
 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                มี
จุดมุ่งหมายการวิจัยดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีประสิธิภาพสามารถนำไปใช้ได้       (2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้า
กำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กำหนดแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ในลักษณะแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษากลุ่มเดียว      และวัดผลก่อนการทดลอง - 
หลังการทดลอง (The One - Group Pretest -Posttest Design)                ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กับเกณฑ์การพัฒนาท่ีกำหนด
ไว้ รายละเอียดแต่ละตอนมีดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
กำหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
n ความถ่ี (จำนวนกลุ่มตัวอย่าง) 
�̅� ค่าเฉล่ีย 
% ร้อยละ 

S.D. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงความถี่และร้อยละ ของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
จำแนกตามเพศ  

 จากตารางแสดงความถ่ีและร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามเพศ 
พบว่า ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 26 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 34.62 และเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                    

r 
P 
sig 

T – test 
Df 
E1 
 
 
 

E2 
 

 

EI 
 

ค่าอำนาจจำแนก 
ค่าความยากง่าย 
ค่านัยสำคัญทางสถิติ 
ค่า One Sample T-test 
ระดับความเป็นอิสระ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนสอน (Efficiency of 
process) ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำ
แบบฝึกหัด กิจกรรม และ/หรือการทดสอบย่อยระหว่าง
การเรียนจากนวัตนกรรมของนักเรียนท้ังกลุ่ม 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of product) เป็น
ค ่าร ้อยละของคะแนนเฉล ี ่ยท ี ่น ักเร ียนทั ้ งกล ุ ่มทำ
แบบทดสอบหลังเรียนจากนวัตกรรม 
การหาความแตกต่างของการทดสอบก่อน และการทดสอบ
หลังการทดลอง ด้วยคะแนนสูงสุดท่ีสามารถทำเพิ่มขึ้นได้ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 

ความถ่ี 
 (n) 

ร้อยละ  
(%) 

เพศ    
            ชาย 9 34.62 
            หญิง  17 65.38 

            รวม 26 100 



 
 

 การนำเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผลการพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องภูมิภาคของ
โลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยการทดลองใช้ มีดังนี้ 
 

 ตารางที่ 4.2 สรุปค่าเฉล่ีย X̅ ของผู้เช่ียวชาญ การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ (แผนท่ี 1 – 5) จำแนกรายแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 การกำหนด
องค์ประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู้  

แผนที่  
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

 
ลำดับ

ท่ี 
1.1 กำหนดองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครบถ้วน 

4.67 4.67 4.67 5.00 4.67 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ก า ร เ ร ี ย ง ล ำ ดั บ
องค์ประกอบของแผนฯ มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

4.33 4.33 4.67 4.33 4.67 

1.3 องค์ประกอบภายใน
แผนม ี คว ามส ั มพ ั น ธ์
สอดคล้องกัน 

4.00 4.00 4.33 4.33 4.33 

1.4 กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสม 

4.67 4.33 4.33 4.67 4.33 

1.5 การเรียบเรียงและการ
ใช้ภาษาในแผนฯ มีความ
เหมาะสมเข้าใจง่าย 

4.00 4.00 4.33 4.33 4.33 

รวม 21.67 21.33 22.33 22.67 22.33 
ค่าเฉลี่ย �̅� 4.33 4.27 4.47 4.53 4.47 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน S.D. 0.35 0.35 0.58 0.46 0.58 
แปลความหมาย   ดี ดี ดี ดีมาก ดี 

ด้านที่ 2 องค์ประกอบ
ของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

อันดับ
ท่ี 

2.1 จ ุดประสงค ์ ในแผน
แผนการจัดการเรียนรู ้ มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.67 4.33 4.67 4.67 4.33 4 



 
 

2.2 จุดประสงค์ม ีความ
ชัดเจน สามารถแสดงถึงส่ิง
ท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 

4.00 4.33 4.67 4.67 4.33 

2.3  จ ุดประสงค์ม ีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 

4.33 4.33 4.67 5.00 4.67 

รวม 17.67 17.33 19.00 19.00 17.67 

ค่าเฉลี่ย �̅� 4.42 4.33 4.67 4.67 4.42 
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

S.D. 
0.43 0.58 0.43 0.43 0.58 

แปลความหมาย ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
 

ด้านที่ 3 เนื้อหา แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

อันดับ
ท่ี 

3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับ
จ ุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ ส า ม า ร ถ
น ำ ไ ป ส ู ่ ก า ร บ ร ร ลุ
จุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4.67 4.67 4.67 4.67 4.33 2 

