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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั เพือ 1) พัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ข
ศึกษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โรงเรี ยนสามโคกสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2)
พัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิ ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึ กษาของนักเรี ยนเรื องการปฐมพยาบาลและการเคลื อนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย โดยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสามโคกสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 จํานวน 32 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการเคลื อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5
ขันตอน (5Es) สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 2) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิ และ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนเป็ นแบบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลื อก จํานวน 15 ข้อ สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าเฉลีย ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ย นสามโคกสั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
ปทุมธานี ทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพ 88.35/86.86 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนเรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน เฉลีย 13.71 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 83.54 ซึ งสู งกว่าก่อนเรี ยน
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คําสํ าคัญ : ทักษะปฏิบัติ, สุ ขศึกษา, กระบวนการสอนแบบ 5 E's
Abstract
This study has the objective of this research is to 1) develop a Skill Training Package Health
Education subject. First aid and transported the patient safely for The first year of secondary school
students Samkouk school under Provincial Administrative Organization Pathum Thani efficiency of
80/80. and 2) skill Training Package Development, Health Education of students about first aid and
moving patients safely. The students have higher achievement than the previous. The samples the first
year of secondary school students Samkouk school under Provincial Administrative Organization Pathum
Thani second semester of academic year 2558 amounted to 32 people. The instrument used in the research
are: 1) Plan a group learning about health and physical education. First aid and moving patients safely
using Learning Cycle (5ES) for the first year of secondary school students 2) Assessment Skill Training
Package with 12 points and 3) test achievement is a multiple choice of four options. Select 15 items. The
statistics used in the analysis were mean, standard deviation, percent, and the t-test.
The results showed that
1. Skill Training Package Health Education subject. First aid and moving patients safely. For
students at 1 Samkouk school under Provincial Administrative Organization Pathum Thani developed
effective 88.35 / 86.86 higher than 80/80.
2. Skill Training Package Health Education of students about first aid and moving patients safely.
Student achievement average score of 13.71 out of 15 points. 83.54 percent higher than the previous.
Keywords: Skill Training Package, Health Education, Learning Cycle (5ES)
บทนํา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรทีกําหนดมาตรฐาน การ
เรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถปรับใช้ได้กบั การศึกษาทุกรู ปแบบ ทังในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานทีสถานศึกษานําไปใช้จดั การ
เรี ยนรู ้ ในสถานศึ กษานัน กําหนดโครงสร้ างที เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ โดยคํานึ งถึ งสภาพปั ญหาความพร้ อม
เอกลักษณ์ภูมิปัญหาท้องถิน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทังนีสถานศึกษาต้องจัดทํารายวิชาในแต่ละกลุ่ม
สาระให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทีกําหนดนอกจากนีสถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรี ยนรู ้เพิมเติมเป็ น
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หน่วยการเรี ยนรู ้รายวิชาใหม่ๆรายวิชาทีมีความเข้มข้นขึนอย่างหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนตามความ
ถนัดความสนใจความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลกลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้สุขศึกษา และพลศึกษา
มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพ และการปฐมพยาบาลของมนุ ษย์ให้มี
ความสมบูรณ์ ความสมดุ ลและมีคุณภาพให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และเกิ ดการพัฒนาเกี ยวกับความ
มันใจในตนเองตระหนักในคุ ณค่าคิ ดอย่างมี วิจารณญาณมีความรั บผิดชอบสามารถตัดสิ นใจและเลื อกวิธี
ปฏิบตั ิในการดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ืน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)
เนื องจากในปั จจุบนั พบว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยน่ าเป็ นห่ วงความรู ้ ความสามารถเด็กไทย
อ่อนลง ทังในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และการคิดริ เริ มสร้างสรรค์จะเห็นได้
จากผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนทีตําลงทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จากการประเมินผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนนักการ
ศึกษาทัวไปจึงมองเห็นความสําคัญของทักษะการคิดต่อการพัฒนาประเทศซึ งจะต้องใช้ทกั ษะการคิดในการ
วิเคราะห์พิจารณาไตร่ ตรองข้อมูลตัดสิ นใจเพือแก้ปัญหาหรื อคิดสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติต่อไป
โดยเฉพาะการคิดขันสู ง จึงได้หาทางคิดค้นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนแนวใหม่เพือสร้างสรรค์ให้
เด็กไทยคิดเป็ นโดยครู เป็ นผูก้ ระตุน้ อํานวยความสะดวกซักถามและจัดสถานการณ์ ให้เหมาะสมกับความรู ้
เดิมของผูเ้ รี ยนเพือกระตุน้ การคิดเชือมโยงความรู ้จนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (ทิศนา แขมมณี , 2551)
ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงควรจัดให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จากปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี
ซึ งเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ทุกปี การศึกษา ตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดจะเห็นได้จากปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษามีคะแนนเฉลี ย 75.03 ตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดคือร้อยละ80 (ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนสาม
โคก, 2553 ) และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ของสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรี ยนสามโคก ผลการประเมิน
พบว่าด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสัง เคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์คุณภาพระดับตํากว่าทุกมาตรฐาน สําหรับด้านครู มาตรฐาน
ที 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญระดับที
ต้องได้รับการพัฒนาขึน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน, 2552)
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ผทู ้ ีเกียวข้องพบสาเหตุของปั ญหาคือ ครู ผสู ้ อนยัง
ไม่ให้ความสําคัญกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ขาดการใช้เทคนิ ครู ปแบบ การจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และการใช้สื อเทคโนโลยีเพื อเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที สร้ างประสบการณ์ ตรง สร้ า งความ
น่าสนใจในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยน และด้านผูเ้ รี ยนมีปัญหาเกี ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ คือ
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นักเรี ย นยังขาดการใฝ่ เรี ยนรู ้ ไม่มี ความกระตื อรื อร้ น ขาดกระบวนการในการคิ ดวิเคราะห์ ทีจะแสวงหา
คําตอบ ด้วยตนเองไม่กล้าแสดงออก ขาดความมันใจในการนําเสนองานต่างๆ ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ในการศึ กษาแนวคิ ดทฤษฏี ทางการศึ กษา ที จะนํามาแก้ปัญหาดังกล่ าว โดยค้นพบว่าการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ งเป็ นทฤษฎีทีเสริ มสร้างความรู ้ มุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้าง
ความรู ้ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง(Authentic Tasks) ครู จะเป็ นตัวอย่าง และฝึ กฝน
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
วิธีสืบเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle) หรื อวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ เนื องจากในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบวัฎจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) เมือสิ นสุ ดการประเมินแล้วครู และนักเรี ยนก็สามารถเข้าสู่ วฏั
