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บทท่ี   4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
     การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยเรื่อง การพฒันาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS)        

ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้

  1. สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
  2. ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสญัลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี ้

     x    แทน  ค่าเฉลี่ย 
     P   แทน  ร้อยละ 
     S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     D       แทน   ผลต่างของคะแนน 
     E1       แทน   ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     E2       แทน   ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     N       แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด (การวิจัยครัง้นี้มีกลุ่มตัวอย่าง 24 คน) 
     df       แทน   ระดับช้ันของความเสรี (Degrees of freedom) เท่ากับ n – 1  
     t      แทน   ค่าอัตราส่วนวิกฤต 
 
ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
      การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
        ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ 

1. วิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใช้ชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
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2. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนหลังจากเรียนรู้            
ชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3            
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสทิธิผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้     
5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
     ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ  

    1.ผลการด าเนินการวิจัยปฏิบัตกิารการพฒันาชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน(QSCCS)                
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้
                           1.1 วิเคราะหส์ภาพทั่วไปของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันวางแผน ปฏิบัติการ สังเกต และสะท้อนผล จ านวน 2 วงรอบ 

       1.2.วิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่รยีน โดยชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน  
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู ้5 ข้ันตอน (QSCCS)          
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
  เมื่อน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5  ข้ันตอน (QSCCS) ทีส่่งเสริมความสามารถ
ด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 24 คน 
คละความสามารถ เพื่อหาประสทิธิภาพ E1/E2  ได้ผลดังแสดงในตาราง  
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ตาราง  10   ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม 
 ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ประสิทธิภาพ                    ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของชุดฝกึ 
 

x  S.D. ความหมาย 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

ประสิทธิภาพ 
ด้าน กระบวนการ  
ของชุดกิจกรรมฯ 
(E1 ) 

75.63 76.46 77.15 76.60 76.94 77.99 76.80 0.79 
มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ ์

ประสิทธิภาพ 
ด้านผลลัพธ์                 
ของชุดกิจกรรมฯ 
(E2 ) 

75.42 75.83 76.25 76.67 77.92 78.33 76.74 1.16 

 
มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์

E1/E2  
76.80/76.74 

มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าประสทิธิภาพชุดการเรียนรู้ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 มีค่า
เท่ากับ 75.63/75.42 , 76.46/75.83 , 77.15/76.25 , 76.60/76.67 , 76.94/77.92 , 77.99/78.83 
ตามล าดับ โดยเฉลี่ยมีค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เท่ากบั 76.80/76.74  ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 75/75 
 
   2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเรียนรูด้้วยชุดการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน           
และหลังเรียน 
    ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน             
30 ข้อ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย การใช้ชุดการเรยีนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ได้ผลดังนี้          
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ตาราง 11  แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D
2  

1 10 22 12 144 
2 11 23 12 144 
3 13 22 9 81 
4 11 24 13 169 
5 9 24 15 225 
6 10 21 11 121 
7 12 19 7 49 
8 13 24 11 121 
9 12 23 11 121 
10 13 22 9 81 
11 14 23 9 81 
12 15 24 9 81 
13 15 20 5 25 
14 12 19 7 49 
15 10 24 14 196 
16 11 25 14 196 
17 14 24 10 100 
18 13 26 13 169 
19 12 25 13 169 
20 12 20 8 64 
21 13 23 10 100 
22 12 23 11 121 
23 13 21 8 64 
24 12 24 12 144 

D  292.00 545.00 253.00 2815.00 

x  12.17 22.71   
S.D. 1.55 1.90   
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 จากตาราง ผลการแสดงคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรยีนและหลังเรียน                           
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 12.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   
1.55 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 22.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.90   ผลรวมของ
คะแนนความต่างระหว่างกอ่นเรียนหลังเรียน ( D  ) เท่ากับ 253  ผลรวมของคะแนนความต่าง
ระหว่างก่อนเรียนหลังเรียนยกก าลงัสอง ( D

2 ) เท่ากับ 2815 
 
ตาราง 12 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

N x  
ก่อนเรียน 
   (30) 

S.D. x  
หลงัเรียน 
  (30) 

S.D. D  
D

2  t 
24 

12.17 1.55 22.71 1.90 253 2815 20.353 
           df 23 , t , .05 = 1.7139 
 
 จากตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนจากเรียนรู้            
ด้วยชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3            
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ตามสูตรทดสอบสมมุติฐานโดยค่าอัตราส่วนวิกฤติ t-test 
(dependent) ผลการค านวณตามสูตรพบว่าค่า t ค านวณ (20.353) สูงกว่าค่า t ตาราง(df 23 , t , .05 
= 1.714) แสดงว่าผลการทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
  3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสทิธิผลทางการเรียนรู้ จากการเรยีนรู้ชุดการเรียนรู้แบบ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3         
  น าคะแนนจากการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้เกบ็ข้อมูลจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากตาราง มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพื่อหาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ แทนค่า
ในสูตรค านวณค่าดัชนีประสทิธิผล (E.I.) ดังนี ้

ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  = 
292(24)(30)

292545




 

                    =  0.5911 
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    ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากบั 0.5911 คิดเป็นร้อยละได้ 
59.11 นักเรียนมีความรูเ้พิ่มข้ึนหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียน สูงกว่าร้อยละ 50  
  

