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ประชาธปิไตย ชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 3 โดยการจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ 
5 ขั้น (5E)
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บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้รายวชิาประวัตศิาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนทีเ่น้น 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มความมั่นใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้จนก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียน 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ข้ัน (5E) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรือ่ง พฒันาการทางประวติัศาสตร์ไทยสมยัประชาธปิไตย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขัน้ (5E) กลุ่มตวัอยา่งได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 3 ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2560 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 37 คน 
จาก 1 ห้องเรยีน ซึง่ไดม้าโดยการเลือกสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครือ่งมือที่ใชใ้นการ
วิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 8 แผน ทำาการสอนแผนละ 50 นาที แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.72 มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
15 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (r

xy
) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 83.00/80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธปิไตย ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) มคีา่เท่ากบั 
0.5749 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.49

3. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ เร่ือง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52)

คำ�สำ�คัญ: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

Abstract

Learning Management of History with Inquiry Learning Approach (5E) was a student-
centered method of education focused on selecting or devising activities that are intended 
to bring about the learning and the satisfaction of learning, aim to develop learner autonomy 
and independence by putting responsibility for the learning path in the hands of students. 
And aimed at achieving the outcomes prioritized in the focusing inquiry. The purposes of 
this research were to find out the effectiveness of Grade 9 Students’ Learning plan on Thai 
Historical Development in Democratic Era by Using Inquiry Learning Approach (5E) that based 
on the 75/75 efficiency criterion. To find out the effectiveness index of Grade 9 Students’ 
Learning plan on Thai Historical Development in Democratic Era by Using Inquiry Learning 
Approach (5E). And to study satisfaction on Grade 9 Students’ Learning plan on Thai Historical 
Development in Democratic Era by Using Inquiry Learning Approach (5E). The sample group 
was 37 Grade 9 students’ in the first semester of the academic year 2017 at Mahasarakham 
University Demonstration School (Secondary). The cluster random sampling was applied for 
the sample group. The instruments used in the research were 8 learning plans of Grade 9 
Students’ Learning plan on Thai Historical Development in Democratic Era by Using Inquiry 
Learning Approach (5E) was 4 choices of 30 options, difficulty ranged from 0.25 to 0.72, 
the discriminative power ranged from 0.29 to 0.82 and the reliability reached 0.83 and the 
satisfaction of Grade 9 Students’ Learning plan on Thai Historical Development in Democratic 
Era by Using Inquiry Learning Approach (5E) test was 5 level of 15 items, the discriminative 
power ranged from 0.29 to 0.82 and the reliability ranged 0.76. The percentage, mean and 
standard deviation was used for data analysis.

The results of the research were as follows.
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บทนำา

การศกึษาเปน็พืน้ฐานสำาคัญของการพฒันา
ประเทศในทกุดา้น เพราะเปน็กระบวนการทีพ่ฒันา
คนใหเ้จรญิงอกงาม โดยมุง่เน้นให้ผู้เรียนไดร้บัการ
พัฒนาด้านความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์
ปัญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติในการดำารง
ชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและ
สังคม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จงึมคีวามสำาคญั
และจำาเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งเรียน เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีน
มีความรู้ความเข้าใจในการดำารงชีวิตทั้งในฐานะ
ปจัเจกบคุคลและการอยูร่ว่มกนัในสงัคม การปรบัตวั 
ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำากัด หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
พทุธศกัราช 2551 มุง่พัฒนาผูเ้รยีนทกุคน ซึง่เปน็
กำาลังสำาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกใน
ความเป็นพลเมอืงไทยและเปน็พลเมอืงโลก ยดึมัน่ 
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ มคีวามรู ้และทกัษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า 
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม

ศักยภาพ และไดน้ำาหลักการทางดา้นวทิยาศาสตร์
มาใชใ้นการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
สมรรถนะสำาคัญ คอื ความสามารถในการคิด ความ
สามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-4)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดให้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นก
ลุ่มสาระที่ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี 
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติและ
ภูมิใจในความเป็นไทย โดยประกอบด้วย 5 สาระ 
ได้แก ่สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหนา้ที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม 
สาระเศรษฐศาสตร ์สาระประวตัศิาสตร ์และสาระ
ภูมิศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2551: 1-2) ซึ่งมีการ
กล่าวถึงสาระประวัติศาสตร์ว่าควรให้นักเรียนรู้ถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ และเข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธำารงความเป็นไทย ดังนั้นผู้เรียน 
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก เพื่อ
พัฒนาแนวคิดเร่ืองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การเปน็นกัคดิอยา่งมีวจิารณญาณ
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
รูแ้ละเขา้ใจแนวคดิและวเิคราะหเ์หตกุารณใ์นอนาคต 

1. Grade 9 students’ Learning Achievement on Thai Historical Development in  
Democratic Era by Using Inquiry Learning Approach (5E) met the 83.00/80.81 criteria that 
higher than the established criterion.

2. The effectiveness index of Grade 9 Students’ Learning plan on Thai Historical 
Development in Democratic Era by Using Inquiry Learning Approach (5E) was 0.5749 or 
the 57.49 percent

3. The satisfaction on Grade 9 Students’ Learning plan on Thai Historical  
Development in Democratic Era by Using Inquiry Learning Approach (5E) reached the  
highest level of satisfying (  = 4.52)

Keywords: The study of learning achievement, inquiry learning approach (5E)
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สามารถนำามาใชเ้ปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิชวีติและ
วางแผนการดำาเนนิงานไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 132-135) โดยหลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา จึงได้กำาหนดให้สถานศึกษาเน้นการ
เรยีนการสอนประวตัศิาสตร ์โดยใหน้กัเรยีนทกุคน
ที่เริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543 ได้เรียนวิชา
ประวัติศาสตร์เพิ่มอีก 1 วิชา ในกลุ่มวิชาบังคับ
เลือกและเรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี (วารสาร
วิชาการ, 2543: 19) สำาหรับวิชาประวัติศาสตร์
เป็นวิชาหนึ่งของกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่มีความ
สำาคัญทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นรากฐานของวิชาการ
ทุกสาขาอีกด้วย

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รายวชิา
ประวัติศาสตร์ ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่ามี
ปัญหาทีส่ำาคญัคอืเนือ้หาในรายวชิาประวติัศาสตรม์ี
จำานวนมากและเวลาเรยีนน้อย ซึง่มนัไมส่อดคล้อง
กนั อกีอยา่งคือเป็นวชิาทีต่อ้งใช้ท้ังความรู ้ความจำา
และการทำาความเขา้ใจในเนือ้หา เปน็เหตุให้นกัเรยีน
เกิดความเบื่อหน่าย มีสมาธิในการเรียนน้อย ขาด
ความกระตอืรอืรน้ ไมพ่ยายามแสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง และนกัเรยีนยงัขาดการพฒันาทกัษะตา่งๆ 
ซึง่เปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้เปน็ประจำาและคอ่นขา้งต่ำาถงึ
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนของ
นักเรียนแต่ละภาคเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ 
สภาพปญัหาดงักลา่วครจูงึเป็นบคุคลท่ีสำาคญัท่ีสดุ
ในการจัดการเรยีนรู้และพฒันากจิกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน

แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
เกิดทักษะกระบวนการ ครูต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องจัด
ตามแนวความคิดทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญั กลา่วคอื การศกึษาทีดี่จะตอ้งใหว้ธีิการเรยีนรู้  

