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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อศึกษำควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เมื่อได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก กลุ่มตัวอย่ำง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบำลนครสวรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 จ ำนวน 47 คน  ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก จ ำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง ที่มีคุณภำพในระดับควำมเหมำะสมมำกที่สุด 

(x̅ = 4.86, S.D.= 0.24) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ มีค่ำควำมควำมยำกง่ำยระหว่ำง 0.38-0.69  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 0.23-0.69 และ 
ค่ำควำมเที่ยง เท่ำกับ 0.71 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำรทดลองสอนกับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 
(One – group pretest posttest deign) และทิ้งระยะเวลำ 2 สัปดำห์ สอบอีกครั้ง แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนด้วยกำรทดสอบค่ำท ี(t-test)  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
1. นักเรียนท่ีไดร้ับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .05 
2. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

วิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
3. นักเรียนท่ีไดร้ับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกมีควำมคงทนในกำรเรียนรู้

หลังจำกเรยีนจบไป 2 สัปดำห์ ไมแ่ตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: กำรจัดกำรเรยีนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้  ผังกรำฟิก  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน  ควำมคงทนในกำรเรียนรู ้
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Abstract 
The purposes of this research were 1) To compare pre-test and post-test of science subject 

from the student in Prathomsuksa 6 who using the inquiry method with graphic organizer. 2) To compare 
the academic achievement of the students in Prathomsuksa 6 who using the inquiry method together 
with graphic organizer with 70%. 3) To study learning retention of the students taught by using with 
inquiry method with graphic organizer. The samples were 47 Prathomsuksa  6/2 students  from 
Anubannakhonsawan School under the Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1 
obtained by cluster random sampling.  The research instruments were 1) Lesson plan using the inquiry 

method with a graphic organizer with the most appropriate level.(  x̅  = 4.86, S.D.= 0.24) 2) the 
achievement test of science subject with multiple choice test of 30 items and the difficulty between 
0.38-0.69, the degree of discrimination index between 0.23-0.69, and reliability coefficient of 0.71.  

The research finding were as follows. 
1.The students who using the inquiry method with graphic organizer had the post-test

score of academic achievement higher than the pre-test score of academic achievement at the .05 
level of significance. 

2. The students who using the inquiry method together with graphic organizer had more
academic achievement with 70% at the .05 level of significance. 

3. The students who using the inquiry method together with graphic organizer had
learning retention and after 2 weeks was not different at the .05 level of significance. 

Keywords: Inquiry method, Graphic organizer,  Achievement, Learning retention  

บทน า 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 มำตรำที่ 4 ได้ระบุไว้ว่ำ “กำรศึกษำ” หมำยควำมวำ่ 

กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคมโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบ
สำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัด
สภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษำธกิำร, 
2542, 2) ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้ เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำ
ผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็ม
ตำมศักยภำพและควำมรู้ ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ (กระทรวงศึกษำธิกำร , 
2542, 7) และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จึงได้ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ไว้ว่ำ ในกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์จะมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ค้นพบควำมรู้  
ด้วยตนเองมำกที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนกำรและควำมรู้จำกวิธีกำรสังเกตกำรส ำรวจตรวจสอบ กำรทดลอง แล้วน ำ
ผลที่ได้มำจัดระบบเป็นหลักกำร แนวคิด และองค์ควำมรู้โดยใช้กระบวนกำรในกำรสืบเสำะหำควำมรู้และกำร
แก้ปัญหำที ่หลำกหลำย (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560, 3) ซึ ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื ่อให้ผู ้เรียนมีทักษะ 
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ในศตวรรษที่ 21 โดยน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรส ำคัญ และช่วย
ในกำรตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ (กระทรวงศึกษำธิกำร , 2551, 11-15) ทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้วิทยำศำสตร์พื้นฐำน เพื่อที่จะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธรรมชำติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ำงขึ้น สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผล (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560, 92) ซึ่งกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เน้นเชื่อมโยงควำมรู้กับ
กระบวนกำร มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ และ
แก้ปัญหำที่หลำกหลำย ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกำรท ำกิจกรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง  
อย่ำงหลำกหลำย (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี , 2560, 3) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคตและจำกกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
อย่ำงรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 แต่ระบบกำรศึกษำที่ยังมีปัญหำหลำยประกำร นับตั้งแต่ปัญหำคุณภำพของคนไทย  
ทุกช่วงวัย ปัญหำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีและกำรบริหำร จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ยังไม่เหมำะสม 
ขำดควำมคล่องตัว ยังมีควำมเหลื่อมล ้ำในด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ 
(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560, ง) และคุณภำพกำรศึกษำ ซึ ่งมีผลกำรพัฒนำไม่เป็นที่น่ำพึงพอใจ 
เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคะแนนต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำก และต ่ำกว่ำหลำยประเทศ
ในแถบเอเชีย (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ , 2560, จ) ซึ ่งจะเห็นได้จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั ้นพื ้นฐำน (O Net) ปีกำรศึกษำ 2563 ของผู ้เร ียนระดับชั ้นประถมศึกษำปีที ่ 6 สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ .) ในระดับประเทศนั้น พบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 38.78 และคะแนน O Net กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ว ิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2563 ในกลุ ่มโรงเรียนพระบำงเจ้ำพระยำ ของผู ้เร ียนระดับชั ้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 43.24 (สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ , 2563) ถึงแม้ว่ำผล
คะแนน O Net กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรียนพระบำงเจ้ำพระยำ จะมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศก็ตำม แต่คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรียน
พระบำงเจ้ำพระยำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.24 ซึ่งคะแนนยังไม่ถึงร้อยละ 50  

