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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM  

ในการสืบเสาะหาความรู รายวชิา วทิยาศาสตรสองทะเล 1  

สำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

The results of learning management using scientific methods combined 

with GIIM techniques in the quest of knowledge Additional course :  

Two Marines science 1 For grade 3 students 

  

สมจิต ผอมเซง0

1   

 

บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ท่ี

เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ

เสาะหาความรู 3) ศึกษาจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในสืบเสาะหาความรู 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในสืบเสาะหาความรูการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยการออกแบบการ

เรียนรูใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู 2 ทะเล หรือทะเล 3 น้ำ ซ่ึงเปนบริบทของโรงเรียนโดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ประกอบดวย วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร, ความเค็ม 2 ทะเล, น้ำฝน 2 ทะเล, น้ำท้ิง 2 ทะเล, 

คุณภาพน้ำ 2 ทะเลสำหรับการอาศัยของสัตวน้ำ, แพลงกตอน 2 ทะเล, สายใยอาหาร 2 ทะเล และความหลากหลาย

ทางชีวภาพวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร โดยการสรางเคร่ืองมือ คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรูจำนวน 8 แผน และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู 

8 ชุด เคร่ืองมือวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิ ,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ,จิตวิทยาศาสตรและวัดความพึงพอใจ

ของผูเรียน ประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ ทดลองใชกับนักเรียนกลุมเด่ียว กลุมเล็ก ภาคสนาม ในป 

2558, 2560, 2561 และกลุมตัวอยางกับนักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตรสองทะเล 1 ปการศึกษา 

2563  

 

 

 

 
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อีเมล somjitpomsang@gmail.com 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

21 

ผลการศึกษาพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการ

สืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 เทากับ 15.56 และ 91.67 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนของนักเรียน เทากับ 37.17 คิดเปนรอยละ 

92.92 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนด รอยละ 80 

 3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีเทากับ 26.72 คิดเปนรอยละ 89.09 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดรอยละ 

80  

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 

มีคะแนนเฉลี่ยดานเนื้อหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชใน

สถานการณอ่ืน เทากับ 4.86, 5.00, 5.00 และ 5.00 ตามลำดับ ในระดับดีมากทุกดาน  

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู, วิธีการทางวิทยาศาสตร, เทคนิค GIIM, สืบเสาะ 

 

Abstract  

The objective of this study were to 1) study academic achievement additional course : Two 

Marines Science 1 who study by using scientific methods in the quest of knowledge. 2) study the 

students’ post-study integration science process skills who study by using scientific methods in the 

quest of knowledge. 3) study the post-study science mind of the students who study by using 

scientific methods in the quest of knowledge. 4) study the students’ satisfaction with the science-

based learning management in the quest of knowledge by designing learning using scientific 

methods using scientific methods combined with GIIM techniques to explore, examine, trace the 

body of scientific knowledge that appears in the two marine ecosystems consists of scientific 

pursuits, 2 marines salinity, 2 marines rainwater, 2 marines effluents, 2 marines water quality for 

aquatic habitat, 2 marines plankton, 2 marine food webs and the biodiversity of the two marines by 

creating tools, which are learning management plans that use scientific methods to acquire 

knowledge, 8 plans and 8 sets of supporting documents for learning management plans measuring 

and evaluation tools, scientific process skills , science mind and measure students’ satisfaction 

evaluate the quality of the tool by an expert. Experiment with the students in single groups, small 

groups, in the field in 2015, 2017, 2018 and sample groups with students who choose to study 

additional course in Two Marines Science 1 academic year 2020 the result of the study found that 
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 1. The achievement pre- and post-study by using scientific methods for scientific quest for 

additional course Two Marines Science 1 equals 15.56 and 91.67, differing statistically at .05 and 

above the specified threshold of 80 percent. 

 2. The students’ post-study integrated science process skills were 37.17 or 92.29 percent 

that higher than the specified threshold 80 percent. 

 3. The post-study science mind of the students were 26.72, representing 89.09 percent, 80 

percent higher than the specific threshold. 

 4. The students’ satisfaction with scientific-based learning management in quest of 

scientific knowledge at a very good level in all aspects. 

