ก
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ด้วยรู ปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
:ระบบร่ างกายมนุษย์
ผู้ศึกษา นายเบญจพล บรรพตะธิ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
โรงเรี ยนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
ปี ทีศ่ ึกษา 2556
ชื่อเรื่อง

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อ พัฒ นาแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ : ระบบร่ า งกายมนุ ษ ย์
วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยรู ปแบบ
การสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5 Es) โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ : ระบบร่ างกาย
มนุษย์ ให้มีจานวนนักเรี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ70 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ70 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนนางิ้ ว
วิทยาสรรค์ สั งกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2556 จานวน
39 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย 1) แบบฝึ กเสริ มทักษะ : ระบบร่ างกายมนุ ษย์
จานวน 4 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 เรื่ อง การจัดระบบในร่ างกาย. เล่มที่ 2 เรื่ อง ระบบย่อยอาหาร. เล่มที่ 3
เรื่ อง ระบบหายใจ. และ เล่ ม ที่ 4 เรื่ อง ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด 2) แผนการจัด การเรี ยนรู้
วิชาวิ ทยาศาสตร์ พ้ื นฐานด้วยรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5Es) ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 13 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นข้อสอบ
ปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ( X )
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
(E1/E2)

ข

ผลการศึกษา พบว่า
1) ผลการทดลองใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ : ระบบร่ างกายมนุษย์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้นาแบบฝึ กเสริ มทักษะไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนนางิ้ววิทยาสรรค์ ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 จานวน 39 คน การทดลองใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ จานวน 4 เล่ม ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5 Es) ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง (ใช้ใน
ชัว่ โมงสอนปกติ) พบว่า นักเรี ยนตั้งใจปฏิ บตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอนโดยให้ความร่ วมมือในการทา
กิ จกรรม ทั้งกิ จกรรมเดี่ ยว กิ จกรรมคู่และกิ จกรรมกลุ่มเป็ นอย่างดี นักเรี ยนชื่ นชอบกิ จกรรมที่ มี
อย่างหลากหลาย แสดงถึงความรู ้ ความเข้าใจและความสนุ กสนานจากการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้น (5 Es) ครบทั้ง 4 เล่ ม แล้ว นัก เรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ วิช าวิทยาศาสตร์
สู งขึ้นจากเดิ ม ส่ วนผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี ค่า
เท่ากับ 82.87/89.87 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา
ข้อที่ 1
2) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1โรงเรี ยนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 39 คน ที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะ : ระบบร่ างกายมนุ ษย์ โดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5 Es) มีจานวน
นักเรี ยน ผ่านเกณฑ์ 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.44 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ย 23.36คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.86 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ
มีจานวนนักเรี ยนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2

ค

กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ด้วยรู ปแบบการ
สอนแบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม ทักษะ: ระบบร่ างกายมนุ ษย์
ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนางิ้ ว วิ ท ยาสรรค์ ส าเร็ จ ลงได้ ผู้ร ายงาน
ขอขอบพระคุณอย่างสู งในความกรุ ณาอย่างยิง่ จาก นายธนกฤต พรพิมลวงศา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
นางิ้ววิทยาสรรค์ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น นางกันยารัตน์ ไวคา ศึกษานิ เทศก์ชานาญ
การพิ เศษองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด ขอนแก่ น นางสุ มาลี กุ ล แสนไชย ครู วิ ท ยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนนางิ้ววิทยาสรรค์ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น นางอุบล สมท่า
ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
นางดรุ ณี จันทร์ สี ลา ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิ เศษ โรงเรี ยนเขาสวนกวางวิทยานุ กูล ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ได้อนุ เคราะห์ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ตลอดจนได้ให้ความรู ้ คาแนะนาจนเกิด ความเข้าใจ และมีทกั ษะการจัดทาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
และแผนการจัดการเรี ยนรู้ หลักการในการจัดทาผลงานวิชาการจนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนนางิ้ววิทยาสรรค์ทุกท่าน ที่
ให้ ค าแนะน าในการจัด ท าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การวิ เคราะห์ ห ลัก สู ต ร การวัด ผล
ประเมินผล และช่วยเป็ นกาลังใจอันสาคัญยิ่งในการศึกษา คอยชี้ แนะแนวคิด ให้การสนับสนุ นใน
ทุก ๆ ด้าน เปิ ดโอกาสให้ครู ได้พฒั นาความรู้ความสามารถในด้า นการจัด การเรี ยนการสอน จนเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั เรี ยน ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ณ โอกาสนี้
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