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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
กรมวิชาการ (2545) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันปัญหาสำคัญท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื่องจากครูผู้สอนยังคงเน้นการจัดการ
เรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและยึดเนื้อหาเป็นหลัก เน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์     
หาเหตุผล และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังในปัจจุบันยังยึดการเรียนในรูปแบบเก่า คือการบรรยาย 
แทนท่ีจะจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2547: 50) กล่าวว่า
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรม
ทางการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้บอกให้ความรู้อย่างเดียวเป็นผู้คอย
อำนวยความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะนำ รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน  

การนำทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มาใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และ
ส่ิงต่างๆ  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระทำกับข้อมูล นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วยการสร้างความรู้จึงเป็น
กระบวนการท้ังด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่ารับ
ความรู้ ดังนั้นเป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ความพยายาม
ในการถ่ายทอดความรู้ จึงได้มุ ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และ
สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญในการสร้างความหมายของความเป็นจริง  จากความเชื่อดังกล่าว         
จ ึงส ่ง ผล ให ้แน วท างจ ัดก าร เร ียน ก ารสอ น ต าม แน วทางทฤ ษ ฎ ีก ารส ร ้า งค วาม รู ้ด ้ว ย
ตนเอง Constructivism เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทำในการสร้างความรู้มากกว่า 
เป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es 
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งท่ีสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)    

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หนึ่งท่ีเน้นการสืบสอบได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36)   
ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึก 
ให้ผู้เรียนรู้จักกันคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทำให้ค้นพบความรู้หรือ 
แนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5Es ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ      
การสร้างความสนใจ (Engagement) การสํารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) จากลําดับขั้นตอน
ดังกล่าวผู้เรียนสามารถสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปัญหา
หรือตั้งสมมติฐานขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่อตรวจสอบ หรือสืบค้นหาคําตอบตาม
สมมติฐานนั้น ซึ่งจากความหมายและลําดับขั้นตอนข้างต้นกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้แบบ 5Es 
และการสอนประวัติศาสตร์ตามลําดับข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีผู้เรียน
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สามารถเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูลรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รวมท้ังรู้จักทํางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ นําไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ ของแต่ละบุคคลให้เต็มขีดความสามารถ             
โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เน้นบรรยากาศในการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน สามารถใช้เหตุผลในการติด 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้วิชาประวัติศาสตร์    
อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้กําหนดกรอบเนื้อหาท่ีต้องเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา เอาไว้ว่าการเรียนการสอนเน้นในเรื่องของ เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ และเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีตบุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง 
ต่างๆ ในอดีตความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 
(กรมวิชาการ. 2551: 13) นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ได้ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง เพื่อนําไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคงแนวการพัฒนาคน
ดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ     
ทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็น
ไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 
 รายวิชาประวัติศาสตร์ถือเป็นสาระหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และเป็นรากฐานของสรรพวิทยาการ 
ทุกสาขาช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด รวมถึงเกิดความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เช่น เดียวกับ สืบแสง พรหมบุญ  (2518: 5) กล่าวว่า วิชาการใดก็ตามจําเป็น ต้องเรียนจาก
ประสบการณ์ในอดีตของมนุษย์ นอกจากเป็นความรู้ท่ีสําคัญแล้วยังเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่าของมนุษย์
ในสังคม เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตแม้ว่าแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม เวลา สถานท่ี และ      
ตัวบุคคล แต่ก็สามารถหาสาเหตุร่วมกันของหลายๆ เหตุการณ์ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะ ห์
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล นอกจากนี้ ยังสามารถนําข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเป็นแนวทาง
สําหรับอนาคตได้ 

 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) เพียงอย่างเดียว ใช้การถ่ายทอดข้อมูลเป็นลักษณะประวัติศาสตร์สําเร็จรูป         
ครูจึงมีบทบาท สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ต้องไม่เป็นเพียงแต่การให้
เด็กท่องจํา บันทึกเรื่องราวท่ีผ่านมา แต่ควรใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสํานึก       
สร้างความภูมิใจในชาติ และนําความล้มเหลวในอดีตของชาติในช่วงต่างๆ มาเป็นบทเรียน มาเป็นหลักใน
การคิด และพัฒนาชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวนี้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์จะมีประสิทธิภาพได้      
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ถ้าผู้สอน และผู้เรียนได้เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนการสอนเสียใหม่ ด้วยการต้ังต้นจาก
เริ่มทําความเข้าใจ ในความหมายสําคัญและธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ ขั้นตอนต่อมาคือ การ
พิจารณาศึกษาให้เห็น คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลิม มลิลา, 2523: 12) ใน
การสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมา อย่างเป็น
ระบบ โดยผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ไ ด้องค์ความรู้ใหม่                    
ทางประวั ติศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความจําเป็นต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ              
จากความหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ        
หาความรู้ 5Es  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยนางสาวปิยนุช  วงศ์ปัดสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) สาขาวิชาสังคมศึกษา หน่วยฝึกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้รับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรผู้สอนจึงได้เสาะแสวงหา
การจัดการเรียนรู้เพื ่อนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยการนำ
วิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาวามรู้ (5Es) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทำให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข เกิดความมั ่นใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสรุป
ความคิดรวบยอด โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 
ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดแนวคิดด้วยการสร้างความสนใจ โดยนักเรียนหาคำตอบ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทำให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับงานปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) ของ ณฐกรณ  ดําชะอม. (2553)         
ได้ทำการศึกษาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ (5Es) และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนประวัติศาสตร 
และการค ิดอยางมีว ิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนประว ัต ิศาสตร ของน ัก เร ียน ชั ้น
ม ัธยมศึกษาป ที ่ 1 ผลปรากฏว ่า กอน  และหลังจ ัดการเร ียนร ูด วยกระบวนการส ืบ เสาะ             
หาความรูแบบ (5Es) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 ดังจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ ท่ีจะ
เสริมสร้างการจัดการเรียนท่ีเหมาะกับการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะนำแนวการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย และเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีค่า
ดัชนีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในระดับ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียน คือ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์  
 
 ขอบข่ายด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es) ของนัก เรียน ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามคำศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หมายถึง  

1. การจัดการเรียนรูด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es หมายถึง การจัด 
การเรียนรูท่ีเน้นใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาสืบหา 
ความรูทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าท่ีจัดบรรยากาศการสอนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู ผูเรียนนำองค์ความรูใหม่เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรูเข้ากับประสบการณหรือความรูเดิม โดยผ่าน 
การอภิปรายและประเมินผลร่วมกัน ประกอบดวย    

1.1 การสรางความสนใจ (Engagement) หมายถึง ผูสอนต้ังคําถามกระตุน 
ใหผูเรียน เกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็นส่ิงท่ีจะเรียนรูในหัวขอใหม (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน   
สมัยใด และเพราะเหตุใด) โดยผูเรียนและผูสอนรวมกันศึกษาหัวขอเรื่อง หรือประเด็นปญหาจาก
เหตุการณ ในประวัติศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดอยูในเนื้อหาของบทเรียน ผูเรียนแบงกลุมศึกษาแนวทาง
ของปญหา ดวยการต้ังสมมติฐานหรือคาดคะเนคําตอบลวงหนา     

1.2 การสํารวจและคนหา (Exploration) หมายถึง ผูเรียนแบงหนาท่ี
ดําเนินการสํารวจ คนควาขอมูลหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรของหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหา
ของเหตุการณในประวัติศาสตร จากแหลงขอมูลในโรงเรียน ไดแก หนังสืออางอิง วารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ 
ตําราเรียน และอินเทอรเน็ต ผูเรียนวิเคราะหความนาเช่ือถือขอมูล นํามาเปรียบเทียบพิจารณาไตร
ตรองความถูกตอง โดยสมาชิกภายในกลุมมีสวนรวมในการรวบรวมคําตอบดวยการอภิปราย    

กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
รายวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 ขั้นที่ 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 
 ขั้นที่ 2 ข้ันสำรวจและค้นหา (Exploration)  
 ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 ขั้นที่ 4 ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
 ขั้นที่ 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) 

 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปี ท่ี  2  วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
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1.3 การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) หมายถึง ผูเรียนทำความ 
เข้าใจขอมูล หลักฐานทางประวัติศาสตรจากหัวขอเรื่อง หรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติ
ศาสตร นํามาอธิบายเนื้อหาสาระสําคัญ ผูเรียนสรุปความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในรูปของแนวคิดรวบ
ยอดหรือมโนทัศน (Concept) โดยการกลาวนําเสนอในช้ันเรียน     

1.4 การขยายความรู (Elaboration) หมายถึง ผูเรียนออกแบบกิจกรรม  
เกม จากสถานการณ เกี่ยวกับหัวขอเรื่องท่ีตนเองศึกษา หรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติศาสตร 
นํามาใหผูเรียนกลุมอื่นๆ ท่ากิจกรรมและตอบคําถามทุกกิจกรรมมีการประยุกตใชความรูเช่ือมโยงกับส่ิง
รอบตัว โดยเนนการลงมือปฏิบัติ มีการแกปญหา ตัดสินใจ และสามารถนําความรูไปใชไดจริง  

1.5 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ผูสอนและผูเรียนประเมินการ 
สืบเสาะหา ความรูจากหัวขอหรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีผูเรียนคนพบ       
ผูเรียนประเมินผลการนําเสนอแนวคิดรวบยอดและการนํากิจกรรมในช้ันเรียนตามหัวขอเรื่องหรือ
ประเด็นปญหาของกลุมตนเองและกลุมอื่น 
  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีท้ังหมด 3 ด้าน 
ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านเจตคติ โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งวัด โดย
แบบทดสอบท่ีมีลักษณะเป็นอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน และข้อสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก โดยข้อสอบท่ีใช้ผู้ศึกษาได้ออกตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของบลูม ตามขั้นลำดับเริ่ม
จากความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์             การสังเคราะห์ และการประเมิน 
แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 25 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 25 ข้อ เป็นข้อสอบ
ชุดเดียวกัน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น 

นักเรียน  หมายถึง ผู้ ท่ีกำลังศึกษาอยู่ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 วิชาประวัติศาสตร ์ หมายถึง ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวท่ีว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของส่ิง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองสังคม
และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่ิงแวดล้อมมีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเหตุการณ์เป็นพลวัต หมายถึงมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการหาหลักฐาน อ้างอิงของ
การเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์สรุปได้ว่าประวัติศาสตร์มี 2 ความหมาย ก็คือ 
 1. ประวัติศาสตร์ คือข้อความรู้ท่ีบันทึกเรื่องราว และรายละเอียดทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับ มนุษย์ 
และเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในทุกๆ เรื่องท่ีมีความสําคัญหรือมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเกิด การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ โดยต้องเช่ือมโยงกับ
เวลาเหตุการณ์ และสถานท่ี 
 2. ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์แขนงหนึ่ งท่ีว่าด้วยวิชาท่ีใช้ในการศึกษาข้อความรู้ ทาง 
ประวัติศาสตร์เพื่อท่าความเข้าใจข้อความรู้ทางประวัติศาสตร์และนําข้อความรู้มาสรุปข้ึนเป็นเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาในเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
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เป็นการศึกษาเกี่ยวกับดินแดนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการท่ีแตกต่าง
กันไป ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆท้ังด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง การเรียนรู้ภูมิหลังและ
พัฒนาการด้านต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลกจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสืบเนื่องของ  
อารยธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 2. ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 



 
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 1.1 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 1.2 จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.3 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.4 คุณภาพผู้เรียนและตัวชี้วัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.5 มาตรฐานและเวลาเรียนสาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 
      วัฒนธรรม 
ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  
 2.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ 
 2.2 ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 2.3 ลักษณะของวิชาประวัติศาสตร์ 
 2.4 ครูกับการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 2.5 การจัดกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 
 2.6 บทบาทของครูและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ตอนท่ี 3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism) 
 3.1 ความหมายทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism)  
 3.2 หลักการสำคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 3.3 ลำดับข้ันของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 3.4 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการ 
ตอนท่ี 4 การจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es 
 4.1 ความเป็นมาของรูปแบบการสืบเสาะหาความรู      
 4.2 ทฤษฎีท่ีสนับสนุนรูปแบบการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es     
 4.3 ความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E      
 4.4 ประเภทของรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es      
 4.5 การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es     
 4.6 บทบาทครูและนักเรียนในการเรียนการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนการสอน 5Es     
 4.7 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es สําหรับครูในช้ันเรียน     
ตอนท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 



13 

 

 

 

 5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.2 ความสำคัญของแผนจัดการเรียนรู้  
 5.3 ลักษณะของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีดี  
 5.4 องค์ประกอบและ รูปแบบของแผนจัดการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6.1 วิธีการและเครื่องมือสำหรับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 6.2 จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 
ตอนท่ี 7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 

 1.1 ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดํารงชีวิตอย่างไร ท้ังในฐานะ 
ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
อย่างจํากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตาม 
เหตุปัจจัยต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมีความอดทนอดกล้ันยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ 
สังคมโลก 
 1.2 จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม        
ท่ีมีความเช่ือมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ 
บริบทสภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม โดยได้กําหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
  1.2.1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
  1.2.2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคม ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเป็นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยม ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิหน้าท่ี เสรีภาพการ
ดําเนินชีวิตอย่างสันติสุข ในสังคมไทยและสังคมโลก 



14 

 

 

 

  1.2.3 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การ
บริหาร จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน. 
  1.2.4 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบ ท่ี เกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีตบุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ใน
อดีตความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 
  1.2.5 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพลักษณะทางกายภาพ แห ล่ง
ทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลกการใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นการนําเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 1.3 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
❖ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกัน อย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบั ติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธํารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

❖ สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

❖ สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ 
และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจ จุบัน  ในด้าน 
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 

❖ สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง ซึ่งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 1.4 คุณภาพผู้ เรียนและตัวชี้ วัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 คุณภาพของผู้เรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อจบการศึกษาระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551: 5) 
  1. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  2. เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือรวมท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมท้ังมี 
ศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 
  3. มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทยประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4. มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสมมีจิตสํานึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติมุ่งทําประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 
  5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเองช้ีนําตนเองได้และสามารถ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 62 - 64) ได้กําหนดตัวช้ีวัดการเรียนรู้ ของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ใน
สังคม มาตรฐานสาระ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 62 - 64) 
  1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
      ประเทศชาติและสังคมโลก 
  2. วิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ 
      เปล่ียนแปลงทางสังคม 
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  3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ  
      ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
  5. วิเคราะห์ความจําเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
      ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

 1.5 มาตรฐานและเวลาเรียนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
  1.5.1 มาตรฐานสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหัวข้อหลักประกอบด้วยประกอบด้วย เวลา และช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญของ
พัฒนาการของมนุษย์ ความเป็นมาของชาติไทยบุคคลสําคัญวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 หัวข้อ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2552) กล่าวคือ 
   มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
   มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในด้าน ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และ
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
   มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 
 มาตรฐานท้ัง 3 ข้อนี้ มีจุดเน้นต่างกันคือ มาตรฐาน 4.1 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถใช้วิธีการทางประวัติสาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส 4.2 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจ ความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 
 มาตรฐานท้ัง 3 ข้อ ในสาระประวัติศาสตร์ จึงกําหนดเป็นขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีมี ความคิด
รวบยอดท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ หลายศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา       
สังคมวิทยาและโบราณคดี ท่ีมุ่งให้มีความเข้าใจว่าวิวัฒนาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้น มี 
การส่ังสมกันมาตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง และเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยทางการศึกษา เรื่องราว 
ในอดีตทําให้เกิดการเรียนรู้ว่า มนุษย์ในอดีต เผชิญปัญหาต่างๆในขณะดํารงชีวิตอยู่อย่างไร มีวิธีการ 
จัดการกับปัญหาต่างๆ ท้ังท่ีประสบความสําเร็จและความผิดพลาดอย่างไร อันเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ และทางเลือกในการดํารงชีวิตแก่คนรุ่นหลังต่อไปในการเรียนรู้ จึงต้องให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้และ ประสบการณ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของตนเอง ของตัวเองและของประเทศชาติ 
ว่ามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและเปล่ียนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร มีความสามารถในการตีความ
และอธิบายนัยสําคัญของเหตุการณ์ ปัญหา และแบบแผนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เชิงประวัติศาสตร์
ของประเทศและสังคมอื่น จากอดีตมาทําความเข้าใจในปัจจุบัน และท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคต
หัวข้อสําคัญท่ีเป็นกรอบความคิด การจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
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  1. เวลาและช่วงเวลาทางประวิศาสตร์  
  2. วิธีการทางประวัติศาสตร์  
  3. พัฒนาการของมนุษย์  
  4. เหตุการณ์สําคัญ  
  5. ความเป็นมาของชาติไทย  
  6. บุคคลสําคัญของไทย 
  7. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้นักเรียนได้ เรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ในทุกระดับช้ัน โดยประวัติศาสตร์จะเป็นส่วน 1 ใน 5 ของสาระ
ของวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ ศาสนา หน้าท่ี ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ให้นักเรียน 
จะเรียนประวัติศาสตร์สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง แยกประวัติศาสตร์มาโดยอยู่ภายใต้กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
แต่จะแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ประวัติศาสตร์ 2) ศาสนา หน้าท่ี พลเมือง ภูมิศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างของหลักสูตรกําหนดให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนประวัติศาสตร์ 
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ซึ่งเวลาเรียนจะเกี่ยวข้องกับหน่วยกิต โดยผู้เรียนจะเรียนประวัติศาสตร์เพิ่ม 40 
ช่ัวโมง ต่อปี เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
 

ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 2.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ หรือ History มาจากคําในภาษากรีก “Historia” ซึ่ งมีความหมายว่า
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีตและรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ การสอบสวน การ
วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น สําหรับประเทศไทยมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไว้ คือ 
วิชาท่ีกล่าวถึง ความเป็นมาของพฤติกรรมมนุษย์นับต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้มีนักประวัติศาสตร์นิยาม
ความหมายของ ประวัติศาสตร์ไว้ต่างกัน อาทิ เช่น 
 นิวตัน (Newton. 2002) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์คือบันทึกเรื่องราวของมนุษย์แต่บันทึก 
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่มีบันทึกใดๆ ท่ีจะให้ข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน นักประวัติศาสตร์ต้องเป็นผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตขึ้นใหม่ โดยการ
ให้อธิบาย และให้ความหมายกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมี แต่อย่างไรก็ดีหลักฐานต่างๆเหล่านี้
อาจไม่สมบูรณ์ เท่าใดนัก 
 เบล (Bel. 1992) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเรื่องราวของผู้คนสถานท่ีและเหตุการณ์ โดยรวบรวม และเช่ือมโยงหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องส่ิงดังกล่าวเข้าด้วยกัน เพื่อจะอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
 2. เวลา เนื่องจากเวลาเกี่ยวข้องกับการเรียงลําดับเหตุการณ์ และการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ต้องเรียงลําดับเหตุการณ์ตามเวลาท่ีเกิด 
 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษา 
ประวัติศาสตร์มีหน้าท่ีให้ความหมายกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อตัดสินว่ามีส่ิงใดเกิดขึ้นในอดีต 
เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นเพราะอะไร 
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 4. การตีความ คือ การให้ความหมายกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วอธิบาย เกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
 เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545) ได้สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์นั้น   
มีความหมายอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. ในความหมายของศาสตร์แขนงหนึ่ง ประวัติศาสตร์มีความหมายถึงประมวลวิทยาการ
ความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวท้ังหลายของมนุษย์ ซึ่งได้ก่อกําเนิดวิวัฒนาการและแปรเปล่ียน 
ปรับปรุงมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามความเป็นจริง ท้ังนี้ขึ้ นอยู่กับตัวแปร ได้แก่ สติปัญญา     
ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความหวัง และพฤติกรรมของมนุษย์
เป็นปัจจัยสําคัญ 
 2. ในความหมายท่ีเป็นวิชาความรู้แขนงหนึ่ง ประวัติศาสตร์ หมายถึง บันทึกเรื่องราว และ
เหตุการณ์ของโลกและมนุษยชาติต้ังแต่อดตีจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเป็นมา ของโลก 
วิวัฒนาการ ความสามารถ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดังนั้นประวัติศาสตร์ในสภาวะนี้จึงอาจจําแนกแยกย่อยออกได้เป็น
เรื่องราวหลายแขนงเช่นประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร์กฎหมาย ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ศาสนา เป็นต้น 
 แถวสุข นุ่มนนท์ (2527: 25) ได้ให้คําจำกัดความของประวัติศาสตร์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์ 
หมายถึง การไต่สวนเข้าไปให้รู้ถึงความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของอดีตฉะนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ความเปล่ียนแปลงของ
สังคม ความคิดท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ในสังคมและสภาพเหตุการณ์ท่ีส่งเสริมหรือขัดขวาง
วิวัฒนาการของสังคมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งวิชาประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคม
มนุษย์ทุกคน 
 สมศักด์ิ ชูโต (2527) กล่าวว่า ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ย่อมเป็นประวัติศาสตร์ดังนั้น
ประวัติศาสตร์จึงครอบคลุมถึงวิชาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
การท่ีประวัติศาสตร์มีความหมายท่ีกว้างขวางเช่นนี้ มิได้หมายถึงเฉพาะปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การกระทําของมนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกด้วยการกระทําของมนุษย์ และ 
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นเรื่องท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ เสมออย่างไม่หยุดยั้ ง เมื่อเป็นเช่นนี้
ประวัติศาสตร์ ย่อมครอบคลุมไปถึงทุกส่ิงทุกอย่างซึ่งมีวิวัฒนาการเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอและ
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรในจักรวาลท่ีคงอยู่โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง นั่นก็
หมายความว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ 
 จากการศึกษาความหมายดังกล่าวข้างต้นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวท่ีว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง
สังคมและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่ิงแวดล้อมมีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเหตุการณ์เป็นพลวัต 
หมายถึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการหาหลักฐาน 
อ้างอิงของการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์สรุปได้ว่าประวัติศาสตร์มี 2 ความหมาย ก็คือ 
 1. ประวัติศาสตร์ คือข้อความรู้ท่ีบันทึกเรื่องราว และรายละเอียดทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับ มนุษย์ 
และเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในทุกๆ เรื่องท่ีมีความสําคัญ หรือมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็น
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เรื่องเกี่ยวกับการเกิด การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ โดยต้อง เช่ือมโยงกับ
เวลาเหตุการณ์ และสถานท่ี 
 2. ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์แขนงหนึ่ง ท่ีว่าด้วยวิชาท่ีใช้ในการศึกษาข้อความรู้ทาง 
ประวัติศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจข้อความรู้ทางประวัติศาสตร์และนําข้อความรู้มาสรุปข้ึนเป็นเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์ 
 

