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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ที่
เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ
เสาะหาความรู 3) ศึกษาจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
GIIM ในสื บ เสาะหาความรู 4) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โดยใช วิ ธี ก ารการทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในสืบเสาะหาความรูการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยการออกแบบการ
เรียนรูใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู 2 ทะเล หรือทะเล 3 น้ำ ซึ่งเปนบริบทของโรงเรียนโดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวย วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร, ความเค็ม 2 ทะเล, น้ำฝน 2 ทะเล, น้ำทิ้ง 2 ทะเล,
คุณภาพน้ำ 2 ทะเลสำหรับการอาศัยของสัตวน้ำ, แพลงกตอน 2 ทะเล, สายใยอาหาร 2 ทะเล และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพวิ ท ยาศาสตร กั บ คณิ ต ศาสตร โดยการสร า งเครื่ อ งมื อ คื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู โดยใช วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรูจำนวน 8 แผน และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
8 ชุด เครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ,จิตวิทยาศาสตรและวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียน ประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ทดลองใชกับนักเรียนกลุมเดี่ยว กลุมเล็ก ภาคสนาม ในป
2558, 2560, 2561 และกลุมตัวอยางกับนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตรสองทะเล 1 ปการศึกษา
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ผลการศึกษาพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการ
สืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 เทากับ 15.56 และ 91.67 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียน เทากับ 37.17 คิดเปนรอยละ
92.92 สูงกวาเกณฑที่กำหนด รอยละ 80
3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เทากับ 26.72 คิดเปนรอยละ 89.09 สูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ
80
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
มีคะแนนเฉลี่ยดานเนื้อหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชใน
สถานการณอื่น 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 sciencebased 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
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับ
บุคคล ซึ่ง นาตยา ปลันธนานนท และคณะ (2542) ไดกลาววาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาเปนไป
อยางรวดเร็ว ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กอใหเกิดผลกระทบที่มีตอเนื่องไปทั่วโลก
ในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศเล็งเห็นวาการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการผลิตคนในชาติใหมีความพรอมที่จะตั้งรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมและประเทศใหมีคุณภาพ ในสวนของการสรางทรัพยากรและคุณภาพของบุคคล
ทางดานวิทยาศาสตรนั้น สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2563) มีความมุงหวังใหผูเรียนเรียนรู
วิท ยาศาสตรที่ เน น การเชื่อมโยงความรูกับ กระบวนการ มี ทั กษะสำคั ญ ในการค น ควาและสรางองคค วามรูโดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรม
ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับชั้น
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี
ความสำคัญมากเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตปจจุบันและในอาชีพตางๆ อีกทั้ง
วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาการคิดทั้งคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนควา
หาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษ
พยานที่ตรวจสอบได ทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม สอดคลองกับ ธีระชัย
ปุรณโชติ (2550) กลาวไววาวิทยาศาสตรศึกษาคือการหาความรูความเขาใจเรื่องของธรรมชาติแสวงหากฎเกณฑของ
ธรรมชาติ ครูค วรมีค วามเขาใจธรรมชาติ ข องวิ ช าทั้ งในด านความรู วิธี ก ารและเจตคติ ที่ เกี่ ยวข อ ง จะช วยให ส อน