จัก รการสื บ เสาะหาความรู ้ ใ หม่ ไ ด้ต่ อ ไป ซึ งประกอบด้ว ยขันตอน 5 ขันคื อ 1) ขันสร้ า งความสนใจ
(Engagement) 2)ขันสํารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป(Explanation) 4) ขันขยาย
ความรู ้(Elaboration) และ 5) ขันประเมินผล (Evaluation)
การศึ กษางานวิจยั ที จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ที ส่ ง ผลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิA ทางการเรี ย น และการคิ ดวิเคราะห์ ข องนัก เรี ย นมี อยู่หลายท่ า น เช่ น ผลการวิจยั ของฐาปนี ย ์
อัยวรรณ (2555) ทีทําการศึกษาเกี ยวกับ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิA ทางการ
เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 เรื อง ร่ างกายของมนุ ษย์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (5Es) พบว่า นักเรี ยนทังหมดผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้นกั เรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5Es)โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก สรุ ปได้
ว่า ผลสั ม ฤทธิA ทางการเรี ย นและการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นสามารถพัฒ นาได้ด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es)
ดังนัน จากความสําคัญและสภาพปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ค วามสนใจจะทํา การพัฒนา
ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 5
E’s ซึ งในแต่ละขันตอนครู จะตังประเด็นคําถามเพือฝึ กให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์เพือหาคําตอบ นักเรี ยนจะ
สามารถ ใช้วิธีสืบเสาะหาความรู ้ ดว้ ยตนเองสามารถเชื อมโยงความรู ้เดิมสู่ ความรู ้ใหม่สร้างความสนใจเกิ ด
ความกระตื อ รื อร้ นในการร่ วมในกิ จกรรมทุ ก ขันตอน ซึ งการวิจ ัย ในครั งนี ผูว้ ิ จยั ได้นํา สาระการเรี ย นรู ้
แกนกลาง เรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยมาใช้ในการวิจยั เพราะเป็ นเรื องทีอยู่
ใกล้ตวั และกําลังเป็ นปั ญหาการปฐมพยาบาลเป็ นการให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยเบืองต้น หากรู ้จกั วิธีการปฐม
พยาบาลผูป้ ่ วยทีถูกต้อง รวดเร็ ว จะทําให้ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัย เพือให้เกิ ดประโยชน์ในการดําเนิ น
ชี วิตของตนเองและผูอ้ ืน อีกทังในด้านการเรี ยนรู ้ ก็จะมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนให้สูงขึน
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 โรงเรี ยนสามโคกสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสามโคก องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ปทุมธานี อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 25 ห้องเรี ยน จํานวน
นักเรี ยน 1,093 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสามโคกสังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 32 คนได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรทีศึกษาในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5E’s)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
1โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 5 E’s
3.เนือหาทีใช้ในการวิจยั
เนือหาทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ เนื อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื อง
การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551
4. ระยะเวลาในการวิจยั
การวิจยั ครังนีดําเนินการวิจยั ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้องกับรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es)
แนวคิ ดหลักการทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ดังนี (Bloom,
1956)
ขั$นที' 1 ขั$นสร้ างความสนใจ (Engagement) ขันนี เป็ นขันของการนําเข้าสู่ บทเรี ยนซึ งทําให้ผูเ้ รี ยน
เกิดอาการอยากเรี ยนและสนใจกิจกรรมควรจะอยูบ่ นพืนฐานของประสบการณ์ทีได้เรี ยนมาแล้วในอดีตและ
นํามาเชื อมโยงกับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ในปั จจุบนั บทบาทของครู จะทําหน้าทีในการตังคําถามนักเรี ยน
กํา หนดปั ญ หาชี ให้ เ ห็ น ประเด็ น ที เป็ นข้อ โต้แ ย้ง กัน นัก เรี ย นควรจะมี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น ในปั ญ หา
กระบวนการและทักษะ
ขั$นที' 2 ขั$นสํ ารวจและค้ นหา ( Exploration) ขันนีเป็ นขันทีผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมต่างๆในการสํารวจ
นัก เรี ยนสํา รวจและค้นหาในเนื อหาและสร้ างแนวความคิ ดที ได้จากประสบการณ์ ของนัก เรี ย นเองและ