 2.2 ความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  
 เฉลิม มลิลา (2522: 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เท่ากับเป็นความพยายามท่ีจะทําความเข้าใจความจริง 
เพื่อเข้าถึงปรัชญาชีวิต เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมชีวิตมนุษย์ 
ศึกษาความจริงเกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติและของโลกและศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์กับความเป็นจริง (Truth) ท้ังนี้ก็เพื่อให้บรรลุถึงแก่นแท้แห่งปรัชญาประวัติศาสตร์ (Historical 
Philosophy) ซึ่งก็คือความพยายามท่ีจะใช้สติปัญญา (Wisdom) ทําความเข้าใจ (An Attempt to 
Comprehend) ในความจริงของประวัติศาสตร์เพื่อให้พบความจริงอันสูงสุดและไม่เปล่ียนแปลง 
(Ultimate and eternal truth of reality) 
 2. เป็นวิถีทางก่อกําเนิดและพัฒนาปัญญา (Intelligence) และสติปัญญา (Wisdom) เพราะ
งานศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างประสบการณ์ในอดีตท่ีมีคุณค่าขึ้นใหม่ จําเป็น ต้อง
อาศัยบุคคลผู้มีคุณสมบัติท่ีสําคัญหลายประการได้แก่ ความมีเหตุผล ความยุติธรรม ความอดทน 
ความวิริยะอุตสาหะ ความมีระเบียบ ความช่างสังเกต ความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ความรอบรู้ และ 
ความเฉลียวฉลาดสามารถประกอบกับการเป็นผู้มีอุดมการณ์แห่งตนจึงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และ 
ค้นพบข้อเท็จจริง (Fact) อย่างถูกต้องเป็นความจริงและมีคุณค่า 
 3. เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการตักตวงความรู้และความจริง จาก
ประวัติศาสตร์อาจจะทําได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ศึกษาเป็นคนเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทัน
คน ทันเหตุการณ์และทันสมัย 
 4. เป็นพื้นฐานในการเสาะแสวงหาความรู้ในแขนงต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ (Social Science) 
เศรษฐศาสตร์ (Economics) และรัฐศาสตร์ (Political Science) ได้เป็นอย่างดี 
 5. ประวั ติศาสตร์สามารถสนองความต้องการ (Need) และความอยากรู้อยากเห็น 
(Curiosity) อันเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ได้  
 6. ทําให้ผู้ศึกษาได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวความจริงหลายๆประเภท     
ในประวัติศาสตร์ ซึ่งชอบให้คิดตอบอ่านและเรียนรู้ เพราะมีคุณค่าและน่าสนใจท้ังอาจเลือกได้ ตาม 
ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของแต่ละคนด้วย 
 7. บรรดาความรู้และแบบอย่างในประวัติศาสตร์ เป็นประสบการณ์สําหรับผู้ศึกษา ท่ีจะใช้
เป็นแนวทางในการกล้าเผชิญกับความเป็นจริงในการดําเนินชีวิตและเป็นข้อมูลเพียงพอในการ 
พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินปัญหาใดๆอันพึงจะมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ 
แก่คนทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการทูตนักการเมืองและรัฐบุรุษ 
 8. ประวัติศาสตร์สอนให้ผู้ศึกษาเป็นคนรักความจริง มีคุณธรรม และหลักธรรมเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจเสมอ 
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 9. การสร้างจินตนาการ (Imagination) ในขณะศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริงนับว่ามีคุณประโยชน์และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกการสร้างความคิด รวบ
ยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) อันเป็นแก่นของความรู้ ซึ่งผู้ศึกษาจะสร้างให้เกิดขึ้นได้ แตกต่างกัน ไป
ตามขีดความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละคน 
 ดนัย ไชยโยธา (2522: 176) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ทําให้รู้จักพิจารณาส่ิงต่างๆ ท่ีได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ทําให้รู้อะไรได้กว้างขวาง มี ความเข้าใจ
และกล้าท่ีจะตัดสินต่างๆ ว่าเท็จจริงเพียงใด เกิดจินตนาการและรับฟังส่ิงต่างๆโดยรู้จักลําดับ ใจความ
สําคัญๆ บางตอนได้ดี ตลอดจนรู้จักคิดและนํามาพูด อ่านและเขียนได้ 
 2. ทําให้รู้จักศึกษาท่ีมาของความสัมพันธ์ต้องคํานึงอยู่เสมอว่าอดีตต้องสัมพันธ์กับปัจจุบัน
และปัจจุบันต้องสัมพันธ์กับอนาคต 
 3. ทําให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เหมาะสมโดยการฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ และ หากระแสข่าว 
 4. เพื่อให้มีความรักชาติบ้านเมืองของตน ภาคภูมิใจในเอกราชของชาติ รู้จักเสียสละ ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม รู้จักเคารพยกย่องเกียรติคุณของบรรพบุรุษ เป็นผู้มีความรู้สึก และจิตใจสูงตลอดจน การ
สร้างนิสัยท่ีดี 
 5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 

6. ให้รู้ส่ิงใดให้รู้จริง ไม่ใช่แบบกว้างๆ หรือเดาสุ่ม 
สมคิด ศรีสิงห์ (2523: 2) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ของนานาชาติ ในโลก      
ท้ังอดีตและปัจจุบัน 
 2. มีความรู้ความคิดอ่านอย่างกว้างขวาง เฉลียวฉลาด มีไหวพริบทันเหตุการณ์ทันสมัยทันคน 
 3. เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้ดีแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สามารถหลีกเล่ียงส่ิงท่ีผิดพลาดท่ีแล้ว
มาและช่วยแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะนักปกครอง นักการเมืองจะมีประโยชนอ์ย่างยิ่ง 
 4. มีความเข้าใจในข่าว เหตุการณ์ ความเป็นอยู่ประจําวัน ฯลฯ ดีขึ้นพอท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างดี 
 5. เกิดความเข้าใจดีในมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติตลอดจนส่ิงอื่นๆ เช่นวรรณศิลป์ วิถี
การดํารงชีวิต 
 6. ช่วยฝึกความเข้าใจในการแสดงออกอย่างถูกต้องทางด้านวินัยปัญญาสามารถหยั่งรู้
เหตุการณ์ แยกความสําคัญ รู้จักแยกความผิดพลาดเล็กน้อยออกจากความสําคัญรู้จักการโฆษณา 
ชวนเช่ือออกจากความจริงได้ 
 7. ช่วยฝึกอบรมคนให้มารถเผชิญกับปัญหาขัดแย้งต่างๆด้วยใจท่ีมุ่งมั่น เพื่อความจริง 
สนับสนุนการอภิปรายอย่างเสรีแล้วตกลงกันได้ด้วยการประนีประนอม 
 8. เป็นความรู้ประกอบงานอาชีพของผู้เรียนเช่น นักหนังสือพิมพ์ ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ 
นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ นักการเมือง นักปกครอง ฯลฯ 
 9. ให้ความรื่นรมย์แก่ผู้อ่าน เพราะประวัติศาสตร์ มีเรื่องหลายรสหลายแบบตามความสนใจ
ของแต่ละคนอยู่มาก 
 10. ประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยทําให้คนเป็นคนท่ีมีมนุษยธรรม  
 

 2.3 ลักษณะสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์  



21 

 

 

 

 ทัศนัย ไกรทอง (2545: 49 - 52) ได้กล่าวถึงลักษณะของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้คือ 
 1. ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีศึกษาประสบการณ์ของคนในอดีตท่ีผ่านมา (History is the 
memory of human group experience) หมายความว่า ถ้าปราศจากวิชานี้ เราจะไม่สามารถ 
ทราบได้ว่า เราเป็นใครและจะเป็นอย่างไรต่อไป 
 2. วิชาประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกประสบการณ์ทุกด้านของมนุษย์ (History is the 
record of all experience) ลักษณะท่ีสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ในข้อนี้คือประวัติศาสตร์เป็น 
วิชาท่ีบันทึกประสบการณ์ทุกด้านของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย แม้แต่เหตุการณ์ปัจจุบันที่เพิ่งเสร็จ 
ส้ินไปก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 
 3. วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีปลูกฝังคุณค่าในการแสดงความคิด (History Gives the 
value of thinking) ซึ่งไม่เพียงแต่การศึกษาประวัติศาสตร์จะช่วยให้เราเรียนรู้ประสบการณ์ของ 
สังคมมนุษย์ในอดีตเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาความมีเหตุผลของผู้เรียน ในการพัฒนาเจคติ 
ต่างๆ ข้ึนในจิตใจทําให้เป็นที่มีความฉลาด 
 4. วิชาประวั ติศาสตร์ เป็นวิชาท่ีสอนให้ ผู้ เรียนรู้ จักตัดสินปัญหา (History teaches 
judgment) ซึ่งเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์มิใช่เพียงแต่คํานึงถึงเนื้อหาเท่านั้น แต่ต้องการเน้นถึง 
ความสําคัญ ของเทคนิคการสอนท่ีจะส่งเสรมให้สามารถวินิจฉัยข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัย
ข้อมูล ทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
 5. ลักษณะการเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ (The History Approach) หลักการ สําคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีครูประวัติศาสตร์จะต้องเสริมสร้างให้แก่ผู้เรียนก็คือประวัติศาสตร์เป็นการศึกษา 
สังคมมนุษย์ท่ีไม่หยุดนิ่ง แต่จะต้องมีการผันแปรไปตามความคิดเห็นของคนแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนั้น 
การสอนประวัติศาสตร์จึงต้องคํานึงถึงเหตุการณ์และความคิดของคนสมัยนั้นเป็นสําคัญ 
 6. วิชาประวั ติศาสตร์เป็นการสร้างความเป็นพลเมืองดี  (History and Citizenship) 
เนื่องจากเนื้อหาของประวัติศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลกท่ี 
เขาดํารงชีวิตอยู่และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างฉลาดในสังคมโลก 
 คลาร์ค (ไพศาล เรียนทัพ. 2544: 12; อ้างอิงจาก Leonard, H. Clark) กล่าวว่า การสอน 
ประวัติศาสตร์มี ดังนี้ 
 1. สอนให้นักเรียนมีความคิดทางประวัติศาสตร์คือ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Method) เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของประวัติศาสตร์ว่าเป็นการนําอดีตมาศึกษา เพื่อประโยชน์ ใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 2. สอนให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สอนให้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้โดยเรียนรู้ว่า 
เหตุการณ์ต่างๆมีวิถีความเป็นไปเช่นใดและใช้ความรู้ในอดีตเพื่อจะทําให้เข้าใจปัจจุบัน และ สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้ 
 4. สอนให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์คือสถานภาพของทุกๆ ส่ิงในปัจจุบันอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต ซึ่งปัจจุบันกําลังจะเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และมีอิทธิพลต่ออนาคต 
 5. สอนให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ถ้าการสอนประวัติศาสตร์ 
ทําให้นักเรียนเกิดความรักใคร่ในวิชานี้ได้ครูผู้สอนก็จะประสบความสําเร็จ 
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 6. สอนให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับส่ิงท่ีเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ ข้อมูลต่างๆ ในวิชา
ประวัติศาสตร์มีคุณค่ามาก เรียนประวัติศาสตร์เพื่อความสนุกสนานไม่ใช่เพื่อเคารพบูชา 

 เป็นรากฐานนําไปสู่การฝึกให้มีนิสัย ทัศนคติ และค่านิยมท่ีดี ท่ีถูกต้องในชีวิต เช่น 
การเป็นผู้มีมนุษยธรรม มีเหตุผล รู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ชอบใฝ่หาความรู้ มี
วิจารณญาณ กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกและมีเหตุผล 
ตลอดจนการเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรอบคอบและรู้จักขั้นตอนของการทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการอิงและการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก 
  

 2.4 ครูกับการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 ไพศาล เรียนทัพ (2544: 12) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ คือ 
การเรียนถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตเพื่อนําข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ท่ีคล้ายคลึง
กัน การสอนประวัติศาสตร์สามารถช่วยฝึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณและรู้จักใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจท้ังนี้มิได้หมายความประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย แต่หมายความว่า 
นักเรียนจะ รู้จักนําเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะให้
วิเคราะห์เหตุท่ีมา และผลท่ีเกิดได้ และนํามาสู่การวางแผนสําหรับข้างหน้าได้อย่างรอบคอบรัดกุม 
นอกจากนี้ การเรียนประวัติศาสตร์ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมือง ความ
เสียสละของบรรพบุรุษและความสามารถในอันท่ีจะรักษาความเป็นเอกราชไว้จนถึงชนรุ่นหลัง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติซาบซึ้งในวีรกรรมและความเสียสละของบรรพบุรุษเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในชาติ พร้อมท่ีจะดําเนินรอยตามในอันท่ีจะบํารุงรักษาชาติบ้านเมืองให้ดํารงสืบไปอนาคตในการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีการสอน
แบบบรรยายซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมแพร่หลายในสมัยอดีตปัจจุบันการสอนประวัติศาสตร์ท่ีจะให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิด ซึ่งมีความจําเป็นมากในการสอนประวัติศาสตร์การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้ัง
หลักฐานทางเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและการบอกเล่าเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์ของผู้รู้ในท้องถิ่นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา 
การคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 สมคิด ศรีสิงห์ (2523: 10) ได้กล่าวถึงข้อควรระลึกถึงในการสอนประวัติศาสตร์ของครู ดังนี้ 
 1. หลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์อาจมีแตกต่างกันต้องนึกอยู่เสมอว่าความจริง (Fact) ก็
ต้องเป็นความจริงข้อสันนิษฐาน วิจารณ์ ควรจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความจริงและเหตุผลท่ี
ถูกต้อง 
 2. หลักฐานข้อเท็จจริงบางตอนท่ีมีผู้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน เมื่อจะนําไปใช้สอน      
ต้องยึดถือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือแบบเรียนท่ีกําหนดให้เป็นหลัก 
 3. ตําราของผู้เรียนบางท่าน เขียนหรือบันทึกเหตุการณ์เกินความจริงแทรกความคิด ทางด้าน
ชาตินิยมอย่างรุนแรงไว้ครูต้องมีเหตุผลในการท่ีเลือกใช้ โดยยึดถือข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเป็นหลักฐาน 
 4. เหตุการณ์ด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเนิ่นนานไปก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ ครู
ประวัติศาสตร์จึงควรศึกษาไว้ทันที ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปนานแล้วจึงค่อยนํามาศึกษาจะเป็นการ
ช่วยให้ครูใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
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 5. ประวัติศาสตร์ถ้าสอนอย่างถูกต้องอาจจะทําให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จักแสดงความคิดเห็น 
(Critical) มีมนุษยธรรมแต่ถ้าสอนอย่างไม่รอบคอบหรือสอนผิดๆจะทําให้ผู้เรียนเป็นคนใจแคบ 
(Bigots) และเล่ือมใสอุดมคติอย่างบ้าคล่ัง (Fanatic) 
 6. ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ผู้เรียนอาจจดจํานําเอาเหตุการณ์ จาก
ประวัติศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริงของตนได้ ผู้สอนมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลมากในการท่ีจะปั้น ให้
ผู้เรียนให้เป็นอย่างไรก็ได้ ดังนั้นครูประวัติศาสตร์จึงควรเป็นคนท่ีมีเหตุผลใจเป็นธรรมมีมนุษยธรรมให้
มากท่ีสุดนอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงหน้าท่ีของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 3 ข้อ ดังนี้ 
  6.1 ต้องสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกรักประเทศของตน 
ตลอดจน เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่การดํารงชีพ 
  6.2 ต้องสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจว่าจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการอยู่อย่างเป็นสันติสุข 
  6.3 การสอนประวัติศาสตร์ไทยอาจจะมีการนําเอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มา
ใช้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน (National pride) และมักจะมีบิดเบือนปลุกใจให้เกิด
อารมณ์ รักชาติ (Patriotic emotion) ของตนไม่คํานึงถึงชาติอื่น เคียดแค้นชิงชังศัตรูในอดีต การ
สอนเช่นนั้น นับว่า ผิดพลาดในการสร้างความคิดท่ีผิดให้แก่เด็กซึ่งรับความคิดข้างเดียวไป ครูจึงควร
เน้นให้ผู้เรียน รักผู้อื่น หรือชาติอื่นด้วย 
 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 2) ได้กล่าวถึงครูสังคมศึกษาท่ีต้องสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ใน
ยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาว่า ต้องมีการปรับตัว ดังนี้ 
 1. การเป ล่ียน ทัศนคติ  ครู ท่ี ดี ต้อ งมี ทั ศนคติ ท่ี ดี ต่อวิชา ท่ีตน เองสอน  และต้องมี              
ความภาคภูมิใจว่าการสอนประวัติศาสตร์ไทยเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นคือ นอกจากจะทําให้เยาวชน 
ของชาติมีความผูกพันทางด้านจิตใจและอารมณ์กับประเทศชาติสังคมและชุมชนของเขาแล้ว ความรู้ 
ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย ยังจะทําให้เกิดความหวงแหนและต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
ของชาติและชุมชน 
 2. พื้นฐานความรู้เรื่องไทยและประวัติศาสตร์ไทยครูสอนประวัติศาสตร์ไทยในอุดมคติย่อม
ต้องมีคุณสมบติัท่ีสําคัญท่ีสุด 2 ประการ คือ 
  2.1 ครูควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องไทยและประวัติศาสตร์ไทยท่ีดี 
  2.2 ครูควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกับการเรียนการสอน มี 
ความกระตือรือร้นและกระหายความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 
 3. การเรียนการสอนควรเน้นท่ีจะให้นักเรียนเข้าใจชุมชน สังคมและประเทศของเขา ความ
เข้าใจได้มาจากการศึกษาและวิพากษ์ข้อมูลซึ่งสามารถทําได้ในหลายระดับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ 
ของผู้เรียน 
 4. การฝึกหัดและวัดผลุควรเน้นการวัดผลแบบอัตนัยแบบฝึกหัดสําหรับนัก เรียน             
วิชาประวัติศาสตร์โดยท่ัวไป มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นักเรียนได้อ่านเองเพื่อฝึกจับใจความสําคัญได้คิด 
วิเคราะห์ได้เอง และได้เขียนเอง เพื่อฝึกทักษะในการแสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมแนวคิดการให้นักเรียนแสดงแฟ้มผลงานอย่างต่อเนื่องและการบอกแหล่งข้อมูลให้ไปอ่าน 
หรือค้นคว้าโดยไม่ให้ทํารายงานส่งท้ังประเภทบุคคลหรือเป็นกลุ่มแต่ให้เตรียมตัวเพื่อเข้ามาเขียน 
เรียงความภายใต้เงื่อนไขกําหนดเวลาจะทําให้เด็กเกิดทักษะในการจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น 
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 การสอนประวัติศาสตร์ท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ซึ่งมีความจําเป็นมากในการสอน
ประวัติศาสตร์การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
โดยการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้ังหลักฐานทางเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานท่ีไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรและการบอกเล่าเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของผู้รู้ในท้องถิ่นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
สอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา การคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์ 
 