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 
 1. การปฏิบัติตามวงรอบปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน 2 วงรอบ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การ
สังเกตการณ์ การสะท้อนผล 
  เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสงัเกตพฤติกรรม            
การเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตการสอนของครู แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้                 
ของนักเรียน  แบบสมัภาษณ์นักเรียน น าข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ น ามาวิเคราะห์
พฤติกรรมน่าสงัเกตมาวิเคราะห์ข้อมลู ตามจุดมุง่หมายของการวิจัย ดังนี้ 
   1. การด าเนินการก่อนการเรียนการสอน 
    1.1 การเตรียมตัวของผู้วิจัย 
     เพื่อใหก้ารศึกษาวิจัยเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดให้ ผู้วิจัยได้เตรียมเครื่องมือ
ส าหรับด าเนินกิจกรรมการการเรียนรู้และเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย                
ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน(QSCCS) จ านวน 6 แผน แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการสอนของครู           
แบบบันทึกการสมัภาษณ์นักเรียน   
    1.2 การร่วมประชุมวางแผนกับผู้ร่วมวิจัยและนกัเรียน 
      ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือผู้บริหารและครูในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู ้เป็นผูร้่วมวิจัยและให้ข้อมลู ร่วมประชุม
วางแผนกับผู้การวิจัย เรือ่ง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถ
ด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยท าความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย แนวทางและข้ันตอนการวิจัย แล้ว
แจกเอกสารประกอบด้วยเครื่องมือในการจัดการเรียน และเครื่องมือในการสะท้อนผลการปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมลู และผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ และใหผู้้ร่วมวิจัยและให้ข้อมลูได้ซักถาม 
อภิปรายความคิดเห็น และแนวทางด าเนินการ  ผู้วิจัยจะต้องส่งแผนใหผู้้ร่วมวิจัยทุกครั้ง นอกจากนั้น
เพื่อใหเ้อื้อ ต่อการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกนัปรับเวลาเพื่อใหส้อดคลองกับการ
ด าเนินการ 
      การวางแผนร่วมกบันักเรียน ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศนักเรียน ให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ ของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนทราบขั้นตอน แนวคิด หลักการ           
และบทบาท  การปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม การปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ การตั้งค าถาม การปฏิบัติตัวในการ
เรียน และการให้คะแนนผลการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนกัเรียนออก 
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เป็นกลุ่ม  กลุม่ละ 4 คน  จ านวน 6 กลุ่ม โดยแบ่งตามคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย  (แบบทดสอบก่อนเรียน) มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ให้แต่ละกลุ่มตัง้ช่ือกลุ่ม
เลือกประธานกลุม่ เลขากลุ่ม  
    1.3 การด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
     การวิจัยครัง้นี้ ใช้การวิจัยปฏิบัตกิาร เพือ่พัฒนานกัเรียนกลุม่เป้าหมาย เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 24 คน ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย แบบปรนัย  4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ข้อ   ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง แล้วตรวจให้คะแนน และแจ้งผลให้นักเรียนทราบ การด าเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 12 
ช่ัวโมง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้  แล้วศึกษาข้อมูลผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ในด้านปริมาณ 
และด้านคุณภาพ ได้แก่การสังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะหจ์ากแบบบันทกึ เป็นข้อมูลสะท้อนการจัด
กิจกรรม  
   2. ผลการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติที่ 1 
    ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแผนการ
ด าเนินงานของการวิจัย จัดกจิกรรมการเรียนรู้ใน 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 
ปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้      
    1. ข้ันวางแผน (Plan)  
     ผู้วิจัยวางแผนการปฏิบัติ โดยเตรียมชุดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนไว้ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเครือ่งมอืต่างๆ  ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบยอ่ย แบบบันทึกประจ าวัน         
ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งตอ้ง
ด าเนินการในทกุแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสมัภาษณ์นักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครบวงรอบปฏิบัต ิประชุมร่วมกับผู้ร่วมวิจัยท าความเข้าใจในการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ การใช้
เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  ก าหนดเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ การร่วมกันแจกแจงข้อมูล 
ผู้รบัผิดชอบด าเนินการตามแผนการวิจัยที่วางไว้ ให้เป็นการด าเนินการทีเ่หมาะสม  
     ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เตรียมเครื่องมือ และปรับปรงุ         
ให้พร้อมด าเนินการ ได้ชุดการสอนจ านวน  6 ชุด ได้แก่ หลากเรื่องน่ารู้ ฟงัดูข่าวสาร นิทานหรรษา 
โฆษณาค าขวัญ ภาพนนั้นมีความหมาย และบทกลอนสอนใจ จัดท าชุดการเรียนรู้ โดยมีกจิกรรม 5 
ข้ันตอนได้แก่ หาข้อสงสัย ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขตความรู้ น าสู่การสื่อสาร และบรกิารสังคม พฒันา
ความสามารถด้านภาษาอย่างเป็นข้ันตอน ก าหนดบทบาท หน้าที่และเวลาในการด าเนินการตามวงรอบ
ปฏิบัติ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง ผู้ร่วมวิจัย เป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและ
สัมภาษณ์นักเรียนเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน  
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    2. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Action) 
     การด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันด าเนินการตามแผนในข้ันที่ 1            
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สือ่ประกอบการเรียนรู้ในแผน               
และชุดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้จ านวน 3 ชุดการเรียนรู้ เน้นการด าเนินการตามขั้นตอนบันได 5 ข้ัน 
     ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีชุดการเรียนรูท้ี่ประกอบดว้ยคู่มือการใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ บัตรกิจกรรมต่างๆ แบบทดสอบย่อย ด าเนินการตามขั้นตอนของบันได 5 ข้ัน                        
