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 บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องการพฒันาชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน(QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้าน
ภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง ผู้วิจยัด าเนินตามขั้นตอน  การศึกษาและสรปุผล
การศึกษาตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้

1. ขอบเขตของการศึกษา 
2. เครื่องมือในการศึกษา 
3. ข้ันตอนการศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สรปุผลการศึกษา 
6. อภิปรายผล 
7. ข้อเสนอแนะ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. กลุ่มประชากรศึกษา 
  กลุ่มประชากรศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง  
ต าบลทุง่สว่าง อ าเภอประทาย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7          
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คน 
 2. ผู้วิจัยและให้ข้อมลู  
  2.1 ผู้วิจัย นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   
 2.2 ผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมลู ได้แก่  
   - นางหญิงญาดา เกตรุัตน์ ครูผูส้อนประจ าช้ัน ป. 2  
   - นายณัฐพร  โยโพธ์ิ ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
      - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง 
 3. เน้ือหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ใช้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษา      
ปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน ฟัง ดู จับใจความส าคัญ แยกแยะ  คาดการณ์ บอกข้อคิด 
รวมทั้งสามารถพูด และเขียน สือ่สารให้ครบกระบวนการสือ่สาร สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด         
ของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา โดยพัฒนาชุดการเรียนรูม้ี
เนื้อหาทีม่ีกรอบเนื้อหา ดังนี้ 
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   -  นิทานหรือเรือ่งเกี่ยวกับทอ้งถ่ิน 
  -  เรื่องเล่าสั้นๆ หรือบทความสัน้ 
  -  บทเพลงและบทรอ้ยกรอง 

-  ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในท้องถ่ินและชุมชน 
-  โฆษณา และค าขวัญ 
-  การอ่านข้อมลูจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  
 

 4. รูปแบบการวิจัย  
  การวิจัยในครัง้นี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  แบบบันได
เวียนของเคมมิส(Kemmis)  (ประวิต  เอราวรรณ์. 2545 : 15) ซึ่งในการด าเนินการในแตล่ะวงจรของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) การด าเนินการในข้ันน้ี ได้แก่ การวางแผนเพื่อแกป้ัญหา
และหรือเพื่อพฒันา ข้ันตอนน้ีต้องอาศัย  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรอืกลุ่มนกัวิจัยร่วมกันก าหนดแผนงานที่จะ
น าไปใช้  ซึ่งแผนควรประกอบด้วยจุดประสงค์ของแผน ข้ันตอนและวิธีการ เครือ่งมอืและวิธีการ
ประเมินผลความก้าวหน้า หรือความส าเร็จ การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนอาจได้มาจาก
การสมัภาษณ์  การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ  
   ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) การด าเนินการในข้ันน้ี ได้แก่ การปฏิบัติตามแผน นักวิจัย
น าแผนที่จัดท าข้ึนไปปฏิบัติในสภาพการณ์ท างานที่ประสบปญัหาอยู่ และมีการรวบรวมข้อมลูการปฏิบัติ
อย่างละเอียดรอบคอบ  ซึ่งการรวบรวมข้อมลูนั้น อาจท าเปน็บันทึกประจ าวันหรืออนุทิน การท าตาราง
การปฏิบัตงิาน    การท าตารางวิเคราะห์และเวลาเป็นต้น  
   ข้ันที่ 3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) การด าเนินการในข้ันน้ีได้แก่  การสังเกตผลเป็น
การรวบรวมข้อมลูระหว่างและภายหลังการด าเนินงานตามแผน วิธีการที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
อาจใช้วิธีการเชิงปริมาณ เช่น  การใช้แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบวัด แบบบันทึกการสังเกต 
แบบทดสอบ หรือวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ก็ได ้
   ข้ันที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) การด าเนินการในข้ันน้ีได้แก่ การส่อง
สะท้อนผล เมื่อได้ข้อมลูและผลการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดใช้แล้ว นักวิจัยรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องตอ้งมี        
การร่วมกันพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยที่ตอ้งพฒันา หรือแก้ไขต่อไป การรวบรวมข้อมลูในข้ันตอนน้ีอาจใช้
แบบประเมินผลการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือเทคนิค การระดมสมอง เป็นต้น 
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เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ม ี2 ประเภท ดังนี ้
 1.เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรูป้ระกอบด้วย 
   1.1 ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา                 
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่3  
 2. เครื่องมอืในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาก่อนเรียน และหลงัเรียน 
  2.2 แบบทดสอบย่อยวัดความสามารถด้านภาษา 
  2.3 แบบประเมินผลงานความสามารถด้านภาษา 
  2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
  2.5 แบบแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของคร ู
  2.6 แบบบันทึกผลหลังสอน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 
 การด าเนินการศึกษาผู้ศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้