Keywords: Learning management, Scientific method, GIIM techniques, Quest 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 วิทยาศาสตรมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับทุกคนท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับ

บุคคล ซ่ึง นาตยา ปลันธนานนท และคณะ (2542) ไดกลาววาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาเปนไป

อยางรวดเร็ว ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กอใหเกิดผลกระทบท่ีมีตอเนื่องไปท่ัวโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศเล็งเห็นวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการผลิตคนในชาติใหมีความพรอมท่ีจะต้ังรับ

ตอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมและประเทศใหมีคุณภาพ ในสวนของการสรางทรัพยากรและคุณภาพของบุคคล

ทางดานวิทยาศาสตรนั้น สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2563) มีความมุงหวังใหผูเรียนเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใช

กระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรม

ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับชั้น  

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี

ความสำคัญมากเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนท้ังในการดำรงชีวิตปจจุบันและในอาชีพตางๆ อีกท้ัง

วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาการคิดท้ังคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนควา

หาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษ

พยานท่ีตรวจสอบได ทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติ 

และเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนและนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม สอดคลองกับ ธีระชัย    

ปุรณโชติ (2550) กลาวไววาวิทยาศาสตรศึกษาคือการหาความรูความเขาใจเรื่องของธรรมชาติแสวงหากฎเกณฑของ

ธรรมชาติ ครูควรมีความเขาใจธรรมชาติของวิชาท้ังในดานความรู วิธีการและเจตคติท่ีเกี่ยวของ จะชวยใหสอน

วิทยาศาสตรใหเปนวิทยาศาสตรอยางแทจริง นั่นคือการสอนวิทยาศาสตรตองใหผูเรียนไดท้ังความรูและกระบวนการ

แสวงหาความรู สมจิต สวธนไพบูลย (2546) ไดกลาววาวิทยาศาสตร (science) ประกอบดวย สวนท่ีเปนตัวความรู
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วิทยาศาสตร (Body of Knowledge or Scientific Products) กับสวนท่ีเปนกระบวนการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร (The Process of Science or Scientific Process) สวนท่ีเปนกระบวนการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร ประกอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) เจตคติทางวิทยาศาสตร 

(Scientific Attitudes) และระเบียบวิธีวิทยาศาสตร (Scientific Methods) พัชรา ทวีวงศ ณ อยุธยา (2550) ได

เสนอแนะวาการสอนวิทยาศาสตร ควรเลิกการสอนใหจดจำเนื้อหาวิทยาศาสตรในสวนปลีกยอยมากมายเพราะ

วิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได และการจำเนื้อหาตางๆ มากมายนั้นลืมงาย การฝกฝนใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา มโนทัศน 

และหลักเกณฑ รากฐานท่ีดี ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับ

วิทยาการใหมๆ ท่ีไดพัฒนาข้ึนตลอดไปได หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา (2557) กำหนดให

วิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 (ว 23205) เปนรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงค

ใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยใชวิธีการสืบเสาะหาความรูจากปรากฎการณธรรมชาติ

ในระบบนิเวศสองทะเล ท้ังนี้เพราะวิทยาศาสตรบางเรื่องไมสามารถจำลองสถานการณเขาสูหองเรียนได เชน ศึกษา

เปรียบเทียบความเค็มของน้ำทะเลในฤดูกาลตางๆ หรือเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีสองทะเล ป 2559 และ 

ป 2560 ศึกษาเปรียบเทียบการแพรกระจายของแพลงกตอนบริเวณท่ีมีน้ำท้ิงกับบริเวณท่ีไมมีน้ำท้ิง ฯลฯ โจทยเหลานี้

เปนโจทยทาทายผูเรียนใหเกิดความขัดแยงทางปญญา อยากหาคำตอบ ผูสอนทำหนาท่ีในการอำนวยความสะดวกให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู และสรางองคความรูได 

 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดศึกษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎีท่ีนำไปสูเปาหมายการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีให

ผูเรียนไดท้ังความรูและกระบวนการแสวงหาความรู ทิศนา แขมมณี (2550) ไดกลาววาปรัชญากลุมปฏิบัตินิยมหรือ