มีบัตรกิจกรรมเป็นตัวเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ด าเนิน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามเพื่อฝึกทกัษะด้าน
ภาษาตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
     ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้               
ตามเวลาทีก่ าหนด ด้วยชุดการเรียนรู้ทีส่ร้างขึ้น และมกีารน านักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้                     
เช่น ห้องสมุด ห้องเทคโนโลยสีารสนเทศ นักเรียนร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้ และได้ท า
ความเข้าใจ โดยปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในบัตรกิจกรรมทีเ่ตรียมไว้ให้ได้ครบถ้วน ผู้ร่วมวิจัยมสี่วนส าคัญใน
การสงัเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สงัเกตพฤติกรรมนักเรียน เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
    3. ข้ันสังเกตการปฏิบัติ (Observation) 
     การด าเนินการ ผูร้่วมวิจัยที่ได้รบัการก าหนดให้เป็นผูส้ังเกตพฤติกรรม ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ทกุครั้ง  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนให้มีโครงสร้างเพื่อสะดวกในการสังเกต          
และน ามาวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดทั้งพฤติกรรมการสอนของครู สังเกตเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมในการจัดกจิกรรม การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน  ปฏิสัมพันธ์               
กับผูเ้รียน การกระตุ้นการเรียนรู้และเสรมิแรง  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ในด้าน                 
ความกระตือรอืร้นในการเรียนรู้ การมสี่วนร่วมในการเรียนรู ้การแสดงออกถึงความสามารถด้านภาษา 
ความมีมรรยาทและวินัยในการเรียน ผลการบันทึกหลังสอนของครู ได้แก่ บันทึกสภาพทั่วไปของการ
จัดการเรียนรู้ที่ครผููส้อนสงัเกตรายละเอียดได้ และสัมภาษณ์นักเรียนเมื่อสอนครบวงรอบปฏิบัติ          
โดยสอบถามถึงความรูส้ึกต่อการจัดกิจกจิกรรมการเรียนรู้ 
    ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ข้อมูลในการด าเนนิการทั้งจากผู้วิจัยเอง             
ผู้ร่วมวิจัย และจากนกัเรียน ที่ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมลูเน้นการเกบ็ตามประเด็นที่ก าหนดเพือ่สะดวกในการเก็บ
ข้อมูล และน าไปสะท้อนผลและวิเคราะห์ข้อมลู ให้เป็นไปตามแนวทาง และจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
    4. ข้ันสะท้อนผล (Reflection)  
      การด าเนินการ  ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยน าผลการสงัเกต มาร่วมแจกแจง                     
หาพฤติกรรมส าคัญต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการจัดกจิกรรม ข้อคิดเห็น ความรู้สกึต่าง ๆ  เมื่อนักเรียน
เรียนจบเนือ้หา 
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     ผลการด าเนินการ ผู้วิจัย และผูร้่วมวิจัย ได้ข้อมูลที่วิเคราะหแ์ล้วเป็นพฤติกรรม
ส าคัญของครู  พฤติกรรมของนักเรียน ความรูส้ึก ความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมลู                      
ในการน าไปพฒันาต่อไป ดังนี ้
     4.1  พฤติกรรมการสอนของครู จากการสังเกตของผู้ร่วมวิจยัและจากบันทกึ
ประจ าวันของคร ูพบว่า การเตรียมตัวของคร ูเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร
ประกอบชุดการเรียนรู้ เตรียมค าถามกจิกรรมการเรียนรู้ บัตรกิจกรรมต่างๆ และประสานกับครู
ผู้เกี่ยวข้องและ ผูร้่วมวิจัย ครูพยามยามสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับนักเรียนด้วยค าพูด ค าถามที่สร้างสรรค์ 
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ แต่บางค าถามยงัไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนกัเรียนได้มากนัก
     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครูด าเนินการตามขั้นตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
และสื่อประกอบต่างทีเ่ตรียมมา และพยายามควบคุมเวลา แต่บางครั้งก็มีเกินเวลา หรือนอกเรื่องไปบ้าง 
เพื่อให้นกัเรียนได้มีบรรยากาศ การกระตุ้นการเรียนรู้และการเสริมแรง ครูพยายามถาม ให้ค าปรึกษา
โดยเดินไปตามกลุ่ม และอธิบายเพิม่เตมิ เสริมแรงด้วยค าช่ืนชม  ในการน าเสนองาน และกระตุ้นให้
นักเรียนท าต่อไป พยายามให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ใช้
เวลานาน เนื่องจากครูตอ้งการให้กจิกรรมครบกระบวนการ และให้นักเรียนเข้าใจ กิจกรรมครัง้แรก ๆ 
จึงเกินเวลาไปบ้าง 
     4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนยังขาความกระตือรอืร้น 
เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมมมีาก แต่ก็สนใจเมือ่โอกาสได้พูด ได้ถาม การแสดงออกทางภาษา  การท างาน
ในแผนแรกๆ ยังไม่ดีมากนัก เพราะไม่คุ้นเคย กับการเรียน ครูพยามยามใช้กิจกรรมสอดแทรก ท าให้
กิจกรรมตอ่มานักเรียนมีความกล้ามากขึ้นในการสอบถาม และพยายามแสดงความสามารถออกมา          
การมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ของนกัเรียนยังยึดติดกบันักเรียนเก่ง นักเรียนทีก่ล้าแสดงออก นักเรียนกลุม่
อ่อนยังไม่กล้าแสดงออกมากนัก ครูต้องสร้างความเข้าใจกับนักเรียนรายกลุ่มและกระตุ้นให้นักเรียน
พยายามตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็นทุกคน นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติ ในการเรียนรู้ตามกิจกรรมได้ดี 
นักเรียนมีเสียงดังบ้างเนื่องจากต้องสนทนา ตั้งค าถาม พูดคุยเกี่ยวกับกจิกรรม บางครูตอ้งเตอืน นักเรียน
บางคนมีความกล้าจนเกินไป อาจใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสม หรอืเล่นในขณะท ากิจกรรมกลุ่มครูต้องเตือน
และแนะน า ให้มมีรรยาทในการรว่มกจิกรรมในช้ันเรียน 
     4.3 การบันทึกหลักสอนของคร ู
      การด าเนินกจิกรรมตามข้ันตอนด้วยครูพยายามจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้ และเอกสารประกอบกจิกรรมการเรียนรู้ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่งเสียงดังบ้าง 
ครูต้องเตอืนและให้ใช้ค าพูดที่เหมาะสม การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนักเรยีนส่วนใหญ่มสี่วนร่วมมบีางส่วนที่
เป็นนักเรียนออ่นในกลุม่ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก นักเรียนกลุม่เกง่ยังแสดงความเช่ือใน
ความสามารถของตน ครูต้องพยายามให้เกิดความสัมพันธ์กนัให้นักเรียนคิดต่อเนื่อง บูรณาการทักษะ  
และประสบการณ์  การจัดกจิกรรมเกินเวลาก าหนดไปบ้าง เนื่องจากกิจกรรมมมีาก และต้องพยายาม
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สร้างบรรยากาศการเรียน ชักน านักเรียนให้เกิดการแสดงออกทางภาษา มีความคล่องแคล่วในการใช้
ความคิดแสดงด้วยการพูดและการเขียน 
     4.4. ผลการสมัภาษณ์นักเรียน  
      การสมัภาษณ์นักเรียนผู้วิจัยก าหนดใหส้ัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อความสะดวกในการเกบ็ข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู และสัมภาษณ์นักเรียนเกง่ 2 คน 
นักเรียนออ่น 2  คน และนักเรียนปานกลาง 2 คน รวมเป็น 6 คน ผลปรากฏดังนี ้
 