1. ข้ันก่อนการศึกษา 
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษา 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องทั้งหลักการ ทฤษฏี วิธีการการปฏิบัติ และตัวอย่างการสร้างเครือ่งมอืต่างๆ เพื่อน ามา
สร้างเครื่องมือในการศึกษาผูก้่อนด าเนินการ 

1.2 สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา          
และเกบ็รวบรวมข้อมลูก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา และหาคุณภาพเครื่องมือตามระเบียบวิธีวิจัย 

2. ข้ันการศึกษา 
2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอ่นเรียน  ผู้ศึกษาทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของของนักเรียน 
2.2 จัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาจัดการเรียนรู้ตามตารางการจัดกจิกรรม และตามแผนการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  ในการจัดกจิกรรมแต่ละครัง้ผู้ศึกษามีการทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้
และฝกึทักษะ และทดสอบหลงัเรียน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสทิธิผลของการใช้ชุดกิจกรรม 
    2.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน โดยน าแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อน 
เรียนมาทดสอบ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมทั้งชุด เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 
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2.3 สอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่าระดับความพงึพอใจ 5 ระดบั ค าถามจ านวน 20 ข้อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน        
ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม ชุด คุณธรรมสื่อภาษา 

3. ข้ันหลังการทดลอง 
3.1 จัดกระท าข้อมลู ผู้ศึกษาน าผลการทดลองทีเ่ป็นข้อมูลคะแนนก่อนเรียน คะแนน 

ในแต่ละแบบฝึก  คะแนนหลงัเรียน ผลการสอบถามความพงึพอใจมาจัดหมวดหมู่ จัดระบบเพื่อน าไป       
สู่การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าข้อมลูทีจ่ัดระบบแล้วมาวิเคราะหด์้วยสูตรค านวณ   
และสถิติต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี ้

3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
- วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
- วิเคราะห์ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยค่าดัชนีประสทิธิผล 

3.2.2 วิเคราะหส์ภาพการด าเนินการวิจัย 
- การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน 
- วิเคราะห์ความพงึพอใจ 

3.3 รายงานผลการวิจัย ด้วยรูปแบบรายงานการวิจัย 5 บท 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาผลการทดลองมาจัดกระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนนิการนี ้
1.1 วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ 

ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้ข้อมูล             
จากประสิทธิภาพด้านกระบวนการจากคะแนนกจิกรรมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรูท้ั้ง 6 ชุด                
และประสทิธิภาพด้านผลลัพธ์จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 30 คะแนน 

1.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ 
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยน าผลการทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน และหลงัเรียนมีวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนวิกฤติ (t – test) ที่ระดับ .05 
    1.3 วิเคราะห์ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยค่าดัชนีประสิทธิผล การเรียนรู้แบบ
บันได 5 ข้ัน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียนมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
- วิเคราะหส์ภาพการด าเนินการวิจัยปฏิบัตกิาร 2 วงรอบปฏิบัติ ศึกษาและวิเคราะห ์

สภาพการด าเนินงานทัง้ 4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะท้อนผล 
    - วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า         
วัดความพึงพอใจ 4 ด้าน 20 ค าถาม 
  
สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ สรปุผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไดด้ังนี้ 

1. ค่าประสิทธิภาพการใช้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ 
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ(E1 ) และประสิทธิภาพ
ด้านผลลัพธ์(E2 ) เท่ากบั 76.80/76.74  สูงกว่าเกณฑ์  75/75 ที่ที่ก าหนดไว้  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดับ .05  

3. ค่าดัชนีประสทิธิผลการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่ส่งเสรมิ 
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.5911 คิดเป็นรอ้ยละได้ 59.11 ม ีนักเรียน         
มีความรู้เพิม่ขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียน สูงกว่าร้อยละ 50  

