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คาํสาํคญั  : รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู / สมรรถนะการสอน / การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 บุญยฤทธิ ปิยะศรี : รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล.  

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ, รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และอ.ดร.วรรณา ช่องดารากุล. 547 หนา้ 
 

 การวิจัยเรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                

มีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาและพฒันาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในวิจยั ประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนที 2          

ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็นครูผูส้อน จาํนวน 8 คน และนกัเรียน จาํนวน 75 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย คู่มือการใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แผนการพฒันาวิชาชีพครู 

แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
และแผนการเรียนรู้ แบบประเมินงานวิจยัและการวิจัยในชันเรียน แบบสังเกตการสอน แบบประเมินตนเอง แบบประเมิน          

ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test)   

แบบ Dependent และวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  

 ผลการวจิัยพบว่า 
 1. รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า รูปแบบ  

“BOONSARIT  Model” : เป็นรูปแบบทีมีหลกัการ วตัถุประสงค์  เงือนไงสู่ความสาํเร็จ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีพฒันาขึนมี 9 ขนัตอน คือ ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis 

= B) ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data  =  O) ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting = O) ขนัที 4 เครือข่าย
การปฏิบติัการ (Network Practices = N) ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขนัที 6 

ความสามารถในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research  

=  R) ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated Diagnostic = I) ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม 

และขยายผล (Teamwork and Transportability = T) ซึงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น            

ความแตกต่างระหว่างบุคคลนนัมีกระบวนการทีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผูเ้ชียวชาญอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 2. ผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า 
หลงัการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สมรรถนะการสอนของครู
ในด้านการวิเคราะห์ผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีมาก ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ด้านการจดั      

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวิจยัอยูใ่นระดบัดี ดา้นการวดัผลประเมินผลทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมากทีสุด นักเรียนมีทกัษะการคิดอยู่ในระดบัดีมาก และผลการขยายผลให้กบัโรงเรียนเครือข่าย พบว่า     
ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพิมขึน       
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 The study was research and development. The professional development model was used to enhance teaching 

competency of teachers through differentiated instruction. The purposes of the research were to: (1) develop a professional 

development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. (2) evaluate the effectiveness 

of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. The sample 

was 8 teachers and 75 students in Subyaiwittayakhom school. The tools used in this research was a manual of the professional 

development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction, professional development plan, 

test of knowledge about teaching competency of teachers through differentiated instruction, the unit and lesson plans evaluation 

form, research and classroom action research evaluation form, teaching observation form, self-evaluation from, assessment of 

thinking skills form. Data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.),                  

t-test Dependent and content of analysis. 

 The results of the study were as follows : 

 1. The professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction 
called "BOONSARIT Model" consisted of principle, objective, conditions for success, process of professional development model 

included a nine-step : Step 1 Basic Data Analysis (B); Step 2 Organization Data (O); Step 3 Objective Setting (O); Step 4 Network 

Practices (N); Step 5 Selection of Instructional Method (S); Step 6 Ability of Assessment (A); Step 7 Routine to Research (R); 

Step 8 Individual differentiated Diagnostic (I); and Step 9 Teamwork and Transportability (T). The professional development 

model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction proved to be effective as verified by the 

experts was at the highest level. 

 2. The results of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through 

differentiated instruction revealed that teacher’s knowledge of teaching the differentiated instruction after using this professional 

development model were statistically significant higher than before the professional development model at .05 level; the 

performance of the teachers in analyzing the students was at the highest level; the performance of the teachers in design learning 

units and lesson plans was at the highest level; the performance of the teachers in research process was at the highest level;         

the performance of the teachers in evaluation through differentiated instruction was at the highest level; thinking skills of student 

was at the highest level. and the dissemination to the school network, revealed that teacher’s knowledge of teaching the 

differentiated instruction was at the highest level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์นีสําเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ตลอดจนความห่วงใย   
ทีมีต่อศิษยข์อง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และ
อาจารย ์ดร.วรรณา ช่องดารากุล อาจารยที์ปรึกษา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของท่านทีได้
ช่วยเหลือกระบวนการพฒันาวจิยัอยา่งต่อเนืองดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา 

 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาข์ จติัวตัร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และคําแนะนําช่วยเหลือการพัฒนาวิจัย  อาจารย์ ดร.ศักดิสิน  ช่องดารากุล  กรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์  ตลอดจนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ทีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํ จนวทิยานิพนธ์นีสมบูรณ์ 

 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.มารุต พัฒผล อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชัย    
อาจารย ์ ดร.อธิกมาส มากจุย้  อาจารย ์ดร.โชติมา หนูพริก อาจารย ์ดร.จิมมี ทองพิมพ ์ผูท้รงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบรูปแบบและเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ตลอดจนให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํเกียวกบั
การวจิยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

 ขอกราบขอบพระคุณ นายสมภูมิ อินทรผล อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  
อาจารย์ ดร .จิมมี  ทองพิมพ์ ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  นายพงษ์ศักดิ  ดีอุดม               
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม คณะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และขอขอบใจ
นกัเรียนโรงเรียนโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคมทุกคนทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนในการพฒันาวิจยัครังนี 

 กราบขอบพระคุณบิดามารดาผู ้บังเกิดเกล้า  คุณพ่องิว  - คุณแม่ละเอียด  ปิยะศรี              
คุณครูยทุธนา ปิยะศรี พ.ต.ท.พยงค ์– คุณครูวรณี นุชนุ่ม ญาติพีนอ้ง บูรพาจารย ์และเพือนนกัศึกษา
ปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนทุกคนทีได้ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมาและขอบคุณ
สาํหรับบุคคลต่าง ๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้งทีช่วยทาํใหง้านวจิยันีไดส้าํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 คุณค่าของวทิยานิพนธ์เล่มนี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครืองบูชา เพือนอ้มระลึกถึงคุณบิดา มารดา  
อาจารยที์ไดป้ระสิทธิประสาท อบรมสังสอน และเป็นแรงผลกัดนัใหง้านสาํเร็จลุล่วง   
 

ฉ 