     “เรียนสนุกดเีพราะครูใหท้ ากิจกรรม ได้ช่วยกันท างานกลุม่ มีบัตรกิจกรรมมาก 
แต่ก็ช่วยกันท า ครูให้เวลาท ามาก อ่านเรื่องได้เข้าใจยิง่ข้ึน” 
 
                 (ปานธิดา : สัมภาษณ์) 
 
     “ครูมีค าถามให้นกัเรียนตอบตามกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
อ่าน และการเขียน ครูคอยแนะน าให้มีความมั่นใจในการแสดงความคิดมากข้ึน” 
 
                  (เสฎวุฒิ : สัมภาษณ์) 
      “ชอบการท ากจิกรรมตามบัตรกิจกรรม ท าให้ได้ฝกึฝนการอา่น การคิด  
และการเขียน ใช้เวลาในการท างานมากแต่กพ็ยายามท าให้เสรจ็ ครูไม่ให้ท าเป็นการบ้าน             
เพื่อนในกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันท า” 
                   (สิริยากร : สัมภาษณ์) 
 
      “เพื่อนๆ ให้เป็นประธานกลุม่ น าเพื่อนท ากิจกรรม เพื่อนบางคนคิดช้าคนอื่น
พาคิด พาท าตามกิจกรรม และตั้งค าถามในการเรียนรู้ บางคนต้ังค าถามให้ครูช่วยแนะน า เรียนรู้             
ตามชุดการเรียนรูเ้ป็นข้ันตอน ท าใหม้ีความมั่นใจในการอ่าน การคิด และการเขียนมากขึ้น” 
                   (แอนตัน : สัมภาษณ์) 
 
      “อ่านช้าคิดช้ากว่าเพื่อน บางครั้งไมก่ล้าพูดเพื่อนช่วยแนะ ครูแนะน า                    
และให้ก าลังใจจงึกล้าแสดงความคิดบ้าง ได้ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝกึเขียนตามเพือ่น..” 
                   (มงคล : สัมภาษณ์) 
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      “เพื่อนๆ ไม่แน่ใจในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนๆ มีแต่คนเรียนเก่ง แต่ครูก็
แนะน าให้เพื่อนช่วย ท าให้การปฏิบัติตามบัตรกิจกรรมท าไดบ้้าง” 
                    ( การต์ธิกา : สัมภาษณ์) 
 
      ผลการสัมภาษณ์แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนทั้ง 6  คน มีชอบการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ แมจ้ะนักเรียนกลุ่มอ่อนจะมีความล าบากในการเรียน แต่มีบัตรกิจกรรมทีเ่ป็นข้ันตอน                
และกระบวนกลุ่มท าให้นักเรียน ได้เรียนรู้ และมีความมั่นในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ยิ่งขึ้น มีความ
มั่นใจในการแสดงความสามารถทางภาษาย่ิงข้ึน 
    
     4.5 ปัญหาที่พบ และแนวทางทางพฒันา 
      เมื่อสะท้อนผลแต่ละวงรอบปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวัยมกีารวิเคราะหป์ัญหา
ที่เกิดข้ึน และเป็นอปุสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ และสามารถหาแนวทางพัฒนาได้ ดังนี้ 
 
ตาราง 13 วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาในวงรอบปฏิบัตทิี่ 1  
 

ปัญหาที่พบ และวิเคราะห์สาเหต ุ แนวทางพัฒนา 
1. นักเรียนทีเ่รียนอ่อนในกลุม่ส่วนใหญ่        
ไม่มั่นใจในการแสดงความคิด การตั้งค าถาม  

แนะให้เพื่อนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเก่ง และปาน
กลางช่วย และครูช่วยแนะน า 

2. นักเรียนอ่านช้าและใช้เวลาในการท าความ
เข้าใจบัตรกิจกรรมนาน 

ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติกิจกรรม และเดือนแนะน าในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