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

ได้แก่ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันสังเกตการณ์ และข้ันการสะท้อนผล จากการใช้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ข้ัน (QSCCS) ที่สง่เสรมิความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 2 วงรอบ 
ตามขั้นตอนการวิจัย พัฒนาชุดการเรียนรูจ้ านวน 6 ชุด ได้แก่ หลากเรื่องน่ารู้ ฟงัดูข่าวสาร นิทาน
หรรษา โฆษณาค าขวัญ ภาพนนั้นมีความหมาย และบทกลอนสอนใจ จัดท าชุดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีครูผู้ร่วมวิจัยคอยสงัเกตการณ์จัดสอน พฤติกรรมการ
เรียนรู้สามารถจัดกจิกรรมได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด ครูพยามจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ กระตุ้นการ
เรียนรู้ สู่การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ร่วมกบัการใช้สื่อ และชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน 
ได้แก่ หาข้อสงสัย ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขตความรู้ น าสู่การสื่อสาร บริการสงัคม ท าให้นักเรียนได้มี
แนวทางการเรียนรู้เป็นข้ันตอน ตามเป้าหมายของรูปแบบ ได้ใช้กระบวนการทางภาษาตามขั้นตอนการ
เรียนรู้ตามบัตรกจิกรรม นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ กบักลุม่เพือ่ท าใหม้ีการพัฒนาไปตามธรรมชาติ
ตามวัยของผู้เรียน การจัดกจิกรรมมีข้อบกพร่อง  ด้านเวลา และเนื้อหา ซึ่งต้องปรับให้เหมาะสมในการ
น าไปใช้ต่อไป 
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   4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเรียนรู้ด้วย ชุดการเรียนรูแ้บบบันได 5 ข้ันตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งฉบับเท่ากบั 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 มีระดับความพงึพอใจมาก  
 
อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ น ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. ค่าประสิทธิภาพการใช้ชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ 
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ(E1 ) และประสิทธิภาพ
ด้านผลลัพธ์(E2 ) เท่ากบั 76.80/76.74  สูงกว่าเกณฑ์  75/75 ที่ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าชุดกิจกรรมที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้นมปีระสทิธิภาพสามารถน าไปการจัดการเรียนรู้ได ้สอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2520 
; 135) กล่าวว่า ระดับประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป็นระดับที่ผลิตสือ่หรือชุดการสอนจะพึงพอใจว่า หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพ        
ถึงระดับนั้นแล้ว สื่อ หรือชุดการสอนน้ันกม็ีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียน และคุ้มแก่การลงทุนผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก 
      จากเกณฑ์ประสทิธิภาพที่ตั้งไว้ 75/75 เนื่องจากผู้ศึกษาสร้างชุดกจิกรรมชุดน้ี             
เน้นสร้างความสามารถด้านการอ่าน ซึ่งมจีุดมุง่หมายสร้างทกัษะแก่นักเรียน ในกระบวนการฝึกทกัษะ        
มีแบบฝึกหลายแบบฝึก และต้องใช้ความสามารถด้านการอ่าน รวมไปถือความคิดวิเคราะห์ตอบค าถาม 
และการเขียนสือ่ความในรูปแบบต่างๆ ตามประเด็นทีก่ าหนด แบบทดสอบท้ายเลม่ และแบบทดสอบ
หลงัเรียน เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ซึง่นักเรียนต้องใช้ความสามารถด้านการอ่าน 
ที่ต้องท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์  เป็นทักษะด้านการคิด จงึตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 75/75 ไว้เป็นเป้าหมาย             
ของผู้ศึกษาทีจ่ะพฒันา และเกิดผลต่อผู้เรียน ดังที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520 ; 139) อธิบายไว้ว่า 
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก าหนด เป็นเกณฑ ์ที่ผูส้อนคาดหมายว่าผูเ้รียนจะเปลี่ยน 
พฤติกรรมเป็นที่พงึพอใจ โดยก าหนดให้ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและ การประกอบกิจกรรม
ของผู้เรียนทัง้หมด ต่อ ร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = ประสทิธิภาพ        
ของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ การที่จะก าหนดเกณฑ ์E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผู้สอน
เป็น ผู้พจิารณาตามความพอใจโดยพจิารณาพสิัยการเรียนทีจ่ าแนกเป็นพุทธพสิัย (Cognitive Domain)          
จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพสิัย (Skill Domain) ในขอบข่ายพุทธพิสัย เนื้อหาที่เป็น
ความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้สงูสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 ส่วนเนื้อหาสาระทีเ่ป็น        
จิตพิสัยและทกัษะพิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝกึฝนและพฒันา ไม่สามารถท า ให้ถึง เกณฑ์ระดบัสงูได้ใน
ห้องเรียนหรือในขณะทีเ่รียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่ าลง นั่นคือ 80/80 75/75 แต ่ไม่ต่ า กว่า 75/75 
เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่าน้ี 
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  ผลการวิจัยพบว่าค่าประสิทธิภาพได้จากค่าร้อยละของประสทิธิภาพระหว่างกระบวน(E1 ) 
ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าสูงกว่า ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2