วธิแีสวงหาความรูด้ว้ยตนเองแกผู่เ้รยีนมากกวา่เนน้
อธิบายเนื้อหาโดยตรง ถ้าการศึกษาเน้นการให้วิธี
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองแลว้เชือ่วา่ผูเ้รียนกจ็ะใชว้ธิกีาร
ตา่งๆ อยา่งไมรู่จ้บไปเพิม่พนูความรูต้า่งๆ ใหม้าก
ขึน้ตอ่เนือ่งตลอดไปกลายเปน็ผูเ้รียนทีร่กัการเรยีนรู้ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โกวิท ประวาลพฤกษ์. 
2542: 14) การจดัการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีน
เป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 
ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับ 
ผูเ้รยีนและการประโยชนส์งูสดุท่ีผูเ้รยีนควรจะได้รบั  
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนมีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนำาผู้เรียนไปสู่การ
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ (ทศินา แขมมณี, 2548: 
120) แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชแ้ก้ปญัหาให้ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึนและการพัฒนาการเรยีนรู้
ของนักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมหีลายแนวทาง รวม
ทั้งการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ข้ัน(5E) 
ซึง่เปน็รปูแบบการเรยีนการสอนทีใ่ชต้ามทฤษฎกีาร
สรา้งความรู ้(Constructivism) ซึง่กลา่วไวว้า่ เปน็ก
ระบวนการทีน่กัเรยีนจะตอ้งสบืคน้เสาะหา สำารวจ
ตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทำาให้
นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจ และเกดิการรบัรูค้วามรูน้ัน้ 
อยา่งมคีวามหมายจงึจะสามารถสรา้งเปน็องคค์วามรู้ 
ของนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้
อยา่งยาวนาน สามารถนำามาใชไ้ด้เมือ่มสีถานการณ ์
ใดๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท, 2550) 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือ 5E 
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Inquiry Cycle หรือวัฎ
จกัรการสืบเสาะหาความรูนั้น้เปน็รปูแบบทีส่ถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำา
มาเสนอแนะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของทฤษฎคีอนสตรคัติ
วสิตท์ีเ่ชือ่วา่ การเรยีนรูเ้กดิข้ึนในตวัของผูเ้รยีนเอง 
โดยครูเป็นผู้กระตุ้น อำานวยความสะดวก ซักถาม 
และจดัสถานการณใ์หเ้หมาะสมกบัความรูเ้ดมิของ 



46 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 10 Number 2 May - August 2019

ผูเ้รยีน เพือ่กระตุ้นใหผู้เ้รียนคดิและเชือ่มโยงความรู้ 
เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เก็บไว้ใน
หนว่ยความจำาระยะยาว น่าจะสามารถพัฒนาทกัษะ
การคดิของเดก็ได ้ซึง่เปน็วธิกีารสบืเสาะหาความรู้ 
ได้ยึดตามแนวทางของนักการศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological Sciences Curriculum Study) ได้
เสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตน 
คือ ข้ันสร้างความสนใจ หรือกระตุ้นความสนใจ 
(Engagement) ขัน้สำารวจและคน้คว้า (Expiration) 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยาย
ความรู/้ความเขา้ใจ (Elaboration) และขัน้ประเมนิผล 
/ตรวจสอบผล (Evaluation) ซึ่งการจัดการเรียนรู้
หากดำาเนินการครบวงจรเป็นประจำาจะทำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (สมบัติกาญจนรักพงศ์ 
และคณะ, 2549) และการเรียนการสอนรายวิชา
ประวตัศิาสตรจ์ะใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร
ท่ีกำาหนดไวน้ัน้จะตอ้งอาศยัครผููส้อนเปน็กำาลงัสำาคญั 
ผู้สอนจะต้องเปลีย่นการสอนจากวธิเีดมิทีส่อนแบบ
บรรยายมาเป็นการสอนวิธีต่างๆ ด้วยเหตุและผล 
เพราะแนวทางของหลกัสตูรใหมเ่ปลีย่นบทบาทของ
ครจูากผูบ้อกเปน็ผูช้ีแ้นะ ฉะนัน้การเรยีนการสอน
แทนที่ครูจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังอย่างเดียวครู
จะต้องเปลี่ยนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ตำารา ผู้รู้ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
ฝกึใหน้กัเรยีนไดม้เีจตคตทิีด่แีละเกดิความชืน่ชอบ
ต่อวิชาประวัติศาสตร์

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นรูปแบบการสอนที่น่า
สนใจ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ 
ผูเ้รยีนคดิและเชือ่มโยงความรูเ้องจนเกิดการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามหมายมาใช้ในการพฒันาและส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมให้กับผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทดลองการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น (5E) ในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง 

พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสาคาม (ฝา่ยมธัยม) 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ขงผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผูเ้รยีน โดยเฉพาะการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและความพงึพอใจของนกัเรียนสงูขึน้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่หาประสิทธภิาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เร่ือง 
พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) 

