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ช่ือเร่ือง        ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ดว้ยรูปแบบการสอน 
        แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 

       :ระบบร่างกายมนุษย ์       
ผู้ศึกษา         นายเบญจพล  บรรพตะธิ  ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการ  
                    โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
ปีทีศึ่กษา      2556 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ : ระบบร่างกายมนุษย ์             
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดว้ยรูปแบบ
การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  (5 Es)  โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ : ระบบร่างกาย
มนุษย ์ ใหมี้จ านวนนกัเรียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ70 ข้ึนไป
ของคะแนนเต็ม   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนนาง้ิว
วิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  จ านวน        
39  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   1)  แบบฝึกเสริมทักษะ  :  ระบบร่างกายมนุษย ์ 
จ  านวน  4  เล่ม  ดงัน้ี  เล่มท่ี  1  เร่ือง  การจดัระบบในร่างกาย.  เล่มท่ี  2  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหาร.  เล่มท่ี  3  
เร่ือง  ระบบหายใจ . และ   เล่มท่ี  4  เร่ือง  ระบบหมุนเวียนเลือด    2)  แผนการจัดการเรียนรู้                    
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยรูปแบบการสอนแบบวฏัจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   จ  านวน 13 แผน  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นขอ้สอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก   จ  านวน 30  ขอ้   การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E1/E2) 
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             ผลการศึกษา พบว่า 

1)  ผลการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ :  ระบบร่างกายมนุษย ์  ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   ผูศึ้กษาไดน้ าแบบฝึกเสริมทกัษะไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1   โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์   ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  
2556   จ  านวน  39  คน  การทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ จ านวน  4  เล่ม ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น  (5 Es)   ใชเ้วลา  18  ชัว่โมง  (ใชใ้น
ชัว่โมงสอนปกติ)  พบว่า  นกัเรียนตั้งใจปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอนโดยให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมเด่ียว  กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดี   นักเรียนช่ืนชอบกิจกรรมท่ีมี
อย่างหลากหลาย แสดงถึงความรู้ความเขา้ใจและความสนุกสนานจากการเรียน  เม่ือนกัเรียนเรียน
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้  5 ขั้น  (5 Es) ครบทั้ง  4  เล่มแล้ว  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
สูงข้ึนจากเดิม  ส่วนผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกภาคสนามกบักลุ่มตวัอย่าง  พบว่ามีค่า
เท่ากบั  82.87/89.87  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 80/80  และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา
ขอ้ท่ี  1   

2) ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ภาคเรียน
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  จ านวน  39 คน ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ : ระบบร่างกายมนุษย ์โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น  (5 Es)   มีจ  านวน
นกัเรียน   ผา่นเกณฑ ์ 38  คน คิดเป็นร้อยละ 97.44  ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
เฉล่ีย  23.36คะแนน จากคะแนนเตม็  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  77.86   ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ
มีจ านวนนกัเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2    
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       กติติกรรมประกาศ 
 
                รายงานผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ดว้ยรูปแบบการ
สอนแบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ: ระบบร่างกายมนุษย ์  
ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์  ส าเร็จลงได้  ผู ้รายงาน
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความกรุณาอยา่งยิ่งจาก นายธนกฤต  พรพิมลวงศา  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
นาง้ิววิทยาสรรค์  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  นางกนัยารัตน์  ไวค า ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิ เศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางสุมาลี   กุลแสนไชย  ครู วิทยฐานะ              
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  นางอุบล  สมท่า  
ครู  วทิยฐานะ  เช่ียวชาญ  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   
นางดรุณี   จนัทร์สีลา  ครู    วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ส านักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา     เขต 25    ท่ีไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ตลอดจนไดใ้หค้วามรู้  ค  าแนะน าจนเกิด ความเขา้ใจ  และมีทกัษะการจดัท าแบบฝึกเสริมทกัษะ 
และแผนการจดัการเรียนรู้ หลกัการในการจดัท าผลงานวชิาการจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
                ขอขอบพระคุณ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรคทุ์กท่าน  ท่ี
ให้ค  าแนะน าในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การวดัผล
ประเมินผล และช่วยเป็นก าลงัใจอนัส าคญัยิ่งในการศึกษา คอยช้ีแนะแนวคิด ให้การสนบัสนุนใน
ทุก ๆ ดา้น เปิดโอกาสให้ครูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการจดั การเรียนการสอน  จนเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ  โอกาสน้ี 
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