3 . 2  เ น ื ้ อ ห า ม ี ค ว า ม
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.33 4.33 5.00 5.00 4.67 

รวม 9.00 9.00 9.67 9.67 9.00 
ค่าเฉลี่ย �̅� 4.50 4.50 4.83 4.83 4.50 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน S.D. 0.58 0.58 0.29 0.29 0.58 
แปลความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ 4  
กระบวนการจัด 

การเรียนรู้ 

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

อันดับ
ท่ี 

4.1 ขั ้นตอนการดำเนิน
กิจกรรมเป็นลำดับและมี
ความต่อเนื่อง 

4.67 4.67 4.33 4.67 5.00            
3 

4 . 2  ก า ร ก ำห น ด ก า ร
ดำเน ินก ิจกรรมแต ่ละ
ข ั ้นตอนม ีความช ัดเจน 
สามารถนำไปปฏิบัต ิได้
สะดวก 

4.67 4.67 4.67 4.33 5.00 



 
 

4.3 การดำเนินกิจกรรมได้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

4.67 4.67 5.00 4.67 4.67 

4.4 การดำเนินกิจกรรม
แต่ละขั้นตอนครอบคลุม 
สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมของรูปแบบ
กิจกรรมฯ 

4.67 4.00 4.67 4.33 5.00 

4.5 เวลาที่กำหนดสำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสม 

4.33 4.33 4.33 4.33 4.00 

รวม 23.00 22.33 23.00 22.33 23.67 
ค่าเฉลี่ย �̅� 4.60 4.47 4.60 4.47 4.73 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
S.D. 

0.58 0.66 0.46 0.58 0.12 

แปลความหมาย ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
 
 
 
 

      

ด้านที่ 5  
การวัดและประเมินผล 

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

อันดับ
ท่ี 

5. 1  ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ม ี ค ว า ม
สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

4.33 4.67 4.33 4.33 4.00 5 

5. 2  ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ม ี ค ว า ม
สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.33 4.33 4.33 4.00 4.33 

5. 3  ใ ช ้ ว ิ ธ ี ก า ร ว ั ดผล
เหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการวัด 

4.33 4.33 4.33 4.00 4.33 

5.4 ผู ้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดผลและประเมินผล 

4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 



 
 

5.5 มีการเตรียมเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดผลไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถนำไปใช้
ได้สะดวก 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 

รวม 22.67 23.00 22.67 22.00 22.00 

ค่าเฉลี่ย �̅� 4.53 4.60 4.53 4.40 4.40 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
S.D. 

0.46 0.46 0.46 0.23 0.46 

แปลความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
 
 

  
 
 
 
 
 

    

ด้านที่ 6  
สื่อการเรียนรู้ 

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

อันดับ
ท่ี 

6.1 มีการกำหนดรายการ
ส ื ่ อช ัดเจน นำไปส ู ่ การ
จัดเตรียมได้ง่ายและสะดวก 

4.67 5.00 5.00 4.67 4.67 1 

6.2 มีการเรียงลำดับรายการ
ใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 

4.67 4.67 4.67 4.33 4.67 

6.3 มีการเตรียมสื่อไว้ใช้
อย่างเหมาะสม สะดวกต่อ
การนำไปใช้ 

4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 

รวม 14.00 14.33 14.33 13.67 14.00 
ค่าเฉลี่ย �̅� 4.67 4.78 4.78 4.56 4.67 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
S.D. 

0.58 0.38 0.38 0.58 0.58 

แปลความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
       

รวมทั้งหมด 224.38 222.50 230.85 227.98 225.85  

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด �̅� 4.50 4.47 4.63 4.56 4.53  



 
 

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ทั้งหมด S.D. 

0.48 0.50 0.46 0.43 0.46  

แปลความหมาย ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 

 จากการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า คะแนน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-5 ผลสรุปค่าเฉล่ีย (X̅) ของผู้เช่ียวชาญ จากการประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ จำแนกรายแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเรียงลำดับ
จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ดังนี้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่ 3 อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.63) แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4 อยู่ในระดับดีมาก         
(X̅= 4.56) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.53) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก (X̅ = 4.50) และ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.47)  
 

 ตารางท่ี 4.3 สรุปค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้เช่ียวชาญการประเมิน
ความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่องภูมิภาคของโลกกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยภาพรวมแผนท่ี 1 – 5  
จำแนกตามด้านของการประเมิน  

รายการประเมิน (รายด้าน) (�̅�) (S.D.) แปล
ความหมาย 

ลำดับ 

1. ด้านการกำหนองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้  

4.41 0.11 ดี 6 

2 .  ด ้ าน อ งค ์ ป ร ะกอบของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