พิพัฒนนิยม ใหความสำคัญกับการลงมือทำและ จอหน ดิวอ้ี ไดเสนอแนะการจัดการเรียนจากการลงมือทำ (Learning 

by doing) เนนการปลูกฝง การฝกอบรม ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการลงมือทำและแกปญหาดวยตนเอง มีครู

คอยใหคำปรึกษา อำนวยความสะดวก และปรัชญากลุมสารัตนิยมท่ีเชื่อวาการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอด

ความรูและความจริงทางธรรมชาติ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามความเชื่อนี้จึงเนนการใหผูเรียน

แสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง และการสรุปกฎเกณฑจากขอมูลขอเท็จจริงเหลานั้น มาผสมผสานกัน รวมท้ังไดรวบรวม

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท่ีสนับสนุนใหการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ บรรลุเปาหมายผูเรียนไดท้ังความรูและ

กระบวนการ ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค ทฤษฎี

การพัฒนาทางสติปญญาของเพียเจต ฯลฯ มาใชในการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา

ความรู วิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 สอดคลองกับ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2550)  ท่ีกลาววาวิธีการทางวิทยาศาสตร

เปนวิธีการทำงานท่ีมีระบบขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาความรูใหม เพ่ือตอบปญหาท่ีของใจ อีกท้ังสมสุข    

ธีระไพจิตร (2550) ยังกลาววาการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู ผูสอนสามารถปลูกฝงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดตลอดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนิดา สะเพียรชัย (2520) กลาว

วาจุดมุงหมายหลักในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนาจะเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากกวาการถายทอด
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ความรูท่ีนักวิทยาศาสตรไดสะสมไว และยุพา ตันติเจริญ (2531) ท่ีกลาววาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน โดยมีจุดประสงคท่ีสำคัญคือใหนักเรียนมีความ

เขาใจแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือนำไป

คนควาและคิดคน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนำความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไปใชประโยชนตอสังคม 

วิธีการทางวิทยาศาสตรตองอาศัยขอมูลท่ีมากพอสำหรับการวิเคราะหและสรุปผลเปนองคความรู  แตการ

จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนยังไมไดเปนนักวิทยาศาสตรท่ีทุมเทเวลาท้ังหมดกับการศึกษาคนควา

ได การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ยังมีขอจำกัด เรื่อง เวลา ท่ีเรียนตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนดให 

100 นาที ขอจำกัดเรื่องเครื่องมืออุปกรณท่ียังมีจำกัด และขอจำกัดเวลาของผูสอนท่ีตองสอนวิชาอ่ืนๆ ดวย ผูศึกษาจึง

บริหารจัดการขอจำกัดท้ัง 3 ขอใหสามารถจัดกระบวนการไดตามปจจัยทีมีอยู จึงนำรูปแบบการสืบสอบและแสวงหา

ความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model : GIIM ) มาใชเปนเทคนิคการสอนรวมกับการใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2550) กลาววา

เทคนิคการสอน หมายถึงกลวิธีตางๆ ท่ีใชเสริมกระบวนการสอนเปนกลวิธีท่ีชวยใหวิธีสอนแตละวิธีเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น สอดคลองกับวรรณทิพา รอดแรงคาและพิมพันธ เดชะคุป (2542) ท่ีกลาววา การใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรคูไปกับกระบวนการกลุมไมเพียงแตจะฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรูและแกปญหาดวยตนเอง

เทานั้น แตยังเนนการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรไปในตัวผูเรียนอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของนิชกานต สฤษด์ิ

ไพศาล (2560) รายงานผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมกับเทคนิคการใชคำถามระดับสูงเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไวรอยละ 70 ทุกดาน 

เพ่ือใหผูเรียนไดงอกงามท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะกระบวน และดานจิตใจ อันเปนเปาหมาย

สำคัญของการสอนวิทยาศาสตรท่ีตองปลูกฝงทักษะการแสวงหาความรูใหเกิดกับผูเรียน เพ่ือการคนควา คนพบ 

แกปญหา สรางองคความรูใหมตามความหมายของวิทยาศาสตรท่ีกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 