)   
ที่ได้จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 30 ข้อ จากผลการวิจัยน้ีจะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะ
กระบวนการในการท างานระหว่างเรียนดี อาจเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากครู จากความรู้
เพิ่มเตมิ ได้ท ากิจกรรมตามขั้นตอน 5 ข้ันตอน เรียนรู้ไปพรอ้มกับกิจกรรมกลุ่ม จงึท าให้นักเรียนได้
คะแนนดี ส่วนการทดสอบหลงัเรียนอาจจะต้องใช้ความคิด ความสามารถส่วนตัวและมีบรรยากาศ
ต่างกัน จึงได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า แต่มีความแตกต่างของคะแนนระหว่างเรียนกับหลงัเรียนไม่มาก
นักแสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้านทกัษะกระบวนการ และมผีลสัมฤทธ์ิใกล้เคียงกันมีความสมดุล 
ในการเรียนรู้ ดังที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520 ; 139)  ได้อธิบายไว้ว่า สื่อหรือชุดการสอนได้รบัการ
ออกแบบและพฒันาอย่างดมีีคุณภาพค่า E1 หรือ E2 ที่ค านวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพจะต้อง
ใกล้เคียงกันและต่างกันไม่เกิน 5 % ซึ่งเป็นตัวช้ีที่จะยืนยันได้ว่านักเรียนได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่อเนื่องตามล าดับข้ันหรือไม่ก่อนทีจ่ะมกีารเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรืออีกนัยหนึ่งต้องประกัน           
ได้ว่านักเรียนมีความรูจ้รงิ ไม่ใช่ท ากิจกรรมหรือท าได้เพราะการเดา การประเมินในอนาคตจะเสนอผล
การประเมินเป็นเลขสองตัว คือ E1 คู่ E2 เพราะจะท าใหผู้้อา่นผลการประเมินทราบลักษณะนสิัยของ
ผู้เรียนระหว่างนสิัยในการท างานอย่างต่อเนื่อง คงเส้นคงวาหรือไม ่(ดูจาก E1 คือกระบวนการ) กับการ
ท างานสุดท้ายว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด (ดูจากค่า E2 คือกระบวนการ) เพื่อประโยชน์ของการ
กลั่นกรองบุคลากรเข้าท างาน ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนชุดน้ี ให้สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนได้ ซึ่งมีตัวช้ีวัด 6 ตัว คือ สามารถอธิบาย
ความหมายจากเรือ่งที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรือ่งที่อา่น สรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะหเ์รื่องที่อ่านได้อย่างถกูต้อง น าข้อคิดที่ได้จากเรื่องทีอ่่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สื่อสารความ
คิดเห็นจากเรื่องทีอ่่านอย่างมเีหตผุลและสร้างสรรค์ ในชุดการเรียนรู้แต่ละเล่มจึงมบีัตรกิจกรรมจ านวน 
5  กิจกรรม ได้แก่  หาข้อสงสัย ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขตความรู้ น าสู่การสื่อสาร และบริการสังคม 
นักเรียนไดท้ ากิจกรรมไปตามขั้นตอน และมีการปฏิสมัพันธ์การเรียนรู้ด้วยกระการกลุ่ม ค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนจงึมีคะแนนสงูกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ และสงูกว่าค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของปลิันธร ชินกร (2558 : บทคัดย่อ) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
พหุปญัญา เพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี  
พหุปญัญา วิชาภาษาไทย ตามเกณฑ์ 75/75 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จ านวน 25 คน พบว่า การจัดการเรียนรูม้ี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 76.83/77.87 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 75/75 และสอดคล้องกับธัญดา นันทธรรม
โชติ (2557 : 69 – 155) ได้จัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทกัษะเรื่องค าพ้องรปู ค าพ้องเสียง หาประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
เรื่องค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2       
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ านวน 29 คน พบว่า แบบฝึกเสริมทกัษะ 
เรื่อง ค าพ้องรปู ค าพ้องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที ่3/2 มีประสทิธิภาพ
เท่ากับ 90.47/77.20 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 75/75 

