือ ตือ อือ
ถือ ฝื อ สือ
คือ มือ ลือ
สระ -ือ มีตวั สะกด ใช้ รูป -ื เช่น
จืด ตืด ปื น
ผืน ฝื ด สิบ
คืน มืด ยืน
สระ เ-ะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
เกะ เตะ เปะ
เขะ เผะ เสะ เคะ เมะ เละ
สระ เ-ะ มีตวั สะกด ใช้ รูป เ -็ เช่น
เก็ง เต็ง เป็ น เข็ม เห็น เส็ง เล็ก เม็ด เล็บ
สระ แ-ะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
แกะ แตะ แปะ แขะ แผะ แสะ แมะ แยะ และ
สระ แ-ะ มีตวั สะกด ใช้ รูป แ -็ - เช่น
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แกร็น
แข็ง แผล็บ แผล็ว แย็บ
สระ เ-อะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
เจอะ เดอะ
เฉอะ เถอะ
เทอะ เยอะ เลอะ
สระ เ-อะ มีตวั สะกด ใช้ รูป เ-ิ เช่น
เงิน (เงอะ ——-> เงิ็น——-> เงิน)
สระ เ-อ ไม่มีตวั สะกด เช่น
เจอ เดอ เปอ เขอ เผอ เหอ เมอ เรอ เลอ
สระ เ-อ มีตวั สะกด ใช้ รูป เ-ิ เช่น
เจิม เดิน เปิ ง เขิน เถิน เหิม เทิด* เลิก เชิด
(สระ เ-อ มีตวั สะกด คงรูปเดิม มีเพียงคาว่า เทอม เทอญ 2 คา เท่านัน)
้
และเปลี่ยนเป็ น เ- เมื่อมี ย สะกด เช่น
เกย เตย เอย เขย เฉย เผย เคย เงย เลย
สระ เ-าะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
เกาะ เดาะ เบาะ เฉาะ เผาะ เสาะ เคาะ เงาะ เลาะ
สระ เ-าะ มีตวั สะกด ใช้ รูป -็อ- เช่น
ช็อก ล็อก (คาว่า ก็ เป็ นคาพิเศษ เสียงสระ คือ /เออะ/)
สระ โ-ะ ไม่มีตวั สะกด เช่น
โกะ โจะ โดะ โขะ โถะ โผะ โงะ โชะ โนะ
สระ โ-ะ มีตวั สะกด ไม่มีรูปสระปรากฏ เช่น
กบ จง อม
ขด สม ถก
งก คด นบ
สระ -ัว ไม่มีตวั สะกด เช่น
กัว ตัว บัว
ถัว สัว หัว
งัว มัว รัว
สระ -ัว มีตวั สะกด ใช้ รูป -ว- เช่น
กวน ตวง บวม ขวบ สวม หวด งวง มวน รวย
5. การพิจารณารู ปสระที่ใช้ เป็ นเรื่ องสาคัญ และต้ องสังเกตเสียงของคา ว่าเป็ น
สระเสียงสันหรื
้ อเสียงยาว จึงจะแยกได้ วา่ คานันใช้
้ รูปสระใด ออกเสียงเป็ นเสียงสระใด รูปสระต้ อง
ใช้ ตามที่กาหนด ส่วนเสียงสระต้ องฟั งให้ ชดั เนื่องจากอาจไม่ตรงตามรูปสระก็ได้ เช่น
เล็น
รูปเป็ น เ - - กับ ั็
เสียงเป็ น /เอะ/ (เสียงสัน)
้
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เลน
รูปเป็ น เ - เสียงเป็ น /เอ/ (เสียงยาว)
แต่ง
รูปเป็ น แ - เสียงเป็ น /แอะ/ (เสียงสัน)
้
แตง
รูปเป็ น แ - เสียงเป็ น /แอ/ (เสียงยาว)
2.2 วิธีการเขียนรู ปสระเปลี่ยนรู ป
มีนกั การศึกษา อธิบายการเขียนรูปสระ โดยการลดรูปและเปลี่ยนรูป ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 1 วิธีการเขียนรูปสระ โดยการลดรูป และเปลี่ยนรูป

สระอะ
สระเอะ
สระแอะ
สระโอะ
สระออ
สระเอาะ
สระเออ
สระเออะ
สระอัวะ
สระอัว

การลดรู ป
ณ ธ พณ

เปลี่ยนรู ป
กัน มัน ตัน ดัน มัน ปัน
เด็ก เป็ ด เจ็ด เข็ด เสร็จ
แข็ง แท็งก์

กง คง ขน
กร จร บ่ มรณ์ ธร
ว่อกแว่ก ล่อกแล่ก
น็อก ล็อก ช็อก ก็
เขย เสย เฮย เชย เลย เกิน เขิน เดิน เชิญ เมิน
เลิ่กลัก่ เปิ่ น เยิ่น เงิน
พวก ปลวก จวก สวบ
กวน ทวน ชวน สวย

คงรู ป
จะ คะ นะ
เตะ เละ
แกะ แคะ แตะ
โปะ โละ โต๊ ะ
จอ รอ ขอ
เกาะ เฉาะ เลาะ
เธอ เทอญ เจอ
เถอะ เลอะ เขรอะ
ผัวะ พัวะ
กลัว บัว มัว