ทดลองใชในปการศึกษา 2558 พัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา 2560, 2561 และทดลองใชกับกลุมตัวอยางในป

การศึกษา 2563 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ท่ีเรียนโดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 
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 2. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู  

 3. เพ่ือศึกษาจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการการทางวิทยาศาสตรรวมกับ

เทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

นิยามคำศัพท  

  การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีผูศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิทยาศาสตรสองทะเล 1 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร หมายถึง รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาความรู

ท่ีมีลำดับข้ันตอน อาจจะมีลำดับข้ันตอนท่ีแตกตางกันแตความรูท่ีไดเปนความรูท่ีนาเชื่อถือ ผูศึกษาจึงปรับประยุกตใน

การใชในการเรียนการสอน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน   คือ ข้ันกำหนดปญหา ข้ันรวบรวมขอมูลจากการสังเกต ขั้นต้ัง

สมมุติฐานจากการสังเกต ขั้นทดสอบสมมุติฐาน ข้ันตีความหมายขอมูล ขั้นสรุปจากขอมูลท่ีได เขียนรายงานและ

นำเสนอผลงาน โดยใชแหลงเรียนรูสองทะเล   

 เทคนิค GIIM หมายถึง รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ตรงกับภาษาอังกฤษวา Group Investigation 

Instruction Model ท่ีใหนักเรียนสืบเสาะหาความรูเปนกลุมและผูศึกษานำมาใชเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรวมกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหผูเรียนทุกคนเปนหนวยเก็บขอมูลและนำขอมูลมาวิเคราะหรวมกันเปนองคความรู

วิทยาศาสตรสองทะเลท่ีคนพบดวยตนเอง 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนหลังจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู วิชา วิทยาศาสตร สองทะเล 1  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ หมายถึง คะแนนท่ีไดจากแบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการท่ีผูศึกษาสรางขึ้น ประกอบดวยทักษะการต้ังสมมุติฐาน ทักษะการกำหนดและควบคุมตัว

แปร ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 

 จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตรท่ี สนิท  ยุจันทร สรางข้ึน 

มี 6 ดานคือ ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ มุงม่ัน อดทน และเพียรพยายาม ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล 

ความใจกวาง และความซ่ือสัตย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยกึ่งทดลอง 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2563 

แผนการเรียนปกติ จำนวน 452 คน 

กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม วิทยาศาสตรสองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน : การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหา

ความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม วิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

รวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในสืบเสาะหาความรู 

3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ใน

การสืบเสาะหาความรู 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในสืบเสาะหาความรู 

รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 จำนวน 8 แผน 

2. เอกสารประกอบการสอนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

จำนวน 8 ชุด 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก   

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน-หลังเรียน  

2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการแบบกำหนดสถานการณ จำนวน 2 ขอ 40 

คะแนน 

3. แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตรแบบสถานการณ จำนวน 6 ดาน คือ ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ 

มุงม่ันอดทน ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล ความมีใจกวาง และความซ่ือสัตย จำนวน 30 คะแนน 

4. แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ใน

การสืบเสาะหาความรู 

 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติทดสอบใชสถิติทดสอบที แปลความหมายตามเกณฑท่ีกำหนด 
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สรุปผลการวิจัย  

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียน เทากับ 15.56 คา S.D เทากับ 0.89 หลังเรียนเทากับ 91.67 S.D เทากับ 

4.85 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .05 และสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานการตั้งสมมุติฐาน เทากับ 90.28 S.D 

เทากับ 0.65 ดานการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เทากับ 88.89 S.D เทากับ 1.23 ดานการกำหนดและควบคุมตัวแปร 

เทากับ 92.36 S.D เทากับ 0.78 ดานการทดลอง เทากับ 96.53 S.D เทากับ 0.67 ดานการตีความหมายและลงขอสรุป 

เทากับ 96.53 S.D เทากับ 0.67 คาเฉลี่ยของทุกดาน เทากับ 92.92 S.D เทากับ 3.60 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % 

3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานความสนใจใฝรู เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 ดาน ความรับผิดชอบ 

