
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา  
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  
            เขต 7 
ชื่อผู้วิจัย  นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข 
ปีที่วิจัยส าเร็จ  2562 
 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       
(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 
ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดย ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (4) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้าน (4.1) การปฏิบัติตามวงรอบปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (4.2) ความพึงพอใจนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการวิจัย 2561 จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  2. 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม  แบบทดสอบย่อย  แบบประเมินผลระหว่างเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ แบบแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกผลหลังสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร E1/E2 
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้ค่าสถิติ t-test  Dependent  ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) จากผลการทดวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย ( X )   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ วัดค่าความพึงพอใจของนักเรียน และพรรณนา
วิเคราะห์การสภาพการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1   ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2        
ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflection) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. ค่าประสิทธิภาพการใช้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ(E1 ) และประสิทธิภาพ
ด้านผลลัพธ์(E2 ) เท่ากับ 76.80/76.74  สูงกว่าเกณฑ์  75/75 ที่ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  



 
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม 

ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.5911 คิดเป็นร้อยละได้ 59.11 มี นักเรียน         
มีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียน สูงกว่าร้อยละ 50  

4. สภาพทั่วไปของการด าเนินการวิจัย 
4.1 การด าเนินการด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 4 ขั้นตอน  

ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล จากการใช้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 
ขั้น (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 2 วงรอบ 
ตามข้ันตอนการวิจัย พัฒนาชุดการเรียนรู้จ านวน 6 ชุด ได้แก่ หลากเรื่องน่ารู้ ฟังดูข่าวสาร นิทานหรรษา 
โฆษณาค าขวัญ ภาพนั้นมีความหมาย และบทกลอนสอนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีครูผู้ร่วมวิจัยคอยสังเกตการณ์จัดสอน พฤติกรรมการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมได้ตามขั้นตอนที่
ก าหนด ครูพยามจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ สู่การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
ร่วมกับการใช้สื่อ และชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ที่มีข้ันตอนคือ หาข้อสงสัย ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขต
ความรู้ น าสู่การสื่อสาร บริการสังคม ท าให้นักเรียนได้มีแนวทางการเรียนรู้เป็นขั้นตอน ตามเป้าหมาย      
ของรูปแบบ ได้ใช้กระบวนการทางภาษาตามข้ันตอนการเรียนรู้ตามบัตรกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วม         
ในการเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือท าให้มีการพัฒนาไปตามธรรมชาติตามวัยของผู้เรียน การจัดกิจกรรมอาจ                 
มีข้อบกพร่องด้านเวลา กับเนื้อหา ซึ่งต้องปรับให้เหมาะสมในการน าไปใช้ต่อไป 
   4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเรียนรู้ด้วย ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งฉบับเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 มีระดับความพึงพอใจมาก  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

              รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น(QSCCS) ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ฉบับนี้ ได้รับอุดหนุนทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. 
ปีงบประมาณ 2561 
  ขอขอบคุณนายนพดล โสดาปัดชา  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ ให้ความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ท าให้งานศึกษานี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี 
  ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบงานวิจัย ทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ประเมินความถูกต้องเหมาะสม  ให้ค าแนะน า การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบต่างๆ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลอ่ืน รวมทั้งแนะน าการเขียนรายงาน    
การวิจัย 
  ขอขอบเจ้าหน้าที่ส านักนวัตกรรมการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่อ านวยความสะดวก คุณคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการท างานให้
ราบรื่นไปด้วยดี  
  ขอขอบคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิต สามี และลูกผู้เป็นก าลังใจและแรงผลักดัน                
ให้การท างานส าเร็จลุล่วง 
  คุณประโยชน์ และกุศลใดที่เกิดจากผลงานวิชาการนี้ ขอให้ผลานิสงค์เกิดคุณหนุน            
ส่งแก่ทุกท่านที่ได้เอ่ยอ้างด้วยเทอญ 
        
         พุฒิญารัศมิ์  วรรณสุข 
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