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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระแก้ว ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยทําการเลือกแบบเจาะจงมา 2 ห้อง จํานวน 85 คน สุ่ม 1 ห้องเป็นกลุ่ม
ทดลองจํานวน 41 คน และอีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุมจํานวน 44 คน โดยวิธีการจับฉลาก นักเรียนกลุ่ม
ทดลองเรียนโดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกในขั้นตอนสรุปความรู้ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนและวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
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 1) กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทน ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to compare the learning achievement in 
science between students who learned through graphic organizer technique activities 
and the students who learned through traditional activities, and 2) to compare the 
retention in science between the students who learned through graphic organizer 
technique activities and the students who learned through traditional activities.  
 A sample of this study was purposively selected from two groups of 
students who were in Mathayomsuksa 1 of Sakaeo School in the first semester of the 
academic year 2010 with a total number of 85 students. A group of 41 students who 
learned through graphic organizer technique activities was the experimental group 
whereas the controlled group comprised of 44 students learned through traditional 
activities in the same topics of science. The instruments in this study were lesson 
plans of graphic organizer technique activities and traditional activities and the 
achievement test for evaluating the achievement and retention of learning. The 
statistical techniques employed in this study were means, standard deviations and t-
tests for independent samples. 
 The findings were as follows: 1) The learning achievement of the students in 
the experimental group was higher than that of the students in the controlled group 
at .01 level of significance, and  2) The retention of the students in the experimental 
group was better than that of the students in the controlled group at .01 level of 
significance. 

 
คําสําคญั 
 เทคนิคผังกราฟิก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทน 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 สังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ยังผลให้
สังคมปัจจุบันน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงน้ันคือ
การพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาต่างๆ น้ันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนา ซึ่งการศึกษานั้นจัดเป็นปัจจัยหลักของ
การพัฒนา ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ น้ันจึงต้องมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างพร้อมกัน ซึ่งนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยเองนั้นได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสําหรับประเทศไทยมีการนําร่องการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรม ความรู้ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย ดังน้ัน
ผู้สอนต้องคํานึงว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องสร้างความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง เพราะในแต่ละช้ันเรียนจะประกอบด้วย
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้สูง ปานกลางและตํ่าปะปนกัน ผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีความรู้ใน
การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สนองตอบความแตกต่างระหว่างผู้เรียน   
 ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนควรมีการปลูกฝังกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นให้กับผู้เรียนได้มีความสนใจใฝ่รู้อย่างมีเหตุผลในจิตสํานึกต้ังแต่การเริ่มเข้าสู่วัย
เรียน เพ่ือให้รู้จักเกิดความสงสัย มองเห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล หากเด็ก
มีพ้ืนฐานเช่นน้ีได้ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยย่ิงขึ้น อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีและแม่นยําจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถคิดแก้ปัญหาจาก
เหตุการณ์ที่ได้พบในชีวิตประจําวันรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายต่างๆ ที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาประเทศ  
 จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ 
กระบวนการและเจตคติ ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัวผู้เรียน มี
ความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล นําไปวิเคราะห์ผล
นําไปสู่การหาคําตอบของปัญหา สามารถตัดสินใจได้ด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลสามารถสื่อสาร
คําถาม คําตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้อย่างเข้าใจ การเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เก่ียวกับโลกและ
ธรรมชาติซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือนําความรู้
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ไปสู่การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียน
วิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ท้าทายที่จะเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกันคิดกับเพ่ือน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจและได้ความรู้
จากวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการใช้ร่วมกับวิชาอ่ืนๆ หรือแม้แต่การดําเนินชีวิตประจําวัน 
ทําให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ทํานาย คาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล หากผู้เรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ ค้นคว้าหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้อง
สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่นและคํานึงถึงผู้เรียนว่ามีวิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเป็นการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจ
อย่างซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้หลายๆ ด้านเป็นความรู้แบบ องค์รวมอันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสามารถในการจัดการและร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 4) 
 การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเน้นคือการพัฒนาให้มีความเป็น
สากลที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย ลักษณะการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นตามบริบทของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ 
เข้าใจ มีความซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายหลักของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี เพ่ือเข้าใจ
หลักการทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิด 
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการ
ตัดสินใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งนําความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 4)  
 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว กระบวนการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้ามีกระบวนการเรียนการสอนที่ดีจะช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่ปัญหาที่สําคัญคือการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเน้นที่การจดจําเน้ือหามาก ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด
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เน้ือหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง ไม่มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจใฝ่
รู้ ทําให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจในการเรียน ไม่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 73) 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจ           
ในการเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นปัญหาต่อคุณภาพทางการศึกษาทั้งด้านทักษะ
ทางการคิด ทักษะทางการสื่อสารเพ่ืออธิบายความและสื่อสารความคิด ความสามารถของเด็กไทยโดย
เฉลี่ยอ่อนลงทั้งในด้านกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา รวมท้ังความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541: 36) ซึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจํา
เปลี่ยนเป็นการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่งเทคนิคการสอนแบบหน่ึงที่จะช่วยให้
เกิดการส่งเสริมการคิด น้ันคือวิธีสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (Meaningful Learning) ต่อผู้เรียนแทนการเรียนรู้แบบท่องจํา (Rote Learning) ทําให้
เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ได้อย่างเข้าใจและเกิดความคงทนในการเรียนรู้ (สุรางค์ โค้วตระกูล,                  
2537: 156) การสอนโดยใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
ระดับสูง (Kagan and Kagan, 1998: 1) และเป็นเคร่ืองมือในการจัดรวบรวมและสรุปความคิดหรือ
ข้อมูลสําคัญให้เช่ือมโยงกันในรูปแบบต่างๆ (ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง และคณะ, 2545: 35-36) ทําให้เห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการ
เรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจําได้นาน 
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระน้ันอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัด
ข้อมูลเหล่าน้ันให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจําได้ง่าย และยังเป็น
เครื่องมือสําหรับส่งเสริมการคิดได้ดี ผังกราฟิกเป็นรูปแบบการแสดงออกทางความคิดที่สามารถ
มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2551: 386) ทําให้มองเห็นกระบวนการคิด
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถขยายทักษะการคิดขึ้นเพ่ือช่วยให้มีทักษะการคิดขั้นสูง ช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการนําเสนอและช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ (Clarke, 1991 อ้างถึงใน สุปรียา ตันสกุล, 2542:  4) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค              
ผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
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 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิก มีความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากได้รับการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา              
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสระแก้ว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1 อําเภอ เมือง จังหวัด สระแก้ว จํานวน 13 หอ้ง 569 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสระแก้ว ภาคเรียนที่  1                              
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้อง ซึ่งได้มาโดยทําการเลือกแบบเจาะจง จากน้ันจับฉลากห้องเรียน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก จํานวน 41 คน 
  กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้              
แบบปกติ จํานวน 44 คน 
 3. เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ใช้เวลา 18 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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  5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช และแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ตามปกติ เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
  5.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียน และใช้วัดความคงทนในการเรียนรู้  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกมีความคงทน             
ในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 สําหรับผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีที่ 1                    
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามลําดับ
ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก กับนักเรียนที่
เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อาจเน่ืองมาจากการใช้ฝังกราฟิกช่วยให้
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน สามารถจัดกระทํารวบรวมข้อมูล เพ่ือ
นํามาสู่การตีความหมายและสรุปความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งการใช้เทคนิคผังกราฟิกจะช่วยให้นักเรียนมี
การสะสมความรู้ได้ดีและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Beyer, 1997: 183-200) เทคนิคน้ียัง
ส่งผลผู้เรียนสามารถขยายทักษะการคิดเพ่ิมขึ้น และการให้ผู้เรียนทําผังกราฟิก ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้ง
ภาพและข้อความเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างต่ืนตัวและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเ รียนโดยการจัดการเรียนรู้                         
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ เรียนโดยการใช้                    
กิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                
นํ้าผึ้ง มีนิล (2545: 73) ที่ทําการศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อการใช้
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียนการสอนได้คะแนน
ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ไม่มีการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียน
การสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ          
ทิพรัตน์ สัตระ (2550: 64-65) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
รวมถึงยังสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์ (2543: 65-69) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิก
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนําเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟิกและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การ
สอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 จากที่กล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก                  
มีข้อดี คือ ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียน การใช้ผังกราฟิกเป็นการให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติด้วยตนเอง                
การทําด้วยตนเองจะทําให้เรียนเข้าใจความรู้ เน้ือหาหรือบทเรียนน้ันๆ และเป็นการพัฒนาการคิด                       
ในระดับสูง 
 2. การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกและการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคผังกราฟิกจากผลการวิจัย
พบว่า ความคงทนในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผัง
กราฟิกมีความคงทนสูงกว่าการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เน่ืองจากว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก มีการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิมและสร้างความหมายความเข้าใจในเน้ือหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้แล้วจัดระเบียบข้อมูล
ด้วยผังกราฟิก การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกจะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย                  
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้เป็นอย่างดีสามารถจดจําได้นานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
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นงค์ลักษณ์ ทองมาศ (2548: 79-80) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการนําเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟิกและความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ซึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค-ผังกราฟิกมี
ความคงทนในการเรียนรู้ได้ยาวนาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของทิพรัตน์ สัตระ (2550: 64-65) 
ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนจบ
ทันที ฉะน้ันนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกจึงเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 
 จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีความคงทน             
ในการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งการเรียนการสอนใช้เทคนิคผังกราฟิก ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถจดจําได้เป็นแบบถาวรเพราะผู้เรียนใช้การคิดในการจัดกระทําข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและการได้เห็นภาพ และการวาดภาพเมื่อมีการออกแบบผังกราฟิก                  
เพ่ือนําเสนอเป็นสิ่งช่วยให้ผู้เรียนทํากราฟิกจําเน้ือหาความรู้ได้นานหรือมีความคงทนในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรอธิบายรูปแบบผังกราฟิกแบบต่าง ๆ                     
ให้นักเรียนเข้าใจเพ่ือที่จะนําไปใช้ในการจัดกระทําข้อมูลและสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
  1.2 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมควรเลือกผังกราฟิกแบบต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ ข้อมูลหรือความรู้ที่จะนําเสนอในสื่อสารได้เข้าใจอย่างรวดเร็วและ
จดจําได้เน้ือหาความรู้ได้นาน  
  1.3 ควรนําเทคนิคผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันอ่ืนๆ และ
นักเรียนทุกระดับช้ันรวมทั้งต้องนําไปใช้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อตัวแปรอ่ืน 
เช่น ความสามารถในการคดิวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
  2.2 ควรนํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกไปทดลองใช้กับรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาและระดับอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
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