2. การศึกษาครั้งนีม้ีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน              
และหลังเรียน พบว่าผลการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดบั .05 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้             
โดยใช้ชุดกิจกรรมนั้นมีความสามารถด้านภาษาเพิ่มทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมทีส่ร้างข้ึนมีลกัษณะ       
เป็นข้ันตอน 5 ข้ันตอน ใช้กระบวนการกลุ่มในการช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เริ่มต้นจากใช้
กิจกรรมการสังเกตหาข้อสงสัย ต่อด้วยการศึกษาแหล่งสารสนเทศเพื่อหาค าตอบ และจัดระบบความรู้
เป็นของตนเอง แล้วสื่อสารสิ่งที่ตนเองรู้ และเข้าใจสูก่ลุม่เพือ่น ครูให้เรียนรู้ เข้าใจด้วยรวมไปถึงการหา
ข้อแก้ไขให้เหมาะสม ข้ันสุดท้ายน าความรู้ไปบริการสังคม เป็นการประยกุต์ความรู้และท าใหม้ีความ
คงทนของการเรียนรู้ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให้เน้นประเมิน
ความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) และกระบวนการของการ
เรียนรู้ 4 ข้ันพื้นฐาน ตามบันได 5 ข้ันการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการตัง้ค าถาม การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ และการเรียนรู้ด้วยการสื่อสาร และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และทะเนศ        
วงศ์นาม(2559 : 89) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียน พัฒนาไปสูผู่้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และเจตคติที่พึงประสงค์ส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ มีทักษะในการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ มีความรู้พื้นฐานทีจ่ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถ
สร้างสื่อ อย่างมีประสิทธิผล  มีทักษะชีวิต ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มลี าดับข้ันตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพฒันาการของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน โดยมีกระบวนส าคัญในการจัด การเรียนรู้ เรียกว่า “บันได 5 ข้ันเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน (Five steps for student development)” สอดคล้องกบังานวิจัยของกชมล จันทร์ดอน. 
(2560) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและพัฒนาการฟงั ดู พูด และ
เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยวิธีวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียน
อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย พัทลงุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพทัลงุ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงผล
การจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านและพฒันาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน 
(Steps for Student Development) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ทักษะการอ่านและ
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พัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลัง
เรียนสูงกว่ารอ้ยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 สอดคล้องกับวาสนา กีรติจ าเริญ            
และเจษฎา กิตติสุนทร  (2559 : 9-19) ได้จัดท าการวิจัยเรือ่ง การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five 
Learning นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที ่2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 33 คน 
พบว่า 1) ความสามารถในการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือของนกัศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบ Big Five Learning ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05  2) ความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ  Big Five Learning ของนักศึกษาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
.05 และ 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบBig Five Learning หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และสอดคล้องกบังานวัยชุดการสอน ได้แก่         
พัชรี ทับวงษ์ (2558 : 269 – 275) ผลการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถ        
ในการสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย
ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลงั
เรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนิน อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ผลปรากฏว่า
นักเรียน ที่ได้รบัการสอนด้วยชุดการสอนการสะกดค าภาษาไทย มีความสามารถในการสะกดค าหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์(2560) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรยีนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน เน้นพัฒนาผู้เรียน         
สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรือ่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุย
เดช ส าหรบันักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี จ านวน 
40 คน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัด
อุดรธานี ที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน 
เน้นพัฒนาผู้เรียนสูม่าตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช ที่ผู้วิจัยพฒันาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียน โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันตอน (QSCCS) ที่สง่เสรมิ
ความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาข้ึนและด าเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้
สามารถพฒันาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจ 
  3. ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรูแ้บบบันได 5 ข้ันตอน 
(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
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0.5911 คิดเป็นรอ้ยละได้ 59.11 นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียน สูงกว่า         
ร้อยละ 50 แสดงว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นท าให้มีความก้าวหน้าทาง          
การเรียน ทั้งนีเ้นื่องมากจากการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะทีม่ข้ัีนตอนกระบวนการ กระบวนการฝึกทักษะ
เป็นไปตามขั้นตอนการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถด้านภาษา ตามตัวช้ีวัดความสามารถด้านภาษา 
มีการฝึกด้วยข้ันตอน 5 ข้ัน ได้แก่ 1.หาข้อสงสัย กระตุ้นความคิดด้วยเนื้อหาเรื่องที่น่าสนใจ และสื่อการ
เรียนรู้ของครู 2.ใช้สารสนเทศ โดยนักเรียนมีข้อสงสัยการเรยีนรู้สบืค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบ                   
3. จัดขอบเขตความรู้ คือเมื่อนักเรียนมีความรู้จากการค้นคว้าก็จัดระบบองค์ความรู้ตนเองด้วยการจัด
แผนผังความคิด 4. น าสู่การสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดความรู ้ความคิดด้วยทักษะทางภาษา การพูด  
และเขียน อีกทัง้ยังเป็นการทบทวนความเข้าใจใหฝ้ังแน่นยิง่ข้ึน 5. บริการสงัคม คือการน าความรู้        
ความเข้าใจ ทักษะทางภาษาไปสร้างประโยชน์ให้แกส่ังคมเริม่จากใกล้ตัวคือที่โรงเรียน ด้วยข้ันตอนการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวนการกลุม่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือระหว่าง
นักเรียนในกลุ่มท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติของนักเรียน มีความสนุกสนานในการเรียนรู้กับ
กลุ่มเพื่อสุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2551 : 134) ยังใหแ้นวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืว่า
เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่จัดให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือและช่วยเหลอืกันในการเรียนรู้โดยแบง่กลุม่ผูเ้รียนที่มี
ความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ซึ่งมลีักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการ
ท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลอืพึ่งพาอาศัยซึง่กันและกันมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองของและสมาชิกทกุคนในกลุ่มประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องเผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2545 : 30 – 36) 
ที่ได้สรปุว่าดัชนีประสิทธิผลเป็นการหาประสิทธิผลของสื่อหรือ นวัตกรรม เทคนิค วิธีสอน ที่พัฒนาข้ึน
ว่ามีประสิทธิผลเพียงใด เหมาะสมทีจ่ะน าไปใช้ในการ จัดการเรียนรูห้รือไม่ เป็นการสร้างความเช่ือถือ
ให้กับสื่อทีส่ร้างข้ึนว่ามีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมี
ความรู้เพิ่มข้ึนหลงัจากใช้สื่อ มากน้อยเพียงใด ค่าที่แสดงพฒันาการเพิ่มข้ึนของนกัเรียนโดยการ
เปรียบเทียบคะแนนกอ่นเรียน กับคะแนนหลังเรียนของนักเรียน ซึ่งค่าที่ค านวณได้ควรถือเกณฑ ์0.50 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ พัชรี ทบัวงษ์. (2558 : 269 – 275) ผลการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชา
ภาษาไทยที่มีต่อความสามารถ ในการสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มตัวอย่าง            
ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนบา้นเนิน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์         
ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ชุดการสอนวิชาภาษาไทย           
เรื่องการพัฒนาชุดการสอนการสะกดค าภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล 0.67  สอดคล้องกับวิทยากร ยาสิงห์ทอง (2560 : บทคัดย่อ) การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education         
เรื่อง การติดต่อสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับกลุม่ตัวอย่างเป็น นักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนคร ขอนแก่น 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สุ่มมา 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน ได้มาโดย วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Education 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 0.6595 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิม่ขึ้น 0.6595 หรือคิดเป็น          
ร้อยละ 65.95  