จำกควำมส ำคัญของวิซำวิทยำศำสตร์และปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ของ
กลุ่มโรงเรียนพระบำงเจ้ำพระยำ จึงเป็นผลท ำให้ครูผู้สอน คิดหำวิธีกำรพัฒนำและส่งเสรมิกำรจดักำรเรียนรูใ้ห้ผู้เรยีน
มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ และสืบเสำะหำควำมรู้ด้วยตนเอง เมื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ให้ประสิทธิภำพจะพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร จึงเป็นผลท ำให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษำ ค้นหำวิธีกำร เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ และได้ข้อสรุปที่จะให้เกดิ
ผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรคิด คือวิธีกำรจัดกำรเรียนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ่งประสำท เนืองเฉลิม (2558, 
133-134) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ ของเพียเจต์และวีก็อทสกี้ ซึ่งสรุปได้ว่ำ กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรสรำ้งควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนกำร
ที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระท ำกับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ำมำโดยเกิดกระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ภำยใน  สมองและ
กระบวนกำรทำงสังคมกำรสร้ำงควำมรู้จึงเป็นกระบวนกำรทำงสติปัญญำและสังคมควบคู่กัน และ ทิศนำ แขมมณี 
(2558, 141) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ว่ำ เป็นกำรจัดกิจกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดย
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ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค ำถำม ควำมคิดและลงมือแสวงหำควำมรู้ เพื่อน ำมำสรุปเป็นองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง โดยที่
ครูช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู ้ในด้ำนต่ำง  ๆ ให้แก่นักเรียน เช่น ในด้ำนกำรสืบค้นหำแหล่งควำมรู้ 
กำรศึกษำข้อมูลกำรวิเครำะห์ กำรสรุปข้อมูล กำรอภิปรำยโต้แย้งทำงวิชำกำรและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น  และ
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบสืบเสำะหำควำมรู้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั ้นสร้ำงควำมสนใจ ขั ้นส ำรวจและค้นหำ 
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป ขั้นขยำยควำมรู้ และขั้นประเมินผล ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้เป็น
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมจริงโดยกำรแสวงหำควำมรู้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดหำเหตุผล ลง
มือปฏิบัติ ส ำรวจตรวจสอบ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงควำมรู้ใหม่ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ด้วยตนเอง ควำมรู้ที่ได้จะคงทน 
อยู่ในควำมทรงจ ำระยะยำว (ศศิธร เวียงวะลัย , 2556, 147) นอกจำกกำรน ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้มำใช้จัดกำรเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยจึงน ำเทคนิคผังกรำฟิกมำจัดกำรเรียนรู้ร่วมด้วย ซึ่งมีแนวคิดว่ำผังกรำฟิกเป็น
แผนผังทำงควำมคิด ซึ่งประกอบไปด้วยควำมคิดหรือข้อมูลส ำคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่ำง  ๆ ซึ่งท ำให้เห็น
โครงสร้ำงของควำมรู้หรือเนื้อหำสำระนั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้สำระเนื้อหำสำระ
นั้นๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำย ท ำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงควำมคิดขึ้น (ทิศนำ แขมมณี , 
2561, 388)  และมีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย (Meaningful learning theory) ของออซู
เบลและโรบินสัน กล่ำวถึงกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยโดยสรุปว่ำ ในสมองของมนุษย์มีกำรจัดควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เรียน
อย่ำงมีระบบในลักษณะที่เป็นโครงสร้ำงทำงปัญญำ ซึ่งมีกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงจำกมโนทัศน์ที่กว้ำงและ
ครอบคลุมมำจนถึงมโนทัศน์ย่อยท่ีเฉพำะเจำะจง ดังนั้นกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ควรจะเป็นกำรเรียนรู้
อย่ำงมีควำมหมำยที่ผู ้เรียนสำมำรถน ำกำรเรียนรู ้ใหม่เข้ำไปเชื ่อมโยงกับควำมรู้เดิมหรือมโนทัศน์ที ่มีอยู ่แล้ว 
โดยควำมรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยจะถูกเก็บไว้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันเป็นผลมำจำกกำรดูดซึม  
กับควำมรู้เดิมที่มีอยู่แล้วและช่วยขยำยควำมรู้เดิมหรือมโนทัศน์เดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้ำในกำร
เรียนรู้ใหม่นั้นผู้เรียนมีพื้นฐำนที่เชื่อมโยงกับควำมรู้เดิมได้ ซึ่งจะท ำให้กำรเรียนรู้สิ่งนั้นมีควำมหมำย ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2561, 260) ส่วนควำมคงทนต่อกำรเรียนก็มีควำมส ำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรจดจ ำและระลึกถึงใน
สิ่งที่ได้เรียนมำแล้ว และสำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนผ่ำนไปแล้ว หรือประสบกำรณ์นั้นกลับมำใช้ได้อีกและควำมรู้ที่ได้
จะคงทนอยู่ในควำมทรงจ ำระยะยำว ซึ่งควำมคงทนต่อกำรเรียน เป็นควำมสำมำรถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็น
เวลำนำนและสำมำรถค้นคว้ำมำใช้ได้หรือระลึกได้ และจะท ำให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนที่ดีขึ้น (สุรำงค์ โค้วตระกูล , 
2544, 250) และมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษศิรินทร์ เซ็นบัว (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ผลกำรสอน 
แบบสืบเสำะหำควำมรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ และควำม
คงทนในกำรเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ  
หำควำมรู ้ร ่วมกับผังกรำฟิกที ่มีต่อผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน  และควำมคงทนในกำรเรียนรู ้ว ิชำวิทยำศำสตร์  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์และส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีควำม
คงทนในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันและในอนำคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อน
และหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 