3. นักเรียนเรียบเรียงข้อความในการเขียน 
เช่ือมโยงยงัไม่ด ี

ครูแนะน าย้อนกลบัในการน าเสนอผลการท า
กิจกรรมของนักเรียน  

4. นักเรียนเขียนแผนผงัความคิดยังไม่ชัดเจน 
และใช้เวลานาน 

ครูแนะน าการเขียนแผนผงัความคิดจาก
ข้อบกพรอ่งในการน าเสนองานตามกิจกรรม 
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  3. ผลการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติที่ 2 
   การด าเนินการในวงรอบปฏิบัติที่ 2 ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัตกิาร ตามแผนการด าเนินงานของการวิจัย ปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้    
   1. ข้ันวางแผน (Plan)  
    การด าเนินการ ผู้วิจัยวางแผนการปฏิบัติในวงรอบที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-
7 โดยเตรียมชุดการเรียนรู้ทีส่ร้างไว้ ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของเครื่องมือต่างๆ  ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเกบ็รวบรวมข้อมลูในวงรอบที่ 2 ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อย  แบบบันทึก
ประจ าวันของครู แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน  แบบสังเกตพฤติกรรม การสอน ของครู
ซึ่งต้องด าเนินการในทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสมัภาษณ์นักเรียนหลงัจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ครบวงรอบปฏิบัติ ประชุมร่วมกบัผูร้่วมวิจัยท าความเข้าใจในการด าเนินกจิกรรมการ
เรียนรู้ตามวงรอบที่ 2 หน่วยย่อยที่ 5 - 7 การใช้เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ก าหนดเวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมกันแจกแจงข้อมลู ผูร้ับผิดชอบด าเนินการตามแผนการวิจัยที่วางไว้ ให้
เป็นการด าเนินการทีเ่หมาะสม นอกจากนั้นร่วมกันวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม
วงรอบที่ 1 เพื่อน าไปเป็นแนวทางพฒันาในการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ตามวงรอบที่ 2  
     ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เตรียมเครื่องมือ และปรับปรงุตามข้อ
คนพบ เช่น ค าถาม ข้อความในบัตรกิจกรรม   ประเด็นต่างๆ ในการเกบ็ข้อมู ให้พร้อมด าเนินการ 
ก าหนดบทบาท หน้าที่และเวลาในการด าเนินการตามวงรอบปฏิบัติที่ 2  น าปัญหาและแนวทางพฒันา
ไปเป็นข้อปรบัปรุงพฤติกรรมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดกจิกรรมการเรียนรู้ การทดสอบยอ่ย 
สัมภาษณ์ วิเคราะหส์ภาพปัญหากับผูร้่วมวิจัย และก าหนดแนวทางพัฒนาในวงรอบต่อไป                      
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง ผู้ร่วมวิจัยคนที ่1  เป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการสอนของครู                       
และสมัภาษณ์นักเรียน เมื่อด าเนินการจบวงรอบปฏิบัติที่ 1 ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 เป็นผูส้ังเกตสมัภาษณ์
นักเรียน  
   2. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Action) 
    การด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยเป็นผูส้อนตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สือ่ ชุดการเรียนรู้ ในเรื่องที่ 4-6 เรื่อง 
ประกอบด้วย 3 เรื่องได้แก่  โฆษณาและค าขวัญจูงใจ ภาพน้ันสื่อความหมาย ผ่อนคลาด้วยบทกลอน ฝึก
ทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สร้างความสามารถด้านภาษา  

