
ชื่อเร่ือง  : การพัฒนาชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
     หาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และ 
     ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ชื่อผูวิ้จัย :  นางสาวกานดาวดี มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
               โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ปีที่วิจัย  :  2565 

 

บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา 
ชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
เทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 3) ทดลองใช้ชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
กราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทดลอง
ใช้ ใน ภาคเรี ยน ท่ี  2 ปี ก าร ศึกษ า 2565 เป็ น เวลา 20 ช่ั ว โม ง แบ บแผน การทดลอง คื อ  
The One – Group Pretest - Posttest Design เค รื่ อ งมื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ จั ย  ป ระก อ บ ด้ วย  
1) แบบ สัมภาษ ณ์  2) แบบ สอบถาม  3) ชุ ดก ารสอน ประวั ติ ศ าสตร์ ไท ย  จำน วน  5 ชุ ด  
4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก จำนวน 14 แผน 
5) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 6) แบบทดสอบวัดทักษะ 
การคิดวิเคราะห์จำนวน แบบอัตนัย 15 ข้อ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย 
ชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
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of Item Objective Congruence : IOC) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test for Dependent Sample)
  
 
 
 ผลการวิจัยพบว่า   

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 เห็นสมควรให้มีการพัฒนาชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 พบว่า สร้างชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทยได้จำนวน 5 ชุด คุณภาพของชุดการสอน
ประวัติศาสตร์ไทยจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทยเท่ากับ 80.48/80.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

3.  ผลการทดลองใช้ชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
และ 4 สัปดาห์ มีผลต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย 
ไม่แตกต่างกัน 
  4.  ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 พบว่า นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยรวมมคีวามคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46,  S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียน
การสอน 2) ด้านรูปแบบของชุดการสอน  3) ด้านการวัดผลประเมินผล และ 4) ด้านเนื้อหา  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 6 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ 1) กิจกรรมเรียงลำดับจากง่ายไปยาก 2) เร้าความสนใจของผู้เรียน ภาพประกอบชัดเจน 
เข้าใจง่าย 3) ชุดการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และ 4) เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
เครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ 
คำสำคัญ    ชุดการสอนประวัติศาสตร์ไทย, ทักษะการคิดวิเคราะห์, ความคงทนในการเรียนรู ้
 


