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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
3) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความ รู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ ซ่ึง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมีความเหมาะสมมาก  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 30 ข้อ ซ่ึงพบว่าข้อสอบมีความยากง่ายต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.80 
อ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20-0.50 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.36 3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความ
เท่ียงเท่ากับ 0.76 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.6 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ ต้ังแต่ร้อยละร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
ค าส าคัญ: สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ / เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of the research were 1) to comparison of inquiry method achievement 
before and after studying science students through for concept mapping, 2) to study the number 
taught by using concept mapping through inquiry method based on the criteria in science leaning 
at 75% of total mark, and 3) to comparison of inquiry method attitudes before and after studying 
science of students through for concept mapping .The samples were 13 Pratomsuksa 6 students in 
second semester, academic year 2015 at Ban Nong Bon School, Kampheang Phet  Primary 
Educational Service Area 2. The samples were selected by cluster random sampling. The 
instruments used in the research were 1) lesson plan using concept mapping through inquiry 
method with the most appropriate level, 2) the science achievement test with 30 items, multiple 
choice witch the contents difficulty level between 0.20 to 0.8 0, the discrimination value between 
0.20 to .05 0, the value of reliability at 0.36 and 3) the science attitude scale with 30 items witch 
the discrimination value 0.76 
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 The research findings were 1)  The students’ learning by using concept mapping inquiry 
method had leaning achievement more than before learning, 2) 86.4 of all the students taught by 
using concept mapping through inquiry method passed the criteria at 75 % and 3)  The students’ 
posttest score of attitude towards science taught by using concept mapping through inquiry 
method was higher than of the pretest. 
Keywords: inquiry method with concept mapping / attitude towards science 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับบุคคลท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อีกท้ังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ในการ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และวิทยาศาสตร์ยังเป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์ยังเป็นเร่ืองของการเรียนรู้เ ก่ียว กับ
ธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ตรวจสอบ และการทดลอง เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน า
ผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให้ได้ท้ังกระบวนการ และองค์ความรู้ต้ังแต่วัยเร่ิมแรกก่อนเข้าเรียน ขณะอยู่ใน
สถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไปแล้ว (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 
1ก)  
 เมื่อวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์มาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรม
วิชาการจึงเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนระหว่างท่ีนักเรียนมีส่วน
ร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียน แล้วจึงมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 215-216) 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง 
 ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นกระบวนการไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลายท้ังเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถ่ิน โดยผู้สอนจะมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น 
แนะน า และช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 หน้า 2ก) 
เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต่ืนเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา 
มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้าใจ ท าให้สามารถอธิบายท านาย คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล และ
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นท่ีจะสังเกต ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ท่ีมีคุณค่าเพ่ิม ข้ึนอย่ าง  
ไม่หยุดย้ัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต และค านึงถึงผู้เรียนท่ีมีวิธีการ
เรียนรู้ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า 1-3) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาข้อเท็จจริงหลักการและ
กฎเกณฑ์ในขณะท าการทดลอง ผู้ทดลองมีโอกาสได้ฝึกท้ังทางด้านปฏิบัติและความคิด ฝึกการสังเกตต้ังสมมติฐาน 
บันทึกข้อมูล การตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งให้นักเรียนเป็นคน
ช่างคิดและหาเหตุผลเพ่ือตอบปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 
ให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองมากท่ีสุดโดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนวทางและแนะน า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) 
ซ่ึงสอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2553, หน้า 9) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้เรียนจะมีบทบาทมากท่ีสุดในการจัดการเรียน
การสอน ส่วนผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง ในทางตรงข้ามถ้าผู้สอนมีบทบาทก าหนดหัวเร่ือง กิจกรรม รวมท้ังส่ือ เพ่ือ
จัดประสบการณ์การเรียนให้ผู้เ รียนสร้างความรู้เอง ในลักษณะนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจมีบทบาทเท่าๆ กัน ซ่ึงยัง
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จัดเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นกันแต่อยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือให้การเรียนการสอน ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงอาจเร่ิมต้นฝึกให้ผู้เรียนเร่ิมมีบทบาทในการเรียนรู้จากระดับ
น้อยจนมากข้ึนตามล าดับ ซ่ึงจะท าให้ผู้สอนมีบทบาทในการสอนน้อยลง  
 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าท้ัง O-Net , NT ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-Net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี พ.ศ. 2557 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.91 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.60 เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-Net ของโรงเรียนบ้านหนองบอน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 38 .35 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 37.67 (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2, 2557)  ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และจากการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านหนองบอน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 63 เท่านั้น ซ่ึงโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 ได้ ต้ังเป้าหมายไว้ท่ี ร้อยละ 75   
 สาเหตุท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ
ท่องจ า นักเรียนไม่ได้ค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง จึงไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง หากต้องการให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ในระดับท่ีมีความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ การใช้เทคนิคให้นักเรียนจดจ าเท่านั้นไม่เพียงพอ ครูผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าความเข้าใจในข้อมูล สามารถตีความเช่ือมโยง ใช้เหตุผลอธิบายและสรุปข้อมูลไ ด้ (ทิศนา  
แขมมณี, 2553, หน้า 190) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
นักเรียนต้องใช้การคิดข้ันสูงท่ีซับซ้อน เป็นช่องทางท่ีดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของนักเรียน (ชาญชัย 
ยมดิษฐ์, 2548, หน้า 91)  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี เกิด
แรงจูงใจท่ีกระหายอยากรู้อยากเรียนอยู่ตลอดเวลา (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2550, หน้า 8) เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท า
ให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้มโนมติ และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วข้ึน  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 332)  
 แผนผังความคิดหลัก Concept Map เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบความคิดหลักของนักเรียน ก่อนเรียน
หรือ ประเมินนักเรียนว่าหลังจากท ากิจกรรมต่างๆ แล้ว นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เข้าใจเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ เป็น
แผนภาพท่ีเขียนแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดหลักหรือ มโนทัศน์ต่างๆ ท าให้เห็นความสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เข้าใจเนื้อหาดีข้ึน ท าใ ห้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2552 , หน้า 76 )  การใ ช้ผังโมทัศน์ประกอบการสอนจะท าให้เห็นวิธีเ ช่ือมโยง
ความหมายของมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนสามารถสรุปส่ิงท่ีเรียนได้ (บุญเกิด ไชยวงค์, 2549, หน้า 75) และผู้เรียนท่ี
สามารถสรุป อธิบาย ส่ิงใดๆ เหตุการณ์ใดๆ จากความรู้ความเข้าใจของเขาเป็นภาษาพูดของเขาเอง มิใช่เป็นลักษณะ
การท่องจ าข้อความหรือค าจ ากัดจากทฤษฏีหรือผู้รู้ใดๆ นั่นแสดงว่า นักเรียนคนนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้น
แล้ว (สุวิทย์ มุลค า, 2549, หน้า 81) ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ดังงานวิจัยของวนิดา อัตตะชีวะ 
(2556) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเ ร่ือง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ วิชาวิทยาศาสต ร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา 
พู่แพ (2553) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ือง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ ต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็น ต้องเร่งแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ให้สูงข้ึนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ เพ่ือมุ่งหวังให้ท่ีจะส่งเสริมให้
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีข้ึน อันจะส่งผลไปยังผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไ ด้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโน
ทัศน์ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังงานวิจัยท่ีปรากฏดังนั้นผู้วิจัยจึงต้ังสมมุติฐานด้วยเหตุผลดังกล่าว คือ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 มีจ านวนร้อยละ 70  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง สารและสมบัติของสาร ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยยึดตามหนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิชา
วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  

ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้การวิจัยคร้ังนี้ใช้คือภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  

3- 4 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 14 ช่ัวโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาประชากรกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest 
– Posttest Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองบอน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มี 1 ห้องเรียน จ านวน 13 คน  
เคร่ืองมือการวิจัย 

1. แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ จ านวน 7 แผน 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 30 
ข้อ 1 ฉบับ 

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท ชนิด 5 ระดับ 
จ านวน 30 ข้อ 1 ฉบับ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. เตรียมนักเรียนโดยการช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการท ากิจกรรม ต้ังแต่ทดสอบก่อนเ รียน 

ทดลองสอน จนส้ินสุดการทดสอบหลังเรียน แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน กลุ่มละ 4 คน 
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

ก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสาร จ านวน
30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนน
ก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองสารและสมบัติของสารพืช จ านวน 7 แผน เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3-4 
ช่ัวโมง รวมเวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง 

4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง ด าเนินการทดสอบหลังเรียน(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน  

5. ตรวจผลการทดสอบ น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและสรุป
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิธีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้  
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ

การสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบโดยด าเนินการ ดังนี้  
1) น าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้

คะแนน แล้วบันทึกผลการสอบเป็นรายบุคคล 
2) หาค่าเฉล่ีย (�̅�)  และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
3) หาผลต่าง (D) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
4) หาผลรวมของผลต่าง (∑D) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยการทดสอบแบบ  Wilcoxon match pairs signed- ranks test 6 ) แปลความหมายผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน ตามข้อ 1 

2. การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์  
ร้อยละ 70  

1) ให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน ตรวจให้คะแนนหาจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบ
ร้อย 70 ของคะแนนเต็มและจ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

2) ค านวณจ านวนนักเรียนท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ร้อยละ 70 ท้ังจ านวนนักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ 

3) น าข้อมูลท่ีได้มาค านวณค่าทดสอบ สัดส่วน แล้วเปรียบเทียบค่าค านวณท่ีได้กับค่าท่ีเ ปิด
ตารางเพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อ 2  
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3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 

1) น าแบบวัดเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้คะแนนแล้วบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
2) หาค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
3) หาผลต่างของคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
4) หาผลรวมของผลต่างของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียน 
5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนโดยการทดสอบแบบ Wilcoxon match pairs singed- ranks test  
6) แปลความหมายผลการทดสอบสมมุติฐาน ตามข้อ 3 

  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนต้ังแต่ร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (�̅� = 23.54) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅� = 8.31) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ท าให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
หากต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีมีความเข้าใจในเร่ืองนั้น การใช้เทคนิคให้นักเรียนจดจ าเ ท่านั้น  
ไม่เพียงพอ ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าความเข้าใจในข้อมูล สามารถตีความเช่ือมโยง ใช้เหตุผลอธิบาย
และสรุปข้อมูลได้ (ทิศนา แขมมณี 2553, หน้า 190) 

เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วข้ึน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2552, หน้า 332 ) 
ซ่ึงสอดคล้องกับวนิดา อัตชีวะ (2556) ท่ีได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุธาทิพย์ คนโทพรมราช (2553) 
ซ่ึงท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ผังกราฟิกประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิน มาวรรณ (2551) ซ่ึงได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

2. จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท้ังหมด 13 คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จ านวน 11 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จากจ านวนนักเรียนได้ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนักเรียนท่ีได้คะแนน
ต้ังแต่ 21 คะแนน ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีจ านวน
นักเรียน 11 คน จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 13 คน โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (นวลศรี ช านาญกิจ, 2551, 
หน้า 126) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้มีโอกาพัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี ได้ฝึกคิดและกระท า รู้วิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เ ร็ วข้ึน
กว่าเดิม ท าให้การเรียนรู้เกิดความคงทนและสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2550, หน้า 8) อีก
ท้ังการใช้กรอบมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากส่ิง ท่ีเรียน จะท าให้นักเรียนจดจ าไปได้นาน และมีความหมาย
คงทน เพราะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียนไปท้ังหมด (บุญเกิด ไชยวงค์, 2549, หน้า 90) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธาทิพย์ คนโฑพรมราช (2553) ได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนั้น 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 13 คนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์นี้ จึงมีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  

3. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประ กอบมี  
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน (�̅� = 132.38) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅� = 130.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้นักเรียนได้ส ารวจ และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการทดลองจริงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ดังท่ีประมวล ศิริผันแก้ว (2552, หน้า 52) 
กล่าวไว้ว่า สสวท. เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญย่ิงคือ การสร้างความสนใจ ความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และการเช่ือมโยง
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 332) ท่ีกล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและสนุกสนานกับการเรียนท าให้มีเจตคติท่ีดี
ต่อวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับสายพิน มาวรรณ (2551) ซ่ึงได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนควรจัดสลับเวลาเรียนเป็นช่วงเช้าบ้าง เพราะตอนบ่ายทุกวันเด็กจะไม่ค่อย

กระกระตือรือร้น อยากไปเล่นเหมือนช้ันอ่ืน 
2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างผู้วิจัยกับเด็กนักเรียนท้ัง ก่อนท ากิจ กรรม 

ระหว่างการท ากิจกรรมและหลังการท ากิจกรรมเพ่ือการจัดการบริหารช้ันเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจาก
เด็กช้ันท่ีท าการวิจัยไม่ใช่เด็กท่ีผู้วิจัยสอนเอง บางคร้ังจะไม่ค่อยฟังเหมือนครูประจ าช้ัน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการท่ีมีต่อตัวแปรอ่ืนๆเช่นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการท่ีมีผลต่อการการ

จัดระบบความคิดของนักเรียน     
3. ควรมีการศึกษาเพ่ือติดตามผลระยะยาวหรือการศึกษาความคงทนของความรู้และเจคติของนักเรียนท่ี

ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการ 
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