มุงม่ัน อดทน เพียรพยายาม  เทากับ 93.33 S.D เทากับ 0.97 ดานความมีระเบียบรอบคอบ เทากับ 82.22 S.D เทากับ 

0.68 ดานความมีเหตุผล เทากับ 81.11 S.D เทากับ 0.64 ดานความมีใจกวาง เทากับ 82.22 S.D เทากับ 0.58 และ

ดานความซ่ือสัตย เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม เฉลี่ยเทากับ 

89.07 และ สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ

เสาะหาความรูรายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 คะแนนเฉลี่ยดานเนื้อหา เทากับ 4.86 S.D เทากับ 0.32 ดาน

กระบวนการเรียนรู เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 ดานการวัดและประเมินผล เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และ

ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชในสถานการณอ่ืน เทากับ 5.00  S.D เทากับ 0.00 และความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกดาน 

 

อภิปรายผล  

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา 

วิทยาศาสตรสองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

           1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียน เทากับ 15.56 คาS.D เทากับ 0.89 หลังเรียนเทากับ 91.67 S.D เทากับ 

4.85 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .05 และสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % เพราะการจัดการเรียนรูท้ัง 7 เรื่อง 

นักเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ เก็บขอมูลภาคสนามหรือทดลองจากของจริง แตละหนวยเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี หรือ

หนวยเก็บขอมูลจากการลงมือปฏิบัติ ท่ีนักเรียนแตละคนรับผิดชอบ แลวนำขอมูลทุกสถานีจัดกระทำรวมกัน (เทคนิค 

GIIM) บนกระดานหนาหองจนไดคากลางหรือคาเฉลี่ย ทำใหผูเรียนมองเห็นภาพของขอมูลท่ีกวางขึ้น มีความม่ันใจใน

ขอมูลท่ีเก็บหรือทดลองเพราะขอมูลท่ีไดเปนขอมูลตรงเก็บมาเองทำเอง รวมกับขอมูลของสถานีอ่ืน จนเปนองคความรู

นำไปสูการสรุป โดยท่ีผูสอนอำนวยความสะดวก คอยดูแลและชี้แนะเพียงเล็กนอย ทำเอง เรียนเอง รูเอง ทำให
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โครงสรางทางปญญาเกิดการเปลี่ยนแปลงและจัดเก็บไวในสมอง เม่ือไดทำซ้ำๆ อีก 6 เรื่อง ทำใหผูเรียนมีความม่ันใจใน

องคความรูมากขึ้นๆ จึงมีผลทำใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค 

GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานการตั้งสมมุติฐาน เทากับ 90.28 S.D 

เทากับ 0.65 ดานการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เทากับ 88.89 S.D เทากับ 1.23 ดานการกำหนดและควบคุมตัวแปร 

เทากับ 92.36 S.D เทากับ 0.78 ดานการทดลอง เทากับ 96.53 S.D เทากับ 0.67 ดานการตีความหมายและลงขอสรุป 

เทากับ 96.53 S.D เทากับ 0.67 คาเฉลี่ยของทุกดาน เทากับ 92.92 S.D เทากับ 3.60 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % 

เปนเพราะ ผูสอนนำเสนอแผนการสอนท่ี 1 บทนำ วิธีการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน 

แลวใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการเก็บขอมูล เรื่องแรก คือทะเลสามน้ำ ใหผูเรียนแตละคนรับผิดชอบในการเก็บขอมูล ณ 

สถานีท่ีเลือกไวกอนลงมือทดลอง นักเรียนทุกคนรับผิดชอบต้ังแตการนำตัวอยางน้ำมาโรงเรียน ทำการวัด แลวบันทึก

คาในตารางรวม ชวยกันจัดกระทำขอมูลจนไดคาเฉลี่ย ในแตละเขตพ้ืนท่ี นำขอมูลมาสรุปเปนองคความรู ทำไมจึง

เรียกวาทะเลสามน้ำ  ทุกแผนการจัดการเรียนรู ผูเรียนทุกคน รับผิดชอบในการใหไดมาซ่ึงขอมูล ณ สถานีนั้นๆ หรือ

หนวยนั้นๆ นำขอมูลท่ีไดมาจัดกระทำ จนไดขอสรุป เม่ือไดทำซ้ำอีก 6 เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนรูเปนระบบ 