4.ศึกษาผลการด าเนินการวิจัยปฏิบัติการการพฒันาชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน(QSCCS)                
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ประถมศึกษาปีที่ 3  
    4.1 การวิจัยการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning) ปฏิบัติการ
(Action)  สังเกต (Observation) และสะท้อนผล (Reflection) จ านวน 2 วงรอบ พบว่า การด าเนิน
วิจัยวงรอบที่ 1  ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมูล ก่อนการด าเนิน  ตามขั้นตอนได้ศึกษาผู้เรียนพบว่า 
ความสามารถด้านภาษาตามตัวช้ีวัดต่ า เนื่องจากตัวผู้เรียนขาดความกระตือรอืร้น การคิดและ
ด าเนินการทีเ่ป็นระบบ ครูขาดวิธีการสอดที่เร้าความสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ ผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดบัชาติ ระดับเขตพื้นที่ ข้ันที่ 1 วางแผน จึงได้วางแผนจัดการ
เรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านภาษาด้วยชุดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS) ได้แก่ หาข้อสงสัย               
ใช้สารสนเทศ จัดขอบเขตความรู้ น าสู่การสือ่สาร และบริการสงัคม ข้ันที่ 2 ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้น าชุดการ
เรียนรู้มาจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ชุดการเรียนรู้ เวลา 6 ช่ัวโมง ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 
ข้ันตอน (QSCCS) และใช้กระบวนการกลุม่ร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนอยูอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ ข้ันที่ 3 
สังเกต ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสมัภาษณ์ 
แบบบันทึกหลังสอนของครู เพื่อศึกษาการด าเนินการรวมรวมข้อมูลเชิงปฏิบัติ ข้ันที่ 4 สะทอ้นผล 
เพื่อให้ศึกษาผลที่เกิดข้ึนเชิงคุณภาพ พบว่า นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันได 5 ข้ัน          
ร่วมกิจกรรมตามทางภาษาตามข้ันตอนที่วางไว้ เรียนรูเ้ป็นข้ันตอนและใช้กิจกรรม  กลุ่มช่วยสง่เสรมิการ
เรียนรู้ได ้นักเรียนมพีฤติกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นธรรมชาติจากการได้รวมกลุ่มกบัเพื่อน ได้แสดงออกตาม
วัย มีครูต้องช่วยก ากับใหม้ีมรรยาทที่ดีในการเรียนรู้ด้วย มีข้อคนพบจากการสะทอ้นผลคือ เนื้อหา        
และเวลา ของกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ต้องใช้เวลานาน การใช้ภาษา ค าพูด ค าถามของครูต้องชัดเจน และ
ย้ า  ซ้ า ทวน เพราะนักเรียนส่วนใหญม่ีสมาธิในการเรียนรู้สัน้ ครูต้องใช้ความอดทน วงรอบปฏิบัติที่ข้ันที่ 
1 วางแผน ครูน าข้อสงัเกต ข้อค้นพบ ข้อบกพร่องมาปรับแผนการเรียนรู้ เนือ้หา เวลา สื่อการเรียนรู้ 
เตรียมแนวค าถาม ค าพูด ค าสั่ง ให้เกิดความชัดเจน ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัต ิครูจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทาง 5 ข้ันตอน ใช้ชุดการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม ข้ันที่ 3 สังเกต ครูใช้ แบบสงัเกตการเรียนรู้
ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และแบบบันทึกหลังสอน
ของครู โดยผูร้่วมวิจัย เกบ็ข้อมลูได้ตามแผน ข้ันที่ 4 สะท้อนผล สะท้อนผลพบว่านักเรียนมสี่วนร่วมใน
การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่มควบคุมกันเองเองในการท ากิจกรรม นักเรียนเรียนอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ 
ครูคอยแนะน าพฤติกรรมที่ดี มมีรรยาทในการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้นักเรียนพฒันาความสามารถทาง
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ภาษาได้ตามข้ันตอน พัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติการเรียนรู้ และศักยภาพของผูเ้รียน น าไปสู่
การสร้างช้ินงานตามความรู้ได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดใหเ้น้นประเมินความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 3 ด้าน คือ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตผุล (Reasoning ability) 
และกระบวนการของการเรียนรู้ 4 ข้ันพื้นฐาน ได้แก่ การเรยีนรู้ด้วยการตั้งค าถาม การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ และการเรียนรู้ด้วยการสื่อสาร รวมทั้งการบริการสงัคมและจิต
สาธารณะ ซึ่งบันได 5 ข้ันตอนการจัดกิจกรรม เพียงแต่เป็นหลักให้ครูตระหนกัว่าในการจัด การเรียนรู้
ในแต่ละหัวเรื่องนั้นผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี โดยมีจุดเน้นส าคัญคือสง่เสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความรูส้ึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง มีโอกาสได้วางแผนการ
เรียนรู ้ก าหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมอืเรียนรู้ตามแผนและควบคุมก ากบัการเรียนรู้
ของตนเอง น าข้อมลูที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาวิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์สรุปความรู้ของตน แล้วจัดท าช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้          
ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ท าให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกันประเมินปรับปรงุผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และแนวคิดการวิจัยปฏิบัตกิารของ ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 5 อ้างอิงจาก Kemmis and Mc 