หมายเหตุ
ปัจจุบนั พจนานุกรมกาหนดเขียนคาว่า วอกแวก ลอกแลก ใช้ รูปสระออ แต่นิยมอ่าน
เป็ น เสียงเอาะ ลดรูป ออกเสียงว่า “ว่อกแว่ก,ล่อกแล่ก” (จงชัย เจนหัตถการกิจ, 2557)
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสระเปลี่ยนรู ป
มีผ้ ูวิจยั ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับสระไว้ หลายท่าน โดยมีเนือ้ หาเกี่ ยวกับสระเสียงสัน้
สระเสียงยาว สระลดรูป รวมถึงสระเปลี่ยนรูป ดังต่อไปนี ้
พัชนี บุญรัศมี. (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการอ่านคา
ของนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 โดยการใช้ ชดุ การสอนสระลดรูป
(พัชนี บุญรัศมี, 2550) มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรี ยนที่มีปัญหา
ทางการเรี ย นรู้ จากการสอนโดยใช้ ชุด การสอนสระลดรู ป สระโอะ สระเออ และสระอัว กลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ นนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู้ ด้ านการอ่ า นที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2558 โรงเรี ยนสมานคุณวิทยาทาน จ านวน 7 คน
คัดเลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ใช้ ระยะเวลาในการทดลอง 30 วัน วันละ 1 คาบเรี ยน คาบเรี ยน
ละ 60 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ แผนการสอน และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านคา สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบของวิลคอกซัน (The
Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test) ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู้ มีความสามารถในการอ่านคาหลังการสอนโดยใช้ ชุดการสอนสระลดรู ปอยู่ในระดับดี และ
เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านคาก่อนและหลังการสอนโดยใช้ ชุดการสอนสระลดรู ป
พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านคาสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ .05
บุศรา คามูล นา. (2555) ศึกษาวิจัยเรื่ อง การศึกษาการพัฒ นาวิดีทัศน์ นิทาน
การ์ ตูน เรื่ อ ง สระแปลงร่ า ง สระหายตัว กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (บุศรา คามูล นา, 2555) มีจุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒนาการพัฒนาวิดีทัศน์นิทาน
การ์ ตูน เรื่ อ ง สระแปลงร่ า ง สระหายตัว กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนคชเผือกอนุสรณ์ จานวน 33 คน
โดยได้ มาจากการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ วิดีทศั น์นิทานการ์ ตนู เรื่ อง
สระแปลงร่ าง สระหายตัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และประเมิ นคุณ ภาพวิ ดีทัศน์ นิทานการ์ ตูน สถิ ติที่ใช้
วิเคราะห์ คุณภาพวิดีทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ ย และร้ อยละ โดยทาการ
ทดลอง 3 ครัง้ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ผลการวิจยั พบว่า วิดีทศั น์นิทานการ์ ตนู เรื่ อง
สระแปลงร่าง สระหายตัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี
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ที่ 1 มีคณ
ุ ภาพด้ านเนื ้อหาอยู่ที่ระดับดีมาก คุณภาพด้ านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมี
ประสิทธิภาพ 89.57/92.86 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทัศน์วลัย เนียมบุปผา (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการเขียนสระลดรู ป
และสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ (ทัศน์วลัย เนียมบุปผา, 2551) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้ างแบบฝึ กทักษะการเขียนสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยสาหรับ
นักเรี ยนชาวต่างประเทศ 2) เสริ มสร้ างทักษะการเขียนสระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปของนักเรี ยน
ชาวต่างประเทศโดยใช้ แบบฝึ กทักษะของผู้วิจยั 3) นักเรี ยนสามารถอ่านและเขียนคาที่มีสระลดรูป
และสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยได้ ถูกต้ องชัดเจน โดยงานวิจยั ฉบับนี ้ มีกลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยน
ชาวต่างประเทศ ระดับ Year 5 (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4) ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยน
นานาชาติฮาร์ โรว์ จานวน 12 คน มีเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ได้ แก่ แบบฝึ กทักษะการเขียนสระลด
รูปและสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ จานวน 7 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาประสิทธิ ภ าพของแบบฝึ กแต่ละชุดตามเกณฑ์ E1 , E2 และการทดสอบค่าที (t – test
Dependent) ผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่า 1) แบบฝึ กทักษะการเขี ยนสระลดรู ปและสระเปลี่ ยนรู ปใน
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศ มีค่าประสิทธิ ผลระหว่าง 29.17 – 85 / 89.58 – 100
แสดงว่าแบบฝึ กชุดนี ้มีประสิทธิภาพทาให้ นกั เรี ยนมีคะแนนหลังการใช้ แบบฝึ กดีขึ ้น 2) นักเรี ยนชาว
ต่างประเทศที่ใช้ แบบฝึ กทักษะการเขียนสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยสาหรับนักเรี ยน
ชาวต่างประเทศ มีความก้ าวหน้ าในการเขียนสระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทยเพิ่มขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.1
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการอ่ านและการเขียน
3.1 ความหมายของการอ่ าน
ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ปี พุทธศักราช 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
กล่าวถึงความหมายของ คาว่า อ่าน หมายถึง ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้ าออกเสียงด้ วย เรี ยกว่า อ่าน
ออกเสียง, ถ้ าไม่ต้องออกเสียง เรี ยกว่า อ่านในใจ (ไทยเดิม) นอกจากนี ้ วรรณี โสมประยูร (วรรณี
โสมประยูร , 2553) ได้ กล่า วถึง การอ่าน ว่าเป็ น กระบวนการทางสมองที่ ต้องใช้ สายตาสัม ผัส
ตัวอักษร หรื อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รับรู้ และเข้ าใจความหมายของคา หรื อสัญลักษณ์ โดยออกมาเป็ น
ความหมายที่ ใช้ สื่ อความคิด และความรู้ ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้ เข้ าใจตรงกัน และผู้อ่าน
สามารถนาเอาความหมายนัน้ ๆ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้
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3.2 ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่ าน
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึง ตัวชี ้วัด และสาระการเรี ยนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ดังต่อไปนี ้
สาระที่ 1 การอ่ าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้ และความคิด เพื่ อนาไปใช้
ตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสยั รักการอ่าน
ตัวชีว้ ัดชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
ผู้เรี ยนจะต้ องมีความสามารถ ดังต่อไปนี ้
1) อ่านออกเสียงคาคล้ องจอง และข้ อความสัน้ ๆ
2) บอกความหมายของคา และข้ อความที่อา่ น
3) ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น
4) เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อา่ น
5) คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อา่ น
6) อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่ องที่อา่ น
7) บอกความหมายของเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
8) มีมารยาทในการอ่าน
3.3 ความหมายของการเขียน
ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ปี พุทธศักราช 2554
กล่าวถึงความหมายของ คาว่า อ่าน หมายถึง ขีดให้ เป็ นตัวหนังสือหรื อเลข, ขีดให้ เป็ นเส้ นหรื อรู ป
ต่าง ๆ, วาด, แต่งหนังสือ.
3.4 ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึง ตัวชี ้วัด และสาระการเรี ยนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ดังต่อไปนี ้กระบวนการ
ในการเขียนสื่อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้ กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ
และเขียนเรื่ องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขี ยนรายงานข้ อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชีว้ ัดชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
ผู้เรี ยนจะต้ องมีความสามารถ ดังต่อไปนี ้
1) คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
2) เขียนสื่อสารด้ วยคา และประโยค
3) มีมารยาทในการเขียน
จากตัวชีว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 สาระที่ 1 การอ่าน และสาระที่ 2 การเขียน ข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั สามารถ
สรุปได้ ว่า ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ด้ านของการอ่าน นักเรี ยนจะต้ องสามารถอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค าพื น้ ฐานได้ รู้ จั ก สัญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ชีวิตประจาวัน และมีมารยาทในการอ่าน รวมไปถึงการเขียน นักเรี ยนจะต้ องมีทักษะการเขียน
สื่อสารในรู ปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น คาทั่วไปที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน ประโยคง่ายๆ เป็ นต้ น ดังนัน้
นักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถ้ าได้ รับการปูพื ้นฐานด้ านทักษะทางภาษาไทยที่แน่นตังแต่
้
แรกเริ่มก็จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารที่ดีตอ่ ไปในอนาคต
4. การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Differentiated Instruction)
4.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
มีนกั การศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนี ้
ชาร์ ด (Chard, n.p.) กล่า วถึ ง การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล เป็ นการจัดการศึกษาที่ครูต้องคานึงถึง 4 ด้ าน ได้ แก่ การออกแบบการสอนการประเมินผลที่
เชื่อมโยงกับการสอน การเว้ นระยะในการสอน และการจัดแบ่งกลุม่ ที่มีความยืดหยุน่
ทอม ลินสัน (Tomlinson, 1999, 2000) นิยามความหมายของการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นความแตกต่างของบุคคล คือ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ครูมีความพยายาม
ในการตอบสนองต่อความแตกต่างของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน ด้ วยการเข้ าถึงนักเรี ยนรายบุคคลหรื อ
กลุม่ เล็กๆในการเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองเพื่อสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ เท่าที่จะ
เป็ น ไปได้ ว่า ครู มี ค วามแตกต่า งในการสอน โดยครู ส ามารถแยกความแตกต่า งอย่า งน้ อ ย 4
องค์ประกอบในห้ องเรี ยน ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อม ความสนใจ หรื อประวัตกิ ารเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ฮอลลี เอ็ม เลวี (Holli M. Levy, 2008) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ความแตกต่างของบุคคล คือ การปรับจัดการเรี ยนการสอนให้ เข้ ากับนักเรี ยนทุกคนในด้ านของ
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เนือ้ หา กระบวนการ และผลผลิตที่ ได้ โดยมี พืน้ ฐานมาจากจุดแข็งของนักเรี ยน ความต้ องการ
จาเป็ น และรูปแบบในการเรี ยนรู้
ศิ ริ วรรณ วณิ ช วั ฒ นวรชั ย (ศิ ริ วรรณ วณิ ช วั ฒ นวรชั ย , 2558 - 2559) ให้
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ การจัดการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนอย่างมีความสุขได้ ร้ ูวิธีเรี ยน รู้จกั วิธีคิดวิเคราะห์ สามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเองและ
ค้ นพบเอง (Learn by Discovery) จากประสบการณ์จริ งโดยการปฏิบตั ิและใส่ใจที่จะเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทังนี
้ ้กระบวนการเรี ยน การวัดผลประเมินผลต้ องมีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย และครูต้องไม่บงั คับให้ เด็กทุกคนต้ องเรี ยนอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
เพื่อเป้าหมายอย่างเดียวกัน ครู เป็ นเพียงผู้อานวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาของแต่ละบุคคล
(The teacher as a facilitator of Individual development)
ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลคือ การจัดการเรี ยนการสอนข
องครู เพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนแต่ละคน โดยมีการศึกษาข้ อมูล
ของนักเรี ยนรายบุคคลถึงความพร้ อม และรู ปแบบในการเรี ยนรู้ มีการปรับเนื ้อหา กระบวนการ
ผลงาน และสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ให้ เข้ ากับนักเรี ยนแต่ละบุคคลเพื่อนามาพัฒนาการสอน
ให้ เข้ ากับนักเรี ยนแต่ละคนได้ รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ
4.2 รู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
มีนักการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ กล่าวถึงรู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี ้
ทอม ลินสัน (Tomlinson, 2000) กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นความแตกต่างของบุคคลว่า ครู ส ามารถแยกความแตกต่างอย่างน้ อย 4 องค์ป ระกอบใน
ห้ องเรี ยนโดยขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ ความพร้ อม ความสนใจ หรื อประวัติการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด้ านเนื ้อหา คือ สิ่งที่นกั เรี ยนต้ องการเรี ยนรู้ หรื อวิธีการที่นกั เรี ยนจะได้ รับ
ข้ อมูล
2. ด้ านกระบวนการ คือ กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อเข้ าใจถึงเนื ้อหา
3. ด้ า นผลผลิต คือ ขัน้ ตอนการปิ ด ท้ า ยของการเรี ย นที่ นัก เรี ย นจะได้ เ ล่า
นาไปใช้ และขยายผลในสิ่งที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ในหน่วยการเรี ยนการสอนนันๆ
้
4. ด้ านบรรยากาศในการเรี ยน คือ วิธีการทางานและความรู้สึกของนักเรี ยนที่
เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน
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ฮอลลี เอ็ม เลวี (Holli M. Levy, 2008) กล่าวถึง รูปแบบของการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ นความแตกต่างของบุคคล คือ ครูต้องมีการปรับจัดการเรี ยนการสอนให้ เข้ ากับนักเรี ยนทุก
คนในด้ านของ เนือ้ หา กระบวนการ และผลผลิตที่ได้ โดยมีพืน้ ฐานมาจากจุดแข็งของนักเรี ยน
ความต้ องการจาเป็ น และรูปแบบในการเรี ยนรู้ ดังนี ้
การปรั บจัดการเรี ยนการสอนให้ เข้ ากับนักเรี ยนทุกคนในด้ านของ เนือ้ หา