วิทยาศาสตรใหเปนวิทยาศาสตรอยางแทจริง นั่นคือการสอนวิทยาศาสตรตองใหผูเรียนไดทั้งความรูและกระบวนการ
แสวงหาความรู สมจิต สวธนไพบูลย (2546) ไดกลาววาวิทยาศาสตร (science) ประกอบดวย สวนที่เปนตัวความรู
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วิ ท ยาศาสตร (Body of Knowledge or Scientific Products) กั บ ส ว นที่ เป น กระบวนการแสวงหาความรู ท าง
วิ ท ยาศาสตร (The Process of Science or Scientific Process) ส ว นที่ เป น กระบวนการแสวงหาความรู ท าง
วิทยาศาสตร ประกอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) เจตคติทางวิทยาศาสตร
(Scientific Attitudes) และระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาศาสตร (Scientific Methods) พั ช รา ทวี ว งศ ณ อยุ ธ ยา (2550) ได
เสนอแนะวาการสอนวิท ยาศาสตร ควรเลิก การสอนใหจ ดจำเนื้ อหาวิท ยาศาสตรในสวนปลี ก ยอ ยมากมายเพราะ
วิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได และการจำเนื้อหาตางๆ มากมายนั้นลืมงาย การฝกฝนใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา มโนทัศน
และหลักเกณฑ รากฐานที่ดี ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับ
วิทยาการใหมๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นตลอดไปได หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา (2557) กำหนดให
วิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 (ว 23205) เปนรายวิชาเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงค
ใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยใชวิธีการสืบเสาะหาความรูจากปรากฎการณธรรมชาติ
ในระบบนิเวศสองทะเล ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตรบางเรื่องไมสามารถจำลองสถานการณเขาสูหองเรียนได เชน ศึกษา
เปรียบเทียบความเค็มของน้ำทะเลในฤดูกาลตางๆ หรือเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่สองทะเล ป 2559 และ
ป 2560 ศึกษาเปรียบเทียบการแพรกระจายของแพลงกตอนบริเวณที่มีน้ำทิ้งกับบริเวณที่ไมมีน้ำทิ้ง ฯลฯ โจทยเหลานี้
เปนโจทยทาทายผูเรียนใหเกิดความขัดแยงทางปญญา อยากหาคำตอบ ผูสอนทำหนาที่ในการอำนวยความสะดวกให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และสรางองคความรูได
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎีที่นำไปสูเปาหมายการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ให
ผูเรียนไดทั้งความรูและกระบวนการแสวงหาความรู ทิศนา แขมมณี (2550) ไดกลาววาปรัชญากลุมปฏิบัตินิยมหรือ
พิพัฒนนิยม ใหความสำคัญกับการลงมือทำและ จอหน ดิวอี้ ไดเสนอแนะการจัดการเรียนจากการลงมือทำ (Learning
by doing) เนนการปลูกฝง การฝกอบรม ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการลงมือทำและแกปญหาดวยตนเอง มีครู
คอยใหคำปรึกษา อำนวยความสะดวก และปรัชญากลุมสารัตนิยมที่เชื่อวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการถายทอด
ความรูและความจริงทางธรรมชาติ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามความเชื่อนี้จึงเนนการใหผูเรียน
แสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง และการสรุปกฎเกณฑจากขอมูลขอเท็จจริงเหลานั้น มาผสมผสานกัน รวมทั้งไดรวบรวม
ขอมูลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนใหการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ บรรลุเปาหมายผูเรียนไดทั้งความรูและ
กระบวนการ ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค ทฤษฎี
การพัฒนาทางสติปญญาของเพียเจต ฯลฯ มาใชในการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา
ความรู วิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 สอดคลองกับ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2550) ที่กลาววาวิธีการทางวิทยาศาสตร
เปนวิธีการทำงานที่มีระบบขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาความรูใหม เพื่อตอบปญหาที่ของใจ อีกทั้งสมสุข
ธีระไพจิ ต ร (2550) ยั งกล า วว า การใช วิธี ก ารทางวิท ยาศาสตรในการจั ด การเรีย นรู ผู ส อนสามารถปลู ก ฝ ง ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดตลอดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนิดา สะเพียรชัย (2520) กลาว
วาจุดมุงหมายหลักในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนาจะเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากกวาการถายทอด
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ความรูที่นักวิทยาศาสตรไดสะสมไว และยุพา ตันติเจริญ (2531) ที่กลาววาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน โดยมีจุดประสงคที่สำคัญคือใหนักเรียนมีความ
เขาใจแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อนำไป
คนควาและคิดคน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนำความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชนตอสังคม
วิธีการทางวิทยาศาสตรตองอาศัยขอมูลที่มากพอสำหรับการวิเคราะหและสรุปผลเปนองคความรู แตการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนยังไมไดเปนนักวิทยาศาสตรที่ทุมเทเวลาทั้งหมดกับการศึกษาคนควา
ได การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ยังมีขอจำกัด เรื่อง เวลา ที่เรียนตามตารางที่โรงเรียนกำหนดให
100 นาที ขอจำกัดเรื่องเครื่องมืออุปกรณที่ยังมีจำกัด และขอจำกัดเวลาของผูสอนที่ตองสอนวิชาอื่นๆ ดวย ผูศึกษาจึง
บริหารจัดการขอจำกัดทั้ง 3 ขอใหสามารถจัดกระบวนการไดตามปจจัยทีมีอยู จึงนำรูปแบบการสืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model : GIIM ) มาใชเปนเทคนิคการสอนรวมกับการใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร ในการสืบ เสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ซึ่งทิศนา แขมมณี (2550) กลาววา
เทคนิคการสอน หมายถึงกลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการสอนเปนกลวิธีที่ชวยใหวิธีสอนแตละวิธีเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้ น สอดคล อ งกั บ วรรณทิ พ า รอดแรงค า และพิ ม พั น ธ เดชะคุ ป (2542) ที่ ก ล า วว า การใช ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรคูไปกับกระบวนการกลุมไมเพียงแตจะฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรูและแกปญหาดวยตนเอง
เทานั้น แตยังเนนการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรไปในตัวผูเรียนอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของนิชกานต สฤษดิ์
ไพศาล (2560) รายงานผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมกับเทคนิคการใชคำถามระดับสูงเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ทุกดาน
เพื่อใหผูเรียนไดงอกงามทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะกระบวน และดานจิตใจ อันเปนเปาหมาย
สำคั ญ ของการสอนวิทยาศาสตรที่ ตองปลูกฝงทั ก ษะการแสวงหาความรูให เกิดกั บ ผู เรียน เพื่ อการค น ควา คน พบ
แกปญหา สรางองคความรูใหมตามความหมายของวิทยาศาสตรที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1
ทดลองใช ในป การศึ ก ษา 2558 พั ฒ นาปรับ ปรุงในป ก ารศึ ก ษา 2560, 2561 และทดลองใชกั บ กลุ มตั วอยางในป
การศึกษา 2563
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช า วิ ท ยาศาสตร ส องทะเล 1 ที่ เรี ย นโดยใช วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
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2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
3. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการการทางวิทยาศาสตรรวมกับ
เทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
นิยามคำศัพท
การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่ผูศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตรสองทะเล 1
วิธีการทางวิทยาศาสตร หมายถึง รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่นักวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาความรู
ที่มีลำดับขั้นตอน อาจจะมีลำดับขั้นตอนที่แตกตางกันแตความรูที่ไดเปนความรูที่นาเชื่อถือ ผูศึกษาจึงปรับประยุกตใน
การใชในการเรียนการสอน ประกอบด วย 7 ขั้ นตอน คื อ ขั้ น กำหนดป ญ หา ขั้ น รวบรวมข อ มู ล จากการสั งเกต ขั้น ตั้ ง
สมมุติฐานจากการสังเกต ขั้นทดสอบสมมุติฐาน ขั้นตีความหมายขอมูล ขั้น สรุปจากขอมูลที่ได เขียนรายงานและ
นำเสนอผลงาน โดยใชแหลงเรียนรูสองทะเล
เทคนิ ค GIIM หมายถึ ง รูป แบบการเรี ย นรู รูป แบบหนึ่ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว า Group Investigation
Instruction Model ที่ใหนักเรียนสืบเสาะหาความรูเปนกลุมและผูศึกษานำมาใชเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรวมกับ
วิธีก ารทางวิทยาศาสตรเพื่ อใหผูเรียนทุ กคนเปน หนวยเก็บ ขอมู ลและนำขอมูลมาวิเคราะหรวมกันเปน องคความรู
วิทยาศาสตรสองทะเลที่คนพบดวยตนเอง
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนหลังจัดการเรียนรูโดยใชก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู วิชา วิทยาศาสตร สองทะเล 1
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการที่ผูศึกษาสรางขึ้น ประกอบดวยทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการกำหนดและควบคุมตัว
แปร ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตรที่ สนิท ยุจันทร สรางขึ้น
มี 6 ดานคือ ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ มุงมั่น อดทน และเพียรพยายาม ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล
ความใจกวาง และความซื่อสัตย
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยกึ่งทดลอง
ภาคโปสเตอร
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2563
แผนการเรียนปกติ จำนวน 452 คน
กลุ ม ตั ว อย า งนั ก เรี ย นที่ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม วิ ท ยาศาสตร ส องทะเล 1 สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน : การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับ เทคนิค GIIM ในการสืบ เสาะหา
ความรู รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
รวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในสืบเสาะหาความรู
3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ใน
การสืบเสาะหาความรู
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1. แผนการจั ด การเรี ย นรูโดยใช วิ ธีก ารทางวิ ท ยาศาสตรร วมกั บ เทคนิ ค GIIM ในสื บ เสาะหาความรู
รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 จำนวน 8 แผน
2. เอกสารประกอบการสอนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
จำนวน 8 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน-หลังเรียน
2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการแบบกำหนดสถานการณ จำนวน 2 ขอ 40
คะแนน
3. แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตรแบบสถานการณ จำนวน 6 ดาน คือ ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ
มุงมั่นอดทน ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล ความมีใจกวาง และความซื่อสัตย จำนวน 30 คะแนน
4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ใน
การสืบเสาะหาความรู
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบใชสถิติทดสอบที แปลความหมายตามเกณฑที่กำหนด
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
GIIM ในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียน เทากับ 15.56 คา S.D เทากับ 0.89 หลังเรียนเทากับ 91.67 S.D เทากับ
4.85 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ .05 และสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 %
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
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 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 %
3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานความสนใจใฝรู เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 ดาน ความรับผิดชอบ
มุงมั่น 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
ดานความซื่อสัตย เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม เฉลี่ยเทากับ
89.07 และ สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 %
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ
เสาะหาความรู ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ส องทะเล 1 คะแนนเฉลี่ ย ด า นเนื้ อ หา เท า กั บ 4.86 S.D เท า กั บ 0.32 ด า น
กระบวนการเรียนรู เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 ดานการวัดและประเมินผล เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และ
ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชในสถานการณอื่น เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุดทุกดาน
อภิปรายผล
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู รายวิชา
วิทยาศาสตรสองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
GIIM ในการสืบ เสาะหาความรู กอนเรียน เท ากับ 15.56 ค าS.D เท ากั บ 0.89 หลังเรียนเทากับ 91.67 S.D เทากับ
