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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจดัการเรียนรู้/แนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล/การฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ 

                 กลัยา  พลแหลม : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล เพ่ือฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อวเิคราะห์สภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การจดัการ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2)  เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะการ

เขียนเรียงความส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล  เพื่อฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   4)  เพื่อ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะการเขียน

เรียงความ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจงจากนกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิต่างกนั 3 กลุ่ม 1)กลุ่มผลสัมฤทธ์ิสูง(กลุ่มองัคุฐ)  14  คน 2) กลุ่มผลสัมฤทธ์ิปานกลาง (กลุ่ม

มชัฌิมา) 13 คน  และ 3) กลุ่มผลสัมฤทธ์ิต ่า(กลุ่มกนิษฐา)   11  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะการเขียนเรียงความส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  2) แบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการเขียนเรียงความจ านวน 30 ขอ้ 4) แบบวดัทกัษะทางการเขียน โดยใช้

การเขียนเรียงความจ านวน 1 ขอ้  5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าสถิติโดยใชส้ถิติ

ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้มี 4 ขั้นตอนไดแ้ก่  1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดความแตกต่างระหวา่ง 2) วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหดึ้งศกัยภาพตนเองสู่การเรียนรู้ทุกดา้น 

3)การจดัการเรียนรู้ 4) กระบวนการขบัเคล่ือนสู่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ประสิทธิภาพโดยรวมของรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ8์0 / 80 (E1/E2)คือของกลุ่มองัคุฐเท่ากบั91.14/93.81  

กลุ่มมชัฌิมา  เท่ากบั 86.15/88.72   และกลุ่มกนิษฐา  เท่ากบั80.55/83.33 เฉล่ียรวม 86.37/89.07    และทุก

กลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01และนกัเรียนมีความพอใจต่อรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อฝึกทกัษะการเขียนเรียงความในระดบัดีมาก 
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Kalaya Ponlam : Developing a learning management model based on an individual differences theory to 

improve an essay writing skill for grade 4 students. 

 The purposes of this research were to : 1) describe an individual differences, individual difference 

management, essay writing achievement among grade 4 students; 2) develop a learning management 

model based on an individual differences theory to improve an essay writing skill for grade 4 students; 3) 

examine a learning management model based on an individual differences theory to improve an essay 

writing skill for grade 4 students; and 4) evaluate the effectiveness of a learning management model based 

on an individual differences theory to improve an essay writing skill for grade 4 students. 

 The samples were received by purposive sampling including 14 students who had a high 

academic achievement level (Ungkud group), 13 students who had an intermediate academic achievement 

level (Mutshima group), and 11 students who had a low academic achievement level (Kanidtha group). 

 The instruments used in this study consisted of : 1) a learning management model based on an 

individual differences theory to improve an essay writing skill for grade 4 students; 2) essay writing 

practice materials; 3) an essay writing skill test including 30 items; 4) an essay writing skill test by writing 

an essay; and 5) a questionnaire about students’ perspective on a learning management model based on an 

individual differences theory. The statistics used for data analysis were percentage (%), mean (x), standard 

deviation (S.D.), and content analysis. 

 The findings were as follows : 

 1. a learning management model composed of 4 steps including 1) the concept of a learning 

management model; 2) the objective to empower learners into a holistic study; 3) a learning management; 

4) an approach to a learning management model based on an individual differences theory. 



 2. The effectiveness of the model as whole met the standard 80/80 (E1/E2), an average is 

86.37/89.07: Ungkud group’s E1/E2 is 91.14/93.81; Mutshima group’s E1/E2 is 86.15/88.72; and Kanidtha 

group’s E1/E2 is 80.55/83.33.  

 3. All groups had academic achievement after study higher than before study, statistically 

significant at a 0.01 level. 

 4. Students were satisfied with a learning management model based on an individual differences 

theory to improve an essay writing skill in a very good level. 