กระบวนการ และผลผลิต มีดงั นี ้
ด้ านเนื ้อหา : เนื ้อหาที่ครูนามาใช้ สอนนักเรี ยนนัน้ นักเรี ยนแต่ละคนได้ รับ
การสอนด้ วยการใช้ หลักสูตรเดียวกัน แต่ครูสามารถนามาปรับเนื ้อหาสอนเพื่อให้ เข้ ากับนักเรี ยนแต่
ละคนได้ ด้วยการปรับเนื ้อหาทังเชิ
้ งปริมาณและเชิงคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยนที่สามารถอ่าน
เขียนได้ ดีเกินระดับชันเดี
้ ยวกัน เพราะอะไรจึงจะต้ องรัง้ นักเรี ยนเอาไว้ ภายใต้ เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรทังๆ
้ ที่นกั เรี ยนมีความสามารถมากกว่านักเรี ยนในระดับชันเดี
้ ยวกัน หรื อ นักเรี ยนที่ยงั ไม่
เข้ าใจการคูณและการหาร ยังไม่พร้ อมเรี ยนในเรื่ องของเศษส่วนดังนัน้ ครูสามารถนาการต่อบล็อค
มาสอนนักเรี ยนทดแทนเพื่อให้ เข้ าใจถึงวิธีการก่อนที่จะเปลี่ยนไปยังงานชิ ้นต่อไป เป็ นต้ น ดังนัน้
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างของบุคคลจะช่วยให้ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาได้
โดยที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนได้
ด้ านกระบวนการ : กระบวนการในที่นีห้ มายถึง วิธีการสอนของครู และ
วิธีการเรี ยนของนักเรี ยน ในแต่ละกิจกรรมที่ครูจดั หามาให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ินนั ้ จะต้ องจัดให้ มีความ
แตกต่างกันตามระดับความสามารถของนักเรี ยน รู ปแบบการเรี ยนรู้ และความสนใจ เนื่องจาก
นักเรี ยนแต่ละคนนันไม่
้ สามารถเรี ยนรู้ ในลักษณะเดียวกันได้ หมดทุกคน ดังนัน้ ครู จึงไม่ควรสอน
นักเรี ยนโดยการสอนแบบเดียว ครู จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับรูปแบบการสอนของตนเองเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยนแต่ละคน โดยครูจะต้ องค้ นหาว่านักเรี ยนจะอยูท่ ี่ใดเมื่อเข้ า
มาสู่กระบวนการเรี ยนรู้ และสร้ างความรู้ ที่ไ ด้ เรี ยนรู้ ล่วงหน้ าเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
นักเรี ยนแต่ละคนจะต้ องมีระดับการช่วยเหลือที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกาหนดได้ โดยผ่าน
การประเมินการเรี ยนรู้
ด้ านผลผลิตที่ได้ : ผลผลิตที่ได้ มา นักเรี ยนจะแสดงให้ เห็นว่าได้ เรี ยนรู้
อะไรไป เป็ นการสรุปผลที่เกิดจากการสอนที่ครู ตอบสนองต่อรูปแบบการเรี ยนรู้และความสามารถ
ของนักเรี ยน
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ในการจัดแบ่งกลุม่ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างของบุคคล ครู
จะไม่ใช้ วิธีการจัดแบ่งกลุ่มด้ วยวิธีการเรี ยกชื่อกลุ่มเหมือนอย่างเคยแต่จะมีการจัดแบ่งกลุ่มโดย
แบ่งตามระดับความสามารถของนักเรี ยนรูปแบบในการเรี ยนรู้ และความสนใจ ดังนี ้
การจั ด กลุ่ ม ตามระดับ ความสามารถของนั ก เรี ย น : การจั ด กลุ่ ม ตาม
ความสามารถในบางครัง้ คือ การกระทาที่มีความเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากครูได้ สอนบทเรี ยน และ
นักเรี ยนกลุ่มเล็ก ๆ ต้ องการคาแนะนาเพิ่มเติม ครู จะดึงนักเรี ยนเหล่านี ้ออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติม
การจัดกลุ่มนี ้ขึ ้นอยู่กบั การประเมินอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มคนที่เข้ าชันเรี
้ ยนรู้ ว่าอะไรที่ได้ รับการสอน
ครู สามารถดึงนักเรี ยนเหล่านี ้เข้ าด้ วยกันและเรี ยนรู้ บทเรี ยนในระดับต่อไปผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย
มากขึ ้น การจัดกลุ่มตามระดับความสามารถนี ้จะไม่ได้ นิ่ง เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครัง้ ที่ครู
ประเมินนักเรี ยน
การจัดกลุ่มตามรูปแบบในการเรี ยนรู้ : การจัดกลุ่มตามรูปแบบในการเรี ยนรู้
นักเรี ยนแต่ละคนมีบคุ ลิกภาพที่มีความแตกต่างกันในชันเรี
้ ยน ครูสามารถสารวจรูปแบบการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนได้ ผ่านทฤษฎี ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Gardner’s
multiple intelligences), แ บ บ ท ด ส อ บ บุ ค ลิ ก ภ า พ MBTI (Myers-briggs type indicator),
แบบจาลองรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของ ดันน์และดันน์ (Dunn and Dunn) เป็ นต้ น จากทฤษฎี ข้างต้ น
สามารถน ามาเป็ น แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ นความแตกต่างของบุคคลให้ กับ
นักเรี ยนได้ รวมถึงรูปแบบการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนบางคนให้ ความสนใจกับสิ่งที่ครูพดู (เรี ยนรู้ได้ ดีจาก
การฟั ง) และนักเรี ยนบางคนไม่ได้ สนใจฟั งเวลาครูพดู แต่จะให้ ความสนใจจ้ องมองและอ่านสิ่งที่ครู
เขียนบนกระดาน (เรี ยนรู้ ได้ ดีผ่านการมองเห้ น) นักเรี ยนบางคนจะไม่เกิดการเรี ยนรู้ เลยหากไม่ลง
มือปฏิบตั ิ (เรี ยนรู้ได้ ดีผา่ นการสัมผัส เคลื่อนไหว) และนักเรี ยนบางคนเรี ยนรู้จากการได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (เรี ยนรู้ ได้ ดีผ่านการพูด) ดังนัน้ ครูคือบุคคลที่ร้ ูจกั นักเรี ยนมากที่สดุ ในห้ องเรี ยน ครู
สามารถจัดกลุม่ นักเรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนรู้ที่คละความสามารถกันเข้ ากลุม่ ด้ วยกัน เพื่อนักเรี ยน
จะได้ ทางานร่วมกัน ได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
การจัดกลุ่มตามความสนใจ : การจัดกลุ่มตามความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น
หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านหนังสือสารคดี ครูจะจัดกลุ่มของนักเรี ยนโดยการเลือกนักเรี ยนเข้ า
กลุ่มจากความสนใจ เช่น หัวข้ อเกี่ยวกับธรรมชาติ นักเรี ยนทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ
เช่น สัตว์ เป็ นต้ น ส่วนนักเรี ยนคนที่ไม่ได้ สนใจเรื่ องสัตว์ก็สามารถเลือกหัวข้ ออื่นแทนได้ ตามความ
สนใจของตนเอง
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ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย , 2558 - 2559) กล่าวถึง
รูปแบบของการเรี ยนรู้ (Learning Style) สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ จาแนกตามพฤติกรรม
ที่ แ สดงในชัน้ เรี ย น และจ าแนกตามแบบการคิด (สภาพความคิด ที่ มี ผ ลจากสภาพแ วดล้ อ ม
ลักษณะทางกายภาพ) ดังต่อไปนี ้
1. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่จาแนกตามพฤติกรรมที่แสดงในชันเรี
้ ยน
1.1 จ าแนกตามแนวคิด ของ Grasha and Reichmann (1975. อ้ า งถึ ง
ในศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. 2558) จาแนกพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่แสดงออกในชันเรี
้ ยน 6 แบบ
ดังนี ้
1) แบบอิสระ (Independent) ผู้เ รี ยนแบบนี ช้ อบท างานด้ วยความ
คิดเห็นของตนเองแต่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นๆในชันเรี
้ ยน ผู้เรี ยนกลุม่ นี ้จะตังใจเรี
้ ยนวิชา
ที่ตนเองคิดว่าสาคัญและมีความมัน่ ใจในความสามารถและการเรี ยนรู้ของตนเองมาก
2) แบบพึ่งพา (Dependent) ผู้เรี ยนแบบนี ม้ ีความอยากรู้ อยากเห็น
ทางวิชาการน้ อยมาก และจะเรี ยนรู้เฉพาะสิ่งที่กาหนดไว้ ให้ เรี ยนเท่านัน้ และต้ องการรับคาสัง่ หรื อ
บอกให้ ทา
3) แบบร่วมมือ (Collaborative) ผู้เรี ยนแบบนี ้เป็ นคนที่มีความรู้สกึ ว่า
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สุดด้ วยการร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเรี ยนรู้ ชอบทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นโดยมีความเห็นว่าห้ องเรี ยนเป็ นที่ที่เหมาะสาหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม
4) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) เป็ นคนที่ไม่สนใจเนื ้อหาวิชาที่เรี ยน
ในชันเรี
้ ยน โดยทัว่ ไปไม่ชอบที่จะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนร่วมกับเพื่อนๆ ไม่สนใจสิ่งที่เกิ ดขึ ้น
ในชันเรี
้ ยน มีความคิดว่าการเรี ยนในชันเป็
้ นสิ่งที่ไม่นา่ สนใจ
5) แบบแข่ ง ขัน (Competitive) เป็ น คนที่ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยการพยายาม
กระทาสิ่ง ต่างๆให้ ดีกว่าคนอื่นๆในชัน้ เรี ยน มีความรู้ สึกว่าต้ องแข่งขันกับเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ รับ
รางวัล เช่น คะแนนที่ดีกว่า หรื อได้ รับคาชมเชยจากครู ตนเองจะต้ องเป็ นผู้ชนะเสมอ
6) แบบมีส่วนร่ วม (Participant) เป็ นคนที่ต้องการเรี ยนรู้ เนื ้อหาวิชา
และชอบที่จะไปเรี ยนในชันเรี
้ ยน มีความรับผิดชอบแม้ จะอยู่นอกชันเรี
้ ยน และชอบมีส่วนร่ วมกับ
เพื่อนคนอื่นๆในชันเรี
้ ยน แต่จะมีส่วนร่ วมน้ อยมากถ้ ากิจกรรมนันเป็
้ นกิ จกรรมนอกหลักสูตร หรื อ
เป็ นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหา
1.2 จาแนกตามนักจิตวิทยาที่ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning Style)
พบว่า มนุษย์สามารถรับข้ อมูลโดยผ่านการเรี ยนรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น
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(Visual Preceptos) การรับรู้ ทางโสตประสาทโดยการได้ ยิน (Auditory Preceptors) และการรับรู้
ทางร่ างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู้ สึก (Kinesthetic Preceptors) ซึ่งสามารถนามาจัดเป็ น
ลีลาการเรี ยนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2555. อ้ างถึงในศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย.
2558.) ได้ แก่
1) ผู้ที่เรี ยนรู้ทางสายตา (Visual learner)
2) ผู้ที่เรี ยนรู้ทางโสตประสาท (Auditory learner)
3) ผู้ที่เรี ยนรู้ทางร่างกายและความรู้สกึ (Kinesthetic learner)
2. จาแนกตามแบบการคิด (Cognitive Styles)
2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของ Carl Gustav Jung (1971. อ้ าง
ถึงในศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. 2558.) คาร์ ล จุง แบ่งการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนออกเป็ น 2 แบบ คือ
1) พวกเก็ บ ตั ว (introvert) ชอบตั ง้ ค าถามมี แ นวคิ ด สร้ างสรรค์
เชิงทฤษฎี ชอบแสดงความคิดเห็นแบบนามธรรม ชอบสันโดษ ควบคุมตนเองได้ ดี ชอบอ่านหนังสือ
มากกว่าการคุยกับเพื่อนๆ มักมีการวางแผนล่วงหน้ าก่อนทากิจกรรม ชอบกิจกรรมการศึกษาที่ต้อง
เน้ นการกระทาด้ วยตนเอง ยึดตนเองเป็ นหลัก มีลกั ษณะแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู มุง่ มัน่ ในการทางาน
2) พวกแสดงตัว (Extrovert) ชอบการเปลี่ยนแปลง รับรู้ผ่านประสาท
สัมผัส ทากิจกรรมต่างๆภายใต้ แรงกระตุ้นของสังคม ควบคุมความรู้สกึ ได้ ไม่ดี ชอบการทางานเป็ น
ทีม ทางานร่วมกับผู้อื่น ปฏิสมั พันธ์ดี
2.2 จ าแนกตามแนวคิ ด ของ Howard Gardner (1983. อ้ างถึ ง ในศิ
ริ วรรณ วณิชวัฒนวรชัย. 2558.) กล่าวถี งศักยภาพและความถนัดของคน จาแนกออกเป็ นด้ าน
ต่างๆ ออกเป็ น 8 ด้ าน เรี ยกว่า ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ดังนี ้
1) ปัญญาด้ านภาษา หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถด้ านภาษาสูง อาทิ
นักเล่านิทาน นักพูด (ปฐกถา) ความสามารถใช้ ภาษาในการหว่านล้ อม การอธิบาย กวี นักเขียนนว
นิยาย นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักจิตวิทยา
2) ปั ญญาด้ านตรรกะและ คณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง กลุ่ ม ผู้ ที่ มี
ความสามารถสูงในการใช้ ตวั เลข อาทิ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ กลุ่มผู้ให้ เหตุผลที่ดี อาทิ
นัก วิท ยาศาสตร์ นัก ตรรกศาสตร์ นักจัดโปรแกรมคอมพิว เตอร์ กลุ่ม ผู้ที่มี ความไวในการเห็ น
ความสัม พัน ธ์ แ บบแผนตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง นามธรรม การคิ ด ที่ เ ป็ น เหตุผ ล และการคิ ด
คาดการณ์ วิธีการใช้ ในการคิด ได้ แก่ การจาแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การ
สรุป การคิดคานวณ การตังสมมุ
้ ตฐิ าน
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3) ปัญญาด้ านมิตสิ มั พันธ์ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถมองเห็นภาพ
ของทิ ศ ทาง แผนที่ ที่ ก ว้ า งไกล อาทิ นายพรานป่ าผู้น าทาง พวกเดิ น ทางไกล รวมถึ ง ผู้ที่ มี
ความสามารถมองความสัมพันธ์ มองเห็นและแสดงออกเป็ นภาพรูปร่างในการจัดการกับพื ้นที่ เนื ้อ
ที่ การใช้ สี เส้ น พื ้นผิว รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ศิลปิ นต่างๆ
4) ปั ญญาด้ านร่ างกายและการเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง ผู้ ที่ มี
ความสามารถในการใช้ ร่างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ นักแสดงละคร
ภาพยนตร์ นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนราทาเพลง และผู้ที่มีความสามารถในการใช้ มือ
ประดิษฐ์ เช่น นักปั น้ ช่างแก้ รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว
ความแข็งแรง ความรวดเร็ ว ความยืดหยุน่ ความประณีต ความไวทางประสาทสัมผัส
5) ปั ญญาด้ านดนตรี ผู้ที่มี ความสามารถทางด้ านดนตรี ได้ แก่ นัก
แต่ง เพลง นักดนตรี นักวิจ ารณ์ ดนตรี รวมถึง ความไวในเรื่ อง จัง หวะ ท านอง เสี ย ง ตลอดจน
ความสามารถในการเข้ าใจและวิเคราะห์ดนตรี
6) ปั ญญาด้ านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้อื่น ทังนี
้ ้รวมถึงความสามารถในการสังเกต น ้าเสียง
ใบหน้ า ท่าทาง ทังยั
้ งมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์และ
สามารถตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถทาให้ บคุ คลหรื อกลุ่ม
บุคคลปฏิบตั ติ าม
7) ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถใน
การรู้ จกั ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตั ิตนได้ จากความรู้ สึก ความสามารถในการรู้ จกั ตัวตน
อาทิ การรู้จกั ตนเองตามความเป็ นจริ ง เช่น มีจดุ อ่อน จุดแข็งในเรื่ องใด มีความรู้เ ท่าทันในอารมณ์
ความคิด ความปรารถนาของตนเอง มีความสามารถในการฝึ กฝนตนเอง และเข้ าใจตนเอง
8) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามเข้ าใจความ
เปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติแ ละปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ เข้ า ใจความส าคัญ ของตนเองและ
สิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ เข้ าใจถึง
พัฒ นาการของมนุษย์ และการดารงชี วิตของมนุษย์ ตงแต่
ั ้ เกิ ดจนตาย เข้ าใจและจ าแนกความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้ าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสสาร
จากการศึกษารู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ มี
หลากหลายรู ปแบบ ครูจึงต้ องศึกษาให้ ละเอียดเพื่อนามาจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
แต่ละคนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