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดัการ
เรยีนรู ้เรือ่งพฒันาการทางประวัตศิาสตรไ์ทยสมยั
ประชาธปิไตย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร

ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 ภาคเรียนที ่1 ปกีารศกึษา 2560 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก 7 
ห้องเรียน จำานวน 257 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยมัธยม) 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จาก 
1 หอ้งเรยีน จำานวน 37 คน ไดม้าโดยการเลือกสุม่
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

2. เนื้อห�

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เรื่อง 
พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 พฒันาการดา้นการเมอืงการปกครอง
สมัยประชาธิปไตย

2.2 พฒันาการดา้นการเมอืงการปกครอง
สมัยประชาธิปไตย (การเมืองการปกรองภายใต้
กระแสเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย)

2.3 พฒันาการดา้นเศรษฐกจิของไทยสมยั
ประชาธิปไตย

2.4 พัฒนาการด้านสังคมของไทยสมัย
ประชาธิปไตย

2.5 พฒันาการดา้นความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศของไทยสมัยประชาธิปไตย

2.6 บทบาทของไทยสมัยประชาธิปไตย
ต่อสังคมโลก

2.7 ตัวอย่างเหตุการณ์สำาคัญที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

2.8 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
สมัยประชาธิปไตย

3. ตัวแปรที่ศึกษ�

3.1 ตวัแปรตน้ คอื การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E)

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน

4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ภาคเรยีน
ท่ี 1 ปกีารศกึษา 2560 ใช้เวลาทัง้หมด 10 ชัว่โมง 
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�ค้นคว้�

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
มี 3 ชนิด ได้แก่ 

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
5 ขัน้ (5E) เรือ่ง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทย
สมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 
8 แผน ทำาการสอนแผนละ 50 นาที

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธปิไตย ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 ชนดิเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรยีนรู ้เรือ่ง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยั
ประชาธปิไตย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ซึ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รศึกษ�ค้นคว้�

การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการ
ทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 3/3 จำานวน 
37 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย
มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งข้ึน จำานวน 
30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที เพื่อตรวจสอบความรู้ 
พื้นฐานของนักเรียน

2. ดำาเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)

3. ขั้นทดสอบย่อย โดยใช้แบบทดสอบ
ย่อยของแต่ละเนื้อหา นักเรียนที่ทำาแบบทดสอบ
ย่อยเป็นรายบุคคล ครูคิดคะแนนความก้าวหน้า
จากคะแนนฐานของนักเรียนโดยคำานวณจากผล
ต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนกับทดสอบ
ก่อนเรียนประจำาเนื้อหาของแต่ละคน
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4. ทดสอบหลงัเรียน หลงัจากการสอนสิน้
สดุลงดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อน
เรียน จำานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที

5. นำาคะแนนผลการทดสอบย่อยมาหาคา่
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

6. ใหน้กัเรยีนตอบแบบทดสอบถามความ
พงึพอใจของนักเรยีนทีม่ีตอ่การจดัการเรยีนรูแ้บบ
สบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) เรือ่ง พฒันาการทาง
ประวตัศิาสตรส์มยัประชาธิปไตย ชัน้มธัยมศึกษาปี
ที ่3 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ย
มธัยม) สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

สรุปผล

จากผลการศึกษาค้นคว้าสรุปผลได้ดังนี้

1. แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง พฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E

1
) เทา่กบั 83.00 และประสทิธภิาพ

ของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 80.81 ดังนั้น แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
จึงมีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 83.00/80.81 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

2. คา่ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการ
เรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย
สมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
มีค่าเท่ากับ 0.5749 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.49

3. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง 
พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) นักเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52)

อภิปรายผล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) สามารถอภปิรายผลดงันี้

1. แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง พฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) มปีระสิทธภิาพ (E

1
/E

2
)  