taggart. 1988) เป็นรปูแบบของการศึกษาวิจัยแบบส่งสะทอ้นตนเองของกลุ่มผูป้ฏิบัติงานจากผลการ
ปฏิบัติงานของกลุม่ เพื่อพฒันาปรับปรงุวิธีการปฏิบัติให้ถูกตอ้งชอบธรรมกบับริบททางสังคม รวมทั้ง 
เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกบังานวิจัยของปลิันธร 
ชินกร (2558 : บทคัดย่อ) การพฒันาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหปุัญญาเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ ด าเนินการโดยผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย ที่เป็นครผูู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 คน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียน
เมืองธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จ านวน 25 คน ซึ่งด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการ 3 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และสะท้อนผล
การปฏิบัต ิผลการน ากระบวนการเรียนรู้ไปใช้กบันักเรียน พบว่า นักเรียนมโีอกาสเรียนรู้ตามกิจกรรม        
ที่ก าหนด รวมทั้งได้เรียนรูผ้่านกจิกรรมที่แตกต่าง สอดคล้องกับพฒันาการและความต้องการของผูเ้รียน         
ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความคิดรวบยอด ในบทเรียนอย่างถูกต้อง สามารถอ่านจบัใจความและเขียน
สื่อความข้อมลูเหตุการณ์ ควบคู่กับการฝกึ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายในสถานการณ์อื่น
ด้วยความเข้าใจ และสอดคลอ้งกบัศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์(2560) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชา
ภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน เน้นพัฒนาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษ
ที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดลุยเดช ส าหรบันักเรียนช่วงช้ันที่ 
2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้บุคลากรในทกุ
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ฝ่ายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา สอดคล้อง  กับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพฒันาได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ให้มี
คุณภาพระดับดี เป็นการเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพพบว่าบุคลากรในทุกฝ่ายในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาชมภู สามารถก าหนดมาตรฐาน แผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ
พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ จานวน 5 
คน มีคุณภาพอยู่ในระดับด ีโดยมีค่าเฉลี่ย ( x  ) เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.16 
  4.2 ความพึงพอใจในการเรียนรู ้
   ความพึงพอใจของนักเรียนจากค าถามความพึงพอใจ 4 ด้าน 20 ข้อ ค่าเฉลี่ย               
ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีระดับความพงึพอใจมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) มีขั้นตอนการเรียนรู้ทีเ่ป็นล าดับข้ัน น ามาพฒันา
ความสามารถด้านภาษา ที่ให้นักเรียนได้พัฒนาระดับความสามารถไปทลีะข้ัน อักทัง้ใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมอืมาช่วยในการส่งเสริมกจิกรรม นักเรยีนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ ช่วยกันในการ
เรียนรู้ สอดคลอ้งกบัหลักการทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจของสกอ๊ต (ศุภศิริ โสมาเกต.ุ 2544 : 49 ; 
อ้างอิงมาจาก Scott. 1970 : 124) เสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน
และน าแนวคิดของ Scott มาประยกุต์ใช้กับกจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความ
พึงพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน คือ ศึกษาความต้องการความสนใจของผูเ้รียน และระดบั
ความสามารถและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบและประเมินผลอย่าง        
มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมสี่วนร่วมและก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
สะท้อนผลงานและการท างานร่วมกันได้ งานวิจัยของรสสุคนธ์ มากเอียด (2558 : บทคัดย่อ) การใช้ชุด
การสอนพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดบอ่แดงจ านวน 1 หอ้งเรียน นักเรียน 42 คน พบว่าความพึง
พอใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจัยของวิษณุ อุพลรัมย.์ (2554 : 1-7) การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรบันักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 
อ าเภอประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 35 คน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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โดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวิจัยของกชมล จันทร์ดอน. (2560) การพฒันารปูแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โดยวิธีวิทยาการการจดัการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ข้ัน (Steps for 
Student Development) พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้เพื่อสง่เสรมิทักษะการอ่าน              
และพัฒนาการฟงั ดู พูด และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  
โดยวิธีวิทยาการการจัด การเรียนรูโ้ดยใช้บันได 5 ข้ัน (Steps for Student Development)                
โดยภาพรวมคร ูและนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