 2.5 การจัดกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 
 ครูประวัติศาสตร์ควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
ว่า สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามแบบใดปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประวัติศาสตร์ จัดอยู่ 2 รูปแบบคือ  
  2.5.1 แบบถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์จากตําราเรียนโดยผ่านทาง
ผู้สอน ซึ่งการสอนในลักษณะนี้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ (Passive) จากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
  2.5.2 แบบผู้เรียนเสาะแสวงหาประสบการณ์ความรู้จากการลงมือกระทําด้วยตนเอง 
(Learning by doing) โดยมีครูเป็นผู้ช่วยให้แนวทางหรือคําแนะนํา (Guideline and suggestion) 
ซึ่งผู้เรียนต้องดําเนินการเองท้ังการวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Practicing) และขั้นสรุป 
(Conclusion) เพื่อประมวลความรู้ ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบจากประสบการณ์ท่ีเกิดจาก
ผู้เรียนเอง (Experience) เพื่อจะนําไปใช้ (Application) ในต่อไปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบนี้เรียกว่า Child center ซึ่งเป็นความต้องการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วิเคราะห์และให้นักเรียนได้วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปัตตานีอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.6 บทบาทของครูและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ มีความจําเป็นท่ีจะทําให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและประสิทธิภาพครูจึงต้องมีการเตรียมตัวก่อนท่ีจะเริ่มสอน
ประวัติศาสตร์ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2545: 207) เสนอว่าผู้สอนคือ ผู้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาผู้สอนจึงต้องรู้จักนําวิธีการสอน และ 
เทคนิคการสอน มาจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนนั้น 
จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้มีทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจัดให้มี กิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ทําได้คิดเป็นทําเป็นรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้สอนจะต้องรู้จักการเรียนการสอน 
บูรณาการความรู้ด้านต่างๆรวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้มีความสมดุลกันนอกจากนั้นผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ท้ังนี้ ผู้สอนต้องพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวนอกจากนั้น เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545) ได้เสนอว่าการเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์ นั้น 
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ครูต้องมีการวางแผนในการสอนท่ีดีแต่การวางแผนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องเฉพาะตัวของครู แต่
ละคน เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการวางแผนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การเตรียมตัวในเรื่อง ของ
ศาสตร์ การเตรียมตัวในเรื่องศิลปะการสอนและการเตรียมตัวในเรื่อง ศีลธรรมจรรยาบรรณของครู 
 โอฮารา และ โอฮารา (OHara; & O'Hara. 2001) กล่าวว่า การจัดการและตระเตรียม 
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการเรียนประวัติศาสตร์ มีความจําเป็นต่อการเรียนประวัติศาสตร์ ครู 
จึงจําเป็นท่ีจะมีหลักในการจัดการกับแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
  1. เลือกใช้แหล่งข้อมูลท่ีทันสมัย แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการ
เรียน ประวัติศาสตร์นั้น ต้องสามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทํา และสืบค้น
ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
  2. มีการตรวจสอบล่วงหน้า และมั่นใจว่าแหล่งข้อมูลนั้น มีข้อมูลของเรื่องท่ีศึกษา 
ชัดเจนและง่ายท่ีเด็กจะเรียนรู้แหล่งข้อมูลนั้นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ีหรือไม่ท่ีสําคัญ คือ หลักฐานนั้น 
ต้องเป็นส่ิงท่ีไม่บอบบางหรือพังง่าย 
  3. ครูควรระบุแหล่งข้อมูลของเรื่องท่ีจะศึกษาไว้ล่วงหน้า ในการวางแผนการสอน 
      ระยะยาว 
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แหล่งข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเด็กสามารถได้เรียนรู้ด้วย  
               การลงมือกระทําอย่างเต็มท่ี 
  5. รักษาสภาพเดิมของแหล่งข้อมูลและตรวจสอบสภาพของแหล่งข้อมูลหลัง 
      การศึกษา 
  6. มีความมั่นใจว่า นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้  
 เดวี่ (Davie. 1995) กล่าวว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆจากการจัดสภาพ 
แวดล้อมและการสนับสนุนจากครูดังนั้นครูจึงควรจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความอยากรู้อยากเห็น 
ของเด็กและขยายองค์ความรู้ได้ตามความสนใจของเด็ก ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
  1. การพูดคุยและการอภิปราย (Talk and discussion) พบว่าเด็กจํานวนมาก 
สามารถขยายความรู้ความเข้าใจในการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยการมีประสบการณ์จากการสนทนา 
และ ส่ิงดังกล่าวจะได้ผลดีมากขึ้นหากครูมีบทบาทในการอภิปรายนี้ด้วยการต้ังวัตถุประสงค์ของการ
สนทนา เป็นผู้ดําเนินการสนทนาด้วยการใช้คําถามป้อนเด็ก และสรุปประเด็นจากการสนทนาของเด็ก 
  2. การสังเกตและการสืบค้นข้อมูล (Observation and enquiry) การจัดการเรียน 
ประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณค่าให้กับเด็กนั้น ครูควรช่วยเหลือและช้ีนําในการเรียนรู้ให้เด็กเกิดทักษะการ
สังเกต และเก็บรายละเอียดของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาอย่างใกล้ชิด การสังเกตทําได้โดย
ผ่านการฟัง และการสัมผัสจะดีกว่าการสังเกตด้วยตาเพียงอย่างเดียว ครูอาจจะใช้คําถาม หรือการพูด
ช้ีนําให้เกิด การสังเกตจุดสําคัญหรือประเด็นท่ีสอดคล้องกับการเรียนในเรื่องนั้นๆ 
  3. ก ารร วบ รวม แ ละ จัด ก ารกั บ แห ล่ งข้ อมู ล  (Gathering and organizing 
information) ในการเรียนประวัติศาสตร์เด็กจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ครูควรตระเตรียม แหล่งข้อมูลสําหรับเด็กอย่างพอเพียงหลังจากนั้นครูควรลดบทบาทลงให้เด็กได้หา
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆและดําเนินการจัดระบบข้อมูลด้วยตนเองสรุปได้ว่าบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
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   3.1 บทบาทในการเตรียมการสอน คือ การศึกษาแหล่งข้อมูล และเลือกใช้
แหล่งข้อมูลท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก 
   3.2 บทบาทระหว่างการจัดการสอน คือครูมีบทบาทท่ีจะสนับสนุนให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งด้วยการใช้คําถามช้ีนําให้เด็กเกิดการสังเกตและหากเด็กสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองครูควรลดบทบาทลงให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มท่ีมีผู้เช่ียวชาญใน
การสอนประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึง แนวคิดในการประเมินผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 โอฮารา และ โอฮารา (OHara; & O'Hara. 2001) กล่าวว่า เมื่อมีการวางแผนในการ 
ประเมินผลเด็กครูควรคํานึงถึง 3 คําถาม ดังนี้ คือจะประเมินอะไรรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเรียนรู้ตาม 
วัตถุประสงค์และสุดท้ายคือจะเลือกใช้วิธีอะไรในการประเมินพบว่า วิธีการประเมินการเรียนรู้ 
(Method of assessment) สามารถทําได้ด้วยวิธี ดังนี้ 
  1. การสังเกตช้ันเรียน (Classroom observation) ด้วยการสังเกตการกระทําการฟัง 
การสนทนา การฟังการเสนอข้อมูลของเด็กด้วยการเล่าเรื่องการการต้ังคําถามและตอบคําถามของเด็ก 
  2. การตัดสินการเรียนรู้ของเด็กด้วยผลงาน ซึ่งผลงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ใน
ห้องเรียนนอกจากนั้นวิธีประเมินผลการเรียนประวัติศาสตร์ท่ีสามารถทําร่วมกับการประเมินวิธีอื่นคือ 
การใช้ร่องรอยของการเรียนประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายอีก เช่น บันทึกของครูภาพวาดหรืองานเขียน 
ข้อมูลปรินท์เอ้าท์คอมพิวเตอร์ กราฟ แผนภูมิ เส้นเวลา (Time line) รูปภาพงานปั้น การบันทึก 
บันทึกการวางแผนงาน  
 กรมวิชาการ (2545: 219) ได้กําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้ดังนั้นการ
วัด ประเมินการเรียนรู้ดังกล่าว จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง อันเป็นการประเมินผลท่ีเอื้อต่อ
การค้นหา ความสามารถอันแท้จริงของผู้เรียนในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเน้น
ความสามารถ และ คุณลักษณะท่ีแท้จริงของผู้เรียน จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น 
  1. การทดสอบ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ ความคิด และความก้าวหน้า 
ในสาระการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดหลายแบบ เช่น แบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบบรรยายความ แบบ 
เติมคําส้ันๆ แบบจับคู่ แบบผิด-ถูก เป็นต้น 
  2. การสังเกต เป็นการประเมินพฤติกรรม อารมณ์ การมีปฏิ สัมพันธ์ของผู้เรียน 
ความสัมพันธ์ในระหว่างทํางานกลุ่ม ความร่วมมือในการทํางาน การวางแผน ความอดทน วิธีการ แก้ปัญหา 
และการทํากิจกรรมต่างๆ ผู้สอนสามารถใช้การสังเกตได้ตลอดเวลา ผู้สอนอาจมีเครื่องมือ ในการสังเกต โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของส่ิงท่ีสังเกต กําหนดเกณฑ์ และร่องรอยท่ีจะใช้เป็น แนวทางในการสังเกตแล้ว
จัดทําเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบประมาณค่า (Rating scale) เป็นต้น 
  3. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซักถามพูดคุย เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีไม่อาจพบเห็น 
อย่างชัดเจนในส่ิงท่ีนักเรียนทํา และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยอย่างไม่เจาะจง 
ซึ่งจะทําให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องชัดเจนกับสภาพความเป็นจริง 
  4. การประเมินภาคปฏิบัติ เป็นการประเมินการกระทําการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน 
การสร้างผลงานช้ินงานให้สําเร็จ การประเมินภาคปฏิบัติจะต้องจัดทําเครื่องมือ ประเมิน โดยผู้สอน 
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จัดทําประเด็นการประเมิน และองค์ประกอบการประเมิน และจัดทําเครื่องมือ ประกอบการประเมิน
ด้วย เช่น Scoring rubric, Rating scale, Check list เป็นต้น 
  5. Scoring rubric เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน เพื่อ 
อธิบายลักษณะ และคุณภาพของงาน หรือการกระทําเป็นระดับคุณภาพ หรือปริมาณ หรือระดับ
ความสามารถ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน และเป็นข้อมูลสําคัญแก่ครู โดยผู้ประเมินอาจจะให้
คะแนนเป็นภาพรวม หรือจําแนกองค์ประกอบก็ได้ 
  6. การประ เมินแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio assessment) เป็น การประเมิน
ความสามารถ ในการผลิตผลงาน การบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ ความพยายาม ความรู้สึก 
ความคิดเห็นของ นักเรียนท่ีเกิดจากการสะสม รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงาน การสะท้อนความ
คิดเห็นต่อผลงานการประเมินผลในการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่ิงท่ีจําเป็น เพราะหากมีการเรียน
การสอน ท่ีมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีการประเมินผลการเรียนการสอนก็จะไม่ทราบว่าในการสอน      
เด็กมีการเรียนรู้เป็นอย่างไรกล่าวได้ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ คือการตัดสินส่ิงท่ีเด็กการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังไว้ 
 

 กําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้ดังนั้นการวัด ประเมินการเรียนรู้
ดังกล่าว จะเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง อันเป็นการประเมินผลท่ี เอื้อต่อการค้นหา 
ความสามารถอันแท้จริงของผู้เรียนในการวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเน้นความสามารถ และ 
คุณลักษณะท่ีแท้จริงของผู้เรียน จะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 

ตอนท่ี 3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism) 
ลักขณา สริวัฒน์   (2557: 185-188) ได้ก ล่าวถึ งทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ไว้ดังนี้ 
3.1 ความหมายทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism)  
แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ ซึ่งมี

ความหมายท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยาเริ่มต้นด้วยเพียเจต์ (Piaget) ท่ีเสนอ
ไว้ว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นเอกนัย และวีกอทสกี (Vygotsky. 1978) 
ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่าเกิดจากการส่ือสารทางภาษากับบุคคลอื่น ซึ่งผลงานเขาเป็น
ท่ียอมรับกันในประเทศรัสเซียและเริ่มเผยแพร่สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรป สำหรับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
ปัญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต์ 
(Piaget) ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลำดับขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สยุมพร  ศรีมุงคุณ. (ออนไลน์)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) 
ไว้ว่าเป็นทฤษฏีท่ีให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ รวมท้ังโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่าง 
ๆ เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องจัดกระทำกับข้อมูล นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ

https://www.gotoknow.org/posts/341272
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ปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการท้ังด้าน
สติปัญญาและสังคมควบคู่กันไปหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้าง
ความรู้ (process of knowledge construction)  

 เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ท่ีแน่นอนตายตัว 
ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายท่ีหลากหลาย  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทำกับข้อมูล
หรือประสบการณ์ต่างๆ  และจะต้องสร้างความหมายให้กับส่ิงนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบท
จริง ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น  ผู้เรียน
ได้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีโดยผู้เรียนจะนำตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้  

บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีนี้มีลักษณะท่ียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล การประเมินควรใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลาย การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วยซึ่งในกรณีท่ีจำเป็นต้องจำลองของจริง
มาก็สามารถทำได้แต่เกณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในโลกความจริงด้วย 

 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฏีท่ีให้ความสำคัญกับกระบวนการ
และวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  รวมท้ังโครงสร้างทางปัญญาและ
ความเช่ือท่ีใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่างๆ  เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องจัดกระทำ
กับข้อมูล  นอกจากกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นกระบวนการปฏิ สัมพันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็น
กระบวนการทางสังคมด้วย  การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการท้ังด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  

 

3.2 หลักการสำคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
    3.2.1 ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้

ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน 
   3.2.2 การเรียนรู้ตามแนว (Constructivism) โดยโครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของความ

พยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเองผู้สอนไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้โดย
จัดสภาพการณ์ท่ีทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 

   3.2.3 การท่ีผู้เรียนไม่ได้รับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู้นั้นมาเป็นของตนทันที แต่จะแปล
ความหมายของข้อมูลความรู้เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของตนและเสริมขยายและทดสอบการแปล
ความหมายของตนด้วย 

   3.2.4 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการท่ีแต่ละบุคคลได้สร้างความรู้ขึ้นและทำให้สำเร็จโดยผ่าน
กระบวนการของความสมดุล ซึ่งกลไกของความสมดุลเป็นการปรับตัวของตนเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม
เพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลท่ีประกอบด้วยกระบวนการ 2 ประการคือ 

                1) การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมและซึมซับหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
โดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิด ความรู้ในโครงสร้างท่ีเกิดจากการเรียนรู้เดิมท่ีมีอยู่ 

                2) การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ี ต่อ
เนื่องมาจากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึมคือ เมื่อได้ซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไปในโครงสร้างเดิม
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แล้วจะทำการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในสมองก่อนแล้ว แต่ถ้าเข้า
กันไม่ได้ก็จะทำการสร้างใหม่ข้ึนมาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นั้น 

 

3.3 ลำดับขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
      3.3.1 ขั้นแรกเริ่มจากประเด็นปัญหาท่ีผู้เรียนมีความสนใจ ซึ่งประเด็นปัญหานั้นต้องเป็นส่ิง

ท่ีเด็กให้ความสำคัญหรือสนใจ เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจเบื้อต้นในการเรียนรู้หรือครูทำให้เด็กเห็นว่า
เป็นส่ิงสำคัญสำหรับชีวิต เรียกขั้นนี้ว่า Assimilation 

     3.3.2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นเรื่องธรรมดาท่ีบุคคลต้องการจะเรียนรู้ในส่ิงใดต้องคิด
ทบทวนว่าเรามีความรู้ในส่ิงนั้นมากน้อยเพียงใดเพื่อจะวางกลไกหรือสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเกิดการถ่ายโอน (Transfer) ในสถานการณ์นี้อาจทำให้ เกิดภาวะไม่สมดุล 
(Disequilibrium) ซึ่งจะทำให้บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในสภาพสมดุล (Equilibrium) โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 

   3.3.3 ขั้นแสวงหาหนทางหรือทางเลือกด้วยกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซึ่งในสถานการณ์นี้
เป็นสถานการณ์ท่ีผู้เรียนใช้ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองนำมาไตร่ตรองอย่างเป็นระบบดำเนินการตรวจสอบ 
ประเมินเพื่อคล่ีคลายไปสู่ความกระจ่างแจ้งในประเด็นปัญหา (Accommodation) 

 

จากลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี้สามารถนำมาใช้ใน
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของวีกอทสกี (Vygotsky) โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ได้แก่ พ่อ แม่ และเพื่อนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Context) จะช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีเข้มข้นอย่างสมจริงจากประสบการณ์ท่ีหลากหลายจนเกิดองค์ความรู้ สำหรับลำดับ
ขั้นของการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism ท้ังสามข้ันจะนำไปสู่การเกิดโครงสร้าง
ทางปัญญา (Cognitive Structure) และก่อให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีได้เรียนรู้ท่ีลึกซึ่งและตรึงแน่นอยู่ใน
ความทรงจำตลอดไป 

 

3.4 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการได้ ดังนี ้
   3.4.1 กฎเกณฑ์ของผู้ท่ีจะจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย

ปัญญา หรือ Constructivism นั้น ผู้ท่ีจะจัดการเรียนการสอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อท่ีให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาท่ีมีความหมายจริงๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริงของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนแต่
ละคนต่างก็มีความต้องการและมีประสบการณ์ซึ่งสามารถประยุกต์นำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงและ
ต้องการสร้างองค์ความรู้เหล่านั้น ผู้จัดการเรียนการสอนควรจัดเตรียมหากลุ่มหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิกิริยาต่อกันและได้คิดแก้ปัญหาต่างๆ ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรช่วยเหลือโดยการแนะแนวทางและส่ังสอนหรือฝึก (Coaching) สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
ใช้แนวคิดของ Constructivism จะจัดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 

1) กรณีศึกษา (Case Studies) หรือการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้  
2) การนำเสนอผลงานหรือช้ินงานให้ปรากฏแก่สายตาหลายด้านหลายมิติหรือการจัดทำส่ือ

แนะแนวทางให้เสนอแนะแนวทางให้เสนอแนะ (Presenting Work Production) 
3) การกำกับดูแลหรือการฝึกงาน (Coaching) 
4) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative  Learning) 
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                 5)   การเรียนรู้โดยการสืบค้น (Discovery Learning) 
                 6)   การเรียนรู้โดยการกำหนดสถานการณ์ (Situational Learning) 
      3.4.2 การใช้ Constructivism ภายใต้เงื่อนไขท่ีมีส่วนสนับสนุนทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 
                 1) การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นในกระบวนการท่ีได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้เรียนต่อ
ผู้เรียน 
                 2) ผู้เรียนจะรวบรวมจัดองค์ความรู้ปัจจุบันท่ีมีอยู่แล้วจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับความ
เข้าใจในสถานการณ์ใหม่ๆ และสถานการณ์ท่ีต่างกันตามท่ีได้มา 
                 3) แหล่งการเรียนรู้หรือทรัพยากรท่ีหลากหลายมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในจำนวนมากเท่าท่ี
สามารถจัดหามาได้เพื่อช่วยเหลือในการสืบค้น 
                 4) มีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถทำผลงานช้ินงาน หรือทำการปฏิบัติการใดๆ สำหรับผู้เรียนใน
การสืบค้นและประเมินผลองค์ความรู้ 
 3.4.3 ทักษะต่างๆใดๆก็ตามท่ีควรได้รับการเรียนรู้ด้วย Constructivism เช่น การประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานด้วยความรวดเร็วจากการใช้กระบวนการของคอมพิวเตอร์ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่ีกว้างและมี
น้ำไหลผ่าน การวิจัยหาวิธีบำบัดรักษาตัวเองจากโรคต่างๆได้ เป็นต้น 
 