29
4.3 แผนภูมิของการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
มี นัก การศึกษาต่างประเทศ กล่าวถึ ง แผนภูมิ ข องการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี ้

ภาพประกอบ 2 แผนภูมิของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อ้ างอิงจาก ทอม ลินสัน (Tomlinson, 2000)
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4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.4.1 งานวิจัยในประเทศ
มาเรี ยม นิลพันธุ์ และคณะ. (มาเรี ยม นิลพันธุ์ ; และคณะ, 2555) ทาวิจัยเพื่ อ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนแกนนาและโรงเรี ยนเครื อข่ายในการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(สพฐ.) ที่เข้ าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Differentiated Instruction) และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริ มศักยภาพของ
ครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ มสร้ างคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ กระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) มีกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล ได้ แก่ ผู้บริ หาร ศึกษานิเทศก์ และครู ของโรงเรี ยนแกนนา 7 แห่ง และโรงเรี ยนเครื อข่าย 70
แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื ้นฐาน และการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริ หารของโรงเรี ยนแกนนา และโรงเรี ยนเครื อข่าย พยายามส่งเสริ มให้ ครูจดั การเรี ยนการ
สอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้ วยการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่ มีแบบแผน
ที่เป็ นรู ปธรรม การจัดกลุ่มผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทาให้ ครู ผ้ สู อนมีภาระเพิ่มขึน้
และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เรี ยน นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ครูใช้ มาจากประสบการณ์
ของครูโดยไม่ผ่านกระบวนการวิจยั นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
มี พัฒ นาการดี ขึน้ ครู มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มากขึน้ สามารถ
วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนและออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะของผู้เรี ยนได้ มีความพึงพอใจใน
เนื ้อหาของหลักสูตรการอบรมและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล แต่ต้องการให้ เ พิ่ม ตัวอย่างให้ กับโรงเรี ยน รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) มีชื่อว่า “รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล” ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) แนวคิดเกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) วัตถุประสงค์ 3) ขัน้ ตอนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการดาเนินงาน 4 ขัน้ คือ ขันการวิ
้
เคราะห์
ผู้เรี ยน ขัน้ การวิเ คราะห์เ นือ้ หา ขัน้ การออกแบบการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน และขัน้ การ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และ 4) กระบวนการขับเคลื่อนสู่การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีกระบวนการของรู ปแบบ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การอบรม
(Training) ขันที
้ ่ 2 การสอน (Teaching) และขันที
้ ่ 3 การเป็ นพี่เลี ้ยง (Mentoring) ผลการประเมิน
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ประสิทธิผลของรู ปแบบ และหลักสูตรการอบรมที่ส่งเสริ มศักยภาพของครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เสริ มสร้ างคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครู มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมทุก
ด้ าน ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้ าใจที่ร้อยละ 80 มี จานวน 283 คน คิดเป็ นร้ อยละ
87.89 ครู มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และมีความสามารถในการเขียนงานวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับความพึงพอใจของครู ต่อ
รู ปแบบฯ และหลักสูตรการอบรมฯ พบว่า ครู ผู้บริ หาร และศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
บุญ ยฤทธิ์ ปิ ยะศรี (บุญ ยฤทธิ์ ปิ ย ะศรี , 2556) วิ จัยเรื่ อ ง รู ป แบบการพัฒ นา
วิชาชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ น
ความแตกต่างระหวางบุคคลให้ มีประสิทธิ ภาพ 2) ประเมินประสิทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในวิจยั ประกอบด้ วย ครูและนักเรี ยนโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
แบ่งเป็ นครูผ้ สู อนจานวน 8 คน และนักเรี ยน จานวน 75 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
คู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒ นาวิช าชีพครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่ เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชีพครู แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินหน่วยการเรี ยนรู้และแผนการเรี ยนรู้แบบ
ประเมินงานวิจยั และการวิจยั ในชันเรี
้ ยน แบบสังเกตการสอน แบบประเมินตนเอง แบบประเมิน
ทักษะการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สถิ ติ ท ดสอบค่ า ที (t-test) แบบ Dependent และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1.รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล พบว่ า รู ป แบบ “BOONSARIT Model” : เป็ นรู ป แบบที่ มี ห ลั ก การ
วัตถุประสงค์ เงื่อนไขสู่ความสาเร็ จ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่พฒ
ั นาขึ ้นมี 9 ขัน้ ตอน ซึ่งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลนันมี
้ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
โดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สดุ 2. ผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า หลังการใช้ รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความรู้
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ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สมรรถนะการสอนของครูในด้ านการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนอยู่ในระดับดี
มาก ด้ านการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้และแผนการเรี ยนรู้อยู่ในระดับดีมาก ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนที่ เน้ น ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดี ด้ านการวัดผล
ประเมินผลที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากที่สดุ นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดอยู่ใน
ระดับดีมากและผลการขยายผลให้ กบั โรงเรี ยนเครื อข่าย พบว่า ครูมีความรู้ความเข้ าใจในการสอน
ที่เน้ นความแตกต่างระหวางบุคคลเพิ่มขึ ้น
4.4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
วาเลียน เอ สตาฟลอลา; ไคเรี ยคิเดส ลีโอนิดาส และเค้ าเซลินี แมรี (Valiande
A. Stavroula; Kyriakides Leonidas and Koutselini Mary, 2011)ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อง การ
ตรวจสอบผลกระทบของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลในห้ องเรี ยนที่
มีความสามารถผสม : ผลกระทบต่อคุณภาพและความเสมอภาคของประสิทธิผลทางการศึกษา
โดยนาเสนองานวิจัยที่ มีการประยุกต์ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในกลุ่ม ห้ องเรี ยนที่ นักเรี ยนมี ความสามารถคละกัน ของนักเรี ย นระดับชัน้ ประถมศึกษา
จ านวน 24 ห้ องเรี ยน มี นัก เรี ยนเข้ าร่ ว ม จ านวน 497 คน ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ แ สดง
หลักฐานเกี่ยวกับผลการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมีระบบในชัน้
เรี ยนที่มีความสามารถคละกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน ผลของกลุ่มการทดลองในงานวิจัย
ครัง้ นี ้ภายหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น ความแตกต่างระหว่างบุคคลถูกเปรี ยบเทียบโดย
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยหลายระดับ กับ กลุ่ม ควบคุม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสอนที่ แ ตกต่า งกัน การ
เปรี ยบเทียบนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างสอง
กลุ่มและการระบุปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทังภายในและภายใน
้
กลุ่ม แบบจาลองสมการโครงสร้ างหลายระดับถูกนามาใช้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ และ
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงการสอนที่ ไ ด้ รับการตรวจสอบโดยคีย์ การสัง เกตการเรี ย นรู้ ที่
แตกต่างไปจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน พร้ อมด้ วยคาถามหลักในการวิจยั ที่กาหนดผลกระทบของ
การสอนที่แตกต่างไปจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงหลักฐานด้ านคุณภาพ
และความเสมอภาคของประสิ ทธิ ผลทางการศึกษามิ ติด้า นคุณภาพและความเสมอภาคของ
ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นการศึก ษาประกอบ ด้ ว ยประเด็ น ปั ญ หาความขัด แย้ ง หลัก ในการสอน การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในห้ องเรี ยนที่นกั เรี ยนมีความสามารถคละกัน
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มิรา อลิซา ราชมาวาติ; โทบากัส มา อูแมน; เนอ วิเดียซมารา และซูซิโร วิบิโซโน.
(Mira Aliza Rachmawati; Thobagus Moh Nu'man; Nur Widiasmara, 2019) ได้ ศึกษางานวิจัย
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้ องการ
พิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนรวม : การศึกษาเบื ้องต้ น การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการนานักเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนการสอนที่แตกต่างไปใช้ ในโรงเรี ยนรวม วิธีการ
ที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นีเ้ ป็ นการบูรณาการระหว่างการพิจารณาตามทฤษฎี ตามวรรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ องและหลักฐานเชิง ประจักษ์ จากการสัม ภาษณ์ กับครู โรงเรี ยนรวมในยอคจาการ์ ตา ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นถึงความจาเป็ นในการประเมินในหลายมิติทงครู
ั ้ และนักเรี ยนในบริ บทของ
ครูการประเมินสมรรถนะที่เกี่ยว ข้ องมีความจาเป็ นที่จะต้ องทาให้ แน่ใจว่ากระบวนการเรี ยนรู้และ
การเรี ยนรู้ที่ประสบความสาเร็จสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรี ยนรวม สมรรถนะที่
ได้ รับการประเมินจากครู ประกอบด้ วยสามมิติ ได้ แก่ 1) ความพร้ อมในการใช้ คาสัง่ ที่แตกต่าง 2)
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสนใจของนักเรี ยนที่แตกต่างกันมาก และ 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ
เรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน การประเมินที่จาเป็ นของนักเรี ยนได้ รับการพัฒนาโดย
รูปแบบการสังเกตที่ครูจะใช้ ประเมินนักเรี ยนโดยครูเป็ นผู้ประเมินแบบฟอร์ มนี ้มีการประเมินความ
พร้ อมของนัก เรี ย นที่ จ ะได้ รั บ การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ความแตกต่างระหว่า งบุค คลใน
กระบวนการเรี ยนรู้ การประเมินความสนใจของนัก เรี ยน และการประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนตามทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์
สรุ ป จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั สามารถทราบถึงกระบวนการทาวิจยั ของ
ผู้วิจยั ท่านอื่น ๆ เพื่อที่จะนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินงานวิจยั ได้ เป็ น
อย่างดี
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชันเรี
้ ยนเพื่อศึกษาพัฒนาการอ่านเขียนคาที่มี
สระเปลี่ยนรูปของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
วิธีดาเนินการทดลอง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)หลักสูตร
นานาชาติ จานวน 1 ห้ องเรี ยน จากทังหมด
้
2 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 10 คน เป็ นนักเรี ยนชาย
จานวน 5 คน และนักเรี ยนหญิง จานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย ดังต่อไปนี ้
1. การคัด เลื อ กห้ อ งเรี ย น ผู้วิ จัย คัด เลื อ กจากห้ อ งเรี ย นที่ มี นัก เรี ย นมี ร ะดับ
ความสามารถทางการเรี ยนที่ แตกต่า งกันอย่างชัดเจน โดยห้ องเรี ยนดัง กล่าวเป็ นห้ องเรี ยนที่
นักเรี ยนมีความหลายหลาย กล่าวคือ มีนกั เรี ยนเข้ าใหม่ จานวน 4 คน และนักเรี ยนดังกล่าวเคย
ศึกษาในหลักสูตรปกติมาก่อน ทาให้ ความสามารถทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยแตกต่างจากเพื่อน
ร่ ว มชัน้ เรี ย นที่ มี พื น้ ฐานทางการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยจากหลัก สูต รนานาชาติ (ซึ่ง มี ค าบเรี ย น
ภาษาไทยน้ อยกว่าหลักสูตรปกติ)
2. การคัดเลือกนักเรี ยนตามกลุ่มระดับความสามารถ ผู้วิจยั แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น
3 กลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรม ได้ แก่ กลุ่มยาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มง่าย โดยวิธีการสัมภาษณ์
ข้ อมูลจากอาจารย์ประจาชัน้ และอาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับความสามารถทางการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยเรื่ อง สระเปลี่ยนรูป รวมถึงลักษณะของการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความชอบ ความ
สนใจในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชัน้ Year1 โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มมีจานวนนักเรี ยน ดังนี ้ กลุ่ม
ยาก มีนักเรี ยน จานวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีนักเรี ยน จานวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีนักเรี ยน
จานวน 3 คน
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3. นักเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็ นนักเรี ย นปกติที่มีระดับความสามารถทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทยที่แตกต่างกัน มิใช่นกั เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้ วย
1.1 แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สระเปลี่ยนรู ป จานวน 7 แผน สื่อประกอบการ
สอน และใบงานกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่ านและเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ป
1.1 ผู้วิจยั ศึกษาวิธีการสร้ างแบบทดสอบจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.2 ผู้วิจยั ศึกษาคาศัพท์พื ้นฐานที่มีสระเปลี่ยนรูปของระดับชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 1 จากตาราเรี ยน วิชาภาษาไทยและเอกสารที่เกี่ ยวข้ องในรายวิชาภาษาไทยของระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1
1.3 ผู้วิจยั สร้ างแบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มีสระ
เปลี่ยนรูป ในลักษณะของการนาคาศัพท์พื ้นฐานที่มีสระเปลี่ยนรูป โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
1.3.1 ตอนที่ 1 แบบทดสอบความสามารถด้ า นการเขี ย นค าที่ มี ส ระ
เปลี่ยนรูป จานวน 5 สระ ได้ แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
อัตนัย (เขียนเติมคาลงในช่องว่าง) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับยาก จานวน 5 ข้ อ ระดับปาน
กลาง จานวน 5 ข้ อ และระดับง่าย จ านวน 5 ข้ อ รวมทัง้ หมด 15 ข้ อ มี คะแนนเต็ม 15 คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
1.3.2 ตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านคาที่มีสระเปลี่ยน
รูป จานวน 5 สระ ได้ แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย
โดยการสอบปากเปล่า มีการกาหนดคาศัพท์จากคาที่มีสระเปลี่ยนรูป สระละ 3 คา รวมทังหมด
้
15
ข้ อ มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน เกณฑ์การให้ คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
1.4 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่ านและเขี ยนคาที่มี สระ
เปลี่ ย นรู ป ไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ด้ า นภาษาไทย จ านวน 2 ท่า น และด้ า น
การศึกษาพิเศษ จานวน 1 ท่าน ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างคาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Index of Item – Objective
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Congruency : IOC) พบว่ามีคา่ IOC อยู่ที่ระดับตังแต่
้ 0.67 – 1.00 ทุกข้ อ (ดังภาคผนวก ง ) และ
ผู้วิจยั ได้ มีการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เช่น รูปภาพ ควรมีความชัดเจน สอดคล้ อง
กับคาศัพท์ที่นามาใช้ เป็ นต้ น
1.5 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขี ยนคาที่มี สระ
เปลี่ยนรู ป ที่ปรับปรุ งแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว นาไปเก็บข้ อมูลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงก่อนและหลัง
การดาเนินการทดลอง ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
2.แผนการจั ดการเรี ยนรู้ เ รื่ อง สระเปลี่ ยนรู ป สื่อประกอบการสอน และใบ
งานกิจกรรม
2.1 ผู้ วิ จัย ศึ ก ษารายละเอี ย ดของจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดับชันประถมศึ
้
กษาปีี ที่ 1 ในเรื่ องของคาที่มี
สระเปลี่ยนรูป พร้ อมกับปรึกษากับครูผ้ สู อนรายวิชาภาษาไทยของระดับ Year1 ถึงแนวทางใช้ ชุด
กิ จ กรรมที่ เ น้ น ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล โดยมี ก ารวางแผนถึ ง ช่ว งเวลาที่ ผ้ ูวิ จัย จะเข้ า ไป
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนว่าในช่วงเดือนที่ผ้ วู ิจยั จะเก็บข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย แผนการ
สอนระยะยาวที่ครูผ้ สู อนจัดเตรี ยมไว้ นนั ้ นักเรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้เนื ้อหาใดบ้ าง และมีวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนรูปแบบใด เพื่อผู้วิจยั จะได้ นามาปรับใช้ กบั วิธีการสอนของตนเองได้ อย่างเหมาะสม
2.2 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ชุดกิ จกรรมที่ เน้ น
ความแตกต่างระหว่า งบุค คลในการประยุก ต์ใ ช้ ในกระบวนการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช า
ภาษาไทยระดับชัน้ Year 1 โดยมีการอ้ างอิงมาจากแนวคิดของ ทอมลินสัน (Tomlinson, 2000)
2.3 ผู้วิจัยจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ และปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดย
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการอ้ างอิงรูปแบบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จากโรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ประกอบด้ วย ผลการ
เรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ การออกแบบ
กิจกรรม (ขัน้ นา ขันสอน
้
และขันสรุ
้ ป) สื่อการเรี ยนรู้ การประเมินผลและแบบบันทึกผลหลังการ
สอน โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั จัดทาขึ ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมรวมถึง
การได้ รับคาแนะนาจากครู ผ้ ูส อนวิชาภาษาไทยและอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ นามาจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามเนื ้อหา
2.4 ผู้วิจยั ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 7
แผน โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ใช้ ระยะเวลาในการสอน แผนละ 50 นาที มีการปรับการเรี ยน
การสอนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมที่ เ น้ นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล รวม 3 ด้ า น ได้ แ ก่ เนื อ้ หา
กระบวนการ ผลผลิต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