 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งใช้ชุดการเรียนรู้ ทีป่ระกอบด้วยคู่มือการใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้  บัตรกจิกรรมต่างๆ แบบทดสอบยอ่ย ด าเนินการตามขั้นตอนตามบัตรกจิกรรมที่
ออกแบบไว้เป็น 5 ข้ันตอน  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อฝกึปฏิบัติการด้านภาษาทั้งการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ให้เช่ือมโยงกันตามขั้นตอนได้แก่ หาข้อสงสัย ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขตความรู้ 
น าสูการสื่อสาร ช่วยบรหิารสังคม  
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   ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามเวลา           
ที่ก าหนด ด้วยชุดการเรียนรู้ทีส่ร้างขึ้น นักเรียนร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้และได้ท าความ
เข้าใจ ในบัตรกจิกรรมที่เตรียมไว้ให้ได้ครบถ้วน ทันเวลา นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมกลุ่ม 
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อน กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรม จนบางครัง้ครูต้องคอยแนะน า
พฤติกรรม เช่น การพูดไม่เพราะ ไม่ช่วยเพื่อท างาน และแกล้งเพื่อน ครูพยายามควบคุมให้การจัดการ
เรียนรู้ไปตามแผนการเรียนรู้ทีเ่ตรียมไว้ นักเรียนสนใจในการตอบค าถามจากครู และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม มกีารตั้งค าถามเพื่อสอบถามพูดคุย เรียนรู้และปฏิบัติตามบัตรกจิกรรม นักเรียนส่วน
ใหญ่ร่วมกันปฏิบัติกจิกรรมกลุ่มได้ดี แสดงออกทางภาษาทั้งการอ่าน คิดวิเคราะห์ การพูด  และการ
เขียนได ้กิจกรรมการเรียนรู้ใช้เวลามาก เพราะนักเรียนตอ้งปฏิบัติกิจกรรม  
   3. ข้ันสังเกตการปฏิบัติ (Observation) 
    การด าเนินการ ผูร้่วมวิจัยที่ได้รบัการก าหนดให้เป็นผูส้ังเกตพฤติกรรม             
โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นให้มีโครงสร้างเพื่อสะดวกในการสงัเกต และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล ด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดทัง้พฤติกรรมการสอนของครู สังเกตเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอน  ปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียน การกระตุ้น
การเรียนรู้และเสริมแรง  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ การมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ การแสดงออกถึงความสามารถด้านภาษา ความมีมรรยาทและวินัย
ในการเรียน ผลการบันทึกหลงัสอนของครู ได้แก่ บันทกึสภาพทั่วไปของการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผูส้อน
สังเกตรายละเอียดได้ และสัมภาษณ์นักเรียนเมื่อสอนครบวงรอบปฏิบัติที่ 2 โดยสอบถามถึงความรูส้ึก
ต่อการจัดกิจกจิกรรมการเรียนรู ้
    ผลการด าเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกบ็ข้อมลูตามประเดน็ของเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตามจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อสะดวกในการเกบ็ข้อมลู พบว่านักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การตอบค าถาม ครูต้องใช้ค าถามที่เหมาะสม และควบคุมการตอบค าถามที่
เหมาะสม  การร่วมกจิกรรมกลุม่นักเรียนส่วนใหญร่่วมกันท างานดี การท างานกลุ่มมีเสียงดงับ้าง
เนื่องจากนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ การปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครมูอบหมาย ใน
บัตรกจิกรรม นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยกันท ากิจกรรมฝกึทักษะทางภาษา  ทั้งการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
ตอบค าถาม ตั้งค าถาม การเขียน  มีนักเรียนบางกลุม่ที่นักเรยีนกลุ่มเรียนออ่นไม่ได้แสดงความคิดมาก
นักเรียนนกัเรียนเรียนเกง่ท างานเองเกือบทัง้หมด ครจูึงต้องแนะน าให้รูจ้ักใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยกัน
ท างาน การควบคุมเวลาในการท างานใหเ้หมาะสม 
   4. ข้ันสะท้อนผล (Reflec)  
     การด าเนินการ  ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยน าผลการสงัเกต มาร่วมแจงแจง                     
หาพฤติกรรมส าคัญต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการจัดกจิกรรม ข้อคิดเห็น ความรู้สกึต่างๆ  เมื่อนกัเรียน
เรียนเรียนจบเนื้อหาในวงรอบปฏิบัติที่ 2 ดังนี ้
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     4.1  พฤติกรรมการสอนของครู จากการสังเกตของผู้ร่วมวิจยัและจากบันทกึ
ประจ าวันของคร ูพบว่า การเตรียมตัวของครู ได้ศึกษาสภาพและการสะท้อนผลการด าเนินการในวงรอบ
ปฏิบัติที่ 1 เตรียมตัวในการจัดกจิกรรม เตรียมมีแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เตรียมค าถาม
กิจกรรมการเรียนรู้ บัตรกิจกรรมต่างๆ และประสานกับครู ผู้ร่วมวิจัย ครพูยามยามสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดี
กับนักเรียน ด้วยการสนทนาถึงการเรียนรูท้ี่ผ่านมา การตั้งค าถามที่สร้างสรรค์  สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครูด าเนินการตามขั้นตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบ
ต่างๆ ที่เตรียมมา ครูพยายามถามเพือ่ให้ค าปรึกษา โดยเดินไปตามกลุม่ และอธิบายเพิ่มเติม เสรมิแรง
ด้วยค าช่ืนชมโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มอ่อนที่ยงัไม่มั่นใจในการแสดงออกมากนัก ครูให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงานและ แนะน าข้อบกพรอ่งให้นกัเรียนได้แก้ไข      
  4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุด
การเรียนรู้ นักเรียนปฏิบัติตามบัตรกจิกรรมได้ดีข้ึน ใช้เวลาในการท าความเข้าใจบัตรกิจกรรมน้อยลง 
เนื่องจากครูใช้การอธิบายเสรมิ ท าให้นักเรียนมีเวลาท ากิจกรรมตามชุดการเรียนรู้มากขึ้น  นักเรียนมี
ความกล้ามากข้ึนในการตอบค าถาม และตัง้ค าถาม การแสดงความสามารถด้านภาษาได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
การมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ของนกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกันมากขึ้น 
     4.3 การบันทึกหลังสอนของคร ู
      การด าเนินกจิกรรมตามข้ันตอนด้วยครูตาม แผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียน
กล้าแสดงออกมากขึ้น ส่งเสียงดัง และมีการเถียงกันบ้าง ครตู้องเตือนแนะน าให้มีมรรยาทในการพูด 
แสดงความคิดเห็นและให้ใช้ค าพูดทีเ่หมาะสม และรูจ้ักยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  
     4.4. ผลการสมัภาษณ์นักเรียน  
      การสมัภาษณ์นักเรียนผู้วิจัยก าหนดใหส้ัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อความสะดวกในการเกบ็ข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู และสัมภาษณ์นักเรียนเกง่ 2 คน 
นักเรียนออ่น 2  คน และนักเรียนปานกลาง 2 คน รวมเป็น 6 คน ผลปรากฏดังนี ้
 
     “การเรียนนี้ครเูปิดโอกาสให้ท ากจิกรรม และครกู็คอยแนะน าดี ได้เรียนรู้          
เป็นกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม ท างานตามบัตรกิจกรรม นักเรียนรวมกลุม่กันบางคนเรียนอ่อนมาก ท างาน
ช้า เพื่อน ๆ ต้องสอบถามเพื่อให้เขาช่วยตอบ ช่วยคิด” 
                 (จิราวรรณ : สัมภาษณ์) 
 
     “ครูมีค าถามถามอยูเ่สมอ นักเรียนก็ตอบค าถามเสียงดัง บางครั้งครกู็ดุ               
การท างานกลุม่เพื่อนก็ช่วยกัน เพื่อน ๆ ที่เรียนเก่งก็ต้องอ่านให้เพื่อนฟัง เพื่อนคนอื่นก็อ่านตาม สงัเกต
เรื่องตามและช่วยกันคิดตอบค าถาม” 
                  ( ธีรพัฒน์ : สัมภาษณ์) 
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      “ท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมท าให้ไดฝ้ึกฝนการอ่านเรื่อง การสังเกต การ
ตั้งค าถาม การท าแผนผังความคิด เขียนสรุปความ และแต่งเรื่อง เพือ่นๆ ในกลุม่ช่วยกันคิด และงาน แต่
บางคนก็คิดไม่ทัน อ่านช้า หรือเล่นบ้าง ต้องช่วยกันเตอืน ครูก็สงัเกต และมาแนะน า” 
                   (มนัญชัย: สัมภาษณ์) 
 
      “ครูถาม นักเรียนก็ช่วยกันตอบเสียงดัง ครูคอยแนะน า ครูไม่ค่อยด่า 
เพียงแต่ห้ามเสียงดงัและแนะน า เพื่อนบางคนก็ไม่ช่วย เพื่อนในกลุ่มต้องเตือน บัตรกจิกรรมมีมาก ต้อง
ใช้เวลาท ามาก บางครั้งกเ็กินเวลา” 
                   (มงคล: สัมภาษณ์) 
 
      “ท างานกลุ่มกบัเพื่อน บางทีก็คิดไม่ทันเพื่อน ตั้งค าถามไม่เป็น บางครัง้ไม่
อยากท าเพราะเพื่อนบอกว่าท าไม่ได้ ครูก็คอยแนะน า และให้เพื่อนช่วยแนะน า อ่านหนังสือได้บ้างและ
รู้จักตัง้ค าถาม แต่งประโยค..” 
 