 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองแม้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนจะไม่เน้นการให้เนื้อหาท่ีผู้เรียนจะต้องเรียน แต่เน้นท่ีตัวผู้เรียนและประสบการณ์ของผู้เรียนซึ่ง
หมายความว่า การท่ีผู้เรียนไม่รับเอาหรือเก็บเอาไว้แต่เฉพาะข้อมูลท่ีได้รับแต่ต้องแปลความของข้อมูล
เหล่านั้นด้วยประสบการณ์และมีแรงเสริมขยายตลอดจนการทดสอบการแปลความนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นทฤษฎี Constructivism นั้นจึงมีจุดด้อยคือ ผู้เรียนท่ีมีความต้องการความรู้ท่ีมีความหมายและมี
นัยสำคัญต่อผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอน มิใช่ว่าจะมาทำนายว่าพวกเขามีความรู้ความสามารถมาก
น้อยเพียงใด เพราะว่าผู้เรียนท้ังหลายต่างกำลังสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) นั่นคือผล
ของการทำงานหรือการสร้างผลงานต่างๆ ล้วนต้องการผลงานเหมือนกันทุกครั้ง เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การเรียน โครงงานจากส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ซึ่งดูท่ีผลผลิตแล้วจะไม่ตรงกับแนวคิด
ของ Constructivism 
  

ตอนท่ี 4 การจัดการเรียนรดูวยกระบวนการสืบเสาะหาความรแูบบ 5Es 
 4.1 ความเปนมาของรูปแบบการสืบเสาะหาความรู     

 คาร์พัส (Lawson. 1995: 134 – 139; citing Karpus. 1967) ซึ่งนําเสนอรูปแบบวงจรการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกา (Science Curriculum 
improvement study program: SCIS) มีกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสํารวจ (Exploration)  
2. ขั้นสร้าง (Invention) 
3. ขั้นค้นพบ (Discovery) 

วงจรการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาท้ัง 3 ขั้นตอนมี 2 ขั้นตอนเท่านั้นท่ีมีช่ือแตกต่างกัน แต่คําอธิบาย
ใกล้เคียงกันในแต่ละขั้นตอนมีสาระสําคัญ ดังนี้ (Lawson, 1995: 134 - 139) 
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1. ขั้นสํารวจ (Exploration phase) เป็นขั้นท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต 
ต้ังคําถามและคิดวิเคราะห์ สํารวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึกโดยอาจปฏิบัติกิจกรรม
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก คือสังเกต ต้ังคําถาม เพื่อ
กระตุ้นและช้ีแนะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนค้นพบหรือสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง 

2. ขั้นแนะนําคําสําคัญขั้นสร้างมโนทัศน์ขั้นได้มาซึ่ งมโนทัศน์  (Term introduction/ 
concept formation / concept acquisition) เป็นขั้นท่ีครูมีบทบาทสูงโดยต้ังคําถามกระตุ้นและ
ช้ีแนะให้ นักเรียนคิดเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้ปฏิบัติในขั้นสํารวจ โดยครูแนะนําและอธิบายคําศัพท์ท่ีสําคัญ
ของมโนทัศน์ นั้นๆ เพื่อให้นักเรียนจัดเรียบเรียงความคิดใหม่ ขั้นนี้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อ
ค้นหามโนทัศน์ จากข้อมูลและการสังเกตในขั้นสํารวจ 

3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept application phase) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้ นักเรียน
นํามโนทัศน์ท่ีค้นพบ หรือเกิดการเรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือปัญหาใหม่ อันจะ
ทําให้นักเรียนขยายความเข้าใจมโนทัศน์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น 
 เบอร์แมน (Abruscato. 1996: 37; citing Barman. 1989) ได้ดัดแปลงและพัฒนาวงจร 
การเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก ่

1. ขั้นสํารวจ (Exploration phase)  
2. ขั้นแนะนํามโนทัศน์ (Concept introduction phase)  
3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept application phase)  
4. ขั้นประเมินผลและอภิปราย (evaluation and discussion phase) 

มาติน และคณะ (Martin. 1994: 193) ได้ปรับปรุงวงจรการเรียนรู้ของบาร์แมน ได้แก่ 
1. ขั้นสํารวจ (Exploration phase)  
2. ขั้นอธิบาย (Explanation phase)  
3. ขั้นขยายมโนทัศน์ (Expansion phase) 
4. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) 

ต่อมา บีบี และคณะ (Bybee. 1990; citing Lawson, 1995: 164 - 164) นักพัฒนา 
หลักสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอรูปแบบของ
วงจร การเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนสร้างความสนใจ ให้นักเรียน 
เกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนต้ังคําถาม กําหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา 
  2. ขั้นสํารวจค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหา ดําเนินการ  
สํารวจสอบสืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนการสํารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ เช่น การ
สังเกต การวัด การทดลอง และรวบรวมข้อมูล 

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ และจัด 
กระทํา ข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนในการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ นิยาม 
คําอธิบายและทักษะไปสู่สถานการณ์ใหม่ 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้ของ 
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นักเรียน โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 จากนั้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 44 - 45) ได้ดําเนินการ 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้มาตามลําดับ ในระยะแรกเน้นการ
ใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แต่กําหนดแนวการทํากิจกรรมค่อนข้างมาก ให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกคิด ตาม ระยะต่อมาพัฒนาให้มีปัญหาปลายเปิด ให้นักเรียนได้คิดวางแผนออกแบบการทดลอง 
และลงมือ ปฏิบัติ ฝึกค้นคว้าตรวจสอบด้วยความคิดของตนเองมากขึ้น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในระยะต่อมา คือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมข้ันสุดยอดท่ีนักเรียน
เป็นผู้ระบุปัญหา หรือคําถามตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม แล้ววางแผนวิธีการท่ีจะ
แก้ปัญหาด้วยการสร้างทาง เลือกท่ีหลากหลายโดยใช้ความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เรียนรู้มา มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการ
แก้ปัญหา สรุปเป็นความรู้ใหม่ และได้พัฒนาต่อมา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
  1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ 
ซึ่ง อาจเกิดขึ้นเองจากเรื่องท่ีสงสัย จากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุ่ม เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับ
ความรู้ เดิมท่ีเพิ่งเรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ใน
กรณีท่ียัง ไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอ
ประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นท่ีครูกําลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้ศึกษา 
เมื่อมีคําถามท่ีน่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็น ท่ีต้องการศึกษา จึงร่วมกัน
กําหนดขอบเขตและแจกแจง รายละเอียดของเรื่องท่ีศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมท้ังการ
รวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นําไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือ
ประเด็นท่ีจะศึกษามากขึ้น และมี แนวทางในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 
  2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามท่ี
สนใจ ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วให้มีการวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน 
กําหนด ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการ
ตรวจสอบ ทําได้หลายวิธี เช่นทําการทดลองทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
สร้าง สถานการณ์จําลองการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล อย่างเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ในขั้นต่อไป 
  3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ
สํารวจตรวจสอบแล้วจึงนําข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได้ในรูปต่างๆ 
เช่น บรรยายสรุปสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือวาดรูปสร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้ 
เป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีกําหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
  4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับ
ความรู้เดิม หรีแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
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หรือเหตุการณ์ อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึ่งจะช่วยเช่ือมโยงกับเรื่อง
ต่างๆ ทําให้ เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
  5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ 
ว่า นักเรียนมีความรู้อะไรบ้างอย่างไร มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 
การนําความรู้และแบบจําลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ จะนําไปสู่ข้อ
โต้แย้ง หรือข้อจํากัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคําถาม หรือปัญหาท่ีต้องการสํารวจตรวจสอบต่อไป 
ทําให้ เกิดกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry cycle  
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จึงจากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้โดย
วงจรการเรียนรู้ 5E เป็นรูปแบบ การเรียนการสอนหนึ่งท่ีผู้เรียนได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อนําประสบการณ์ใหม่ ปรับให้เข้ากับประสบการณ์เดิม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้การสร้าง
ความสนใจ การสํารวจและค้นหาการอธิบาย และลงข้อสรุป การขยายความรู้ และการประเมินผล 
 

 4.2 ทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบการสืบเสาะหาความรูแบบ (5Es)     
 ทิศนา แขมณี (2545: 90 – 91) รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) โดยมี
รากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piagets Theory of Cognitive 
Development) ซึ่งอธิบายว่าพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการดูด
ซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมทราบข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทาง
ปัญญาท่ีมีอยู่เดิมหากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น(Disequilibrium) บุคคลจะ
พยายามปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
เพียเจต์ เช่ือว่าคนทุกคนจะมีพัฒนาเชาว์ปัญญาเป็นลําดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับ
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการคิด เชิงตรรกะ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนา ความสมดุลของบุคคลนั้น   
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และ พเยาว์ ยินดีสุข (2548: 24) ท่ีกล่าวว่า แนวคิดคอนตรัคติวิสต์     
เป็นกระบวนการพัฒนาสติปัญญาท่ี ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ของตนเอง โดยพยายามค้นพบ
ความรู้จากการตรวจสอบข้อมูลท่ีขัดแย้ง กับความรู้เดิม กระบวนการสร้างความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังการดูดซึมและการปรับขยายข้อมูล กลายเป็นความรู้ใหม่ท่ีมีความซับซ้อนขึ้นการสร้างความรู้เป็น
กระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับโครงสร้างความรู้เดิมซึ่งอัทคินสัน เสนอขั้นตอนของการสร้าง
ความรู้ไว้ ดังนี้ 
  1. เริ่มจาการการรับรู้ ผ่านประสามสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ การสัมผัส การได้ยิน          
การมองเห็น การดมกล่ิน และการชิมรส ข้อมูลต่างๆท่ีผู้เรียนใส่ใจจะเคล่ือนย้ายเข้าสู่ความจําระยะส้ัน 
มี 2 อย่าง คือ การรู้จัก และการใส่ใจ 
  2. การเรียกคืนความรู้ท่ีจัดเก็บอยู่ในความจําระยะยาว การจัดเก็บความรู้เกี่ยวข้อง 
กับการกระตุ้นมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับความจําระยะยาวและมโนทัศน์ท่ีถูกกระตุ้นนี้จะลดความยาว
ของ เครือข่ายมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องลงมโนทัศน์ท่ีถูกกระตุ้นก็จะถูกเรียกเข้าสู่ความจําระยะส้ัน 
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  3. การเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสกับข้อมูลท่ีเป็น 
ความรู้เดิม ในการเช่ือมโยงข้อมูลนั้นเป็นการอธิบายการแปลความหมาย การประเมิน การเปรียบเทียบ 
และการโต้แย้งข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมทําให้เกิดการดูดซึมและการปรับโครงสร้างทางความคิด 
 รูปแบบการเรียนการสอน 5Es เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี คอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์      
จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการสืบสอบ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนตามลําดับ ซึ่งนักการ
ศึกษา และองค์กรทางการศึกษาได้อธิบายข้ันตอนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 5Es ไว้ดังนี้ 
 ลอร์สัน (Bybee. 1999; citing Lawson. 1995: 164 - 165) นักพัฒนาหลักสูตรจาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดทําหลักสูตรชีววิทยา (Biological ScienceCurriculum 
Study : BSCS) ของประเทศสรัฐอเมริกา ได้อธิบายขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
5Es ซึ่งมี 5 ข้ันตอน ไว้ดังนี้ 
  1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนสร้างความสนใจ ให้นักเรียน 
อยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนต้ังคําถาม กําหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา 
  2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหา 
ดําเนินการสํารวจตรวจสอบสืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนการสํารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 
เช่น การสังเกต การวัด ทดลอง และการรวบรวมข้อมูล 
  3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ และ จัด
กระทําข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น สรุปผลและอภิปราบผลการทดลอง 
  4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนในการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ นิยาม 
คําอธิบายและทักษะ ไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
  5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักเรียน โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
5Es นั้น มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการ ทางสติปัญญาของเพียเจต์ โดยมีผู้เรียนได้รับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ๆ จะเกิดการ   
ซึมซับเข้าสู่ โครงสร้างทางความคิดท่ีมีอยู่ แต่ถ้าโครงสร้างทางความคิดท่ีมีอยู่ ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ หรือข้อมูลนั้นๆ จะทําให้เกิดภาวะไม่สมดุล จากนั้นผู้เรียนจะค่อยๆ ปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางความคิดเข้า สู่สภาวะสมดุลอีกครั้ง 
 

 4.3 ความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es      
 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 37) ได้ให้ความหมาย
ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นวิธีสอนท่ีเน้นความสําคัญท่ีผู้เรียนเป็นสําคัญ วิธีการสอนนี้ 
เป็นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนค้นคว้า
ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัย และพยามยามหาข้อสรุปจนใน
ท่ีสุดจะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีศึกษานั้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ครูผู้สอนมีหน้าท่ีเป็น
ผู้สนับสนุนช้ีแนะช่วยเหลือตลอดจนแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน 
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 ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหา 
เหตุผล ทําให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเองโดยผู้สอนต้ังคําถามประเภท 
กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาได้เองสามารถนําการแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ ใน 
ชีวิตประจําวันได้ 
 สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 57) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ       
สืบเสาะหาความรู้ว่า หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้  
โดย ผู้สอนต้ังคําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฏเกณฑ์หรือสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมในสภาพการณ์
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
 สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เป็นการจัดกิจกรรมท่ีจะทําให้ผู้เรียนพยายามสร้าง 
ความรู้ใหม่ โดยอาศัยฐานความรู้เดิมเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เพราะการท่ีผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญและเข้าใจความรู้นั้นดียิ่งขึ้น 
มากกว่าท่ีครูจะเป็นเพียงผู้บอกและบรรยาย เพราะผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง 
 

 4.4 ประเภทของรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es      
 คาริน และ ซันด์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544: 58 - 59; อ้างอิงจาก Carin; & Sund. 1980) 
ได้แบ่งประเภทการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3 ประเภท โดยใช้บทบาทของครูและ
นักเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้คือ 
  1. วิธีให้นักเรียนทํางานหรือปฏิบัติการทดลองปฏิบัติกิจกรรม (Student Exercise) 
หรือ (Guided Discovery) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้กําหนดปัญหาวางแผนการทดลองเก็บ
รวบรวม ข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือไว้เรียบร้อย นักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติการทดลองทํากิจกรรม
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นวิธีสืบสอบท่ีมีคําแนะนําปฏิบัติการหรือกิจกรรมสําเร็จรูป 
(Structured Laboratory) ลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของวิธีนี้ คือ 
   1.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ครูเป็นผู้อภิปรายโดยต้ังปัญหาเป็นอันดับแรก 
   1.2 ขั้นอภิปรายก่อนทํากิจกรรมการทดลอง อาจจะเป็นการต้ังสมมติฐาน
ครูอธิบาย หรือให้ คําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการทดลองว่ามีวิธีการอย่างไร จึงจะไม่เกิด
อันตรายและมีข้อควรระวังในการทดลองแต่ละครั้งอย่างไรบ้าง 
   1.3 ขั้นทําการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระทําการ
ทดลองเองทํากิจกรรมพร้อมท้ังบันทึกผลการทดลอง 
   1.4 ขั้นอภิปรายหลังการทดลองเป็นขั้นของการนําเสนอข้อมูล และสรุปผล 
การทดลอง ในตอนนี้ครูต้องนําการอภิปรายโดยใช้คําถาม เพื่อนํานักเรียนไปสู่ข้อสรุป เพื่อให้ได้
แนวคิด หรือหลักเกณฑ์ท่ีสําคัญของบทเรียน 
  2. วิ ธี สืบ สอบ ท่ี ครู เป็ น ผู้ วางแผน  (Teacher Planned Investigation) ห รื อ     
(Less Guided Discovery) เป็นวิธีสืบสวนท่ีครูเป็นผู้กําหนดปัญหาแต่ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหา
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ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้ังแต่การต้ังสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ทําการทดลองจนถึงสรุปผลการ
ทดลอง โดยมีครู เป็นผู้อํานวยความสะดวก ซึ่งอาจเรียกวิธีนี้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบไม่กําหนด
แนวทาง (Unstructured Laboratory) ลําดับข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้วิธีนี้คือ 
   2.1 สร้างสถานการณ์หรือปัญหา ซึ่งอาจทําโดยการใช้คําถาม ใช้สถานการณ์จริง 
โดยการสาธิตเพื่อเสนอปัญหา ใช้ภาพปริศนา หรือภาพยนตร์เพื่อเสนอปัญหา 
   2.2 นักเรียนนักวางแผนแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้แนะแนวทาง ระบุแหล่งความรู้  
   2.3 นักเรียนดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ 
   2.4 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
โดยมี ครูเป็นผู้ดูแลร่วมการอภิปรายเพื่อให้ได้ความรู้ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
  3. วิธีสืบสอบท่ีนักเรียนเป็นผู้วางแผนเอง (Student planned Investigation) หรือ 
(Free Discovery) เป็นวิธีการท่ีนักเรียนเป็นผู้กําหนดปัญหาเอง วางแผนการทดลองเอง เก็บข้อมูล 
ดําเนินการทดลองเก็บข้อมูล ตลอดจนสรุปผลด้วยตัวนักเรียนเอง วิธีนี้นักเรียนมีอิสระเต็มท่ีใน
การศึกษา ความสนใจ ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นเท่านั้นซึ่งอาจเรียกว่า วิธีสืบเสาะแบบอิสระ (Free 
Discovery) วิธีนี้ครูอาจใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกําหนดปัญหาด้วยตัวเอง ดังท่ี คาริน และ 
ซันด์ ได้ยกตัวอย่างปัญหาท่ีครูถามนักเรียน เช่น 
   3.1 ถ้านักเรียนเป็นครูและกําลังสนใจเลือกหาข้อท่ีจะศึกษาในภาคเรียนนี้ 
นักเรียน คิดว่าจะศึกษาเรื่องอะไร 
   3.2 ปัญหาสําคัญของชุมชนเราท่ีนักเรียนสนใจศึกษามีอะไรบ้าง 
   3.3 เมื่อนักเรียนประสบปัญหาในชุมชนของเรา เช่น ปัญหามลพิษ นักเรียน
ต้องการ อภิปรายเกี่ยวกับอะไร ลองสู่ให้เพื่อนฟังบ้าง 
   3.4 นักเรียนได้เรียนเรื่องของเกลือ แสง ความร้อน รังสี พฤติกรรมของสัตว์
แล้ว มีปัญหาใดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ท่ีนักเรียนสนใจจะศึกษา อาจศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ สุวิทย์ มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา, (2545: 137; อ้างอิงจาก วีรยุทธ วิเชียร
โชติ, 2524) ได้อธิบายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. Passive Inquiry การสอนแบบนี้ผู้สอนจะเป็นผู้ถามนํา โดยมีผู้เรียนเป็นฝ่ายตอบ 
เป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้สอนก็จะพยามยามกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนได้ต้ังคําถามอยู่เสมอสรุป คือ ผู้สอนจะ
เป็น ผู้ต้ังคําถามร้อยละ 90 ผู้เรียนจะเป็นผู้ต้ังคําถามร้อยละ 10 การสอนประเภทนี้เหมาะสําหรับการ
เริ่มสอนแบบ สืบสวนเป็นครั้งแรก หรือในช่วง 3 เดือนแรก เพราะผู้เรียนในระบบการศึกษาไทยยังไม่
คุ้นเคยกับการเป็น ผู้ซักถามผู้สอน 
  2. Combined Inquiry การสอนแบบนี้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ถามคําถาม คือ 
ผู้สอนจะเป็นผู้ต้ังคําถาม 50% และผู้เรียนจะเป็นผู้ต้ังคําถาม 50% การสอนชนิดนี้ใช้ในโอกาสท่ี
ผู้เรียน เริ่มคุ้นเคยกับการซักถามผู้สอนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีผู้สอนได้ฝึกผู้เรียนให้ต้ังคําถามแบบ
สืบสวน มานานประมาณ 3 เดือน ข้อควรระวังในการส่งเสริมให้ผู้เรียนต้ังคําถามคือให้ผู้เรียนคิดก่อน
การถาม ผู้สอนและหลักสําคัญคือ ผู้สอนพยายามไม่ให้คําตอบแต่จะส่งเสริมหรือถามต่อ เพื่อให้ผู้เรียน
ค้นพบ คําตอบด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
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  3. Active Inquiry การสอนแบบนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ถามและตอบเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอน 
มีหน้ามีแนะแนว หรือเน้นจุดสําคัญท่ีผู้เรียนมองข้ามไปโดยไม่ได้อภิบายอย่างเพียงพอสรุปก็คือผู้สอน 
จะเป็นผู้ต้ังคําถามเพียง 10% และผู้เรียนจะเป็นผู้ต้ังคําถาม 90% การสอนชนิดนี้ ผู้เรียนมีความ
ชํานาญ ในการใช้คําถามแบบสืบสวนสอบสวนแล้ว ผู้เรียนจึงสามารถต้ังคําถามและหาคําตอบด้วย
ตนเอง เป็น ส่วนใหญ่ 
 สําลี ทองธิว (2545: 143 – 145) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้          
โดย สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
  ระดับท่ีหนึ่ง วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับท่ีหนึ่ง พบว่า        
ใช้มากในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวไปในชนบท เป็นการเรียนการสอนท่ีครูเป็นผู้ต้ังปัญหาและ
กําหนด แนวทางการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอน และอย่างมีระบบระเบียบให้กับนักเรียน ปัญหา
หรือโจทย์ ส่วนใหญ่ครูนํามาจากสาระความรู้ท่ีระบุไว้ในหลักสูตรส่วนกลาง ส่ิงท่ีนักเรียนจะต้องทําคือ
ลงมือทํากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีครูจัดให้ ซึ่งในส่วนนี้ครูใช้วิธีการต่างๆ ภายใต้ส่ิง ท่ีครูเรียกว่า "วิธีสอน
หรือแนวการจัด การเรียนการสอน” มีต้ังแต่การใช้วิธีอธิบาย สาธิตวิธีการให้ดู จัดให้นักเรียนได้
อภิปรายกันในเรื่องท่ี ครูกําหนดและช้ีแนะให้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อควบคุมให้นักเรียนเดินไปสู่
จุดหมายปลายทาง ซึ่งในท่ีนี้ คือข้อค้นพบท่ีครูได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซึ่งโดยมากจะมี
คําตอบท่ีถูกต้อง เพียงคําตอบเดียว และถ้านักเรียนยังไม่สามารถไปถึงจุดหมายนั้น ครูจะให้นักเรียน
ทบทวนกระบวนการท่ีนักเรียนใช้ เพื่อ หาข้อบกพร่อง พยายามปรับปรุงแก้ไขดําเนินงานตามข้ันตอน 
เพื่อใหส้ามารถค้นพบส่ิงท่ีครูกําหนดไว้ให้ในท่ีสุด 
  ระดับท่ีสอง วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับนี้นับได้ว่า เป็นวิธี     
ท่ีครูใช้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีใกล้เคียงกับวิธีการของนักวิทยาศาสตร์ 
ในขั้นนี้ครู ได้เป็นผู้ต้ังปัญหาหรือกําหนดแนวทางการดําเนินการแสวงหาคําตอบอย่างเข้มงวดเหมือน 
ขั้นท่ีหนึ่ง แต่จะคอยให้คําแนะนําอยู่ใกล้ๆ และท่ีสําคัญคือ ครูจะให้แนวคําตอบท่ีมีความเป็นไปได้ไว้ 
หลายๆ แนว นักเรียนเป็นผู้ลงมือต้ังคําถาม และเลือกกิจกรรมท่ีจะทําเอง ท้ังยังสามารถปรับเปล่ียน 
กิจกรรมหรือแนวดําเนินการได้หลังจากท่ีลงมือทําไปแล้ว และพบว่ายังไม่ใช่ทางออกท่ีต้องการหรือได้ 
ข้อมูลใหม่ท่ีทําให้ต้องทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานของตน 
  ระดับท่ีสาม วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับสุดท้าย มีลักษณะ 
เหมือนกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบท่ีสองทุกประการ เพียงแต่วิธีนี้ นักเรียนจะ 
เป็นผู้กําหนดปัญหา เลือกวิธีและออกแบบข้ันการแสวงหาคําตอบ ตลอดจนเลือกเครื่องมือสําหรับเก็บ 
ข้อมูลด้วยตนเอง เป็นผู้วิเคราะห์ประเมินตัดสินข้อค้นพบจากหลักฐานและข้อมูลต่างๆ เอง บทบาท
ของ ครูในขั้นนี้คือเป็นท่ีปรึกษา แนะนําแหล่งข้อมูลสําหรับการค้นคว้า และแหล่งทรัพยากรท่ี
สนับสนุนการ ดําเนินงานให้นักเรียน ให้คําปรึกษาเรื่องการสร้างเครื่องมือ เรื่องการบริหารเวลาให้กับ
นักเรียนจัดสภาพ บริบทในห้องเรียนให้เอื้อต่อการทํางานอย่างอิสระของนักเรียน ตลอดจนจัดโอกาส
ให้นักเรียนได้นําเสนอ ผลการค้นคว้าเพื่อแลกเปล่ียนข้อค้นพบและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