กําหนดปรากฏการณ์ทีได้จากการสํารวจโดยการสร้างคําพูดเป็ นของตนเองผูเ้ รี ยนมีเวลาในการทีจะพูดคุยกับ
นักเรี ยนคนอืนๆ จากนันนักเรี ยนก็สร้างองค์ความรู ้ และทําความเข้าใจด้วยตนเองและในขณะเดียวกันก็ทาํ
ตามความเข้าใจเรื องของคนอืนด้วย
ขั$นที' 3 ขั$นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation) ขันนี เป็ นขันที ได้มาจากการสํารวจค้นคว้าซึ ง
ผูเ้ รี ยนได้ดาํ เนิ นการมาแล้วนักเรี ยนควรจะสามารถกําหนดแนวคิดรวบยอดตามความเข้าใจของนักเรี ยนเอง
โดยผ่านประสบการณ์และความรู ้เดิ มของนักเรี ยนทีมีอยูแ่ ละสามารถประมวลเป็ นความรู ้เพือถ่ายทอดและ
สื อสารไปยังผูอ้ ืนได้
ขั$นที' 4 ขั$นขยายความรู้ (Elaboration) ขันนี นักเรี ยนมีโอกาสในการประยุกต์ใช้แนวความคิดรวบ
ยอดนําไปสู่ การค้นหาในสถานการณ์ใหม่ๆทีละเอียดและระดับลึกลงไปนักเรี ยนสามารถค้นคว้ารายละเอียด
ในสิ งที ต้องการศึ กษาและสํารวจตรวจสอบได้มากขึ นตลอดจนมี การใช้ทกั ษะต่ างๆและมี การอภิ ปราย
แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นว่า ร่ วมกันกับ ผูอ้ ื นขันนี นัก เรี ย นได้รับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจมี ก ระบวนการคิ ดวิ ด
วิเคราะห์ดว้ ยตนเองและมีแนวความคิดรวบยอดทีลึกลงไป
ขั$นที' 5 ขั$นประเมินผล (Evaluation) ขันนี เป็ นขันสําคัญเนื องจากนักเรี ยนทีจะได้รับผลสะท้อน
ย้อนกลับ (feedback) จากประสบการณ์ และความเข้าใจของนักเรี ยน นักเรี ยนจะยังคงพัฒนาแนวความคิด
รวบยอดและความเข้าใจอย่างต่อเนื องนักเรี ยนจะประเมินความเข้าใจของนักเรี ยนจากแนวความคิดทีเป็ น
กุญแจสําคัญและการพัฒนาของทักษะพืนฐานทีจําเป็ น
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
มนัสนันท์ ศรี สาพันธ์ (2555) ทําการศึกษาเกียวกับ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E สาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ธยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรี ยนกี ฬา
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จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ปฏิ บตั ิการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
วงจรการเรี ยนรู ้ 5E และ 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
วงจรการเรี ยนรู ้ 5E กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ทีกําลังศึกษาอยู่
ในโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันการพลศึกษา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 30
คน ซึ งได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื องมื อที ใช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E จํานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิA ซึ ง
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .27-.73 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .36 ถึ ง.73 และค่าความเชื อมันทังฉบับ
เท่ากับ .83 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ
สถิ ติทีใช้ทดสอบสมมติ ฐานนันพาราเมตริ ก (Nonparametric Statistics) โดยใช้ลาํ ดับพิสัยวิลคอกซอน
(Wilcoxon Singn Ranks Test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 สรุ ปได้ 5 ขันตอน ดังนี 1.1 ขันสร้างความสนใจ (Engagement) ขันนําเข้า
สู่ บทเรี ยนโดยครู ตงประเด็
ั
นคําถามทีสอดคล้องกับเนือหาบทเรี ยนเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยาก
รู ้ นําเสนอสื อวีดิทศั น์ทีเห็ นภาพชัดเจนเพือเพิมความเข้าใจและปรับพืนฐานความรู ้ ทีแตกต่างทําให้ง่ายใน
การต่อยอดความรู ้ ผลการปฏิบตั ิการพบว่าผูเ้ รี ยนให้ความสนใจดีมาก ตังใจดูสือและนําความรู ้มาเชื อมโยง
ตอบคําถามได้ 1.2 ขันสํารวจและค้นหา (Exploration) แบ่งกลุ่ มตามความสมัครใจ จํานวน 5 คน/กลุ่ ม
ร่ วมกันศึกษาใบความรู ้ ใบกิ จกรรมและใบงาน ผูว้ ิจยั เป็ นผูค้ อยชี แนะเมือผูเ้ รี ยนเกิดความสงสัยโดยเฉพาะ
การดูแลกลุ่มอ่อนอย่างใกล้ชิด ผลการปฏิบตั ิการพบว่าผูเ้ รี ยนสามารถอ่านใบความรู ้ได้เข้าใจง่ายไม่ค่อยมีขอ้
สงสัยเนืองจากเห็นภาพชัดเจนจากสื อวีดิทศั น์และมีความพอใจกับสมาชิ กในกลุ่มทําให้บรรยากาศการเรี ยน
ผ่อนคลายและสนุกสนานเป็ นกันเอง 1.3 ขันอธิ บายและสรุ ป (Explanation) สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเน้นการเขียนสรุ ปความโดยการใช้ภาษาและความเข้าใจของตนเพือสร้างความคิดรวบ
ยอด ครู คดั เลื อกผลงาน จํานวนสามกลุ่ม ส่ งตัวแทนนําเสนอให้เพือนเปรี ยบเทียบกลุ่มทีมีผลงานดี ทีสุ ดผล
การปฏิบตั ิการพบว่าผูเ้ รี ยนสนใจฟังการนําเสนอ สามารถเปรี ยบเทียบและวิจารณ์ผลงานทีดีทีสุ ดและกลุ่มที
ผิดมี โอกาสปรั บ แก้ผลงาน ก่ อให้เกิ ดการปรั บเปลี ยนความคิ ดทําให้ได้รับความรู ้ ที ถู กต้อง 1.4 ขันขยาย