253 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ได้รบั
กำรจัดกำรเรยีนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกกับเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

3. เพื่อศึกษำควำมคงทนในกำรเรยีนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 เมื่อไดร้ับกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรูร้่วมกับผังกรำฟิก จะมี

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรูร้่วมกับผังกรำฟิก จะมี

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรูร้่วมกับผังกรำฟิก จะมี

ควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนผ่ำนไป 2 สัปดำห์ไม่แตกต่ำงกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในกำรวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ร่วมกับผังกรำฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน และควำมคงทนต่อกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง
เบื้องต้น (Pre-experimental research) ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบกลุ่มทดสอบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง 
กำรทดลอง (One group pretest-posttest design) วัตถุประสงค์เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน 
วิชำวิทยำศำสตร์ร่วมกับผังกรำฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
สืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ร่วมกับผังกรำฟิกของ
นักเร ียนชั ้นประถมศึกษำปีที ่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และศึกษำควำมคงทนต่อกำรเรียน 
วิชำวิทยำศำสตร์หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ก ำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 1 

ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนในกลุ ่มพระบำงเจ้ำพระยำ จ ำนวน 9 โรงเรียน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1 มีจ ำนวนนักเรียน  455 คน 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบำลนครสวรรค์ อ ำเภอ
เมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ ำนวน 47 ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยมี 2 ฉบับ ดังนี ้
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก วิชำวิทยำศำสตร์  เรื่อง อำหำรและ

สำรอำหำร จ ำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเอง โดยสร้ำงแบบประเมินควำม
เหมำะสมด้ำนควำมสอดคล้องขององค์ประกอบต่ำง ๆ ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับ 
ผังกรำฟิก และน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำ 

ปีท่ี 6 จ ำนวน 6 แผน เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณภำพในระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด (x̅ = 4.86, 
S.D.= 0.24) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง อำหำรและสำรอำหำร ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 และน ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 40 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน
ประเมินควำมตรงของเนื ้อหำเพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับจุ ดประสงค์กำรเรียนรู ้ มีค่ำ 
ควำมสอดคล้องของแบบทดสอบ กับจุดประสงค์กำรเรียนรู้และระดับพฤติกรรม จำกกำรประเมินของผู้เช่ียวชำญระหว่ำง
0.67-1.00 น ำแบบทดสอบที่ผ่ำนกำรประเมินของผู้เช่ียวชำญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อวิเครำะห์
หำค่ำควำมควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนก ซึ่งมีค่ำควำมควำมยำกง่ำยระหว่ำง 0.38-0.69  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
0.23-0.69 เลือกแบบทดสอบให้เหลือจ ำนวน 30 ข้อ และน ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบำลนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 47 คน 
เพื่อหำค่ำควำมเที่ยง ซึ่งค่ำควำมเที่ยง เท่ำกับ 0.71  
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การรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
1. ท ำกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรื่อง อำหำรและสำรอำหำร มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น บันทึกผลกำรประเมินไว้เป็นคะแนนสอบก่อนเรียน 

2. ด ำเนินกำรทดลองสอนโดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกที่พัฒนำขึ้น
ในวิชำวิทยำศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 เรื่อง อำหำรและสำรอำหำร จ ำนวน 6 แผน ใช้เวลำในกำรทดลอง 6 สัปดำห์ 
สัปดำห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลำ 12 ช่ัวโมง  

3. เมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แล้ว ท ำกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์
หลังเรียน (Post-test) อีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ฉบับเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) แล้วบันทึกผลกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ไว้เป็นคะแนนสอบหลังเรียน 

4. น ำคะแนนที่ได้จำกกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนไปท ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐำน และสรุปผลกำรวิจัย 

5. น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ฉบับเดิมทดสอบซ ้ำหลังผ่ำนไป 2 สัปดำห์
การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนและหลัง

ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก และใช้สถิติทดสอบค่ำ t-test dependent แสดงผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลดังตำรำงที่ 1 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู ้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ และใช้สถิติทดสอบที แบบ one sample แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ดังตำรำงที่ 2 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกหลังเรียน กับหลังเรียนผ่ำนไป 2 สัปดำห์โดยใช้สถิติทดสอบที 
ที่นัยส ำคัญระดับ. 05 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังตำรำงที ่3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 1  แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวทิยำศำสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
ก่อนและหลังได้รบักำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x̅ S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 47 30 13.26 4.36 
46 30.04 .000* 

หลังเรียน 47 30 22.26 3.13 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
ร่วมกับผังกรำฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ  13.26 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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เท่ำกับ 4.36 และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 22.26 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 3.15 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำนักเรียน
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 1 

ตารางที่ 2  แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
คะแนนเกณฑ ์
(ร้อยละ 70) x̅ S.D. df t Sig. 

หลังเรียน 47 30 21.00 22.26 3.13 46 2.74 .000* 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
ร่วมกับผังกรำฟิกมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 22.26 คะแนน ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 3.13 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผัง
กรำฟิก  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ .05  ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 2 

ตารางที่ 3  แสดงผลกำรเปรียบเทียบควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
เมื่อได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก 

แหล่งขอ้มูล คะแนนเต็ม x̅ S.D. t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียนผ่ำนไป 2 สัปดำห์ 30 23.11 2.50 1.00 .00 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้
ร่วมกับผังกรำฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์หลังเรียนผ่ำนไป  2 สัปดำห์มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 23.11 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.50 เมื่อทดสอบค่ำทีที่นัยส ำคัญระดับ .05 
พบว่ำไม่แตกต่ำงกัน แสดงว่ำผลกำรเรียนรู้หลังเรียนและหลังเรียนผ่ำนไปสองสัปดำห์ของนักเรียนยังมีควำมคงทนใน
กำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 3 

สรุปผลการวิจัย 
จำกผลกำรวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่ำ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก มี

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ สูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก มีควำม
คงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์หลังจำกเรียนจบไป 2 สัปดำห์ ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรวิจัยเรื ่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบสืบเสำะหำควำมรู ้ร ่วมกับผังกรำฟิกที ่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรเรียน และควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6 สำมำรถอภิปรำย
ผลกำรวิจัย ได้ดังนี ้

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตำมสมมติฐำน  
ข้อที่ 1 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้วิจัยได้จัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก โดยมีขั้นตอนกำรเรียนรู้  
 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้ำงควำมสนใจ เป็นกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนด้วยเหตุกำรณ์ที่เชื่อมโยง กับควำมรู้เดิม เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้ำงค ำถำมหรือก ำหนดประเด็นที่จะศึกษำค้นคว้ำ ขั้นที่ 2 ส ำรวจและค้นหำ เป็นกำรศึกษำข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ โดย ให้นักเรียนร่วมกันค้นหำปัญหำ ประเด็นส ำคัญ จัดกระท ำข้อมูลในรูปแบบผังกรำฟิก 
และปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 3 อธิบำยและลงข้อสรุป เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ แปลผล สรุปผล 
และจัดกระท ำในรูปแบบผังกรำฟิก ขั้นที่ 4 ขยำยควำมรู้ เป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำเชื่อมโยงกับควำมรู้เดิม หรือ
แนวคิดที่ได้ค้นคว้ำเพิ่มเติมและน ำเสนอในรูปแบบผังกรำฟิก ขั ้นที่ 5 ประเมินผล เป็นกำรประเมินกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ โดยให้ นักเรียนมีส่วนร่วมประเมินผลกำรเรียนของตนเอง และของเพื่อน  