 4.5 การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es     
 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es เป็นรูปแบบหนึ่งของการ 
พัฒนาการเรียนการสอน และช่วยสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนพยายามสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยฐาน 
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ความรู้เดิมเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพราะการท่ีผู้เรียนสร้าง 
ความรู้ด้วยตนเอง จะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญและเข้าใจ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้แบบ 5Es เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา สอดคล้องกับ
สมรรถนะ ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นอกจากนี้สมบัติ กาญจนา
รักพงค์ (2549: 10) ได้อธิบายข้อดี ของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว คือ มีการทบทวนความรู้เดิม เพื่อ
เช่ือมโยงกับกิจกรรม การเรียนรู้ใหม่ ผู้เรียนได้วางแผนออกแบบการทดลอง ได้ทํางานและเรียนเป็น
กลุ่ม มีโอกาสให้ความรู้ แก่เพื่อนและได้รับความรู้จากเพื่อน ได้ข้อสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเป็นอิสระท้ังในการทดลอง การนําเสนอผลงานและอภิปราย 
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจะต้องรู้จักแสวงหาเหตุผล หัดคิด หัดวิเคราะห์
ด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้เรียนประวัติศาสตร์ได้สนุกขึ้นและได้ผลดีมากขึ้น (เฉลิม มลิลา , 2522: 14) 
 ดังนั้นการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการดังกล่าวคือ การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถนําผู้เรียนไปสู่
การเสริมสร้างพลัง ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เต็มขีดความสามารถ โดยประยุกต์ใช้หลักการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เน้น บรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้
ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียน กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลหรือสภาพการท่ีปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการสํารวจ
หลักฐานอย่างรอบคอบการใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ในการจัด การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ คือ ผู้เรียนสามารถใช้การสืบเสาะหาความรู้ตามลําดับขั้นตอน
เพื่อศึกษา เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนําข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ท่ี
คล้ายคลึงกัน ในขั้นสร้างความสนใ จ (Engagement) ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยาก
เห็น สนใจส่ิงท่ีจะ เรียนรู้ในหัวข้อใหม่ ๆประเด็นคําถามทางประวัติศาสตร์ เช่น What, Where, 
When, Why, และ How สามารถนํามากระตุ้น ผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้  อีก ท้ังช่วยทบทวน
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจากการ ต้ังคําถามกระตุ้นให้คิดเพื่อนําไปสู่การระบุปัญหาและการ
คาดคะเนคําตอบล่วงหน้าในขั้นสํารวจ และค้นหา (Exploration) ผู้เรียนสามารถดําเนินการค้นหา
คําตอบของปัญหาจากประสบการณ์ตรงโดยผ่าน การทดลอง สํารวจการาสืบค้นข้อมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ หลักฐานช้ันต้น หลักฐานช้ันรอง แล้วนํามาแลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหว่างกัน 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) สามารถช่วย ฝึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ รู้จักใช้เหตุผล
ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ กระตุ้นให้ทําความเข้าใจในปัญหา ท่ีศึกษา อธิบายความเป็นไปได้ของ
คําตอบ วิธีการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ ท้ังท่ีเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ท้ังหลักฐานทางเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐาน ท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการ
ใช้คําถามเพื่อให้ได้ข้อค้นพบและทําความเข้าใจกับปัญหาท่ีศึกษา จนนํามาสู่ข้อสรุปในเรื่องนั้นๆ 
ขณะท่ีขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ผู้เรียนสามารถนําข้อค้นพบท่ีได้ มาเช่ือมโยงกับส่ิงรอบตัวของ
ผู้เรียน เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้สึกผ่านกิจกรรมการทดลองสํารวจศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ เพิ่มเติมหรือกําหนดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ และการนําความรู้ไปใช้ รู้จักนําเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์มา เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน
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ปัจจุบัน ซึ่งจะให้วิเคราะห์เหตุท่ีมาและผลท่ีเกิดได้นํามาสู่การวางแผนสําหรับข้างหน้าได้อย่าง
รอบคอบรัดกุม และประเมินผล (Evaluation) ข้อมูลความรู้กระบวนการส่ิงท่ีค้นพบจากหลักฐานและ
เหตุการณ์ต่างๆ ตามสภาพจริง 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es วิชาประวัติศาสตร์ประกอบด้วย 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรม มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก 
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนมีหน้าท่ีจัด
บรรยากาศการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์ หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง ประกอบด้วย 
  2.5.1 การสร้างความสนใจ (Engagement) หมายถึง ผู้สอนต้ังคําถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจส่ิงท่ีจะเรียนรู้ในหัวข้อใหม่ (ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมัยใด 
และ เพราะเหตุใด) โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกําหนดหัวข้อเรื่องท่ีศึกษาหรือประเด็นปัญหาจาก
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเนื้อหาของบทเรียน ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาแนวทาง
ของปัญหา ด้วยการกําหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคําตอบล่วงหน้า เพื่อให้รู้ขอบเขต และข้อเท็จจริง
จากหัวข้อท่ี รับผิดชอบ 
  2.5.2 การสํารวจและค้นหา (Exploration) หมายถึง ผู้เรียนแบ่งหน้าท่ีดําเนินการ
สํารวจ ค้นคว้าข้อมูลหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของหัวข้อเรื่องท่ีศึกษา หรือประเด็นปัญหาของ
เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นหนังสืออ้างอิง วารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ์ และ
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือข้อมูล นํามาเปรียบเทียบพิจารณาไตร่ตรองความถูกต้อง 
โดยสมาชิกภายใน กลุ่มมีส่วนร่วมในการรวบรวมคําตอบด้วยการอภิปราย 
  2.5.3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) หมายถึง ผู้เรียนทําความเข้าใจ
ข้อมูล หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหัวข้อเรื่องท่ีศึกษาหรือประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ นํามาอธิบายเนื้อหาสาระสําคัญ ผู้เรียนสรุปความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ในรูปของ
แนวคิดรวบยอดหรือ มโนทัศน์ (Concept) โดยกล่าวนําเสนอในช้ันเรียน และสรุปข้อมูลเป็นบทความ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ต่อไปได้ 
  2.5.4 การขยายความรู้ (Elaboration) หมายถึง ผู้เรียนออกแบบกิจกรรม เกม หรือ 
สถานการณ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีตนเองศึกษาหรือประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
นํามา ให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆทํากิจกรรมและตอบคําถาม ในกิจกรรมมีการประยุกต์ใช้ความรู้เช่ือมโยงกับ
ส่ิงรอบตัว โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการแก้ปัญหา ตัดสินใจ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง 
  2.5.5 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ผู้สอนและผู้เรียนประเมินการสืบ
เสาะหา ความรู้จากหัวข้อหรือประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนค้นพบ ผู้เรียน
ประเมินผล การนําเสนอแนวคิดรวบยอดและการกําหนดกิจกรรมตามหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหา
ของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่น 
 

  จากหลักการท่ีได้กล่าวมาข้องต้นสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
รูปแบบ  การเรียนการสอน5Es เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งท่ีเน้นกระบวนการสืบสอบโดยให้
ผู้เรียนได้สัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เพื่อนําประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์เดิม
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หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเป็นการพัฒนา
ทักษะการคิด ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) คือ การกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยาก
เห็น สนใจ ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ในหัวข้อใหม่ และทบทวยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน จาการต้ังคําถาม
กระตุ้นให้คิด เพื่อนําไปสู่การระบุปัญหาและการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้า 
  2. ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) คือ การดําเนินการค้นหาคําตอบของปัญหา
จาก ประสบการณ์ตรงโดยผ่าน การทดลอง สํารวจ การาสืบค้นข้อมูล การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ความคิดเห็น การส่ือสาร ภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม ตามท่ีออกแบบไว้ตามสมมติฐาน 
  3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) คือ การกระตุ้นให้ทําความเข้าใจใน
ปัญหา ท่ีศึกษา อธิบายความเป็นไปได้ของคําตอบ วิธีการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมไว้ โดยการใช้คําถามเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ และทําความเข้าใจกับปัญหาท่ีศึกษาจน
นํามาสู่ ข้อสรุปในเรื่องนั้นๆ 
  4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) คือ การนําข้อค้นพบท่ีได้มาเช่ือมโยงกับส่ิง
รอบตัว ของผู้เรียน เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้สึกผ่านกิจกรรมการทดลอง สํารวจ ศึกษา ค้นคว้าจาก
แหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ เพิ่มเติมหรือกําหนดกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ และการนําความรู้ไปใช้ 
  5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน จะแทรกอยู่
ใน ทุกขั้นตอน ผู้สอนออกแบบการประเมินท่ีหลากหลายท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 

 4.6 บทบาทครูและนักเรียนในการเรียนการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนการสอน 5Es     
 การนํารูปแบบการเรียนการสอน 5 Es ไปใช้ครูควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีครูควรมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทครูและบทบาทนักเรียน 
เพื่อช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของครูและนักเรียนในการ
เรียน การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5Es สรุปได้ดัง ตาราง 2.1  
 

ตาราง 2.1 บทบาทของครูและบทบาทนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5Es 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) 

1. สร้างความสนใจ 
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ต้ังคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด 
4. ดึงเอาคำตอบท่ียังไม่ครอบคลุมส่ิง
ท่ีนักเรียนคิดรวบยอดหรือเนื้อหา
สาระ 

1. ถามคำถาม เช่น ทำไมส่ิงนั้น จึง
เกิดขึ้น ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
ส่ิงนี้ 
2. แสดงความสนใจ 

2. ขั้นสํารวจและค้นหา 
(Exploration) 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน
ในการสำรวจคำตอบ 
2. สังเกตและฟังคำโต้ตอบกันระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน 

1. คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขต 
2 . ท ด ส อ บ ก า ร ค าด ค ะ เน แ ล ะ
สมมติฐาน 
3 . พ ย ายามห าท าง เลื อก ใน ก าร
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
3. ซักถาม เพื่ อนำไปสู่การสำรวจ
ตรวจสอบของนักเรียน 
4. ให้เวลานักเรียนในการคิดข้อสงสัย
ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
5. ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 

แก้ปัญ หาและอภิปรายทางเลือก
เหล่านั้นกับคนอื่น 
4. บันทึกการสังเกตและให้ข้อคิดเห็น 
5. ลงข้อสรุป 

3. ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิดหรือให้คำจำกัด
ความด้วยคำพูดของนักเรียนเอง 
2. ให้นัก เรียนแสดงหลักฐาน ให้
เหตุผลและอธิบายให้กระจ่าง 
3. ให้นักเรียนอธิบาย ให้คำจำกัด
ความและช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆท่ี
ได้จากข้อมูลหรือหลักฐาน 

1. อธิบายการแก้ปัญหาหรือคำตอบท่ี
เป็นไปได้ 
2. ฟังคำอธิบายของคนอื่นอย่างคิด
วเิคราะห ์
3. ถามคำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนอื่นได้
อธิบาย 
4. ฟั งและพยายามทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่ิงท่ีครูอธิบาย 
5. อ้างอิงกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติมาแล้ว 

4. ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 

1. คาดหวังให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์
จากการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆใน
แผนภาพ คำจำกัดความและการ
อธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้มาแล้ว 
2. ส่งเสริมส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ไป
ประยุก ต์ใช้หรือขยายความรู้และ
ทักษะในสถานการณ์ใหม่ 
3 . ใ ห้ นั ก เ รี ย น อ ธิ บ า ย อ ย่ า ง
หลากหลาย 
4. ให้นักเรียนอ้างอิ งข้อมูลท่ีมีอยู่
พร้อม ท้ั งแสดงหลักฐานและถาม
คำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
หรือได้แนวคิดอะไร (ท่ีจะนำกลวิธี
จากการสำรวจตรวจสอบครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้) 

1. ช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ท่ีได้จาก
ข้อมูลหรือหลักฐาน คำจำกัดความ
คำอธิบาย และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ท่ี ค ล้ า ย กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ท่ี ค ล้ า ย กั บ
สถานการณ์เดิม 
2. ใช้ข้อมูลเดิมในการถามคำถาม
กำหนดจุดประสงค์ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจ และออกแบบการทดลอง 
3. ลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก
หลักฐานท่ีปรากฏ 
4. บันทึกการสังเกตและอธิบาย 
5. ตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อนๆ 

5. ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) 

1. สังเกตนักเรียนในการนำความคิด
รวบยอดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ 
2. ประเมินความรู้และทักษะของ
นักเรียน 
3. หาหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนได้
เปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรม 

1. ตอบคำถาม โดยใช้ก าร สังเกต
หลักฐานและคำอธิบาย ท่ียอมรับ
มาแล้ว 
2. แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดหรือทักษะ 
3. ประเมินความก้าวหน้าหรือความรู้
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
4. ให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
5. ถามคำถามปลายเปิด เช่น ทำไม
นักเรียนคิดเช่นนั้น มีหลักฐานอะไร
เกี่ยวกับส่ิงนั้น และจะอธิบายกับส่ิง
นั้นอย่างไร 

ด้วยตนเอง 
4. ถามคำถามท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
ให้มีการสำรวจตรวจสอบต่อไป 

ท่ีมา: Montgomery County Public Schools. 2001 : Online; citing Bybee; et al. 1990. 
  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5Es เป็นภาษาอังกฤษว่า Inquiry Cycle หรือวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้นั้นสืบ
เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เมื่อส้ินสุดการประเมินแล้ว ครูและนักเรียนก็
สามารถเข้าสู่วฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ใหม่ได้ต่อไป เหตุผล เพราะในชีวิตจริงมีเรื่องราวหรือส่ิงท่ี
ชวนสงสัย น่าศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด หากท้ังครูและนักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่เรี ยน
ตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es จึงเป็นวัฏจักรต่อเนื่องไป  

          
 

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 90) 
 
 
 
 
 
 

 4.7 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es สําหรับครูในชั้นเรียน  
 ชาตรี เกิดธรรม. (2545: 36) ในการสอนแบบนี้ครูคือผู้แนะแนวทาง คอยช่วยเหลือนักเรียน 
และสร้างสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ฉะนั้นครูควรมีบทบาท 3 ประการ คือ  
  1. ป้อนคำถามให้นักเรียนเพื่อนำไปสู่การค้นคว้า ครูจะต้องรู้จักป้อนคำถาม จะต้องรู้ 
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      ว่าถามอย่างไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิด 
  2. เมื่อได้ปัญหาแล้วให้นักเรียนท้ังขั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหากำหนดวิธีการ 
     แก้ปัญหาเอง 
  3. ถ้าปัญหาใดยากเกินไป นักเรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ ครูกับนักเรียน 
      อาจร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อไป 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 38) 
กล่าวว่า บทบาทของครู ในการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ มีดังนี้ 
  1. การวางแผนเตรียมการล่วงหน้า เพื่อความสนใจในบทเรียน และกิจกรรมท่ีจะ ปฏิบัติ 
  2. ในการจัดกิจกรรมต้องกระตุ้น ให้ผู้เรียนคิดมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการสร้าง 
      แรงจูงใจและเสริมแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
  3. ควรเลือกใช้คําถามท่ีมีความยากง่าย พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน ไม่
               ควรบอกคําตอบทันทีควรแนะนําให้ผู้เรียนหาคําตอบได้เอง 
  4. ควรนําวิธีการสอนอื่นๆ เช่น การสาธิตการใช้คําอธิบายมาใช้เพิ่มเติมในกิจกรรม           
               สืบเสาะหาความรู้ 
 วิลสัน (สากิยา แก้วนิมิต 2548: 65; อ้างอิงจาก Wilson. 2005) กล่าวถึง ลักษณะของ
คําถามท่ีดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. คําถามควรจะมีลักษณะเปิดเพื่อการค้นคว้าอยู่ในขอบเขตเนื้อเรื่องท่ีศึกษา  
  2. จะสามารถตอบคําถามได้เมื่อมีการค้นคว้า  
  3. คําถามสามารถตอบได้หลายทางเลือก  
  4. คําถามมีความชัดเจน มีเหตุผล  
  5. พยายามหลีกเล่ียงคําบางคําท่ีมีความหมายเฉพาะท่ีอยู่ในคําถาม  
  6. ควรให้คําจํากัดความในคําบางคําท่ีมีความหมายเฉพาะท่ีอยู่ในคําถาม 
  7. คําถามท่ีสามารถถามเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้รู้ถึงข้อมูลท่ีไปศึกษาค้นคว้ามา 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543: 1) แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ีจัดทำเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมี
ระบบ และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2545: 409) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เป็นวัสดุ
หลักสูตรท่ีควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ (UNIT PLAN) ท่ีกำหนด ไว้ เพื่อให้การจัดการสอบบรรลุ
เป้าประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนโครงร่าง หรือพิมพ์
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เขียวที่กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดผลท่ีสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ส่วนแผนการเรียนรู้จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามบทเรียน (lesson) และประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามกำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม  
          กรมวิชาการ (2546: 1-2) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง แผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการใช้ส่ือการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จากคำอธิบาย
รายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งยึดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู้ ท่ีกำหนด อัน
สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
          อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 213) แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการเรียนรู้  เป็นคำใหม่ท่ี
นำมาใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เหตุท่ีใช้คำ “แผนการจัดการเรียนรู้” 
แทนคำ “แผนการสอน” เพราะต้องการให้ผู้สอนมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีบ่งไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ท่ีกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด”  
          สุวิทย์ มูลคำ (2549: 58) แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการเตรียมการสอนหรือกำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ มากำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้  
          วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ อ้างถึงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 187) แผนการสอนเป็นแผนท่ี
กำหนดขั้นตอนการสอนท่ีครูมุ่ งหวังจะให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ในเนื้อหา และ
ประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
         วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ อ้างถึงในสงบ  ลักษณะ (2533: 1) แผนการสอน คือการนำวิชาหรือ
กลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องทำแผนการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การใช้ส่ือ อุปกรณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์
การเรียนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อม
ของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในโรงเรียน  
          จากความหมายข้างต้นสรุปว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีผู้สอนจัดทำขึ้นจากคู่มือครูทำให้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด อย่างไรใช้ส่ือการเรียนอย่างไร มีการ
ประเมินอย่างไร 
 