ความรู ้ (Elaboration) ครู สมมติสถานการณ์ ทีสัมพันธ์กบั เนื อหาแล้วให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบ
หรื อเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยนําความรู ้ทีเรี ยนมาเชื อมโยงกับสถานการณ์ ทีกําหนดพร้อมทังเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและซักถามในสิ งที ตนอยากรู ้ ครู หาข้อมูลเพิมเติ มจากอิ นเทอร์ เน็ ต ผลการปฏิ บตั ิ การ
พบว่าผูเ้ รี ยนให้ความสนใจฟังครู อธิ บาย ซักถามเป็ นระยะ นักเรี ยนรู ้สึกชอบเพราะได้เรี ยนในสิ งทีตนอยากรู ้
1.5 ขันประเมิ นผล (Evaluation) ผูเ้ รี ยนร่ วมกันพิจารณาว่า หัวข้อที เรี ยนหรื อปฏิ บตั ิ ได้รับ ความรู ้ อะไร
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ประเด็นใดทีสงสัย เขียนสรุ ปองค์ความรู ้โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) หลังจบท้ายวงจรจัดเกม
การแข่งขันระหว่างกลุ่ม ครู ตงคํ
ั าถามแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนคําตอบส่ งครู ภายในเวลา 30 วินาที/ข้อ 15 ข้อ
มอบรางวัลให้กลุ่มชนะ ผลการปฏิ บตั ิการพบว่าผูเ้ รี ยนเขียนแผนผังความคิดได้ครอบคลุ มเนือหา ชอบเกม
แข่งขัน เพือนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคําตอบ ตังใจฟั งรอลุน้ คําเฉลย เกิดความสนุ กสนาน ปรบมือดีใจเมือกลุ่ม
ตนตอบถูกและมีความสุ ขกับรางวัลทีได้รับ
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี
ที 2 ได้กาํ หนดเกณฑ์ระดับผลสัมฤทธิA เฉลียตังแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มโดยมีจาํ นวนผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทังหมดพบว่า 2.1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
วงจรการเรี ยนรู ้ 5Eหลังปฏิ บตั ิการปรากฏว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
เฉลี ยร้ อยละ 77.58 ของคะแนนเต็ม มีจาํ นวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ของจํานวนนักเรี ยนทังหมด
และผลการเปรี ยบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญของสถิติทีระดับ.01 แสดงว่าการปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
ใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E ทําให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งขึน 2.2 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิA
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E หลังปฏิบตั ิการปรากฏว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิA เฉลี ยร้ อยละ 78.50 ของคะแนนเต็มมีจาํ นวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.67ของจํานวนนักเรี ยน
ทังหมดและผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E หลังเรี ยนสู ง
กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที ระดับ .01 แสดงว่า การปฏิ บ ตั ิ ก ารพัฒ นาทัก ษะการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณโดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5E ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สูงขึน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั การทดลองขันต้น (Pre-Experimental Design)แบบกลุ่มเดียวมี
การทดสอบหลังเรี ยน (One Shot Case Study) มีแบบแผนดังนี
X → o)
เมือ
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es)
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O แทน การทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบทักษะการปฏิ บตั ิและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิA ทางการเรี ยน
2. ขันตอนการวิจยั
ขันตอนการวิจยั ดําเนิ นการโดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5
ขันตอน (5Es) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาพลศึกษาเรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 แผน เวลา 6 ชัวโมง ดังนี
2.1 ดํา เนิ น การสร้ า ง และหาประสิ ท ธิ ภ าพตามขันตอนในการวิ จ ัย โดยเริ มจากศึ ก ษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ศึ กษา
แนวคิดทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ดังนี
ขันที 1 ขันสร้างความสนใจ (Engagement) ขันนี เป็ นขันของการนําเข้าสู่ บทเรี ยน
ซึ งทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดอาการอยากเรี ยนและสนใจกิ จกรรมควรจะอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ ทีได้เรี ยน
มาแล้วในอดี ตและนํามาเชื อมโยงกับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั บทบาทของครู จะทําหน้าทีในการ
ตังคําถามนักเรี ยนกําหนดปั ญหาชีให้เห็นประเด็นทีเป็ นข้อโต้แย้งกันนักเรี ยนควรจะมีความอยากรู ้อยากเห็น