                   (ณัฐธิดา : สัมภาษณ์) 
      “เพื่อนๆ อยากให้ท าบัตรกิจกรรมเป็นกลุ่มท าได้ดีกว่าที่ท าคนเดียว บัตร
กิจกรรมมีขั้นตอนชัดเจน นักเรียนในกลุ่มศึกษาและช่วยกันท าได้ ” 
                    (อ านาจ. มกราคม 2549: สัมภาษณ์) 
 
     ผลการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 6  คน แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถใช้กจิกรรม
กลุ่มช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ พัฒนาการทางภาษา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันท างานท าให้
นักเรียนรู้ได้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดความเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนได้ดี  
   
     4.5 ปัญหาที่พบ และแนวทางทางพฒันา 
      เมื่อสะท้อนผลแต่ละวงรอบปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวัยมกีารวิเคราะหป์ัญหา
ที่เกิดข้ึน และเป็นอปุสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ และสามารถหาแนวทางพัฒนาได้ ดังนี้ 
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ตาราง  14 วิเคราะห์สภาพปญัหาและแนวทางพฒันาในวงรอบปฏิบัตทิี่ 2  
 

ปัญหาที่พบ และวิเคราะห์สาเหต ุ แนวทางพัฒนา 

1. นักเรียนอ่านเรื่องที่ก าหนดให้และท าความ
เข้าใจได้ช้าเนื่องจากนักเรียนต้องท าความเข้าใจ
ไปพร้อมกันหลายคน  

แนะน าให้นักเรียนอ่านเรื่องและท าความเข้าใจ
เรื่องมาก่อนเรียน  

2. นักเรียนใช้เวลาในท าบัตรกิจกรรมนาน   ครูแนะน าบัตรกิจกรรม และอธิบายเพิ่มเติม 

3. นักเรียนใช้เวลาในการตอบค าถามและ
วิเคราะหเ์นื้อหานานเนื่องจากนักเรียนจับ
ประเด็นไม่เป็น 

ครูถามให้คิด และแนะน าย้อนกลับ   

4. นักเรียนเขียนแผนผงัความคิดยังไม่ชัดเจน 
และใช้เวลานาน 

ครูแนะน าการเขียนแผนผงัความคิดจาก
ข้อบกพรอ่งในการน าเสนองานตามกิจกรรม 

 
โดยสรปุ  การวิจัยการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning)  ปฏิบัติการ(Action)  

สังเกต (Observation) และสะท้อนผล (Reflection) จ านวน 2 วงรอบ พบว่า การด าเนินวิจัยวงรอบที่ 
1  ผู้วิจัย ผูร้่วมวิจัยและให้ข้อมลู ก่อนการด าเนิน  ตามขั้นตอนได้ศึกษาผู้เรียนพบว่า ความสามารถด้าน
ภาษาตามตัวช้ีวัดต่ า เนื่องจากตัวผู้เรียนขาดความกระตอืรือร้น การคิดและด าเนินการที่เป็นระบบ ครู
ขาดวิธีการสอดที่เร้าความสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดบัชาติ ระดับเขตพื้นที่ ข้ันที่ 1 วางแผน จึงได้วางแผนจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาด้วยชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ได้แก่ Q : Learning to Question เรียกข้ันตอนน้ีว่า หา
ข้อสงสัย  มีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี ้

S :  Learning to Search เรียกข้ันตอนว่า ใช้สารสนเทศ มีการจัดกจิกรรม คือ 
น าข้อสงสัยใคร่รูจ้ากข้ันตอนที่ 1 ไปสบืค้นจากสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  รวบรวบข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมลู ความรู ้
  C : Learning to Construct เรียกข้ันตอนน้ีว่า จัดขอบเขตความรู้ มีกิจกรรมคือ ให้
นักเรียนน าข้อมูล ความรู้ ที่ได้มาจัดเป็นองค์ความรู้ของตนเองในรูปแบบแผนผงัความความคิด ที่เป็น
ระบบความรู้ สู่กระบวนการคิดทีเ่ป็นระบบ 
   C : Learning to Communicate เรียกขั้นตอนนี้ว่า น าสู่การสื่อสาร มกีิจกรรม คือ 
การน าความรู้ทีจ่ัดระบบไว้ ผนวกกบัความคิด ทักษะภาษาสื่อสาร การพูด การเขียน รูปแบบต่าง ๆ ให้
เพื่อน ๆ และครู รับทราบ อภิปราย เสนอแนะ ให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน 
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    S : Learning to Serve เรียกขั้นตอนนี้ว่า บริการสงัคม มกีิจกรรม คือ การให้
นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ความสามารถด้านภาษาไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคมใกล้ตัว เพื่อฝกึใช้
ความสามารถด้านภาษา เช่น เขียนค าขวัญรณรงค์ เขียนแผนผังโรงเรียน  เขียนแผนผังความคิดแนะน า
เรื่องสุขภาพ เป็นต้น และยังเป็นการสร้างทักษะด้านภาษาให้เกิดความคงทนไปพรอ้มกัน      