 5.2 ความสำคัญของแผนจัดการเรียนรู้ 
 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2545: 409) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า การ
วางแผนจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่า ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละช่ัวโมงผู้สอนควรจะสอน
รายวิชาใด ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องราวอะไรบ้าง รวมทั้งการสำรวจสภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้และสามารถทำการประเมินผลผู้เรียนทำให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย 
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 5.3 ลักษณะของแผนจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2545: 159) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดีจะต้องสามารถตอบคำถามได้ ดังนี้ 
            1. จะให้นักเรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์อะไรบ้าง 
            2. จะเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้าง จึงจะทำให้นักเรียนบรรลุผล
ตามจุดประสงค์ 
            3. ครูจะต้องมีบทบาทอย่างไรในการจัดกิจกรรม ต้ังแต่ครูเป็นศูนย์กลางจนถึง
นักเรียนเป็นผู้จัดทำเอง 
           4. จะใช้ส่ือ/อุปกรณ์อะไรจึงช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ 
            5. จะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดคุณสมบัติตามท่ีคาดหวังไว้  
 

 5.4 องค์ประกอบและ รูปแบบของแผนจัดการเรียนรู้ 
  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 213-216) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อ
สำคัญดังต่อไปนี้ ส่วนนำ : รายวิชา / กลุ่ม ช้ัน ช่ือหน่วยการเรียนรู้ หรือช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวนเวลาท่ีสอน 

 
 
 

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 2. สาระการเรียนรู้ 
  3. กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 4. การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 
  5. แหล่งการเรียนรู้  6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534: 34) รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาแต่ละแห่งจะกำหนด อย่างไรก็ตาม
ลักษณะส่วนใหญ่ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
          1. แบบเรียงหัวข้อ รูปแบบนี้จะเรียงตามลำดับก่อนหลังโดยไม่ต้องตีตารางรูปแบบนี้ให้ความ
สะดวกในการเขียน เพราะไม่ต้องตีตาราง แต่มีส่วนเสียคือยากต่อการดูให้สัมพันธ์กันในแต่ละหัวข้อ 
ดังตัวอย่าง  
     ตัวอย่างรูปแบบการสอนแบบเรียงหัวข้อ 
     แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยที่………………………………............................ 
     หน่วยย่อยท่ี………………………………..ช้ัน………………………………………… 
     เรื่อง……………………………………………………เวลาเรียน…………………คาบ 
     1.  สาระสำคัญ ................................................................................................................. 
     2.  จุดประสงค์ 
         2.1  จุดประสงค์ปลายทาง…………..……………………………………….....…… 
         2.2  จุดประสงค์นำทาง…………………………………………………….......…… 
     3.  เนื้อหา …………………………………………………………….……….….…… 
     4.  กิจกรรมการเรียนการสอน.................................................................................…… 
     6.  การวัดและประเมินผล .............................................................................................. 
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     7.  กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม  หรือภาคผนวก 
    2.  แบบกึ่งตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่องๆตามหัวข้อท่ีกำหนด แม้ว่าต้อง 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540: 206) ใช้เวลาในการตีตารางแต่ก็สะดวกต่อการอ่าน ทำให้เห็น
ความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง  
     ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอนแบบกึ่งตาราง 
     แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชา………………………………..ช้ัน……………………… 
     หน่วยที่……………….เรื่อง……………………….เวลา……….คาบ  ........................................... 
     วันท่ี……………........................................................................................................................ 
สาระสำคั……………………………………………………...........………………………………… 
จุดประสงค์ปลายทาง   1. …………………………………………......................…………………… 
                             2. ………………………………………….......................………………… 

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เนื้อเร่ือง กิจกรรม   
การเรียนการสอน 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

  
  
  
  

  1.  ขั้นนำ 
……..........................................…... 
…………...........................……….. 
……............................……………. 
2.  ขั้นสอน 
….............................................…… 
…………............................………. 
……………............................……. 
3.  ขั้นสรุป 
…..............................................…… 
…………………………………….. 
4.  ขั้นวัดผล 
……................................................. 
………............................…………. 

      

ภาพประกอบท่ี 1 ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอนแบบกึ่งตาราง 
ท่ีมา: จาก หลักการสอน (หน้า 206),โดย อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, กรุงเทพมหานคร 

 

3.  แบบตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่องๆ คล้ายแบบกึ่งตาราง โดยนำหัวข้อ สาระสำคัญมาไว้ใน
ตารางด้วย ดังตัวอย่างตาราง 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540: 221-223) ตัวอย่างแผนการสอนกลุ่ม……………….ช้ัน……..เวลา……
คาบหน่วย……………………….. 

สาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อการสอน การวัด 
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      ขั้นนำ 
ขั้นสอน 
ขั้นสรุป 

    

ภาพประกอบท่ี 2  ตัวอย่างแผนการสอนแบบตาราง 
ท่ีมา: จาก หลักการสอน (หน้า 221-223),โดย อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, กรุงเทพมหานคร 

 

          กล่าวโดยสรุป แผนการสอนท่ีดีเป็นแผนการสอนท่ีให้แนวทางการสอนแก่ผู้สอนอย่างชัดเจน
ท้ังด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้ส่ือการสอน และการ
วัดผลประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ได้คิด 
ได้ทำ ได้แก้ปัญหา และให้เกิดทักษะกระบวนการสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ 
 

ตอนท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6.1 วิธีการและเคร่ืองมือสำหรับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 66) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดระดับของการดําเนินการไว้เป็น 4 
ระดับ คือ การวัดและประเมินระดับช้ันเรียน การวัด และประเมินระดับสถานศึกษา การวัดและประเมิน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การวัดและประเมินระดับชาติ ระดับท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้สอนมากท่ีสุด และ
เป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน คือการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน  
 6.1.1 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 สํานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา (2551: 67 - 68) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่ง
ประเภทเป็นอย่างไรบ้างจะช่วย ให้ ผู้สอนออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้น ในท่ีนี้ได้นําเสนอประเภทของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้   
  1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน   
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มี 4 ประเภท ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันตามทบบาท
จุดมุ่งหมาย และวิธีการวัดและประเมิน ดังนี้ 
   1.1 การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการ
ประเมิน ก่อนเริ่มเรียนเพื่อต้องการข้อมูลท่ีแสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพื้นฐาน
ท่ีจําเป็นต่อ การเรียน เพื่อให้ผู้สอนนําไปใช้กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วางแผน และออกแบบ
กระบวนการเรียน การสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท้ังรายบุคคล รายกลุ่มและรายช้ันเรียน 
   1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อ ค้นหาว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียน ส่ิงท่ีรู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการใช้ใน
ลักษณะ ประเมินก่อนเรียน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็น รายบุคคลท่ีมักจะเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด แล้วหาวิธีปรับปรุงเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถ พัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ท้ังการสังเกต การพูดคุย สอบถามหรือ
การใช้แบบทดสอบก็ได้ 



48 

 

 

 

   1.3 การประเมินผลย่อย (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ (Assessment for Leaming) ท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดย
มิใช่ ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆ อย่างเดียว แต่เป็นการท่ีครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน อย่างไม่เป็นทางการการด้วย ขณะท่ีให้ผู้เรียนทําภาระงานตามท่ีกําหนด ครูสังเกต ซักถาม      
จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไร หรือผู้สอน
ปรับปรุง อะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด การประเมินระหว่างเรียน
ดําเนินการ ได้หลายรูปแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตในการนําเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่าง
ผู้สอน กับผู้เรียนเป็นกลุ่มรายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลการสอบ เป็นต้น 
   1.4 การประเมินสรุปผลการเรียนรู้  (Summative Assessment) มัก
เกิดขึ้นเมื่อ จบหน่วยการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด และยังใช้เป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบกับ การประเมินก่อนเรียน ทําให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกด้วย การประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือ ประเมินได้หลากหลาย โดยปกติมักดําเนินการอย่างเป็นทางการ
มากกว่าการประเมินระหว่างเรียน 
  2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ 
มี 2 ประเภทท่ีแตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้ 
   2.1 การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) 
เป็น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์อง
ผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรือในช้ันเรียน 
   2.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) 
เป็น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้น 
 6.1.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี  และ 
เครื่องมือประเภทต่างๆ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยท่ัวไปมีจุดมุ่งหมาย 
3 ประการ คือ เพื่อรู้จักผู้เรียน เพื่อประเมินวิธีเรียนของผู้เรียนและเพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
ผู้สอนสามารถเลือกใช้ หรือคิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนําผล 
การประเมินไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีท้ังวิธีการและเครื่องมือวัด 
และประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) และแบบไม่ เป็นทางการ (Informal 
Assessment) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 68 - 72) 1. วิธีการและเครื่องมือวัด
และประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการได้มาซึ่งข้อมูล ผลการเรียนรู้ท่ีนิยม
ใช้กันมาแต่ด้ังเดิม เช่น วัดและประเมินโดยการจัดสอบ และ ใช้แบบสอบหรือแบบวัด (Test) ท่ีครูสร้าง
ขึ้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ในการวัด และประเมินท่ีได้ผลเป็นคะแนนและนําไปใช้ในการ
เปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียน และ หลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการหรือใช้เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อส้ินสุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชา วิธีการและเครื่องมือวัดและ
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ประเมินผล แบบเป็นทางการเหมาะสําหรับการประเมิน เพื่อตัดสินมากกว่าท่ีจะใช้เพื่อประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน หรือเพื่อหาจุดบกพร่องสําหรับนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม 
วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้แบบเป็นทางการ ท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศในเชิง
ปริมาณมีข้อสังเกตท่ีผู้สอนต้องระมัดระวังในการนําไปใช้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เป็น
ตัวแทนของระดับความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนคือข้อมูลต้อง ได้มาจากวิธีการวัดท่ีถูกต้อง 
เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง สามาระ
วัดได้ตรงตามส่ิงท่ีต้องการวัด และมีความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึงผลการวัดมีความคงเส้นคงวา 
เมื่อมีการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องมือคู่ขนานหรือวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบและเช่ือถือได้ (Acceptable) 
  2. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่ เป็นทางการ ( Informal 
Assessment) เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูล
หลากหลายท่ีผู้สอน เก็บรวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา ความพร้อมและพัฒนาการของ
ผู้เรียนปรับการเรียน การสอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะของข้อมูล
ท่ีได้นอกเหนือจากตัวเลข หรือข้อมูลเชิงปริมาณแล้วอาจเป็นข้อมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมท่ีผู้สอน
เฝ้าสังเกต หรือ ผลการเรียนรู้ในลักษณะคําอธิบายระดับพัฒนาการจุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของ
ผู้เรียนท่ีพบจากการสังเกต สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินการเรียนรู้กลุ่มสาระ ผลการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น มีความเหมาะสมกับวิธีการและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนี้ ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรม ของผู้เรียนได้อย่างลึกซึ้งกว่าการประเมินแบบ
เป็นทางการ และเป็นวิธีการท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบท ซึ่งมีวิธีการประเมินแบบต่างๆ ท่ี
ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี้ 
   2.1 การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน โดยไม่ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีทําได้
ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ท่ีชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้
เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดและควรสังเกต หลายครั้ง หลายสถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพื่อขจัดความลําเอียง 
   2.2 การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบ
ประเด็น เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอน
และผู้เรียนมี ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไขความคิดกัน
ได้ มีข้อท่ี พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิดขณะท่ีผู้เรียนกําลังพูด 
   2.3 การพูดคุย เป็นการส่ือสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน สามารถดําเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยท่ัวไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนาวิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มี
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ประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
เช่น วิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 
   2.4 การใช้คําถาม การใช้คําถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่
ข้อมูล งานวิจัยบ่งช้ีว่า คําถามท่ีครูใช้เป็นด้านความจํา และเป็นเชิงการจัดการท่ัวๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะ ถามง่าย แต่ไม่ท้าทายให้ผู้เรียนต้องทําความเข้าใจ และเรียนรู้ให้ลึกซึ้งการพัฒนาการใช้คําถาม
ให้มี ประสิทธิภาพแม้จะเป็นเรื่องท่ียาก แต่สามารถทําได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมีการเปล่ียนแปลง
วิธีการประเมินในช้ันเรียน โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาให้แข็งขัน ซึ่งสามารถใช้แนวทางการต้ัง
คําถาม ของ คล้าก (Clarke) และการใช้การต้ังคําถามตามระดับของบลูม (Blooms Taxonomy) 
เป็นกรอบแนวคิดในการตั้งคําถาม 
   2.5 การเขียนสะท้องการเรียนรู้ (Joumals) เป็นรูปการบันทึกการเขียนอีก
รูปแบบหนึ่ง ท่ีให้ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือคําถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะท่ี
กําหนดในตัวช้ีวัด การเขียนสะท้องการเรียนรู้นี้ นอกจากทําให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการ
เรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็น เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 
   2.6 การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการ
ประเมินงาน หรือกิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของ
ผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ ผู้สอนต้องเตรียมส่ิงสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือ
กิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียน ปฏิบัติ เช่น การทําโครงงาน/โครงงาน การสํารวจ การนําเสนอ การสร้าง
แบบจําลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร 
เป็นต้น และเกณฑ์การให้ คะแนน (Scoring Rubrics) ซึ่งการประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปล่ียน
ไปตามลักษณะงานหรืองานประเภทกิจกรรม เช่นการจัดนิทรรศการ เป็นภาระงานท่ีเน้นขั้นตอนการ
ปฏิบัติและผลงาน ผู้สอนจะต้อง สังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเป็นขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 
การรักษาความสะอาดเป็นภาระงาน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย ผู้สอนจะต้องประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน เหล่านี้ เป็นต้น 
   2.7 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสม
งาน เป็นการเก็บรวบรวมช้ินงานของผู้เรียน เพื่อสะท้อนความก้าวหน้า และความสําเร็จของผู้เรียน 
เช่น แฟ้มสะสมงานท่ีแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่างๆ ท่ีแสดงถึง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนหากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานท่ีสะท้องความสามารถาของ
ผู้เรียนโดยผู้เรียน ต้องแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
แฟ้มสะสมงาน 
   2.8 การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวช้ีวัด ด้านการ
รับรู้ ข้อเท็จจริง (Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 
และประเมินนั้นๆ เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบ
เติมคํา แบบทดสอบ ความเรียง เป็นต้นท้ังนี้ แบบทดสอบท่ีจะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ มี
ความเท่ียงตรง (Validity) และเช่ือมั่นได้ (Reliability) 
   2.9 การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ และเจตคติท่ีควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นลําดับขั้นจาก 
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ต่ำสุดไปสูงสุด คือ ขั้นรับรู้ ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็นคุณค่า ขั้นจัดระบบคุณค่า ขั้นสร้างคุณลักษณะ โดย 
อาจใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจรายการ เป็นต้น 
   2.10 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการ
ประเมิน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่ อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อน
ความสามารถ ท่ีแท้จริงของผู้เรียนจึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
ร่วมกับการประเมิน ด้วยวิธีการอื่น ภาระงาน (Tasks) ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริง หรือใกล้เคียง
กับชีวิตจริงมากกว่า เป็นการปฏิบัติกิจกรรมท่ัวๆ ไป ดังนั้น การประเมินตามสภาพจริงจะต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลไปด้วยกันและกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) 
ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ ชีวิตจริง 
   2.11 ก ารป ระ เมิ น ตน เอ งขอ ง ผู้ เรียน  (Student Self-assessment)       
การประเมิน ตนเองนับเป็นท้ังเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะทําให้ผู้เรียนได้
คิดใคร่ครวญ ว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานท่ีทํานั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึง
เป็นวิธีหนึ่งท่ี จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้การประเมินตนเองของ
ผู้เรียนให้ประสบ ผลสําเร็จได้ดีจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชัดเจน มีเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความสําเร็จ
ของช้ินงาน/ภาระงาน และมาตรการการปรับปรุงแก้ไขตนเอง เครื่องมือท่ีใช้การประเมินตนเอง มี
หลายรูปแบบ เช่น การ อภิปราย การเขียนสะท้องผลงาน การใช้แบบสํารวจ เป็นต้น 
   2.12 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมิน
อีก รูปแบบหนึ่งท่ีน่าจะนํามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ เพราะการท่ี
ผู้เรียน จะบอกได้ว่าช้ินงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า เขากํ าลัง
ตรวจสอบ อะไรในงานของเพื่อนฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลท่ีคาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนท่ีจะลงมือ
ประเมิน การท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า ผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน โดยผู้สอน
อาจหา ตัวอย่าง เช่น งานเขียน ให้นักเรียนเป็นกลุ่มตัดสินใจว่าควรประเมินอะไร และควรให้คําอธิบาย
เกณฑ์ ท่ีบ่งบอกความสําเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนท่ีเป็นตัวอย่าง
นั้น โดย ใช้เกณฑ์ท่ีช่วยกันสร้างขึ้น หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของผู้เรียน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ ผู้เรียนท่ีประเมินเกินจริง การใช้ประเมินโดยเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องสร้าง
ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เช่ือ
ใจกัน และ ไม่อคติ เพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้ช่ือตรง เป็นเชิงบวกท่ีให้ประโยชน์ ผู้สอนท่ีให้ผู้เรียน
ทํางานกลุ่ม ตลอดภาคเรียนแล้วใช้เทคนิค เพื่อนประเมินเพื่อนเป็นประจําจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเก่งขึ้นได้ 
 