ในปั ญหากระบวนการและทักษะ
ขันที 2 ขันสํารวจและค้นหา ( Exploration) ขันนี เป็ นขันทีผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิ จกรรม
ต่างๆในการสํารวจนักเรี ยนสํารวจและค้นหาในเนื อหาและสร้ างแนวความคิดทีได้จากประสบการณ์ ของ
นักเรี ยนเองและกําหนดปรากฏการณ์ทีได้จากการสํารวจโดยการสร้างคําพูดเป็ นของตนเองผูเ้ รี ยนมีเวลาใน
การทีจะพูดคุยกับนักเรี ยนคนอืนๆ จากนันนักเรี ยนก็สร้ างองค์ความรู ้ และทําความเข้าใจด้วยตนเองและใน
ขณะเดียวกันก็ทาํ ตามความเข้าใจเรื องของคนอืนด้วย
ขันที 3 ขันอธิ บ ายและลงข้อสรุ ป (Explanation) ขันนี เป็ นขันที ได้ม าจากการ
สํารวจค้นคว้าซึ งผูเ้ รี ยนได้ดาํ เนินการมาแล้วนักเรี ยนควรจะสามารถกําหนดแนวคิดรวบยอดตามความเข้าใจ
ของนักเรี ยนเองโดยผ่านประสบการณ์และความรู ้ เดิ มของนักเรี ยนทีมีอยู่และสามารถประมวลเป็ นความรู ้
เพือถ่ายทอดและสื อสารไปยังผูอ้ ืนได้
ขันที 4 ขันขยายความรู ้ (Elaboration) ขันนีนักเรี ยนมีโอกาสในการประยุกต์ใช้
แนวความคิดรวบยอดนําไปสู่ การค้นหาในสถานการณ์ใหม่ๆทีละเอียดและระดับลึกลงไปนักเรี ยนสามารถ
ค้นคว้ารายละเอียดในสิ งทีต้องการศึกษาและสํารวจตรวจสอบได้มากขึนตลอดจนมีการใช้ทกั ษะต่างๆและมี
การอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นว่าร่ วมกันกับผูอ้ ืนขันนีนักเรี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจมีกระบวนการ
คิดวิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองและมีแนวความคิดรวบยอดทีลึกลงไป
ขันที 5 ขันประเมิ นผล (Evaluation) ขันนี เป็ นขันสําคัญเนื องจากนักเรี ยนที จะ
ได้รับผลสะท้อนย้อนกลับ (feedback) จากประสบการณ์ และความเข้าใจของนักเรี ยน นักเรี ยนจะยังคง
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พัฒนาแนวความคิดรวบยอดและความเข้าใจอย่างต่อเนื องนักเรี ยนจะประเมินความเข้าใจของนักเรี ยนจาก
แนวความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญและการพัฒนาของทักษะพืนฐานทีจําเป็ น
2.2 ศึ กษาหลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษาและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี วัด ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้การศึกษาขันพืนฐาน การปฐมพยาบาลและการ
เคลื อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย ซึ งเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับมัธยมศึกษาที 1 (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
2551)
2.3 วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มาตรฐาน/ตัวชี วัดรายภาครู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) โดยการประเมินผลของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
2.4 เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาเรื อง การปฐม
พยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 แผนเวลา 6 ชัวโมงเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ สื อนวัตกรรมและแหล่ งเรี ยนรู ้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดผล และประเมินผลตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
2.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีปรับปรุ งสมบูรณ์ แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความ
ถู กต้องและประเมิ นความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมิ นความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ประเมินระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉลียดังนี
เหมาะสมมากทีสุ ด
4.51-5.00
เหมาะสมมาก
3.51-4.50
เหมาะสมปานกลาง
2.51-3.50
เหมาะสมน้อย
1.51-2.50
เหมาะสมน้อยทีสุ ด
1.00-1.50
2.6 ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญและสรุ ปผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายแผนโดยคะแนนต้องอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากทีสุ ด จึงถือว่าแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้
2.7 จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์ เพือนําไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษาปี ที 1/3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนสามโคก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 32 คน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ปฐมนิ เทศ นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย ชี แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนือหาสาระการเรี ยนรู ้
วิธีการทดสอบทักษะการปฏิ บตั ิ วิธีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) เพือให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจก่อนทีจะทําการทดลอง