ข้ันที่ 2 ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้น าชุดการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ชุดการเรียนรู้ เวลา 6 
ช่ัวโมง ตามแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) และใช้กระบวนการกลุม่ร่วมมือช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนอยู่อย่างมปีระสทิธิภาพ ข้ันที่ 3 สังเกต ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน แบบ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสัมภาษณ์ แบบบันทกึหลงัสอนของครู เพือ่ศึกษาการด าเนินการ
รวมรวมข้อมลูเชิงปฏิบัติ ข้ันที่ 4 สะท้อนผล เพื่อให้ศึกษาผลที่เกิดข้ึนเชิงคุณภาพ พบว่า นักเรียนที่ได้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันได 5 ข้ัน ร่วมกิจกรรมตามทางภาษาตามข้ันตอนที่วางไว้ เรียนรูเ้ป็น
ข้ันตอนและใช้กิจกรรม  กลุ่มช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทีเ่ป็นธรรมชาติ
จากการไดร้วมกลุ่มกบัเพือ่น ได้แสดงออกตามวัย มีครูต้องช่วยก ากับให้มมีรรยาทที่ดีในการเรียนรู้ด้วย 
มีข้อคนพบจากการสะทอ้นผลคือ เนื้อหาและเวลา ของกจิกรรมการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลานาน การใช้
ภาษา ค าพูด ค าถามของครูต้องชัดเจน และย้ า  ซ้ า ทวน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มสีมาธิในการเรียนรู้
สั้น ครูต้องใช้ความอดทน วงรอบปฏิบัตทิี่ขั้นที่ 1 วางแผน ครูน าข้อสังเกต ข้อค้นพบ ข้อบกพรอ่งมา
ปรับแผนการเรียนรู้ เนือ้หา เวลา สื่อการเรียนรู ้เตรียมแนวค าถาม ค าพูด ค าสั่ง ให้เกิดความชัดเจน ข้ัน
ที่ 2 ข้ันปฏิบัติ ครูจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง 5 ข้ันตอน ใช้ชุดการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม 
ข้ันที่ 3 สังเกต ครูใช้ แบบสงัเกตการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู และแบบบันทึกหลังสอนของครู โดยผู้ร่วมวิจัย เก็บข้อมูลได้ตามแผน ข้ันที่ 4 สะท้อน
ผล สะท้อนผลพบว่านักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่มควบคุมกันเองเองในการท า
กิจกรรม นักเรียนเรียนอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ครูคอยแนะน าพฤติกรรมที่ดี มีมรรยาทในการเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้นกัเรียนพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ตามข้ันตอน พัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติ
การเรียนรู้ และศักยภาพของผูเ้รยีน น าไปสู่การสร้างช้ินงานตามความรู้ได้ 

 
2. ความพึงพอใจในการเรียนรู ้

  ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจนกัเรียนที่ด้วยแบบสอบถาม ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ด้าน มีข้อค าถาม 20 ข้อค าถาม สอบถามนักเรียน 24 คน   ดังตาราง  
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ตาราง 15 ระดับความพึงพอใจของนกัเรียน      
  

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านสาระการเรียนรู ้
1. สาระที่เรียนรูเ้ป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าชอบ 
2. ข้ันตอนการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 
3. สาระการเรียนรู้ไม่ยากจนเกินไป 
4. สาระที่เรียนรูม้ีความแปลกใหม ่
5. สาระที่เรียนรูส้ามารถในไปปรบัใช้กับการเรียนรูก้ลุม่สาระ

อื่นได ้

 
4.17 
4.04 
4.13 
4.21 

 
4.33 

 
0.70 
0.75 
0.61 
0.66 

 
0.57 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.65 มาก 
ด้านครูและการจัดการเรียนรู ้

6. ข้าพเจ้าสนกุกบัการร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ที่ครกู าหนด 
7. ข้าพเจ้าและเพื่อนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่และร่วมกัน

ท างาน 
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
9. ได้ฝึกทักษะการอ่าน การตัง้ค าถาม การคิด เขียน ค้นพบ

ค าตอบด้วยตนเองและกลุ่ม 
10. ครูชมเชยหรือใหร้างวัลกลุม่เมือ่ท ากจิกรรมส าเร็จ 

 
4.25 

 
4.17 

 
4.38 

 
4.46 

 
0.68 

 
0.70 

 
0.58 

 
0.51 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.32 0.62 มาก 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู ้

11. แบบฝกึทักษะประกอบการการเรียนรู้น่าสนใจ 
12. การเรียนรูโ้ดยชุดการเรียนรูท้ าใหเ้รียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
13. ฉันภูมิใจที่ได้ท างานส าเรจ็ด้วยตนเองและเพื่อในกลุ่ม 
14. มีนิทาน บัตรกจิกรรมและแหลง่เรียนรู้ครบทกุกจิกรรม 
15. บัตรกจิกรรมเรียนรู้ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

 
4.46 
4.25 
4.42 

 
4.50 
4.38 

 
0.509 
0.676 
0.654 

 
0.590 
0.576 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
    มากที่สุด 
      มาก 
 

ค่าเฉลี่ย 4.41 0.58 มาก 
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จากตาราง 15 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนจากค าถามความพึงพอใจ 4 ด้าน 20 ข้อ           
ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดของตารางด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58 ระดบัความพึงพอใจมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ นักเรียนได้น าเสนอผลการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมากทีสุ่ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดด้านครผูู้สอน มี่ค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65 มีระดบัความพึงพอใจมาก ประเด็นทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 2 ครูจัดแบ่งกลุม่นักเรียนโดยคละ
ความสามารถ และเพศชาย – หญงิอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
อยู่ในระดับความพงึพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งฉบบัเท่ากบั 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
มีระดับความพงึพอใจมาก 
 
 