 6.2 จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 
 ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 1990 - 1999 เดวิท แครทโวทล์ (David Krathwohl) ซึ่งเป็น หนึ่งใน
คณะท่ีได้ร่วมกันสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเดิม (Bloom's Taxonomy) และ โรลิน แอน เดอร์สัน 
(Lorin Anderson) ลูกศิษย์คนหนึ่งของบลูม ได้รวบรวมนักจิตวิทยา นักทฤษฎีหลักสูตร นักวิจัยทางด้าน
การเรียนการสอน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล เพื่อร่วมปรับปรุง จุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม อันเนื่องมาจากว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ผู้นําจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
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ด้านพุทธิพิสัยของ บลูม ไปใช้และได้ค้นพบจุดอ่อนในจุดมุ่งหมายดังกล่าว ซึ่งผลของการปรับปรุงได้ทําให้
เกิดการปรับเปล่ียนท่ีสําคัญ ดังนี้  
 วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; และ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2548: 36 -38) 
 1. การเปล่ียนแปลงในการนิยามศัพท์ 
  1.1 คําศัพท์ท่ีใช้เป็นช่ือของกระบวนการทางปัญญา ได้ปรับเปล่ียนจากการใช้ คํานาม
เป็นคํากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายท่ีปรับปรุงใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นถึงการคิดและการคิดเป็น
กระบวนการของการกระทํา จึงใช้คํากริยาเพื่ออธิบายกระบวนการทางปัญญาในลักษณะของการกระทํา 
  1.2 ในขั้นของความรู้ (Knowledge) ได้ถูกเปล่ียนช่ือใหม่เนื่องจาก ความรู้คือ ผลลัพธ์
หรือผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้นคําว่า ความรู้ จึงแทนท่ีด้วยคําว่า “จํา” 
  1.3 ในขั้นของการสังเคราะห์ (Synthesis) ได้ถูกเปล่ียนช่ือใหม่ เพื่อสะท้อนให้ เห็นถึง
ธรรมชาติของการคิดซึ่งเป็นกระบวนการของการกระทํา ดังนั้นคําว่า การสังเคราะห์ จึงเปล่ียนเป็นคิด
สร้างสรรค์ (Create) และมีการสลับขั้นกันกับการประเมินค่า เนื่องจากกระบวนการทางปัญญาใน ขั้น
ต่างๆ มีการเรียงลําดับในลักษณะของการเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการปรับปรุงจุดมุ่งหมาย 
แบบใหม่นี้ได้มองว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าการประเมินค่า 
 2. การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 โครงสร้างของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย ได้มีการปรับเปล่ียนจาก เดิมท่ีมีเพียง
หนึ่งมิติให้กลายเป็น 2 มิติ คือ มิติในด้านความรู้และมิติในด้านกระบวนการทางปัญญา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (Krathwohl. 2002: 214 - 215)  
  1. มิติในด้านความรู้ 
   1.1 ความรู้ในข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบพื้นฐานท่ีผู้เรียนต้องรู้เพื่อปรับให้เข้ากับศาสตร์หรือเนื้อหาวิชา มี 2 ประเภท คือ 
   - ความรู้ในเรื่องคําศัพท์ 
   - ความรู้ในเรื่องรายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ 
   1.2 ความรู้ด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) หมายถึง 
ความรู้ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ท่ีอยู่ภายในโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ี
ทําให้ องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นสามารถทํางานด้วยกันได้ มี 3 ประเภท คือ 
   - ความรู้ในเรื่องการจําแนก จัดประเภท หมวดหมู่ และการลําดับข้ัน  
   - ความรู้ในเรื่องของหลักการและกฎเกณฑ์ 
   - ความรู้ในเรื่องทฤษฎี รูปแบบ และโครงสร้าง 
   1.3 ความรู้ในกระบวนการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ี 
เกี่ยวกับวิธีการท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง วิธีการเสาะแสดงหาความรู้ และบรรทัดฐานสําหรับการใช้ทักษะ 
ลําดับขั้นการแก้ปัญหา เทคนิคและวิธีการต่างๆ มี 3 ประเภท คือ 
   - ความรู้ในเรื่องทักษะเฉพาะอย่างและลําดับขั้นการแก้ปัญหา  
   - ความรู้ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการเฉพาะอย่าง 
   - ความรู้ในเรื่องของเกณฑ์สําหรับการพิจารณาเลือกใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม 
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   - ความรู้ในอภิปัญญา (Meta-cognitive Knowledge) หมายถึง ความรู้ ท่ี  
เกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการเรียนรู้ของคน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการข้อมูล 
ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง มี 3 ประเภท คือ 
    1. ยุทธวิธีการเรียนรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ 
    2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้ปัญญา รวมไปถึงการใช้เนื้อหา
และ เงื่อนไขท่ีเหมาะสม คือ รู้ว่าเวลาใด เหตุผลใดท่ีจะใช้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ 
    3. ความรู้เกี่ยวกับตนเอง คือ รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง รู้ว่า
ตนเอง รู้อะไร และมีความรู้ในระดับไหน 
  2. มิติด้านกระบวนการทางปัญญา 
  2.1 จํา หมายถึง ความสามารถในการระบุและระลึกได้ 
  2.2 เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการตีความ ยกตัวอย่าง จําแนก ประเภท สรุป 
อ้างอิง เปรียบเทียบและอธิบายได้ 
  2.3 ประยุกต์ใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช้และประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์อื่นๆ ท่ีแตกต่างออกไปได้ 
  2.4 วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการบอกความแตกต่าง จัด หมวดหมู่และ
อธิบายลักษณะได้ 
  2.5 ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบและวิจารณ์ได้ 
  2.6 คิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้าง วางแผน และ ผลิตได้จาก
เอกสารข้างต้นท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย จะเห็นได้ว่า มีการ ปรับเปล่ียนท้ังใน
เรื่อง คําศัพท์ ลําดับขั้น และโครงสร้าง อีกท้ังจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ถูกเริ่มนํามาใช้ แล้ว แม้กระท่ังใน
ประเทศไทยท่ีได้เริ่มเปล่ียนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ก็ได้ ระบุในเอกสาร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ว่า สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 74) 
ความสามารถทางด้านพุทธิพิสัย คือ ความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจํา ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ 
 

ตอนท่ี 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จงจิต  ถนัดคา. (2553). การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การ
รู้แบบจ๊ิกซอว์. ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใช้การเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07.194.48 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีกําหนดไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้การเรียนรู้ แบบจ๊ิกซอว์ มีค่าเท่ากับ 0.9037 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิด
เป็นร้อยละ 90.37 3) นักเรียนท่ีเรียนดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชา
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้การเรียนรู้
แบบจ๊ิกซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 อิทธิวัตร ศรีสมบัติ, ดําเกิง โถทอง และชาตรี เกษโพนทอง. (2556). การวิจัยผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่องพัฒนาการของอาเซียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80             
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการของอาเซียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้      
แบบ 5E พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 ปรียา บุตรไธสงค์ (2558) ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง 
พัฒนาการ กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปี ท่ี 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ท่ีเรียนด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่องพัฒนาการกรุง รัตนโกสินทร์สูงกวาก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ(2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่องพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์สูง กวาก่อนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 ชวกร จันทร์ทอง. (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้(5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.61/84.81 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es)   
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7622 หรือร้อยละ 76.22 3) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 พุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร (2559) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เรื่องภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับสู(  = 16.35) และ 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เห็นด้วย ในระดับมาก (  = 3.77)  
 อุไรวรรณ ปานสีงค์, จิต นวนแก้ว และสมุาลี เล่ียมทอง. (2560) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผัง มโนทัศน์ ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ียอมรับทุกองค์ประกอบ 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม หลัง เรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโน ทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ของหลังเรียนสูงกว่า ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ปฏิภาณ สร้างคำ, ธัชชัย จิตรนัน ท์ . (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.00/80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้           
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีค่า
เท่ากับ 0.5749 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.49 และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52)  
   



 
 

 

    บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจ ัยเพื ่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านพุทธิพ ิ สัย           
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Esรายวิชา
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้ (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิ
พิสัย เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กำหนดแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ในลักษณะแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษากลุ่มเดียวและวัดผลก่อนการทดลอง - 
หลังการทดลอง (The One - Group Pretest -Posttest Design)    โดยผู ้ว ิจัยได้กำหนดวิธีการ
ดำเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. การกำหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
  2. การกำหนดตัวแปรท่ีศึกษา 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  4. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
รายละเอียดแต่ละเรื่องมีดังนี้  
 

1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ห้อง รวม
ทั้งหมด 26 คน โดยการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ลักษณะของ
กลุ่มท่ีเลือกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ในการจัดการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องตัวอย่างการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่าการใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5Es นี้ทำให้นักเรียนได้หาคำตอบจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มข้ึนจากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการทำงาน สามารถทำงานได้อยู่
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ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจจากการตรวจแบบบันทึกการสืบค้นเรื่องตัวอย่างการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อนำผลการประเมินของทั้ง 2 ห้องมาเปรียบเทียบกับ ผู้วิจัย
พบว่านักเรียนท้ัง 2 ห้องเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันโดยในแต่ละห้อง
จะมีนักเรียนท่ีอยู่ในระดับกลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน แบ่งโดยการคิดค่าคะแนนร้อยละ 60 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มโดยคละระดับกันเพื่อให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมแลกเปล่ียนความรู้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 

2. การกำหนดตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.2 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการ

กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน 

 ขั้นที่ 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 
 ขั้นที่ 2 ข้ันสำรวจและค้นหา (Exploration)  
 ขั้นที่ 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
 ขั้นที่ 4 ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
 ขั้นที่ 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) 

 

       ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน เร ื ่องภ ูม ิภาคของโลกกับ
พ ัฒนาการทางรายว ิชาประว ัต ิศาสตร ์ ของน ักเร ียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ชั ้นปีที ่ 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 



65 
 

 

อาชีพบางสะพาน ท่ีมีลักษณะเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  คือ          ก , ข , ค , 
และง ก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน และแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ คิด
เป็น 10 คะแนน รวมทั้งหมด จำนวน 25 ข้อ คิดเป็น 30 คะแนน  
  

4. ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการพัฒนาแผนหรือนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เป็นการนำแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ รายละเอียดดังนี้  
ระยะที่ 1 การพัฒนาแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. ร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
2. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ 

เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำนวน 3 ท่าน  แล้วนำผลท่ีได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข 
      3. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ จำนวน 5 แผน เพื่อนำผลการจัดการเรียนรู้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

4. นำผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนนำปรับมาใช้จริง 
ระยะที่ 2 การนำแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีดังนี้ 
1. ดำเนินการวัดผลการเรียนรู้ก่อนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท่ีวาง

ไว้ในกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
3. วัดผลระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4. ว ัดผลการเร ียนร ู ้ช ่วงหลังการพัฒนาหรือหลังจัดก ิจกรรมการเรียนรู ้ตลอด

กระบวนการพัฒนา 
5. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนรู้และสรุปผลการจัดการเรียนรู ้ของ

นักเรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
 
 
 
 
 
4. ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยนำแนวคิดการจัดการเรียนรูด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es หมายถึง     
การจัดการเรียนรูท่ีเน้นใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาสืบ
หาความรูทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าท่ีจัดบรรยากาศการสอนให้เอื้อต่อ
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การเรียนรู ผูเรียนนำองค์ความรูใหม่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเข้ากับประสบการณหรือความรูเดิม โดยผ่าน
การอภิปรายและประเมินผลร่วมกัน 5 ขั้น สรุปดังนี้  
  1. การสรางความสนใจ (Engagement) หมายถึง ผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียน 
เกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็นสิ่งที่จะเรียนรูในหัวขอใหม (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และ 
เพราะเหตุใด) โดยผูเรียนและผูสอนรวมกันศึกษาหัวขอเรื่อง หรือประเด็นปญหาจากเหตุการณ ใน
ประวัติศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดอยูในเนื้อหาของบทเรียน ผูเรียนแบงกลุมศึกษาแนวทางของปญหา    
ดวยการต้ังสมมติฐานหรือคาดคะเนคําตอบลวงหนา     
  2. การสํารวจและคนหา (Exploration) หมายถึง ผูเรียนแบงหนาที่ดําเนินการ
สํารวจ คนควาขอมูลหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรของหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาของเหตุการณ
ในประวัติศาสตร จากแหลงขอมูลในโรงเรียน ไดแก หนังสืออางอิง วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ ตําราเรียน 
และอินเทอรเน็ต ผูเรียนวิเคราะหความนาเชื่อถือขอมูล นํามาเปรียบเทียบพิจารณาไตรตรอง
ความถูกตอง โดยสมาชิกภายในกลุมมีสวนรวมในการรวบรวมคําตอบดวยการอภิปราย    
  3. การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) หมายถึง ผูเรียนทําความเข้าใจขอมูล 
หลักฐานทางประวัติศาสตรจากหัวขอเรื่อง หรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติศาสตร นํามา
อธิบายเนื้อหาสาระสําคัญ ผูเรียนสรุปความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโน
ทัศน (Concept) โดยการกลาวนําเสนอในช้ันเรียน     
  4. การขยายความรู (Elaboration) หมายถึง ผูเรียนออกแบบกิจกรรมเกม จากสถาน
การณ เกี่ยวกับหัวขอเรื่องท่ีตนเองศึกษา หรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติศาสตร นํามาใหผู
เรียนกลุมอื่นๆ ทํากิจกรรมและตอบคําถามทุกกิจกรรมมีการประยุกตใชความรูเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว 
โดยเนนการลงมือปฏิบัติ มีการแกปญหา ตัดสินใจ และสามารถนําความรูไปใชไดจริง  
  5. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ผูสอนและผูเรียนประเมินการสืบเสาะหา 
ความรูจากหัวขอหรือประเด็นปญหาจากเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีผูเรียนคนพบผูเรียนประเมินผลการ
นําเสนอแนวคิดรวบยอดและการนํากิจกรรมในช้ันเรียนตามหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาของกลุมตนเอง
และกลุมอื่น 

 
 
 
4.2 กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

 กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย (1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5Es (2) การตรวจสอบคุณภาพของแผนหรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น (3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 4.3 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูแบบ (5Es) 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รูแบบ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย โครงสร้างเวลาเรียน แนวดำเนินการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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การวัดและประเมินการเรียน คำอธิบายในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งระบุเนื้อหาที่ต้องให้นักเรียนได้
เรียน ตามลำดับขั้นตอนกระบวนการท่ีต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการ
ให้เกิดการเรียนรู้ 

(2) ศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของหลักสูตร พร้อมลำดับ
ความคิดรวบยอดท่ีจัดให้นักเรียนแต่ละระดับช้ันได้เรียนรู้ก่อนหลัง  โดยพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาและ
กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในคำอธิบายรายวิชา 

(3) กำหนดผลท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน เมื่อได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดแต่ละเรื่องแล้ว 
(4) กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในอำอธิบายรายวิชา

หรืออาจพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
(5) กำหนดเวลาเร ียนให้เหมาะสมกับขอบข่ายเน ื ้อหาสาระหรือความคิดรวบยอด  

จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
(6) รวบรวมกิจกรรมข้อ 1 - 6 จัดทำเป็นเอกสารท่ีเรียกว่ากำหนดการสอนหรือแนวการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใช้เป็นแนวทางในการเตรียมแผนการสอนต่อไป 
(7) ร ่างแผนการจัดการเรียนร ู ้  โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

สาระสำคัญ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง 
จุดประสงค์การเรียนรู้) เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผล พร้อมเอกสาร
ประกอบได้แก่ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  (แผนการจัดการเรียนรู้)  

ดำเนินการดังนี้ 
(1) นำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(รายละเอียดแบบประเมินดังภาคผนวก) 

ผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ท่าน แต่ละท่านมีคุณสมบัติ
และความเชี่ยวชาญ คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 1 คน     
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 คน และ (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาท่ีดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 1 คน 

(2) ปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
(3) นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ จำนวน 5 แผน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่องภูมิภาค

ของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2 จำนวน 13 คน เพื่อนำผลการจัดการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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ระหว่างการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการและ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  

 4.5 ผลการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้เกณฑ์ประเมินจากค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่านโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายถึง แผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพใน 
                           เรื่องนั้นระดับดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง แผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพใน 
                           เรื่องนั้นระดับดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง แผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพใน 
                            เรื่องนั้นระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง แผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพใน 
                           เรื่องนั้นระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง แผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพใน 
                           เรื่องนั้นระดับน้อยที่สุด 
 

 
 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาพรวม) 
1.1 กำหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2 การเรียงลำดับองค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

1.3 องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

1.4 กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้  ม ีความ
เหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.5 การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
2. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. สาระสำคัญ 
1.1 สาระสำคัญมีความเหมาะสมสามารถแสดง
ให้เห็นความสำคัญของแผนฯ 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2. จุดประสงค์ 
2.1 จุดประสงค์ในแผนฯ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2.2 จุดประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2.3 จุดประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 4 4 5 4.33 0.58 ดี 

3. เนื้อหา 
 
 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้า
กำลัง ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สามารถ
นำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

3.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับและ
มีความต่อเนื่อง 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.2 การกำหนดการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวก 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
4.3 การดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.4 การดำเน ินก ิจกรรมแต ่ละข ั ้น ตอน
ครอบคลุม สอดคล้องกับกระบวนการจัด
กิจกรรมของรูปแบบกิจกรรมฯ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.5 เวลาที่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของแผนฯ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.3 ใช้วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

 
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้า
กำลัง ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของแผนฯ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.3 ใช้วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.4 ผ ู ้ เร ียนม ีส ่วนร ่วมในการว ัดผลและ
ประเมินผล 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
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5.5 มีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลไว้
อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้สะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

6. ส่ือการเรียนรู้ 
6.1 มีการกำหนดรายการสื่อชัดเจน นำไปสู่
การจัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
6.2 ม ีการเร ียงลำดับรายการใช ้ส ื ่ออย ่าง
เหมาะสม 5 4 5 

4.67 0.58 ดีมาก 

6.3 ม ีการเตร ียมส ื ่อไว ้ใช ้อย ่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการนำไปใช้ 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนฯ (ภาพรวม) 
1.1 กำหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2 การเรียงลำดับองค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

1.3 องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

1.4 ช่ือกิจกรรมแผนฯ มีความเหมาะ 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
1.5 การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. สาระสำคัญ       
1.1 สาระสำคัญมีความเหมาะสมสามารถแสดง
ให้เห็นความสำคัญของแผนฯ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2. จุดประสงค์ 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
2.1 จุดประสงค์ในแผนฯ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2.2 จุดประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2.3 จุดประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สามารถ
นำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

3.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับและ
มีความต่อเนื่อง 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.2 การกำหนดการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวก 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.3 การดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.4 การดำเน ินก ิจกรรมแต ่ละข ั ้น ตอน
ครอบคลุม สอดคล้องกับกระบวนการจัด
กิจกรรมของรูปแบบกิจกรรมฯ 

3 4 5 4.00 1.00 ดี 

4.5 เวลาที่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแผนฯ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.3 ใช้วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.4 ผ ู ้ เร ี ยนม ีส ่ วนร ่วมในการว ั ดผลและ
ประเมินผล 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

5.5 มีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลไว้
อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้สะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

6. ส่ือการเรียนรู้ 
6.1 มีการกำหนดรายการส่ือชัดเจน นำไปสู่การ
จัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

6.2 ม ีการเร ียงลำด ับรายการใช ้ส ื ่ออย่าง
เหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

6.3 ม ีการเตร ียมส ื ่อไว ้ใช ้อย ่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการนำไปใช้ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

 
ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนฯ (ภาพรวม) 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
1.1 กำหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2 การเรียงลำดับองค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 

1.3 องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

1.4 ชื่อกิจกรรมแผนฯ มีความเหมาะสม 5 4 4 4.33 0.58 ดี 
1.5การเร ียบเร ียงและการใช้ภาษาในแผนฯ มีความ
เหมาะสมเข้าใจง่าย 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ 

S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. สาระสำคัญ 
1.1 สาระสำคัญมีความเหมาะสมสามารถแสดง 
ให้เห็นความสำคัญของแผนฯ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2. จุดประสงค์ 
2.1 จ ุดประสงค์ในแผนฯ มีความสอดคล ้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2.2 จุดประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่ง
ท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2.3 จุดประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 5 5 5 5.00 1.00 ดีมาก 
3. เนื้อหา 
3.1 เนื ้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สามารถ
นำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

3.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับและมี
ความต่อเนื่อง 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

4.2 การกำหนดการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวก 

5 4  5 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ 

S.D. แปลผล 

1 2 3    
4.3 การดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.4 การดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนครอบคลุม 
สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.5 เวลาที ่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 5 4 4 4.33 0.58 ดี 

ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้า
กำลัง ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของแผนฯ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.3 ใช้วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

5.4  ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีส ่ วนร ่วมในการว ัดผลและ
ประเมินผล 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

5.5 มีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลไว้
อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้สะดวก 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

6. ส่ือการเรียนรู้ 
6.1 มีการกำหนดรายการส่ือชัดเจน นำไปสู่การ
จัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

6.2 ม ีการเร ียงลำด ับรายการใช ้ส ื ่ออย่าง
เหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

6.3 ม ีการเตร ียมส ื ่อไว ้ใช ้อย ่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการนำไปใช้ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
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ตารางที่ 3.5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนฯ (ภาพรวม) 
1.1 กำหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

1.2 การเรียงลำดับองค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

1.2 องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์ 
สอดคล้องกัน 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

1.4 กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้  ม ีความ
เหมาะสม 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.5 การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. สาระสำคัญ 
1.1 สาระสำคัญมีความเหมาะสมสามารถแสดง
ให้เห็นความสำคัญของแผนฯ 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2. จุดประสงค์ 
2.1 จุดประสงค์ในแผนฯ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2.2 จุดประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

2.3 จุดประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
จริง 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สามารถ
นำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
3.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

ตารางที่ 3.5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับและ
มีความต่อเนื่อง 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.2 การกำหนดการดำเน ินกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้
สะดวก 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

4.3 การดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.4 การดำเน ินก ิจกรรมแต ่ละข ั ้น ตอน
ครอบคลุม สอดคล้องกับกระบวนการจัด
กิจกรรมของรูปแบบกิจกรรมฯ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

4.5 เวลาที่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของแผนฯ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

5.3 ใช้วิธีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

5.4  ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีส ่ วนร ่วมในการว ัดผลและ
ประเมินผล 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
5.5 มีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลไว้
อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้สะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