เท่ากับ 83.00/80.81 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ ซึง่คำานวณจากรอ้ยละของการประเมนิ
ผลระหวา่งเรียน ได้แก ่ผลคะแนนจากการประเมิน
ผลและคะแนนแบบทดสอบย่อยในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 8 แผน คิดเป็นร้อยละ  
83 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่ง
คำานวณร้อยละของคะแนนนักเรียนทั้งหมดที่ทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ภัทร์ธีนนัท์ รัตนพงศ์ภัค (2550: 64-77) ได้
ทำาการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
กระบวนการสบืเสาะหาความรูต้ามรปูแบบวฏัจักร
การเรียนรู้ 5 ข้ัน เร่ือง อาการกับการดำารงชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักร 5 ขั้น เรื่อง อาหาร
กบัการดำารงชวิีต กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.79/82.38 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 สดคล้องกับการ
ศึกษาของ สมใจ แสนนาม (2554: 69) ได้ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เร่ือง 
สสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.02/80.56 ซึ่ง
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สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เสาวลักษณ์ กันนิยม (2554: 52) ได้ทำาการ
ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำารงชีวิตของพืช 
โดยวิธีการสอนแบบ 5E (Inquiry Cycle) จุดมุ่ง
หมายในการศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาชุด
การสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ดำารงชีวิตของพืช สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5E มีประสิทธิภาพ 
81.53/84.67 ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำาหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้เร่ืองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธปิไตยท่ีพฒันาข้ึนมปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์
ทีก่ำาหนดไว ้ทัง้นีก้ารเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ 
5 ขั้น (5E) ที่พัฒนาข้ึนช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เป็นผู้ค้นคว้าสร้งองค์ความรู้ด้วยตนเองทำาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2. คา่ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้เร่ือง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยั
ประชาธปิไตย ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) มคีา่เทา่กบั 
0.5749 หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 57.49 หมายความวา่  
นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้ารอ้ยละ 57.49 ซึง่สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ ประภัสสร โพธิโน (2549: 57-
69) ไดศ้กึษาการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง 
สารในชวีติประจำาวนั สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ ผล
ปรากฏวา่ ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการเรียนรู้ 
เท่ากับ 0.7520 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้ 
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 75.20 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ละมัย บุตรมาตร์ (2551: 69-76)  
ได้ศกึษาการจดัการเรยีนรูแ้บบวัฏจกัรการเรยีนรู ้5 
ขัน้ เรือ่ง เสยีงกบัการได้ยนิ ช้ันประถมศกึษาปทีี ่5 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.9710 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีค่า
คะแนนในการเรยีนเพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 67.10 แสดง
ใหเ้หน็ว่าเปน็ผลเนือ่งมาจากแผนการจดัการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทำาให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ 
นอกจากนีก้ารดำาเนนิการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู้ เรือ่ง 
พฒันาการทางประวติัศาสตรไ์ทยสมยัประชาธปิไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) นักเรียนมีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภัสสร โพธิโน  
(2549: 57-69) ไดศ้กึษาการพฒันาแผนการจัดการ
เรยีนรู้ เรือ่ง สารในชีวติประจำาวนั สาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โดยการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะ ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ทฆิมัพร  
ยุทธเสรี (2550: 65) ได้ศึกษาผลการเรียนโดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและ
สมบตัขิองวสัดทุีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
มคีวามพงึพอใจตอ่แผนการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน เรื่องวัสดุ
และสมบัติของวัสดุ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5E) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองและเนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง จน
สางผลในดา้นการเพิม่ความมัน่ใจและตระหนกัถงึ
คณุคา่ของตนเอง เกิดความพงึพอใจ และมีความสุข 
ในการเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

1.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ครู
ควรมีการสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่มอย่าง
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ใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินว่าการ
จัดการเรียนรู้ช่วยให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจริง

1.2 การจดัสภาพของบรรยากาศชัน้เรยีน
ควรมีการจัดสภาพให้เหมาะสมในการเคลื่อนไหว 
การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ให้มีบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนเพือ่ชว่ยกระตุ้นให้ผูเ้รยีน

เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ชว่ยกนัคิดแสดงความคิด
เห็นร่วมกันในการทำากิจกรรมกลุ่ม

1.3 ครผููส้อนควรปรบักจิกรรมการเรยีนรู้
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดเตรียม 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
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