4.50 0.16 ดีมาก 4 

3. ด้านเน ื ้อหาสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

4.63 0.18 ดีมาก 2 

4. ด ้านกระบวนการจ ัดการ
เรียนรู้ 

4.57 0.11 ดีมาก 3 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.49 0.09 ดี 5 

6. ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.69 0.09 ดีมาก 1 

รวม 4.54 0.47 ดีมาก  

 การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยภาพรวมพบว่า ผลสรุปค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 
 

(S.D.)  ของผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 6 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยภาพรวม
แผนท่ี 1 – 5  จำแนกตามด้านของแบบประเมิน สามารถเรียงลำดับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไปหาด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้ตามลำดับดังนี้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.54, S.D. = 0.47) และเมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่าด้านส่ือการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (X̅= 4.69, S.D. = 0.09) รองลงมา ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
อยู่ในระดับดีมาก        มีค่าเฉล่ีย (X̅̅= 4.63, S.D. = 0.18) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉล่ีย          (X̅= 4.57, S.D. = 0.11) ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่
ละองค์ประกอบ) อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย (X̅= 4.50, S.D. = 0.16) ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย (X̅̅= 4.49, S.D. = 0.09) และด้านการกำหนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
(ภาพรวม) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย  (X̅̅= 4.41, S.D. = 0.11) ซึ่งในการประเมินในแต่ละด้านแสดงให้เห็น
ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในระดับดีมากสามารถนำไปใช้ได้  
 

 ตารางที ่ 4.4 ผลสรุปประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5Es         
ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย และอัตนัย โดยใช้ค่า E1/E2 และดัชนีประสิทธิผล (EI) 

นักเรียนจำแนกรายกลุ่ม 
(แบ่งจากคะแนนก่อนเรียน) 

คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 
(คะแนนรวม 60 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (ความรู้หลังเรียน) 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม 

(E1/E2) 
นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 

45.75 24 76.25/80.00 

นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 40 - 59 

48.20 
 

24.63 80.33/82.11 

นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียน ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

50.21 27.57 83.69/91.90 

รวม 48.05 25.33 81.19/84.42 

ดัชนีประสิทธิผล (EI) = 0.6582 
  

 จากตารางวิเคราะห์ผลสรุปประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es         
ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย และอัตนัย โดยใช้ค่า E1/E2 และดัชนีประสิทธิผล (EI)แสดงว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 
โดยรวม เท่ากับ 81.19/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) เมื่อจำแนกตามกลุ่มผู้เรียน ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน กลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ข้ึนไป มี
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.69/91.90 กลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อย
กว่า ร้อยละ 40 – 59 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2. เท่ากับ 80.33/82.11 และกลุ่มนักเรียนที่ผล
คะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2. เท่ากับ 76.25/80.00 



 
 

และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6582 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล 
ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
การสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) เร ื ่องภูม ิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์         
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน กับเกณฑ์การพัฒนาท่ีกำหนดไว้ 
 ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es)  กับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ มีดังตารางท่ี 4.5 - 4.8  
 

 ตารางที่ 4.5 ค่าร้อยละของความก้าวหน้าของผลการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ จำแนกตามกลุ่มตามผล
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

นักเรียนจำแนกรายกลุ่ม 

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้การ
จัดการเรียนรูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es 

คะแนนเฉลี่ยหลังใช้การ
จัดการเรียนรูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es 

นักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 

11.25 24 
 

42.50 
นักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 - 59 

15.97 24.63 
 

28.89 
นักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

20 27.57 
 

25.24 
รวม 16.33 25.33 30.00 

 จากการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความก้าวหน้าของผลการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ จำแนกตามกลุ่มตามผล
คะแนนทดสอบก่อนเรียนแสดงว่าหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
นักเรียนมีความก้าวหน้าของผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์โดยรวม ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นสูงสุดในกลุ ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า           
ร้อยละ 40 (ร้อยละ 42.50) รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อย
ละ 40 - 59 (ร้อยละ 28.89) และกลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด (ร้อยละ25.24) 
 ตารางที่ 4.6 ค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาค
ของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปี
ที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยการใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย ในการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีต้ังไว้ 



 
 

นักเรียนจำแนกรายกลุ่ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเทียบ 
เกณฑ์ร้อย

ละ 80 

คะแนนเฉลี่ยหลังใชก้ารจัดการ
เรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละของคะแนน 
 

นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 

 
27.57 

91.90 ผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 - 59 

 
24.63 

82.11 ผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
24 

80 ไม่ผ่านเกณ์ 

รวม 25.48 84.42 ผ่านเกณฑ์ 
 จากตารางการวิเคราะห์ ค่าร้อยละและการเปรียบเทียบของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยการใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย ในการ
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีต้ังไว้แสดงว่านักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ หลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป มีคะแนนทักษะ 27.57 กลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 
– 59 มีคะแนนทักษะ 24.63 และกลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 มี
คะแนนทักษะ 24 (ร้อยละ 91.90 ร้อยละ 82.11 และร้อยละ 80.00 ตามลำดับ)   
 
 
 
 

 ตารางที่ 4.7 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ลักษณะการเรียน ค่าเฉลี่ย 
(mean) 

SD t df p 

คะแนนเกณฑ์ (24 คะแนน) 
3.401* 25 0.002* 

หลังเรียน 25.48 1.327 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p< .05) 
 จากตารางผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้กระบวนการจัดการ



 
 

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ตารางที่ 4.8 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ระหว่างก่อน และหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

ลักษณะการเรียน ค่าเฉลี่ย 
(mean) 

SD t df p 

รวม ก่อนเรียน 16.3269 0.99 
16.065* 25 0.00* 

หลังเรียน 25.3269 2.49 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p< .05) 
 จากตารางผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ระหว่างก่อน และหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั้นหมายความว่า 
ผลการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es แตกต่างจากก่อนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การว ิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนด ้านพ ุทธ ิพ ิส ัย รายว ิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้า
กำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีประสิธิภาพสามารถนำไปใช้ได้       2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้า
กำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้หาโดยการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ชั ้นปีที ่ 2 จำนวน 26 คน 
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คาบเรียน ระยะเวลา 5 
สัปดาห์ นวัตกรรมหลักที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ การจัดการเรียนรู้แบบการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สำหรับ
นักเรียน ชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน 10 คาบเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  สำหรับนักเรียนชั้นช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ 
คิดเป็น 20 คะแนน และข้ออัตนัย จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน รวมทั้งหมด จำนวน 25 ข้อ คิดเป็น 30 
คะแนน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ความเท่ียง (reliability) ค่าความยากง่าย (p)   อำนาจจำแนก 
(r) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence ค่า T – test One Sample T-test ค่านัยสำคัญ
ทางสถิติ (sig) ระดับความเป็นอิสระ (df) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ) การหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม E1 / E2 ด้วยโปรแกรมเอกเซลล์ ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปได้ดังนี้  



 
 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 26 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.62 และเพศหญิง จำนวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.38 
 2. การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) โดยภาพรวมพบว่า ผลสรุปค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของผู้เชี่ยวชาญ 
การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ภูมิภาคของโลก
กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมแผนที่ 1 – 5  จำแนกตาม
ด้านของแบบประเมิน สามารถเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้
ตามลำดับดังนี้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.54, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
จากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่าด้านสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X̅= 4.69, S.D. = 
0.09) รองลงมา ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เหมาะสมกับเนื้อหาสาระอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 
(X̅̅= 4.63, S.D. = 0.18) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย          (X̅= 4.57, 
S.D. = 0.11) ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละองค์ประกอบ) อยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉล่ีย (X̅= 4.50, S.D. = 0.16) ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย (X̅̅= 4.49, S.D. = 
0.09) และด้านการกำหนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาพรวม) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย  (X̅̅= 
4.41, S.D. = 0.11) ซึ่งในการประเมินในแต่ละด้านแสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีมากสามารถนำไปใช้ได้  
 3. จากตารางวิเคราะห์ผลสรุปประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es         
ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย และอัตนัย โดยใช้ค่า E1/E2 และดัชนีประสิทธิผล (EI)แสดงว่าประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 โดยรวม เท่ากับ 
81.19/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) เมื่อจำแนกตามกลุ่มผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน กลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 83.69/91.90 กลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 – 59 มีค่า
ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2. เท่ากับ 80.33/82.11 และกลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า 
ร้อยละ 40 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2. เท่ากับ 76.25/80.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล 
 4. การวิเคราะห์ค่าร้อยละของความก้าวหน้าของผลการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ จำแนกตามกลุ่มตามผล
คะแนนทดสอบก่อนเรียนแสดงว่าหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es นักเรียน
มีความก้าวหน้าของผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์โดยรวม ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่าร้อยละ 40              (ร้อย



 
 