1.1 ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อให้การจัดการเรียนรูเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์          
ครูต้องเตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทเรียนให้เรียบร้อยกอ่น 

1.2 ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียนที่ไม่เข้าใจ ต้องแนะน าหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมและควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 

1.3 การเลือกเนื้อหาที่น ามาจัดกิจกรรมในแบบฝกึควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ         
ของนักเรียนเนื้อเรือ่งไม่ยาวหรือยากจนเกินไป เนื้อหาควรมคีวามหลากหลายและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว
ของนักเรียนและมีความทันสมัย 

  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ 

ชุดการเรียนรู้กบัสื่อหรือวิธีการสอนอื่น ๆ 
2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ความคงทนในการเรียนรู้ในการใช้กจิกรรม 

การเรียนรู ้
2.3 ควรมีการศึกษาและสร้างความสามารถในการอ่านความโดยใช้แผนผังความคิด 

ประกอบสื่ออื่น ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส ์สื่อมัลติมเีดีย เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สกึตื่นเต้น             
เร้าใจในการเรียนมากขึ้น  
  2.4 การจัดกจิกรรมการเรียนพฒันาความสามารถด้านภาษา เป็นความสามารถที่ต้อง
อาศัยส่งเร้า ประสบการณ์ เวลา ทักษะการเรียนรู้และสือ่สาร ดังนั้นครูต้องใช้ความอดทน ไม่หยุดนิง่ที่
จะคิดแก้ปญัหาและพัฒนา อย่างมีขั้นตอน และยึดมั่นในอุดมการณ์การจัดการเรียนรู ้
 