37
ด้ านเนื ้อหา ผู้วิจยั จัดกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ ในขันด
้ าเนินการสอน
โดยมีการแบ่งระดับของชุดกิจกรรมออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับง่าย ปานกลาง ยาก โดยผู้วิจยั จะ
มีการศึกษาระดับของความสามารถของนักเรี ยนก่อนเริ่ มดาเนินการวิจยั โดยการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากครูประจาชัน้ และครูผ้ สู อนรายวิชาภาษาไทยถึงลักษณะการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อนามาออกแบบกิจกรรมการสอน
ด้ านกระบวนการ ผู้วิจยั มีการสารวจลักษณะการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลโดยการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ครู ประจาชัน้ ครู ผ้ สู อนวิชาภาษาไทย เพื่อนามา
สร้ างกิจกรรมในการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยนแต่ละคน ได้ เรี ยนรู้
อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรี ยน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
โดยนักเรี ยนสามารถเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมได้ ตามความสนใจของนักเรี ยนเอง
ด้ านผลผลิ ต ผู้ วิ จั ย ดู ผ ลงานจากการปฏิ บัติ กิ จ กรรมของนั ก เรี ย น
รายบุคคล
2.5 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
อาจารย์ ผ้ ูส อนภาษาไทย จ านวน 2 ท่า น และอาจารย์ ก ารศึก ษาพิ เ ศษ จ านวน 1 ท่า น ช่ว ย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง
คาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Index of Item – Objective Congruency : IOC) พบว่ามีค่า IOC
อยูท่ ี่ระดับตังแต่
้ 0.67 – 1.00 ทุกข้ อ (ดังภาคผนวก ง )
2.6 ผู้วิจยั นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุ งแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว นาไปเก็บ
ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม เป้า หมายในช่ ว งก่ อ นและหลัง การด าเนิ น การทดลอง ช่ ว งเดื อ นมกราคม กุมภาพันธ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยมีแผนการทดลองระยะยาว ดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 แผนการทดลองระยะยาว

ครัง้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วันที่สอน
แผนการทดลอง
8 มกราคม 62 ทดสอบก่อนเรี ยนการอ่านการเขียน เรื่ องสระเปลี่ยนรูป 5 สระ
9 มกราคม 62
สระ อะ
14 มกราคม 62
สระ อะ มีตวั สะกด
15 มกราคม 62
สระ เอะ
16 มกราคม 62
สระ เอะ มีตวั สะกด
21 มกราคม 62
สระ แอะ
22 มกราคม 62
สระ แอะ มีตวั สะกด
23 มกราคม 62 ทบทวน 3 สระ สระ อะ เอะ แอะ มีตวั สะกด
28 มกราคม 62
สระ เอาะ
29 มกราคม 62
สระ เอาะ มีตวั สะกด
7 กุมภาพันธ์ 62
สระ เออ
8 กุมภาพันธ์ 62
สระ เออ มีตวั สะกด
12 กุมภาพันธ์ 62
ทบทวน 2 สระ สระ เอาะ เออ มีตวั สะกด
13 กุมภาพันธ์ 62 ทดสอบหลังเรี ยนการอ่านการเขียน เรื่ องสระเปลี่ยนรูป 5 สระ

จากตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ วางแผนการทดลองรวมทังสิ
้ ้น 5 สัปดาห์ จานวน 12 คาบ
เรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยมีการสอนเนื ้อหา เรื่ อง คาที่มีสระเปลี่ยนรูป จานวน 5 สระ ได้ แก่
สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ โดยมี การนาชุดกิ จกรรมที่ เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาประยุกต์ใช้ ในการสอนแบ่งระดับความสามารถในการทากิจกรรมของนักเรี ยน
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับยาก ปานกลาง และง่าย
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วิธีดาเนินการทดลอง
การพัฒ นาการอ่านเขียนคาที่ มี สระเปลี่ ยนรู ปโดยใช้ ชุดกิ จกรรมที่ เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) ตามแบบจาลองวงจรปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (สุวิมล ว่อง
วาณิช, 2554) โดยมีกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ได้ แก่ 1. ขัน้ วางแผน (Plan) 2. ขัน้ ปฏิบตั ิตามแผน
(act) 3. ขันสั
้ งเกตผล (observe) 4. ขันสะท้
้
อนผล (Reflect) ดังภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบ 3 แบบจาลองวงจรปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน
ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจัยการปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
1. ขัน้ เตรียมการ
ผู้วิจยั เตรี ยมความพร้ อมก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั
2. ขัน้ ปฏิบัตกิ าร
ผู้วิจยั แบ่งการดาเนินการออกเป็ น 3 วงจรปฏิบตั กิ าร ดังนี ้
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2
(Plan
Act
Observe
Reflect)
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
(Plan
Act
Observe
Reflect)
วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7
(Plan
Act
Observe
Reflect)
3. ขัน้ สรุป
ผู้วิจยั วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินการวิจยั
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมการ
1) ผู้วิจัย สัมภาษณ์ อาจารย์ ประจาชัน้ และอาจารย์ ผ้ ูสอนวิช าภาษาไทยเกี่ ยวกับ
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยเรื่ อง สระเปลี่ยนรูปของนักเรี ยนระดับชัน้ Year1
รวมถึงลักษณะของการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความชอบ ความสนใจในการเรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
จัดทาชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2) ผู้วิจัยสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จานวน 1 ชุด ประกอบด้ วย แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่
มีสระเปลี่ยนรู ป แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สระเปลี่ยนรู ป จานวน 7 แผน สื่อประกอบการสอน
และใบงานกิ จกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับง่าย
กลาง และยาก
3) ผู้วิ จัย น าเครื่ อ งมื อ วิ จัย ที่ ส ร้ างไปให้ ผ้ ู เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุณ ภาพของ
เครื่ องมือ และนากลับมาแก้ ไข/ปรับปรุงตามคาแนะนา
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ปฏิบัตกิ าร
วงจรที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2
ขัน้ วางแผน (Plan)
ผู้วิจยั วางแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่ องสระอะ และสระแอะ โดยใช้ เวลาในการ
จัดกิจกรรมจานวน 4 คาบเรี ยน แบ่งออกเป็ น คาบเรี ยนสระอะ 2 คาบเรี ยน และคาบเรี ยนสระแอะ
2 คาบเรี ยน โดยแต่ละแผนใช้ เวลาในการสอน คาบเรี ยนละ 50 นาที ผู้วิจยั จัดเตรี ยมชุดกิจกรรมที่
เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องสระอะ และสระเอะ
จานวน 2 แผน สื่อประกอบการสอน และใบงานกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับง่าย กลาง และยาก
ขัน้ ปฏิบัติ (Action)
ผู้วิจัยสอนโดยใช้ วิธีการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรั บใช้ ในคาบ
เรี ยนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ เนื ้อหา กระบวนการ ผลผลิต ดังต่อไปนี ้
ด้ านเนือ้ หา
ผู้วิ จัย สอนโดยการใช้ เ นื อ้ หาที่ มี ค วามแตกต่า งกัน 3 ระดับ แบ่ง นัก เรี ย น
ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
กลุ่มยาก : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ยาก โดยการเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ได้ ใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
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กลุ่มปานกลาง : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหา
ระดับกลาง โดยดูรูปภาพและเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
กลุ่มง่าย : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ง่าย โดยการดูโครงสร้ างของคา ประกอบด้ วย พยัญชนะต้ น สระ และตัวสะกด จากนันเขี
้ ยนเติมคา
สระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
ด้ านกระบวนการ
ผู้วิจัย ใช้ วิ ธี การสอนที่ แ ตกต่างกัน โดยครู มี ฐ านกิ จ กรรมให้ นักเรี ยนเลื อ ก
ปฏิบตั ิตามที่นกั เรี ยนสนใจ เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง สระอะ มีกิจกรรมฝึ กเขียนสระอะ
ลงบนกระดาน, จับ คู่บัตรค าศัพ ท์ กับ รู ป ภาพให้ ถูก ต้ อ ง และทาแผนผัง ความคิด สระอะ และ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง สระเอะ สระอะ มีกิจกรรมฝึ กเขียนสระเอะ ลงบนกระดาน, จับไข่
ประสมคาให้ ถูกต้ อง และหาคาสระเอะ ระบายสี คาลงบนกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ เป็ นต้ น
รวมถึงการปฏิบตั กิ ิจกรรมใบงานที่มีระดับความยาก – ง่ายแตกต่างกัน
ด้ านผลผลิต
ผู้วิจยั ดูจากผลงานของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนแต่ละคนจะมีการสร้ างผลงานที่
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การทาใบงานที่มีหลากหลายระดับ การตอบคาถาม การเขียน
กระดานหน้ าชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
การสังเกต (Observation)
ผู้วิจยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนขณะจัดกิจกรรม จากการ
สอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องสระอะ และสระเอะ
การสะท้ อนผล (Reflection)
ผู้วิจัยวิเ คราะห์ ผ ลงานของนักเรี ยน ว่า นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ม ที่ ผ้ ูวิจัย แบ่ง ตามระดับ
ความสามารถ ได้ แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนันสามารถปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมที่ครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรื อไม่ รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะที่จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนว่า นักเรี ยนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างไรบ้ าง
วงจรที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
ขัน้ วางแผน (Plan)
ผู้วิจัยวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่ อง สระแอะ และทบทวนสระอะ เอะ แอะ
โดยใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมจานวน 4 คาบเรี ยน แบ่งออกเป็ น คาบเรี ยนสระแอะ 2 คาบเรี ยน
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และคาบเรี ยนทบทวนสระอะ เอะ แอะ 2 คาบเรี ยน จานวน 4 คาบเรี ยน โดยเรี ยนคาบเรี ยนละ 50
นาที ผู้วิจยั มีการเตรี ยมชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ และใบงานกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
กลุม่ ยาก ปานกลาง และง่าย
ขัน้ ปฏิบัติ (Action)
ผู้วิจัยสอนโดยใช้ วิธีการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรั บใช้ ในคาบ
เรี ยนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ เนื ้อหา กระบวนการ ผลผลิต ดังต่อไปนี ้
ด้ านเนือ้ หา
ผู้วิ จัย สอนโดยการใช้ เ นื อ้ หาที่ มี ค วามแตกต่า งกัน 3 ระดับ แบ่ง นัก เรี ย น
ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
กลุ่มยาก : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ยาก โดยการเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ได้ ใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
กลุ่มปานกลาง : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหา
ระดับกลาง โดยดูรูปภาพและเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
กลุ่มง่าย: นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ง่าย โดยการดูโครงสร้ างของคา ประกอบด้ วย พยัญชนะต้ น สระ และตัวสะกด จากนันเขี
้ ยนเติมคา
สระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
ด้ านกระบวนการ
ผู้วิจัย ใช้ วิ ธี การสอนที่ แ ตกต่างกัน โดยครู มี ฐ านกิ จ กรรมให้ นักเรี ยนเลื อ ก
ปฏิ บัติ ตามที่ นัก เรี ย นสนใจ เช่น แผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง สระแอะ มี กิจ กรรมฝึ ก เขี ย น
สระแอะลงบนกระดาน, เล่นเกมทดสอบความจา และฝึ กอ่านคาศัพท์บนกระดาน และแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง ทบทวนสระอะเอะแอะ มีกิจกรรมฝึ กอ่านและเขียนคาสระอะเอะแอะลงบน
กระดาน เป็ นต้ น รวมถึงการปฏิบตั กิ ิจกรรมใบงานที่มีระดับความยาก – ง่ายแตกต่างกัน
ด้ านผลผลิต
ผู้วิจยั ดูจากผลงานของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนแต่ละคนจะมีการสร้ างผลงานที่
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การทาใบงานที่มีหลากหลายระดับ การตอบคาถาม การเขียน
กระดานหน้ าชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
การสังเกต (Observation)
ผู้วิจยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนในชัน้ เรี ยนขณะจัดกิจกรรม จากการ
สอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องสระแอะ และทบทวนสระอะ เอะ แอะ
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การสะท้ อนผล (Reflection)
ผู้วิจัยวิเ คราะห์ ผ ลงานของนักเรี ยน ว่า นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ม ที่ ผ้ ูวิจัย แบ่ง ตามระดับ
ความสามารถ ได้ แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนันสามารถปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมที่ ครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรื อไม่ รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะที่จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนว่า นักเรี ยนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างไรบ้ าง
วงจรที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 – แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7
ขัน้ วางแผน (Plan)
ผู้วิจยั วางแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่ อง สระเอาะ สระเออ และทบทวนสระเอาะ
เออ โดยใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมจานวน 6 คาบเรี ยน แบ่งออกเป็ น คาบเรี ยนสระเอาะ 2 คาบ
เรี ยน คาบเรี ยนสระเออ 2 คาบเรี ยน และคาบเรี ยนทบทวนสระเอาะ เออ 2 คาบเรี ยน รวม 6 คาบ
เรี ยน โดยเรี ยนคาบเรี ยนละ 50 นาที ผู้วิจยั มีการเตรี ยมชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ และใบงานกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ กลุม่ ยาก ปานกลาง และง่าย
ขัน้ ปฏิบัติ (Action)
ผู้วิจัยสอนโดยใช้ วิธีการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาปรั บใช้ ในคาบ
เรี ยนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ เนื ้อหา กระบวนการ ผลผลิต ดังต่อไปนี ้
ด้ านเนือ้ หา
ผู้วิ จัย สอนโดยการใช้ เ นื อ้ หาที่ มี ค วามแตกต่า งกัน 3 ระดับ แบ่ง นัก เรี ย น
ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
กลุ่มยาก : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ยาก โดยการเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ได้ ใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
กลุ่มปานกลาง : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหา
ระดับกลาง โดยดูรูปภาพและเขียนเติมคาสระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
กลุ่มง่าย : นักเรี ยนได้ รับมอบหมายให้ ทาใบงานกิจกรรมที่มีเนื ้อหาระดับ
ง่าย โดยการดูโครงสร้ างของคา ประกอบด้ วย พยัญชนะต้ น สระ และตัวสะกด จากนันเขี
้ ยนเติมคา
สระที่มีตวั สะกดลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง

44
ด้ านกระบวนการ
ผู้วิจัย ใช้ วิ ธี การสอนที่ แ ตกต่างกัน โดยครู มี ฐ านกิ จ กรรมให้ นักเรี ยนเลื อ ก
ปฏิบตั ิตามที่นกั เรี ยนสนใจ เช่น แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 – 7 เรื่ องสระเอาะ, สระเออ และทบทวน
สระเอาะเออ มีกิจกรรมฝึ กอ่านและเขียนสระลงบนกระดาน, ทากิจกรรมศิลปะ และวาดรูประบาย
สี รวมถึงการปฏิบตั กิ ิจกรรมใบงานที่มีระดับความยาก – ง่ายแตกต่างกัน
ด้ านผลผลิต
ผู้วิจยั ดูจากผลงานของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนแต่ละคนจะมีการสร้ างผลงานที่
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การทาใบงานที่มีหลากหลายระดับ การตอบคาถาม การเขียน
กระดานหน้ าชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
การสังเกต (Observation)
ผู้วิจยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนขณะจัดกิจกรรม จากการ
สอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องสระเอาะ สระเออ และทบทวนสระเอาะ เออ
การสะท้ อนผล (Reflection)
ผู้วิจัยวิเ คราะห์ ผ ลงานของนักเรี ยน ว่า นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ม ที่ ผ้ ูวิจัย แบ่ง ตามระดับ
ความสามารถ ได้ แก่ กลุ่มยาก ปานกลาง และง่ายนันสามารถปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมที่ครูมอบหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรื อไม่ รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะที่จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนว่า นักเรี ยนมีการแสดงออกในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างไรบ้ าง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สรุป
ผู้วิจยั ให้ นักเรี ยน อาจารย์ประจาชัน้ และอาจารย์ผ้ ูสอนวิชาภาษาไทย สะท้ อน
ความคิดเห็น ที่ มี ต่อ การจัดการเรี ยนการสอนโดยการใช้ ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในประเด็นของความคิดเห็นเกี่ ยวกับการสอน, ปั ญหา/อุปสรรคเกิดขึน้
ระหว่างสอน และข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มเป้ าหมาย
ผู้วิจยั ส่งเค้ าโครงปริญญานิพนธ์เข้ ารับการพิจารณาจริ ยธรรมในโครงการวิจยั ที่ทาใน
มนุ ษ ย์ จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมส าหรั บ พิ จ ารณาโครงการวิ จัย ที่ ท าในมนุ ษ ย์ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่โครงการวิจยั SWUEC/X358/2561 (ภาคผนวก จ) เมื่อได้ รับการอนุมตั ิว่าผ่านเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการพิทกั ษ์ สิทธิ์
ของกลุ่ม เป้าหมาย แนะนาตนเอง ชี แ้ จงถึง การเข้ าร่ วมวิจัยให้ กับผู้เข้ าร่ วมวิจัยได้ รับทราบถึง
วัตถุประสงค์และขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิวิจยั พร้ อมทังลงนามยิ
้
นยอม โดยชี แ้ จงสิทธิ์ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั
สามารถเข้ าร่ วมงานวิจยั หรื อสามารถปฏิเสธการเข้ าร่ วมงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
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การเรี ยนการสอนใด ๆ ทังสิ
้ ้น สาหรับข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะไม่มีการเปิ ดเผยให้ เกิด
ความเสียหายต่อผู้เข้ าร่ วมวิจยั โดยผู้วิจัยจะเสนอการวิจยั ในภาพรวม และจะนามาใช้ ประโยชน์
ทางการศึกษาเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1 ผู้วิ จัย ขอหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ ขอ
อนุญาตผู้อานวยการโรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เพื่อดาเนินการเก็บข้ อมูลกับ
กลุม่ เป้าหมาย
2. ผู้วิจยั ทาเรื่ องขออนุญาตผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมายตามเอกสารชี ้แจงการเข้ า
ร่วมการวิจยั (Participant information Sheet) และหนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจยั
(Informed Consent Form)
3. ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอนในการเตรี
้
ยมการตามกระบวนการปฏิบตั กิ ารวิจั ยใน
ชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การสัมภาษณ์อาจารย์ประจาชัน้ และอาจารย์ผ้ สู อนภาษาไทย การสร้ างเครื่ องมือ
วิจยั และปรับปรุงแก้ ไขก่อนนามาดาเนินการทดลองสอนจริง
4 ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ คะแนนก่ อ นเรี ย นกั บ นัก เรี ย นโดยการใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป ก่อนดาเนินการทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
5. ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองสอน โดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดาเนินการในรู ปแบบของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ จานวน 12
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีการสอนเนื้อหา เรื่อง คาที่มีสระเปลี่ยนรูป จานวน 5 สระ
ได้แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ โดยมีการนาชุดกิจกรรมที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการสอนแบ่งระดับความสามารถในการทากิจกรรมของนักเรียนโดยมี
การแบ่งกลุ่มของนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มระดับยาก ปานกลาง และง่าย
6 ผู้วิจัยสังเกต และจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้
7. ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ คะแนนหลัง เรี ย นกั บ นัก เรี ย นโดยการใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ป หลัง จากดาเนินการทดลองสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้
8. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มี
สระเปลี่ยนรูป และจากการสังเกต และจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมแต่
ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ มาวิเคราะห์ข้อมูล
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้ วยความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) ได้ แก่ ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้ วย
1.1.1 แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูป
1.1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สระเปลี่ยนรูป จานวน 7 แผน สื่อประกอบการ
สอน และใบงานกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้ การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ
เป็ นผู้พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีสตู ร
ดังนี ้ (ราตรี นันทสุคนธ์, 2553)
IOC= (∑R)
N
เมื่อ
IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
∑R แทน คะแนนความเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อคาถามแต่ละข้ อ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2 สถิตพ
ิ นื ้ ฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 ข้ อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจยั ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นสถิตเิ ชิงพรรณา โดยเป็ นสถิตพิ ื ้นฐาน ดังนี ้
2.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการใช้ สตู ร ดังนี ้ (ราตรี นันทสุคนธ์. 2553)
ค่าเฉลี่ย = (∑x)
N
เมื่อ
ค่าเฉลี่ย แทน คะแนนเฉลี่ย
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
N แทน จานวนของนักเรี ยนของกลุม่ เป้าหมาย
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2.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยการใช้ สตู ร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557)
ดังนี ้
σ = Ν∑𝑥 2 − (∑𝑥)2
Ν(Ν − 1)
เมื่อ
σ
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
𝑁
แทน จานวนนักเรี ยนทังกลุ
้ ม่
∑𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกกาลังสอง
(∑𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรี ยนทังกลุ
้ ม่ ยกกาลังสอง
2.1.3 ค่า ร้ อยละ (Percentage) โดยการใช้ สูต ร (ราตรี นัน ทสุค นธ์ , 2553)
ดังนี ้
𝑃 =