3.2 ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษาโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) จํานวน 1 แผนเวลา 6 ชัวโมง
3.3 ระหว่างการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนทุ กคนมีส่วนร่ วมในการตอบ
คําถามโดยใช้ทกั ษะการปฏิ บตั ิ ค้นหาคําตอบจากการตังประเด็นคําถามของครู ผูส้ อนทุ กขันตอนและเมื อ
สิ นสุ ดแต่ละแผนก็มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนด้วยแบบทดสอบย่อย และประเมินทักษะการ
ปฏิบตั ิดว้ ยแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.3 ทดสอบหลัง เรี ย น ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิA ทางการเรี ย นแบบปรนัย ชนิ ด 4
ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 วิ เคราะห์ ผ ลการทดสอบทัก ษะการปฏิ บ ัติโ ดยใช้ส ถิ ติค่ า เฉลี ย ( ̅ ) และร้ อยละ
(Percentage) แล้วเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คือนักเรี ยนมีคะแนนทักษะการปฏิ บตั ิเฉลี ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และมีจาํ นวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึนไป
4.2 วิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบผลสั ม ฤทธิA ทางการเรี ย นโดยใช้ส ถิ ติ ( ̅ ) และร้ อ ยละ
(Percentage) แล้วเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คือนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิAทางการเรี ยนเฉลียไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และ
มีจาํ นวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึนไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
1 โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 5 E's ผลการวิจยั พบว่า
1. ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ย นสามโคกสั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
ปทุมธานี ทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพ 88.35/86.86 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนเรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน เฉลีย 13.71 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 83.54 ซึ งสู งกว่าก่อนเรี ยน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาทัก ษะการปฏิ บ ัติ ท างการเรี ย นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาเรื อง การปฐมพยาบาลและการ
เคลื อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย สํา หรั บนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ยนสามโคกสั งกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบทดสอบทักษะการปฏิ บตั ิซึงมีพฤติกรรมทีต้องการประเมินทักษะ
การปฏิ บตั ิ ตามทฤษฏี ของ Bloom (1956) เป็ นแบบประเมิ น จํานวน 12 คะแนน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่
วิธีดาํ เนินการการปฏิบตั ิ ความคล่ องแคล่ วในการปฏิ บ ตั ิ และการนํา เสนอ ผลการวิจยั พบว่า นัก เรี ย นที
เรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏ จักรการเรี ย นรู ้ 5 ขันตอน มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 88.35/86.86 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที
กําหนด จะเห็ นได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ช่ วยในการพัฒนา
ทักษะการปฏิบตั ิให้กบั นักเรี ยนผ่านเกณฑ์เป้ าหมายทีกําหนด ทังนี เป็ นเพราะว่ากิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ครู ผสู ้ อนได้ฝึกทักษะ
การปฏิ บตั ิให้กบั นักเรี ยนโดยสอดแทรกในขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5
ขันตอน (5Es) ได้แก่ 1) ขันสร้างความสนใจ 2) ขันสํารวจและค้นหา 3) ขันอธิ บาย 4) ขันขยายความรู ้ และ 5)
ขันประเมินผล จะเห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ช่วย
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิ ทังนี เนื องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) เป็ นการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนโดยสร้างความสนใจ สอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี (2551) ทีกล่าวว่า ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบตั ิ เพือมาประมวล
คําตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง และยังทําให้ผูเ้ รี ยนได้มีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริ งที มีอยู่แล้วเพือ
กําหนดปั ญหาและทําการสํารวจตรวจสอบวิเคราะห์ สรุ ปผลพิจารณาความสอดคล้องความถูกต้องขององค์
ความรู ้ และกระบวนการที ได้โดยวิเคราะห์ แลกเปลี ยนความรู ้ซึงกันและกัน อี กทังยังสอดคล้องกับสุ ภาพ