รวดเร็ว ผูสอนพูดนอยมาก สิ่งท่ีไดและเกิดข้ึนคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนรูรวดเร็วเปน

ระบบ มีการถกเถียง หาขอสรุปและยอมรับการลงขอสรุป ผูสอนนั่งดูพยักหนาและชืน่ชมผลงานในกระดาน และพบวา

พัฒนาการของผูเรียนนาชื่นชมมาก สงผลใหแผนการสอนเรื่องตอๆ ไปราบลื่นและสนุกทุกครั้ง 

3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 

รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานความสนใจใฝรู เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 ดาน ความรับผิดชอบ 

มุงม่ัน อดทน เพียรพยายาม  เทากับ 93.33 S.D เทากับ 0.97 ดานความมีระเบียบรอบคอบ เทากับ 82.22 S.D เทากับ 

0.68 ดานความมีเหตุผล เทากับ 81.11 S.D เทากับ 0.64 ดานความมีใจกวาง เทากับ 82.22 S.D เทากับ 0.58 และ

ดานความซ่ือสัตย เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม เฉลี่ยเทากับ 

89.07 และ สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80 % แผนการจัดการเรียนรูแรกท่ีใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชเวลาและ

ตองแกปญหาพอสมควรเพราะนักเรียนเคยชินกับทุกการทดลองในวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานครูเปนคนจัดวัสดุอุปกรณให 

แตในการศึกษาครั้งนี้ผูเรียนทุกคนตองจัดหาสิ่งทดลองเอง ผูสอนอำนวยความสะดวกในสวนของเคร่ืองมือ และ

ยานพาหนะในการเก็บขอมูลภาคสนาม ทุกคนตองเปลี่ยนแปลงทัศนะเดิมๆ ทุกสถานีมีเจาภาพรับผิดชอบนำน้ำทะเล

มาทดลอง ทดลองเอง รับผิดชอบขอมูลในสถานีนั้นๆ หากขอมูลสถานีใดขาดไปยังมีผูเรียนท่ียกมือบอกวาเขาจัดการให

ก็ได สวนผูเรียนท่ีเปนเจาของสถานีนั้นๆ ก็เรียนรวมกับเพ่ือนๆ แบบท่ีผูสอนไมตองสั่งสอนวาตองรับผิดชอบ ฝกซ้ำอีก 

6 เร่ือง การเรียนรูและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตรก็เปลี่ยนไปโดยสถานการณการวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิค GIIM คอยสอนและทำใหจิตวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงไปจากการทำซ้ำดวยเรื่องอ่ืนๆ อีก 6 เรื่อง  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ

เสาะหาความรูรายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 คะแนนเฉลี่ยดานเนื้อหา เทากับ 4.86 S.D เทากับ 0.32 ดาน

กระบวนการเรียนรู เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 ดานการวัดและประเมินผล เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และ
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ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชในสถานการณอ่ืน เทากับ 5.00  S.D เทากับ 0.00 และความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกดานท่ีเปนเชนนี้เพราะ นักเรียนลงมือปฏิบัติ หาขอมูลจากสถานการณจริง การออกแบบการเรียนรูแตละ

เรื่อง ผูเรียนสามารถหาคำตอบไดจาก เทคนิค GIIM ข้ันตอนการจัดกระทำขอมูล ทำใหผูเรียนกระจางในองคความรู 

การเรียนรูเม่ือผูเรียนกระจางในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองและเทคนิค GIIM ซ่ึงเปนการเรียนรูดวยตนเอง จนรูเอง ท้ัง 

เนื้อหาก็มีอยูในพ้ืนท่ี กระบวนการเรียนรูก็ชำนาญ การวัดและประเมินผลผูสอนก็ประเมินตามสภาพจริง และผูศึกษา

เชื่อวาทักษะการสืบเสาะและแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะติดตัวผูเรียนไปใชในทุกสถานการณหลัง

เรียนวิชานี้แลว และไปพิสูจนอีกคร้ังวา การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณอ่ืนๆ จะเปนไป

ได อยูในระดับใด ในวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 2 ตอไปในภาคเรียนท่ี 2 