𝑓 𝑥 100
𝑛

เมื่อ
𝑃 แทน ค่าร้ อยละ
f
แทน ความถี่ของคะแนน
𝑛 แทน จานวนของข้ อมูลทังหมด
้
2.1.4 ค่าดัช นีประสิทธิ ผล (Effectiveness Index : E.I.) (เผชิ ญ กิจ ระการ,
2546) ดังนี ้
ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรี ยนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน
(จานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนทุกคน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเขียนจดบันทึกหลังการสอน การ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจาชัน้ อาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาไทย
และนักเรี ยน โดยผู้วิจยั นาเสนอในรู ปแบบของการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) นาเสนอ
ข้ อมูลเป็ นความเรี ยง

48

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอตามลาดับขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตาราง 3 สรุปผลความสามารถด้ านการอ่านและการเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่
เน้ น ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล ของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ Year 1 หลักสูต รนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตั กิ ารที่ 1 (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 - 2)

แผนการจัดการเรี ยนรู้

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ องสระอะ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ องสระเอะ

จานวนนักเรี ยน (คน) ทาใบงานถูกต้ อง
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป
ต่ากว่าร้ อยละ 60
ยาก
ปาน ง่าย ยาก ปาน ง่าย
กลาง
กลาง
2
2
3
0
3
0
2
4
3
0
1
0

รวม
(คน)
10
10

จากตารางที่ 3 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ องสระอะ มีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ อง
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป) ได้ แก่
กลุม่ ยาก มีจานวน 2 คน กลุม่ ปานกลาง มีจานวน 2 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 3 คน และพบว่ามี
นักเรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่ากว่า 3
คะแนน) ได้ แก่ กลุม่ ปานกลาง จานวน 3 คน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ องสระเอะ มีนักเรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องตังแต่
้ ร้อยละ 60
ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป) ได้ แก่ กลุม่ ยาก มีจานวน
2 คน กลุม่ ปานกลาง มีจานวน 4 คน และกลุม่ ง่าย มีจานวน 3 คน และพบว่ามีนกั เรี ยนที่ทาใบงาน
ถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่ากว่า 3 คะแนน) ได้ แก่ กลุ่ม
ปานกลาง จานวน 1 คน
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จากการสังเกตของผู้วิจยั ขณะที่ทากิจกรรมพบว่ามีนกั เรี ยนกลุม่ ปานกลางที่ได้ คะแนนต่า
กว่าร้ อยละ 60 จานวน 2 คน มักคุยเล่นกันในขณะเรี ยนจึงทาให้ ไ ม่สนใจฟั งครู ขณะสอน และ
นักเรี ยนอีกหนึ่งคนมักนัง่ เหม่อลอยในขณะที่ทาใบงาน จึงทาให้ ทางานที่ได้ รับมอบหมายนันเสร็
้ จ
ไม่ทนั ภายในคาบเรี ยน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงแก้ ปัญหาโดยการเปลี่ยนตาแหน่งที่นั่ง และกระตุ้นเตือน
นักเรี ยนด้ วยวาจาให้ สนใจงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาราง 4 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในวงจรปฏิบตั กิ ารวิจยั ที่ 1
วงจรปฏิบตั กิ ารวิจยั

ปั ญหาที่พบ

แนวทางแก้ ปัญหา

วงจรที่ 1
- นักเรี ยนคุยเล่นกัน
(แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 - 2) - นักเรี ยนนัง่ เหม่อลอย

ผู้ วิ จั ย ย้ า ย ต า แ หน่ ง ที่ นั่ ง ข อ ง
นักเรี ยน โดยให้ นักเรี ยนที่ชอบนั่ง
คุย กันบ่อ ยครั ง้ ขณะเรี ย นนั่ง แยก
ออกจากกัน คนละโต๊ ะ เรี ย น และ
นักเรี ยนที่มักเหม่อลอยขณะเรี ยน
ย้ ายมานัง่ ในตาแหน่งใกล้ กบั ผู้วิจยั
โดยใช้ วิ ธี ก ารกระตุ้ นเตื อ นด้ วย
วาจาเมื่อนักเรี ยนนัง่ เหม่อลอยให้
สนใจงานที่ได้ รับมอบหมาย

ตาราง 5 สรุปผลความสามารถด้ านการอ่านและการเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่
เน้ น ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล ของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ Year 1 หลักสูต รนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตั กิ ารที่ 2 (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 - 4)

แผนการจัดการเรี ยนรู้

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3
เรื่ องสระแอะ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
เรื่ องทบทวนสระอะเอะแอะ

จานวนนักเรี ยน (คน) ทาใบงานถูกต้ อง
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป
ต่ากว่าร้ อยละ 60
ยาก ปาน ง่าย ยาก ปาน ง่าย
กลาง
กลาง
1
2
2
1
3
1
2

5

3

0

0

0

รวม
(คน)
10
10
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จากตารางที่ 5 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ องสระแอะ มี นักเรี ยนที่ ทาใบงาน
ถูกต้ องตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป)
ได้ แก่ กลุ่มยาก มีจานวน 1 คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 2 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 2 คน และ
พบว่ามีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่า
กว่า 3 คะแนน)ได้ แก่ กลุ่มยาก มี จานวน 1 คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 3 คน และกลุ่มง่าย มี
จานวน 1 คน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ องทบทวนสระอะเอะแอะ มีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องตังแต่
้
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป) ได้ แก่ กลุ่ม
ยาก มีจานวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 3 คน และไม่พบว่ามี
นักเรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่ากว่า 3
คะแนน)
จากการสังเกตของผู้วิจยั ขณะที่ทากิจกรรมพบว่ามีนกั เรี ยนที่ได้ คะแนนต่ากว่าร้ อยละ
60 ในทุกกลุ่ม ระดับ ความสามารถ เนื่ อ งมาจาก นักเรี ย นมัก เขี ย นพยัญ ชนะหรื อสระตกห ล่น
นักเรี ยนกลุ่มยาก จะพบปั ญหาด้ านการเขียนพยัญชนะผิด จึงทาให้ ความหมายเปลี่ยน ถึงแม้ ว่า
นักเรี ยนจะสามารถเปลี่ยนรูปได้ ถกู ต้ องก็ตาม ยกตัวอย่างคา เช่น ไฟแฃ็ก(ไฟแช็ก), ไฟเช็ก(ไฟแช็ก)
เป็ นต้ น นักเรี ยนกลุ่มปานกลาง จะพบปั ญหาด้ านการเขียนพยัญชนะตกหล่น เขียนพยัญชนะผิด
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างคา เช่น แกร็ (แกร็ น), นัมแข็ง(น ้าแข็ง) เป็ นต้ น รวมถึงทางานเสร็ จไม่ทัน
ตามเวลาที่กาหนด จึงทาให้ ไม่มีคะแนนในข้ อที่เว้ นว่างไว้ ส่วนนักเรี ยนกลุม่ ง่าย จะพบปัญหาด้ าน
การเขียนสระตกหล่น ยกตัวอย่างคา เช่น แฟช็ก(ไฟแช็ก), แซิก็ก(ซิกแซ็ก) เป็ นต้ น จากตัวอย่างคา
ที่ นัก เรี ย นมัก เขี ย นผิ ด ข้ า งต้ น จะพบว่า ค าสระแอะเปลี่ ย นรู ป นัน้ แต่ละค าเขี ยนค่อนข้ างยาก
เนื่องจากจะมีพยัญชนะที่ไม่ค่อยได้ ใช้ หรื อพบเห็นบ่อยนักในชีวิตประจาวัน เช่น ซ. ฟ. เป็ นต้ น จึง
ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสับสนในการเขียนได้ คอ่ นข้ างง่าย
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ตาราง 6 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ ไขปัญหาในวงจรปฏิบตั กิ ารวิจยั ที่ 2
วงจรปฏิบตั กิ ารวิจยั
ปั ญหาที่พบ
วงจรที่ 2
นักเรี ยนเขียนพยัญชนะหรื อ
(แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 - 4) สระตกหล่น

แนวทางแก้ ปัญหา
ผู้วิจัยคอยกระตุ้นนักเรี ยนตอบ
เป็ น รายบุค คลเพื่ อ ตรวจสอบ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น
รวมถึงมีการนาสีเข้ ามามีส่วน
ในการจดจาของนักเรี ยน โดย
ใช้ สี น า้ เงิ น ส าหรั บ พยัญ ชนะ
และสีแดงสาหรับสระเขียนบน
กระดาน เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นแยก
ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น
จดจาได้ ง่ายขึ ้น

ตาราง 7 สรุปผลความสามารถด้ านการอ่านและการเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่
เน้ น ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล ของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ Year 1 หลักสูต รนานาชาติ ในวงจร
ปฏิบตั กิ ารที่ 3 (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 - 7)
จานวนนักเรี ยน (คน) ทาใบงานถูกต้ อง
แผนการจัดการเรี ยนรู้

ยาก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
เรื่ องสระเอาะ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6
เรื่ องสระเออ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7
เรื่ องทบทวนสระเอาะเออ

ง่าย

0

ปาน
กลาง
0

รวม
(คน)