สิ ทธิ ศกั ดิA (2557) ทําการศึกษาเกี ยวกับ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ระหว่างการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5Es
กับการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4MAT ทีพบว่า การสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5Es เป็ น
การฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิให้กบั นักเรี ยนโดยสอดแทรกในขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบวัฏจักร
การเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน
2. ทักษะการปฏิบตั ิทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนเรื องการปฐมพยาบาลและการเคลือนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน เฉลีย 16.71 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 83.54 ซึ งสู งกว่าก่ อนเรี ยน จะเห็ นได้ว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5
ขันตอน (5Es) ช่ วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้ าหมายที กําหนด ทังนี เป็ น
เพราะว่ากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน (5Es) นัน เป็ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในการสํารวจและค้นหาความรู ้ จากการสร้างความสนใจให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ
787

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

นักเรี ยนจึงได้มีการเรี ยนรู ้ระหว่างการปฏิ บตั ิ เนื องเพราะครู มีการตังประเด็นคําถามแบบปลายเปิ ด และเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนซักถามซึ งกันและกัน ฝึ กให้นกั เรี ยนลําดับขันตอนในการปฏิ บตั ิกิจกรรม นักเรี ยนได้ใช้
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิเพือแก้ปัญหาทีเกิดขึนด้วยตนเองสําหรับในขันสํารวจและค้นหา นักเรี ยนจะได้
ทํากิ จกรรมต่าง ๆ เพือสํารวจและค้นหาจากใบความรู ้ หรื อสื อของจริ ง แล้วสร้ างความรู ้ จากประสบการณ์
ของนักเรี ยนทีมีอยู่เดิ ม เป็ นแนวคิดของตนเองเพือรวบรวมข้อมูลในขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป จากนันจะมี
การอภิ ป รายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นในเนื อหาแล้วขยายความรู ้ ที ได้จากการเรี ยนรู ้ ต่อยอดไปสู่ ตนเอง
ครอบครัว และชุ มชน ทําการประเมินผลโดยใช้ลกั ษณะสะท้อนผลจากการเรี ยนรู ้และร่ วมกันเสนอแนวคิด
เพิมเติม ทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ จดจําเนือหาได้แม่นยําจากภายใน จนเกิดการหยังรู ้ และมีความคงทน
ของความรู ้ ส่ งผลดี ต่อผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนัสนันท์ ศรี สาพันธ์ (2555)
พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ส่ งผลให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิA
ทางการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนด อีกทังยังสอดคล้องกับสุ ภาพ สิ ทธิ ศกั ดิA (2557) ทําการศึกษาเกียวกับ การ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิAทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
ระหว่างการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5Es กับการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4MAT ที
พบว่าการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5Es ช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนให้ผา่ น
เกณฑ์ตามเป้ าหมายทีกําหนด
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) สิ งสําคัญคือสื อการ
เรี ยนรู ้จากการดําเนิ นการวิจยั ในครังนี พบว่า สื อการสอนและการปฏิบตั ิมีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
ได้ดียงขึ
ิ น โดยให้เน้นความหลากหลายของการปฏิบตั ิ
1.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การตังประเด็นคําถามจะต้องเป็ นลักษณะปลายเปิ ด
เพือฝึ กทักษะกระบวนการคิดกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และเกิ ดความสุ ขสนุ กสนาน ตืนเต้นในการ
ทํากิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรนําการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนและทักษะปฏิ บตั ิของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในสาระการเรี ยนรู ้เรื องอืน ๆ ต่อไป
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2.2 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน (5Es) ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน และทักษะการปฏิบตั ิของนักเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 และ 3 เพือให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองแลจะทําให้เกิดความยังยืนต่อไป
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