ละ 42.50) รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 - 59     (ร้อยละ 
28.89) และกลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป                   มี
ความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด (ร้อยละ25.24) 
 5. การวิเคราะห์ ค่าร้อยละและการเปรียบเทียบของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาค
ของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยการใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย ในการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีต้ังไว้แสดงว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ หลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  โดยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า นักเรียน
กลุ่มนักเรียนที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีคะแนนทักษะ 27.57 กลุ่ม
นักเรียนท่ีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 – 59 มีคะแนนทักษะ 24.63 และกลุ่มนักเรียน
ที่ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 40 มีคะแนนทักษะ 24 (ร้อยละ 91.90     ร้อยละ 82.11 
และร้อยละ 80.00 ตามลำดับ)  
 6. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5Es เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อย
ละ 80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  7. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ระหว่างก่อน และหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้นหมายความว่า ผลการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์    
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es แตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรู้ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื ่องการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิภาคของโลก
กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน ได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์     
ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กำหนดในระดับ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) เรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์     ของ
นักเรียนชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจึงนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาอภิปรายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ด้วยวิธ ีสอนการสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) และเสนอแนวทางในการพัฒนาแก้ไข ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 



 
 

           1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) เรื ่อง
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่างไฟฟ้า
กำลัง ชั ้นปีที ่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพมีเท่ากับ 81.19/84.42 
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) จำนวน 5 แผน คิดเป็นร้อยละ 81.19 และคะแนนเฉล่ียจากการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.42 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ ปฏิภาณ สร้างคำ, ธัชชัย 
จิตรนันท์. (2562) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย ชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื ่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย ชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)           
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.00/80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และชวกร จันทร์ทอง. 
(2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.61/84.81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ท่ีกำหนดไว้ และอิทธิวัตร ศรีสมบัติ, ดําเกิง โถทอง และชาตรี เกษโพนทอง. (2556). การวิจัยผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่องพัฒนาการของอาเซียน ของนักเรียนช้ัน
ช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สืบเสาะหาความรู้แบบ SE เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)    
เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ชั ้นปีที ่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั ้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ        ชวกร 
จันทร์ทอง. (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และปรียา บุตรไธสงค์ (2558) ผล
การใช้รูปแบบการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื ่อง พัฒนาการ กรุงรัตนโกสินทร์ที ่ม ี ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนหนองกี่
พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปี ท่ี 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ท่ีเรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่องพัฒนาการกรุง 



 
 

รัตนโกสินทร์สูงกวาก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร 
(2559) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้ 
(5Es) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 ดังนั้นผู้วิจัยพบว่าแผนการเรียนรู้ เรื่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยของนักเรียนเพิ่มขึ้น        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม มีการสรางตามขั้นตอนอยางมีระบบมีการวิเคราะห
หลักสูตรสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
ใน กลุมชวยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ผู เรียนไมมีความเครียดในการเรียนเกิด
บรรยากาศท่ีดีชวยสงเสริมใหผูเรียนรวมมือชวยเหลือกันทําใหเกิดความกาวหนาในการเรียนซึ่งผล
จากการศึกษาคนควาสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปฏิภาณ สร้างคำ, ธัชชัย จิตรนันท์. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั ้น (5E) แผนการจัดการเรียนรู ้ เร ื ่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย   ช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มี
ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื ่องภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  ของนักเรียน             
ช้ันช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่า 

 1.1 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษาคู่มืออย่างละเอียด และมีการ
ทดลองใช้ส่ือก่อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านส่ือ อุปกรณ์ ตัวครู นักเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
และความพร้อมใจการจัดการเรียนการสอนของครู 

 1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นการท่ีนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) แต่ถ้านักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย นักเรียนสามารถสอบถาม
ครูผู้สอนได้ ครูต้องคอยดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

 1.3 ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ควรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ และการช่วยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 



 
 

 1.4 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาควรนำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื ่องอื ่นๆ 
เพราะวิธีการสอนนี้เป็นนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 2.1 ในการสร้างชุดการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)        

ครูควรใช้สื ่อที่หลากหลาย  และศึกษาถึงกระบวนการสร้างสื ่อให้เข้าใจ  ควรปรึกษาและขอ
คำแนะนำจากผู้เชี ่ยวชาญและผู้มีความสามารถในการผลิตสื่อ  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและได้
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) การเรียนกับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

 2.3 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนด้วยชุดการ
สอนแบบการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) เช่น ความวิตกกังวล ความสนใจ      
ความคงทนในการเรียน 
 
  
 
 
 