0

10

3

0

0

0

10

3

0

1

0

10

ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป

ต่ากว่าร้ อยละ 60

ง่าย

ยาก

2

ปาน
กลาง
5

3

2

5

2

4

จากตารางที่ 7 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 เรื่ องสระเอาะ มีนักเรี ยนที่ทาใบงาน
ถูกต้ องตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป)
ได้ แก่ กลุ่มยาก มีจานวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 3 คน และ
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ไม่พบว่ามีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนน
ต่ากว่า 3 คะแนน)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ องสระเออ มีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้น
ไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป) ได้ แก่ กลุ่มยาก มีจานวน 2
คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 5 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 3 คน และไม่พบว่ามีนกั เรี ยนที่ทาใบ
งานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่ากว่า 3 คะแนน)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 เรื่ องทบทวนสระเอาะเออ มีนกั เรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องตังแต่
้
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึ ้นไป) ได้ แก่ กลุ่ม
ยาก มี จานวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มีจานวน 4 คน และกลุ่มง่าย มีจานวน 3 คน และพบว่า มี
นักเรี ยนที่ทาใบงานถูกต้ องต่ากว่าร้ อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นักเรี ยนได้ คะแนนต่ากว่า 3
คะแนน)ได้ แก่ กลุม่ ปานกลาง มีจานวน 1 คน
จากการสังเกตของผู้วิจยั ขณะที่ทากิจกรรมพบว่ามีนกั เรี ยนได้ คะแนนต่ากว่าร้ อยละ
60 ในกลุม่ ปานกลาง จานวน 1 คน เนื่องมาจาก นักเรี ยนนาเนื ้อหาที่เรี ยนมาทังหมดมาประสมกั
้
น
จนเกิดความสับสน และนักเรี ยนมักเขียนตัวพยัญชนะหรื อผิด หรื อตกหล่น เนื่องจากขาดความ
รอบคอบในการทางาน ยกตัวอย่างคา เช่น เชิน(เขิน), เข็ด(ช็อต), เล็ก(ล็อก) เป็ นต้ น
ตาราง 8 สรุปปัญหา และแนวทางการแก้ ไขปัญหาในวงจรปฏิบตั กิ ารวิจยั ที่ 3
วงจรปฏิบตั กิ าร
ปั ญหาที่พบ
แนวทางแก้ ปัญหา
วิจยั
วงจรที่ 3
นักเรี ยนเขียนพยัญชนะหรื อ ผู้วิจัยทบทวนซ ้าให้ นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อ
(แผนการจั ด การ สระตกหล่น
ทบทวนความเข้ าใจ และกระตุ้นนักเรี ยนตอบ
เรี ยนรู้ที่ 5 - 7)
เป็ นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้ าใจของ
นัก เรี ย น มีก ารน าสีเ ข้ า มามี ส่ว นในการจดจ า
ของนักเรี ยน โดยใช้ สีนา้ เงิ นสาหรับพยัญชนะ
และสีแดงสาหรั บสระเขียนบนกระดาน มีการ
สุม่ เรี ยกนักเรี ยนออกมาเขียนหน้ ากระดานเพื่อ
ทบทวนความเข้ าใจของนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยน
สามารถตอบได้ ถูก ต้ อ ง ครู ก ล่า วชมเชย เพื่ อ
เสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักเรี ยน
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ขัน้ สรุป
อาจารย์ประจาชัน้ และอาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาไทย มีความเห็นว่า การจัดการเรี ยน
การสอนที่ เ น้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ มี ความน่าสนใจ
นักเรี ยนเกิ ดความรู้ และความสนุกสนานดีมาก นักเรี ยนแต่ละคนได้ ปฏิบัติกิจ กรรมตามระดับ
ความสามารถของตนเอง และยังให้ ข้อเสนอแนะมาในเรื่ องของการมีผ้ ชู ่วยสอน เนื่องจากกิจกรรม
ที่ปฏิบตั ิค่อนข้ างหลากหลาย ถ้ ามีผ้ ชู ่วยสอนเพิ่มเติมจะช่วยแบ่งเบาภาระงานในการจัดเตรี ยม
กิจกรรมได้ ส่วนความคิดเห็นของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนดีมาก
เมื่อจบคาบเรี ยนแล้ ว นักเรี ยนสะท้ อนความคิดกับผู้วิจัยว่า อยากให้ กลับมาสอนอีก กิจกรรมที่
ปฏิบตั มิ ีความสนุกสนานดีมาก
ตาราง 9 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านคาที่มีสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่
เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
นักเรียน

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่ าดัชนี
ประสิทธิผล

ระดับ
คะแนนการอ่ าน
คะแนน
กิจกรรมที่ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ความก้ าวหน้ า
ปฏิบัติ ก่ อนทดสอบ หลังทดสอบ
กลุม่ ยาก
3
9
+6
กลุม่ ยาก
11
15
+4
กลุม่ กลาง
0
14
+14
กลุม่ กลาง
0
0
0
กลุม่ กลาง
0
0
0
กลุม่ กลาง
0
6
+6
กลุม่ กลาง
0
0
0
กลุม่ ง่าย
0
0
0
กลุม่ ง่าย
0
5
+5
กลุม่ ง่าย
0
5
+5
14
54
40
1.40
5.40
4
3.30
10.80
0.29

ผล
คะแนน
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
เท่าเดิม
เท่าเดิม
สูงขึ ้น
เท่าเดิม
เท่าเดิม
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
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จากตารางที่ 9 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 1.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 5.40
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น +4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่า มีนกั เรี ยนได้ คะแนนเท่าเดิม จานวน
4 คน และนักเรี ยนได้ คะแนนเพิ่มขึน้ จานวน 6 คน โดยมีระดับคะแนนความก้ าวหน้ าตังแต่
้ +4 ถึง
+14 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ( 3 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 25) (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2557)
แสดงว่า นักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถด้ าน
การอ่านคาที่มีสระเปลี่ยนรูปสูงขึ ้น
ตาราง 10 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่
เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
นักเรียน

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่ าดัชนีประสิทธิผล

ระดับ
คะแนนการเขียน
คะแนน
กิจกรรม (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ความก้ าวหน้ า
ที่ปฏิบตั ิ ก่ อนทดสอบ หลังทดสอบ
กลุม่ ยาก
0
5
+5
กลุม่ ยาก
6
14
+8
กลุม่ กลาง
0
6
+6
กลุม่ กลาง
0
0
0
กลุม่ กลาง
0
5
+5
กลุม่ กลาง
0
9
+9
กลุม่ กลาง
0
5
+5
กลุม่ ง่าย
0
0
0
กลุม่ ง่าย
0
3
+3
กลุม่ ง่าย
0
0
0
6
47
41
0.60
4.70
4.1
1.80
4.2

ผล
คะแนน
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
เท่าเดิม
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
สูงขึ ้น
เท่าเดิม
สูงขึ ้น
เท่าเดิม

0.28

จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 0.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 4.70คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ +4.10 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่า มีนกั เรี ยนได้ คะแนน
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เท่ า เดิ ม จ านวน 3 คน และนัก เรี ย นได้ คะแนนเพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 7 คน โดยมี ร ะดับ คะแนน
ความก้ าวหน้ าตังแต่
้ +3 ถึง +9 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ( 3 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 25 )
(พิชิต ฤทธิ์จรู ญ, 2557) แสดงว่า นักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีความสามารถด้ านการอ่านคาที่มีสระเปลี่ยนรูปสูงขึ ้น
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัย การพัฒ นาการอ่านเขี ยนคาที่ มี สระเปลี่ ยนรู ปโดยใช้ ชุดกิ จ กรรมที่ เน้ นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 โครงการหลักสูตรนานาชาติ มีสรุ ป อภิปราย
ผล และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปของนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตร
นานาชาติ โดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้ รับการสอนอ่านเขียนคาที่มีสระ
เปลี่ยนรู ปโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่ เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒ
ั นาการอ่านเขียนคาที่มีสระ
เปลี่ยนรูปสูงขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสาน
มิตร (ฝ่ ายประถม) หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 ห้ องเรี ยน จ านวนนักเรี ยน 10 คน โดยผู้วิจัย
เลือกใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาค้ น คว้ าครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ชุดกิ จ กรรมที่ เน้ น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ป ก่อน
และหลังเรี ยน จานวน 30 ข้ อ แบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ด้ านการเขียน จานวน 15 ข้ อ และตอนที่ 2
ด้ านการอ่าน จานวน 15 ข้ อ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องสระเปลี่ยนรู ป 5 สระ จานวน 7 แผน สื่อ
ประกอบการสอน และใบงานกิจกรรมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับง่าย กลาง และยาก
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยปฏิ บตั ิการในชัน้ เรี ยน โดยใช้ วงจร
ปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยนตามกระบวนการ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. ขัน้ วางแผน (Plan) 2. ขันปฏิ
้ บตั ิตาม
แผน (act) 3. ขันสั
้ งเกตผล (observe) และ 4. ขันสะท้
้
อนผล (Reflect) ซึ่งผู้วิจยั ดาเนินการทดลอง
ด้ วยตนเอง ช่วงระหว่างภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ตังแต่
้ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
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สัปดาห์ละ 3 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมระยะเวลาสอน 12 คาบเรี ยน และมีการทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน 2 คาบเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 14 คาบเรี ยน เมื่อผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยนด้ วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ป ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรี ยน จากนัน้ นาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่า สถิ ติ พื น้ ฐานเป็ น รายบุค คล ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย (Mean) ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (σ) ค่าร้ อยละ (Percent) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) โดยจาแนกเป็ นด้ านการอ่าน
และการเขียน
2. การวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพ
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้ รับการสอน
อ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒ
ั นาการ
อ่านเขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรูปสูงขึ ้น
อภิปรายผล
จากสมมติฐานการวิจยั นักเรี ยนระดับชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้ รับการสอนอ่าน
เขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒ
ั นาการอ่าน
เขียนคาที่มีสระเปลี่ยนรู ปสูงขึ ้นมีความสอดคล้ องกับ แนวคิดทฤษฎีของทอมลินสัน (Tomlinson,
2000) ที่มงุ่ เน้ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความ
หลากหลายของนักเรี ยนในชัน้ โดยการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้ ที่ ดีที่สุดสาหรับนักเรี ยน โดยชุด
กิจกรรมที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นชุดการเรี ยนการสอนที่สามารถทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้ านการอ่านและการเขี ย นของนักเรี ยนสูง ขึน้ รวมถึง ร้ อยละความก้ าวหน้ าของ
นักเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ (พิชิต ฤทธิ์จรู ญ, 2557) แต่เมื่อพิจารณาแล้ วมีนกั เรี ยนบางคนมีคะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์นนั ้ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากสาเหตุ ของการคัดนักเรี ยนเข้ ากลุ่ม
ตามระดั บ ความสามารถ อาจเป็ นไปได้ ว่ า นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนไม่ ไ ด้ ถู ก จั ด แบ่ ง ตามระดั บ
ความสามารถที่แท้ จริ งของตนเอง เนื่องจากผู้วิจยั ใช้ วิธีในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้ ากลุ่ม ยาก ปาน
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กลางและง่าย โดยวิธีการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผ้ สู อนวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประจาชันเพี
้ ยง
อย่างเดียว ไม่ได้ มีการอ้ างอิงถึ งหลักฐานอื่น ๆ ร่ วมด้ วย เช่น ผลคะแนนสอบวิชาภาษาไทยภาค
เรี ยนก่อนหน้ า ชิ ้นงานอื่น ๆ ของนักเรี ยน เป็ นต้ น จึงทาให้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิใบงานของ
นักเรี ยนมี ผ ลคลาดเคลื่ อน อย่างไรก็ ตามจะสัง เกตพบว่านักเรี ยนบางคนผลการเรี ยนยัง ไม่ขึน้
อาจจะเนื่องมาจากนักเรี ยนกลุ่มนีม้ ีแนวโน้ มที่จะเป็ นนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ ซึง่ สอดคล้ อง
กับหลักการของ RTI (Response To Intervention) ใน Tier ที่สาม โดยควรมีการเพิ่มเติมการสอน
แบบเข้ มข้ น โดยมีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษเข้ ามามีสว่ นร่วมในการสอน
เพื่อให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป และช่วงที่ผ้ วู ิจยั ดาเนินการสอน ที่โรงเรี ยนมีการระบาดของ
โรคไข้ หวัดสายพันธุ์ B จึงอาจมีส่วนทาให้ นกั เรี ยนเกิดอาการป่ วย มีไข้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่มีความ
พร้ อมทางการเรี ยนที่เพียงพอ ขาดสมาธิในการเรี ยนก็เป็ นได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีข้อเสนอแนะในการ
นาไปใช้ ดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการประเมินความพร้ อมทางด้ านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย
โดยใช้ เครื่ องมือที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ใบงานกิจกรรม การสั มภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลการ
อ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนอย่างลึกซึ ้ง รวมถึงเพื่อให้ สามารถจัดกลุ่มนักเรี ยน
และออกแบบกิจกรรมได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการทดสอบความสามารถของนักเรี ยนทุกชั่วโมง เพื่อดูความสามารถ
ของนักเรี ยน โดยมีการให้ นกั เรี ยนสะท้ อนผลกลับทุกชัว่ โมง
3. ในขณะที่ดาเนินการสอน ควรมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน หากพบว่า
นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ควรใช้ เทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล เพื่อให้ นกั เรี ยนตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนดีขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีข้อเสนอแนะในการ
วิจยั ครัง้ ต่อไป ดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลกับรายวิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
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2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลกับระดับชันเรี
้ ยนอื่น เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็ นต้ น
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