ซึ่งเป็นไปตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่เพียเจต์อธิบำยว่ำพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำของบุคคลปรับตัวผ่ำนทำงกระบวนกำรซึมซับและจัดระบบจนเกิดภำวะสมดุลที่เป็นไปตำมล ำดับ จำกกำร
มีปฏิสัมพันธ์และประสบกำรณ์กับสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติและเกิดเป็นโครงสร้ำงทำงปัญญำ ซึ่งเกิดจำกกำรเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้ำหำค ำตอบในกำรค้นพบควำมรู้ใหม่ ๆ และน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
ช่วยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 
2561, 344-346) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วำสนำ วอเพชร (2562) ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 ที่ได้รับกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิกมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ สูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
ที่ระดับ .05 เป็นไปตำมสมมติฐำนข้อที่ 2 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้วิจัย จัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกบัผัง
กรำฟิกนักเรียนได้ส ำรวจและค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองด้วยผังกรำฟิก ผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรเรียนรู้สำระเนื้อหำสำระนั้น ๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำย ท ำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำง
ควำมคิดขึ้น เป็นไปตำมแนวคิดของทิศนำ แขมมณี (2561, 388) ที่กล่ำวว่ำ ผังกรำฟิกเป็นแผนผังทำงควำมคิด 
ซึ่งประกอบไปด้วยควำมคิดหรือข้อมูลส ำคัญๆ ที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งท ำให้เห็นโครงสร้ำงของควำมรู้หรือ
เนื้อหำสำระนั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้สำระเนื้อหำสำระนั้น  ๆ เพื่อให้เกิดควำม
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เข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำย ท ำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงควำมคิดขึ้นจำกแนวคิดข้ำงต้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของพนิดำ กำระเกษ (2564) ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ประกอบผังกรำฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก
มีควำมคงทนในกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ เป็นไปตำมสมมติฐำนข้อที่ 3 นักเรียนมีควำมคงทนในกำรเรียนรู ้วิชำ
วิทยำศำสตร์ หลังจำกที่เรียนจบไปแล้ว 2 สัปดำห์ เนื่องจำกผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนักเรียนได้
เชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับควำมรู้เดิม ได้สร้ำงควำมหมำย ควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระหรือข้อมูลที่เรียนรู้ และได้ฝึกกำร
คิด ท ำให้ได้เรียนรู้วิธีกำรจัดระบบควำมคิดและวิธีแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เกิดควำมรู้ใหม่ท่ีสัมพันธ์กับควำมรู้เดิม 
ที่มีอยู่ แล้วน ำมำจัดระเบียบข้อมูลด้วยผังกรำฟิกจึงท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยซึ่งช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ 
ที่เรียนได้อย่ำงดีสำมำรถจดจ ำได้นำนเป็นไปตำมแนวคิดของทิศนำ แขมมณี (2550, 90-94) ที่ระบุว่ำกำรเรียนกำร
สอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมคิดและจัดระบบควำมคิด  ท ำให้เกิดควำมรู้ที่คงทน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของเกษศิรินทร์ เซ็นบัว (2556) ผลกำรวิจยั
พบว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ประกอบมีควำมคงทนในกำรเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 กำรจัดกำรเรียนรู ้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก ในขั้นขยำยควำมรู้ควรเชื่อมโยง
กับสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน จะท ำให้นักเรียนเข้ำใจบทเรียนยิ่งข้ึน 

 1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกับผังกรำฟิก ขั้นต่ำง ๆ ผู้สอนต้องใช้ค ำถำมที่คอย
กระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ร่วมคิด อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
2.1 ในกำรวิจัยขั้นกำรส ำรวจและค้นหำพบว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน

จึงควรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำรู้ร่วมกับผังกรำฟิกท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
2.2 ในกำรวิจัยขั้นกำรส ำรวจและค้นหำพบว่ำนักเรียนบำงส่วนไม่มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน หรือขำด

ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน จึงควรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำรู้ร่วมกับผังกรำฟิกที่มีต่อควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำงำนกลุ่ม  
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