อภิปรายในภาพรวมไดวาไดวาการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติจากสถานการณท่ีทุกคนคุนเคยหรือท่ีเรียกวามีประสบการณเดิมมากอนเรียนท้ังสิ้น เนื่องจากทะเลฝงอาวไทย

และทะเลสาบสงขลา หรือท่ีเรียกวาทะเลสามน้ำ เปนบริบทของพ้ืนท่ีโรงเรียน ทุกคนสัมผัสจากครอบครัว เม่ือจัดเปนห

ลักสูตรใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจและใชรูปแบบการเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา จึง

ทำใหอยากรูคำตอบ และคำตอบท่ีไดมาจากกระบวนการคนหาของตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ทุกอยางเห็น

ประจักษ ความรูเดิมกับความรูใหมเกิดการเชื่อมโยงกัน ทำใหการเรียนรูทุกครั้งเปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย ไมตอง

ทองจำ การจัดเก็บความรูในโครงสรางทางปญญาเกิดข้ึนกับทุกคนจากการลงมือทำและเก็บขอมูลโดยใชเทคนิค และ

วิเคราะหขอมูลรวมกันดวยเทคนิค GIIM บทปฏิบัติการแรกๆ ตองใชเวลามาก แตเม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูเรื่อง

กระบวนการดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ ในบทปฏิบัติการอ่ืนๆ จึงเปนเรื่องงาย ผูเรียนแตละคนรูบทบาทหนาท่ี

จัดระบบของตนเอง เพ่ือระบบของสวนรวมสามารถขับเคลื่อนไปได นี่คือสิ่งท่ีผูศึกษาคนพบ วาการใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตร รวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู นอกจากจะไดความรู ทักษะกระบวนการแลว ยังไดทักษะ

การจัดการตนเองดวย สอดคลองกับยุพา ตันติเจริญ (2531) ท่ีกลาววาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน โดยมีจุดประสงคท่ีสำคัญคือ ใหนักเรียนมีความ

เขาใจแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนำไป

คนควาและคิดคน มีเจตคติทางวิทยาศาสตรตลอดจนสามารถนำความรูความเขาใจในเร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไปใชประโยชนตอสังคมตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของนิชกานต สฤษด์ิไพศาล (2560) รายงานผลการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมกับเทคนิคการใชคำถามระดับสูงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไวรอยละ 70 ทุกดาน 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

สามารถใชกับการศึกษาธรรมชาติเร่ืองอ่ืนๆ ตามบริบทของทองถิ่น และควรใชกับวิชาเลือกเพ่ิมเติมเพราะ

ผูสอนสามารถออกแบบไดวาจะสอนอะไร สอนเทาไหรใหพอเหมาะกับเวลาได  

 

กิตติกรรมประกาศ  

 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา

วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ประสบความสำเร็จและสมบูรณได ผูศึกษาขอบขอบคุณนักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร

สองทะเล 1 ท่ีเปนผูกลาหาญเดินออกมาจากหองเรียนสี่เหลี่ยมสูหองเรียนธรรมชาติ และอดทนตออุปสรรคหลากหลาย

รูปแบบ ขอบคุณผูอำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ท่ีอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะในการเดินทางเก็บขอมูล

ภาคสนาม ขอบคุณความเชื่อของตนเองท่ีเชื่อตามดิวอ้ีท่ีวาการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดคือการไดลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ

บางครั้งไมตองลงทุนมากแคออกไปสัมผัส ขอบคุณตนเองท่ีสามารถพานักเรียนของโรงเรียนท่ีไมถึงรอยละ 1 ไปสัมผัส

วิทยาศาสตรจริง ขอบคุณครูในกลุม PLC ท่ีชวยกันวิพากษเติมเต็มจากการไปเย่ียมชั้นเรียนและนำไปประยุกตใชบาง

แลว ขอบคุณ คำกลาวของรองศาสตราจารย ดร. ธีระชัย ปุรณโชติ ท่ีกลาววา”ครูวิทยาศาสตรตองสอนวิทยาศาสตรให

เปนวิทยาศาสตร” (ธีระชัย ปุรณโชติ, 2550) 
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