ตารางที่ 3.5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

6. ส่ือการเรียนรู้ 
6.1 มีการกำหนดรายการส่ือชัดเจน นำไปสู่การ
จัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

6.2 ม ีการเร ียงลำด ับรายการใช ้ส ื ่ออย่าง
เหมาะสม 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

6.3 ม ีการเตร ียมส ื ่อไว ้ใช ้อย ่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการนำไปใช้ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

 
ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนฯ (ภาพรวม) 
1.1 กำหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2 การเรียงลำดับองค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

1.3 องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 
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รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
1.4 ช่ือกิจกรรมแผนฯ มีความเหมาะ 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
1.5 การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
2. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) 
1. สาระสำคัญ 
1.1 สาระสำคัญมีความเหมาะสมสามารถแสดงให้
เห็นความสำคัญของแผนฯ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2. จุดประสงค์ 
2.1 จ ุดประสงค์ในแผนฯ มีความสอดคล ้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2.2 จุดประสงค์มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่ง
ท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

2.3 จุดประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
3. เนื้อหา 
3.1 เนื ้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สามารถ
นำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

3.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับและมี
ความต่อเนื่อง 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.2 การกำหนดการดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมี
ความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวก 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.3 การดำเนินกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

4.4 การดำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนครอบคลุม 
สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมของรูปแบบ
กิจกรรมฯ 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ S.D. แปลผล 

1 2 3    
4.5 เวลาที ่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่าเฉลี่ย 
X̅ 

S.D. แปลผล 

1 2 3    
5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

5.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแผนฯ 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

5.3 ใช้ว ิธ ีการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
5.5 มีการเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้สะดวก 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

6. สื่อการเรียนรู้ 
6.1 มีการกำหนดรายการสื่อชัดเจน นำไปสู่การ
จัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
6.2 มีการเรียงลำดับรายการใช้สื่ออย่างเหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
6.3 มีการเตรียมสื่อไว้ใช้อย่างเหมาะสม สะดวก
ต่อการนำไปใช้ 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.54 0.47  ดีมาก 
ผลตรวจสอบคุณภาพของแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า ภาพรวมมีผล

ประเมินระดับ ระดับดีมาก เมื ่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การกำหนดองค์ประกอบของแผนฯ 
(ภาพรวม) มีผลประเมินระดับดีมาก เรื ่อง กำหนดองค์ประกอบของแผนฯครบถ้วน การเรียงลำดับ
องค์ประกอบของแผนฯมคีวามเหมาะสมเข้าใจง่าย องค์ประกอบภายในแผนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
ชื่อกิจกรรมแผนฯมีความเหมาะสม การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯมีความเหมาะสมเข้าใจงา่ย    
มีผลประเมินระดับดีมาก องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบภาพรวม) 
มีผลประเมินระดับดี เรื่อง สาระสำคัญ เนื้อหา ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล มีผลประเมินระดับดี 
ยกเว้น กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลประเมินระดับดีมาก 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
เร่ือง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
    
   
   
 
 
 
 
 
 
 
การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดำเนินการดังนี้ 

1. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างแบบเด่ียว (1:1) กับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
เหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง 7 คน 
นักเรียนอ่อน 6 คน ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย ให้เกิดความชัดเจน 

1) ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2) ศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

3) ศึกษาค้นคว้า วิธีการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอน     
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es จากตำราและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
ด้วยวิธีสอนแบบรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

5) นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบเสร็จ ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้

6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน                

7) ปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

8) นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการทดลองและปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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เข้าใจตรงกัน ดูความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  จากนั้นนำผลที ่ได้ไป
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการทดลองใช้  

2. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง 7 คน และนักเรียนอ่อน 
6 คน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นดำเนินการหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการหาค่า E1/E2 นำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ใน
การทดลอง  

3. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มใหญ่ กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ห้อง 
นักเรียนจำนวน 26 คน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้น
ดำเนินการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการหาค่า E1/E2 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของ

โลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แบบทดสอบเร่ืองภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5Es) 
1.1 ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีลักษณะเป็นแบบปรนัยแบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  คือ ก , ข , ค ,  และ ง ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบ
อัตนัย จำนวน 5 ข้อ รวมท้ังหมด จำนวน 25 ข้อ 30 คะแนน 

1.2 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ 
  (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และคู่มือครูการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (2) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
สำหรับนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (3) ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและตามผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
 (1) นำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลัง

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (IOC) 

 (2) นำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลัง
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช้กลุ่ม
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ตัวอย่างแต่ใช้วิธีสอนแบบเดียวกัน และนำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อท่ี
ตอบผิดหรือไม่ตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน และในข้ออัตนัยให้คะแนนแบบ Rubric score 

 (3) นำผลการทดสอบเบื้องต้นก่อนพัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบด้าน
ความเท่ียง (reliability) ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r) ของข้อสอบ 

1.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบมีรายละเอียดดังภาคผนวก ท้ังนี้อาจสรุปได้ดังนี้ 

  (1) ผลจากการตรวจสอบของผู้เชี ่ยวชาญได้ค่า IOC ของแบบทดสอบหลังเรียนเร ื ่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ก่อนการเรียน
มีค่าระหว่าง 0.33 ถึง 1.00 คัดเลือกเป็นแบบทดสอบหลังเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ก่อนเรียน และหลังเรียน ฉบับละ 20 ข้อ และ
ข้อสอบ อัตนัยจำนวน 5 ข้อ 
  (2) แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จากการตรวจสอบคุณภาพ พบว่าข้อสอบปรนัย มีค่าความยากง่าย (p) 
0.23 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (r) 0.08  ถึง  0.46  และค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป เป็นข้อสอบท่ี
จำแนกได้ดีมาก และข้อสอบอัตนัย มีค่าความยากง่าย (p) 0.25 ถึง 0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r) 0.17 ถึง 0.83 
และค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป เป็นข้อสอบท่ีจำแนกได้ดี 
  (3) นำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างหา
ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบข้อปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน ได้เท่ากับ 0.80 และหา
ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบข้ออัตนัยนัย โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.69 
  (4) ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ โดยสรุปพบว่า 
แบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  คือ ก , ข , ค , และ ง จำนวน 25 ข้อ และ         
แบบอัตนัย 10 ข้อ มีบางข้อ ตัวลวงมีความยากง่ายไม่เหมาะสม 
  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  พบว่า มีข้อสอบบางข้อที่ไม่สามารถ
นำไปใช้ได้ รายละเอียดดังตารางท่ี 3.7 
 

 ตารางที ่3.7 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้      
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ข้อสอบข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

ข้อ 1 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 2 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 3 0 0 -1 -1 -0.33 ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 
ข้อ 4 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
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ข้อสอบข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

ข้อ 5 0 0 1 1 0.33 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 6 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 7 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 9 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 10 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 11 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 12 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 13 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 15 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 16 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 17 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 18 1 0 1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 19 0 1 1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 20 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 21 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 22 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 23 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 24 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 25 1 1 1 3 1 นำไปใช้ได้ 

 จากตารางภาพรวมผู ้เช ี ่ยวชาญเสนอแนะให้ปร ับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า 
แบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  คือ ก, ข, ค, และ ง จำนวน 25 ข้อ ตัวลวงมี
ความยากง่ายไม่เหมาะสมผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก่อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  พบว่า มีข้อสอบบางข้อที่ไม่
สามารถนำไปใช้ได้ 
 

 ตารางที่ 3.8 แสดงค่าความยาก (p) อำนาจจำแนก (r) และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แบบปรันัยเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ข้อที่ ความยาก(p) อำนาจจำแนก(r) แปลผล 
แบบทดสอบทักษะการคิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ แบบปรนัย จำนวน 25 ข้อ 

1. 0.54 0.23 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
2. 0.69 0.23 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
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ข้อที่ ความยาก(p) อำนาจจำแนก(r) แปลผล 
3. 0.85 0.23 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
4. 0.62 0.31 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 
5. 0.92 0.15 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกปานกลาง ควรปรับปรุง 
6. 0.85 0.08 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกได้ดีมาก ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
7. 0.62 0.31 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ 
8. 1.00 0.08 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
9. 0.38 0.23 ข้อสอบปานกลาง จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
10. 0.62 0.31 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ 
11. 0.54 0.23 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
12. 0.85 0.23 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
13. 0.46 0.15 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกปานกลาง ควรปรับปรุง 
14. 0.54 0.23 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
15. 0.85 0.08 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกได้ดีมาก ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
16 0.69 0.38 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ 
17. 0.38 0.08 ข้อสอบปานกลาง จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุง 
18. 0.23 0.08 ข้อสอบค่อนข้างยาก จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
19 0.46 0.46 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 
20. 0.69 0.23 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
21. 0.92 0.15 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกได้ดีมาก ควรปรับปรุง 
22. 0.62 0.15 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดี ควรปรับปรุง 
23. 0.38 0.23 ข้อสอบปานกลาง จำแนกปานกลาง สามารถนำไปใช้ได้ 
24. 0.38 0.08 ข้อสอบปานกลาง จำแนกปานกลาง ควรปรับปรุง 
25. 0.54 0.38 ข้อสอบยากพอเหมาะ จำแนกได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ 
ได้ค่าความเชื่อม่ัน  = 0.80 

 จากตารางภาพรวมผู ้เช ี ่ยวชาญเสนอแนะให้ปร ับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า 
แบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 25 ข้อ มีบางข้อมีความยากง่ายไม่เหมาะสม และบางข้อมีความง่ายไม่
เหมาะสม ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  พบว่า มีข้อสอบบางข้อท่ีไม่สามารถนำไปใช้
ได้ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
 

 ตารางที่ 3.9 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) ของแบบทดสอบแบบอัตนัยก่อนเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ของนักเรียนชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
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ข้อสอบข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
ข้อ 1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 3 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 4 1 0 1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 6 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 7 0 1 1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 8 1 0 1 2 0.67 นำไปใช้ได้ 
ข้อ 9 1 0 0 1 0.33 ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 
ข้อ 10 1 1 1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

 จากตารางภาพรวมผู ้ เช ี ่ยวชาญเสนอแนะให้ปร ับปร ุงคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า 
แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องภูมิภาค
ของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก่อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  พบว่า มีความยาก
ง่ายไม่เหมาะสม มีข้อสอบบางข้อท่ีไม่สามารถนำไปใช้ได้ 

 

 ตารางที่ 3.10 แสดงค่าความยาก (p) อำนาจจำแนก (r) และความเช่ือมั่นของ เรื่องภูมิภาคของโลก
กับพัฒนาการทางประวัต ิศาสตร์หลังการเร ียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) ของนักเรียนชั ้นช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ข้อที่ ความยาก(p) อำนาจจำแนก(r) แปลผล 
แบบทดสอบทักษะการคิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

1. 0.56 0.63 ข้อสอบปานกลาง จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 
2. 0.67 0.67 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดี ควรปรับปรุงหรือ

ตัดท้ิง 
3. 0.67 0.67 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้

ได้ 
4. 0.50 0.67 ข้อสอบปานกลาง จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 
5. 0.67 0.67 ข้อสอบค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้

ได้ 
6. 0.58 0.83 ข้อสอบปานกลาง จำแนกได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ 
7. 0.83 0.33 ข้อสอบง่ายมาก จำแนกได้ดี ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
8. 0.25 0.17 ข้อสอบยากมาก จำแนกไมไ่ด้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
9. 0.58 0.17 ข้อสอบปานกลาง จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
10. 0.58 0.17 ข้อสอบปานกลาง จำแนกไม่ได้ ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

ได้ค่าความเชื่อม่ัน  = 0.69 
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จากตารางภาพรวมผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบ
แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ มีบางข้อมีความยากง่ายไม่เหมาะสม และบางข้อมีความง่ายไม่เหมาะสมผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  พบว่า มีข้อสอบบางข้อท่ีไม่สามารถนำไปใช้ได้ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
 

 ตารางที่ 3.11 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านพุทธิพิสัยแบบปรนัย ค่าความยาก (p) อำนาจจำแนก (r) และความเช่ือมั่นของ เรื่องภูมิภาคของโลกกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีพัฒนาขึ้น  

คุณภาพแบบทดสอบแต่ละด้าน ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรง 

(IOC : Index of item 
objective congruence) 

IOC = 0.67 

ความยาก (p) 

▪ p = 0.20 – 0.40  จำนวน 5 ข้อ 
        ประกอบด้วย ข้อ 9, 17, 18, 23 และ 24 
▪ p = 0.40 – 0.49  จำนวน 2 ข้อ 
        ประกอบด้วย ข้อ 13 และ19 
▪ p = 0.50 - 0.60  จำนวน 4 ข้อ  
        ประกอบด้วย ข้อ 1, 11, 14 และ 25 
▪ p = 0.61 – 0.70 จำนวน 7 ข้อ 
        ประกอบด้วย 2 4 7 10 16 20 และ22 
▪ p = 0.71 – 1.00 จำนวน 7 ข้อ 
        ประกอบด้วย ข้อ 3, 5, 6, 8, 12, 15, และ21 

 
 
 

อำนาจจำแนก (r) 

▪ r = 0.00 – 0.19 จำนวน 10 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 5, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 22, และ 24  
▪ r = 0.20 – 0.29 จำนวน 9 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 20และ23  
▪ r = 0.30 – 0.39 ขึ้นไป จำนวน 5 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 4, 7, 10, 16, และ25 
▪ r = 0.40 ขึ้นไป จำนวน 1 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 19 

ความเที่ยง (สูตร KR-20) อยู่ในระดับ 0.80 
  
 
 ตารางที่ 3.12 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านพุทธิพิสัยแบบอัตนัย ค่าความยาก (p) อำนาจจำแนก (r) และความเชื่อมั่นของ เรื่องภูมิภาค
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ของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียน
ช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีพัฒนาขึ้น  

คุณภาพแบบทดสอบแต่ละด้าน ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรง 

(IOC : Index of item 
objective congruence) 

IOC = 0.49 

ความยาก (p) 

▪ p = 0.20 – 0.40  จำนวน 1 ข้อ 
        ประกอบด้วย ข้อ 8 
▪ p = 0.50 - 0.60  จำนวน 5 ข้อ  
        ประกอบด้วย ข้อ 1, 4, 6, 9, และ 10 
▪ p = 0.61 – 0.70 จำนวน 3 ข้อ 
        ประกอบด้วย 2, 3, และ5 
▪ p = 0.71 – 1.00 จำนวน 1 ข้อ 
        ประกอบด้วย ข้อ 7 

 
 
 

อำนาจจำแนก (r) 

▪ r = ต่ำกว่า 0.00 จำนวน 0 ข้อ  
▪ r = 0.00 – 0.19 จำนวน 3 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 8, 9 และ 10 
▪ r = 0.20 – 0.29 จำนวน 0 ข้อ  
▪ r = 0.30 – 0.39 ขึ้นไป จำนวน 7 ข้อ  
       ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7 

ความเที่ยง (สูตร KR-20) อยู่ในระดับ 0.69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย  
เร่ืองภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
 
 

1) ศึกษาเนื้อหาท่ีปรากฏใน เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2) ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวคิดทฤษฎีของบลูม  

3) ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย เรื่องภูมิภาคของโลกกับ
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในลักษณะ
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองท่ีศึกษากลุ่มเดียวและวัดก่อน - หลังการทดลอง (The One - Group Pretest 
-Posttest Design) ดังตารางแสดงแบบแผนการวิจัย  
 

ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
O1 X O2 

 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง  
   O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre - test) 
   X แทน วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
   O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post - test) 
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 5.2 การรวบรวมข้อมูล 

  5.2.1 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มทดลอง จำนวน 26 คน (นักเรียนช้ันช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องเรียนท่ี 1 และ2 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดเพชรบุร)ี  
  5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มทดลอง จำนวน 26 คน (นักเรียนชั้นช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องเรียนท่ี 1 และ2 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดเพชรบุรี) ในสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

  5.2.3 ทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กลุ่มทดลอง จำนวน 26 คน (นักเรียนช้ัน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องเรียนที่ 1 และ2 ที่เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จังหวัดเพชรบุรี) 
  5.2.4 รวบรวมคะแนนระหว่างการทดลองด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

(ระหว่างเรียน) และตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกลุ่มทดลอง จากนั้นนำมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 6.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย  
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 6.3 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จังหวัดเพชรบุร ี

 6.4 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่า E1/E2 ในระดับเกณฑ์ 
80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ (EI) ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ทวีปยุโรป    
ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
จังหวัดเพชรบุรี 
 6.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อน – หลังการจัดการเรียน 
และคะแนนร้อยละความก้าวหน้า โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ทวีปยุโรป   
ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
จังหวัดเพชรบุรี 
  

7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.2 สถิติพื้นฐาน 
  1) ค่าร้อยละ  (Percentage)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
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เมื่อ P แทน   ร้อยละ 
 f   แทน   ความถ่ีหรือจำนวนข้อมูลท่ีต้องการหาร้อยละ 
 N   แทน   จำนวนข้อมูลท้ังหมด 
 

  2) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
                                   

 
  เมื่อ X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N  แทน จำนวนคนท้ังหมดในกลุ่มเป้าหมาย   
3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)     
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 เมื่อ      ..DS       แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                 X          แทน  คะแนนแต่ละคน 
                         2X        แทน  ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกำลังสอง 
                        2X )(      แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 
                N           แทน  จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
7.3 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

 โดยใช้สูตร  IOC (Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

                                
N

R
IOC 

=  

  เมื่อ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 7.4 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   

                
21 N

L
N
U

B −=  

   เมื่อ    B   แทน     ค่าอำนาจจำแนก     
 U แทน จำนวนผู้รอบรู้หรือผู้สอบผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 

L  แทน จำนวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 
   N1 แทน จำนวนผู้รอบรู้ท่ีสอบผ่านเกณฑ์    
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   N2  แทน  จำนวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์  
7.5 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอัตนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสูตรของวิทนีย์และซา
เบอร์ (Whitney, D.R. & Sabers, D.L., 1970) อ้างถึงใน กนกวรรณ เอี่ยมชัย (ม.ป.ป) 

 ดัชนีความยาก (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑦) =  
(𝑆𝐻+

(𝑁𝑇)

𝑆𝐿)−(𝑁𝑇)(𝑋𝑀𝑖𝑛)

(𝑋𝑀𝑎𝑥−𝑋𝑀𝑖𝑛)
 

  SH  หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
  SL หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ำ 
  XMax หมายถึง คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้ (คะแนนเต็มของข้อนั้นๆ) 
  XMin หมายถึง คะแนนต่ำสุดท่ีเป็นไปได้ (คะแนนต่ำสุดของข้อนั้นๆ) 
  NT หมายถึง จำนวนนักเรียนท้ังกลุ่มสูงกลุ่มต่ำ 
  NH หมายถึง จำนวนนักเรียนท้ังกลุ่มสูง 
 7.6 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบอัตนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสูตรของ
วิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney, D.R. & Sabers, D.L., 1970) อ้างถึงใน กนกวรรณ เอี่ยมชัย (ม.ป.ป) 

 (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) =  
𝑆𝐻−𝑆𝐿)

𝑁𝐻(𝑋𝑀𝑎𝑥−𝑋𝑀𝑖𝑛)
 

  SH  หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
  SL หมายถึง ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ำ 
  XMax หมายถึง คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้ (คะแนนเต็มของข้อนั้นๆ) 
  XMin หมายถึง คะแนนต่ำสุดท่ีเป็นไปได้ (คะแนนต่ำสุดของข้อนั้นๆ) 
  NH หมายถึง จำนวนนักเรียนท้ังกลุ่มสูง 
 

 7.7   การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)   
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  เมื่อ ccr  แทน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   K แทน จำนวนข้อสอบ 
   Xi แทน คะแนนของแต่ละข้อ 
      C  แทน  คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 7.8 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2546) 
              ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                     (จำนวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 7.9 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1 / E2  (พิชิต ฤทธิ์จรูญม, 2559) 

  𝐸1 =  
∑ 𝑋
𝑁
𝐴

 𝑥100      𝐸2 =  
∑ 𝑋
𝑁
𝐵

 𝑥100  

  เมื่อ E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน (Efficiency of process)  
     ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทำแบบฝึกหัด กิจกรรม และ/ 
     หรือการทดสอบย่อยระหว่างการเรียนจากนวัตกรรมของนักเรียนท้ังกลุ่ม 

E.I    =         



93 
 

 

        E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of product) เป็นค่าร้อยละของ 
     คะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนท้ังกลุ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนจากนวัตกรรม 
  ∑ 𝑋  = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทำแบบฝึกหัดหรือทดสอบย่อยระหว่าง 
     เรียนจากนวัตกรรม 
  ∑ 𝐹  = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
       A  = คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
       B  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  N  = จำนวนนักเรียน  