4.85 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ .05 และสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 % เพราะการจัดการเรียนรูทั้ง 7 เรื่อง
นักเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ เก็บขอมูลภาคสนามหรือทดลองจากของจริง แตละหนวยเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ หรือ
หนวยเก็บขอมูลจากการลงมือปฏิบัติ ที่นักเรียนแตละคนรับผิดชอบ แลวนำขอมูลทุกสถานีจัดกระทำรวมกัน (เทคนิค
GIIM) บนกระดานหนาหองจนไดคากลางหรือคาเฉลี่ย ทำใหผูเรียนมองเห็นภาพของขอมูลที่กวางขึ้น มีความมั่นใจใน
ขอมูลที่เก็บหรือทดลองเพราะขอมูลที่ไดเปนขอมูลตรงเก็บมาเองทำเอง รวมกับขอมูลของสถานีอื่น จนเปนองคความรู
นำไปสู ก ารสรุป โดยที่ ผูสอนอำนวยความสะดวก คอยดู แ ลและชี้แ นะเพี ยงเล็ก น อย ทำเอง เรียนเอง รูเอง ทำให
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โครงสรางทางปญญาเกิดการเปลี่ยนแปลงและจัดเก็บไวในสมอง เมื่อไดทำซ้ำๆ อีก 6 เรื่อง ทำใหผูเรียนมีความมั่นใจใน
องคความรูมากขึ้นๆ จึงมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค
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 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 %
เปนเพราะ ผูสอนนำเสนอแผนการสอนที่ 1 บทนำ วิธีการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
แลวใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการเก็บขอมูล เรื่องแรก คือทะเลสามน้ำ ใหผูเรียนแตละคนรับผิดชอบในการเก็บขอมูล ณ
สถานีที่เลือกไวกอนลงมือทดลอง นักเรียนทุกคนรับผิดชอบตั้งแตการนำตัวอยางน้ำมาโรงเรียน ทำการวัด แลวบันทึก
คาในตารางรวม ชวยกันจัดกระทำขอมูลจนไดคาเฉลี่ย ในแตละเขตพื้นที่ นำขอมูลมาสรุปเปนองคความรู ทำไมจึง
เรียกวาทะเลสามน้ำ ทุกแผนการจัดการเรียนรู ผูเรียนทุกคน รับผิดชอบในการใหไดมาซึ่งขอมูล ณ สถานีนั้นๆ หรือ
หนวยนั้นๆ นำขอมูลที่ไดมาจัดกระทำ จนไดขอสรุป เมื่อไดทำซ้ำอีก 6 เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรูเปนระบบ
รวดเร็ว ผูสอนพูดนอยมาก สิ่งที่ไดและเกิดขึ้นคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนรูรวดเร็วเปน
ระบบ มีการถกเถียง หาขอสรุปและยอมรับการลงขอสรุป ผูสอนนั่งดูพยักหนาและชืน่ ชมผลงานในกระดาน และพบวา
พัฒนาการของผูเรียนนาชื่นชมมาก สงผลใหแผนการสอนเรื่องตอๆ ไปราบลื่นและสนุกทุกครั้ง
3. จิตวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู
รายวิชา วิทยาศาสตรสองทะเล 1 คาเฉลี่ย ดานความสนใจใฝรู เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 ดาน ความรับผิดชอบ
มุงมั่น 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
ดานความซื่อสัตย เทากับ 97.78 S.D เทากับ 0.32 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม เฉลี่ยเทากับ
89.07 และ สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80 % แผนการจัดการเรียนรูแรกที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชเวลาและ
ตองแกปญหาพอสมควรเพราะนักเรียนเคยชินกับทุกการทดลองในวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานครูเปนคนจัดวัสดุอุปกรณให
แตในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผูเรียนทุ ก คนตองจัดหาสิ่งทดลองเอง ผูส อนอำนวยความสะดวกในสวนของเครื่องมือ และ
ยานพาหนะในการเก็บขอมูลภาคสนาม ทุกคนตองเปลี่ยนแปลงทัศนะเดิมๆ ทุกสถานีมีเจาภาพรับผิดชอบนำน้ำทะเล
มาทดลอง ทดลองเอง รับผิดชอบขอมูลในสถานีนั้นๆ หากขอมูลสถานีใดขาดไปยังมีผูเรียนที่ยกมือบอกวาเขาจัดการให
ก็ได สวนผูเรียนที่เปนเจาของสถานีนั้นๆ ก็เรียนรวมกับเพื่อนๆ แบบที่ผูสอนไมตองสั่งสอนวาตองรับผิดชอบ ฝกซ้ำอีก
6 เรื่อง การเรียนรูและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตรก็เปลี่ยนไปโดยสถานการณการวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิค GIIM คอยสอนและทำใหจิตวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงไปจากการทำซ้ำดวยเรื่องอื่นๆ อีก 6 เรื่อง
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบ
เสาะหาความรู ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ส องทะเล 1 คะแนนเฉลี่ ย ด า นเนื้ อ หา เท า กั บ 4.86 S.D เท า กั บ 0.32 ด า น
กระบวนการเรียนรู เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 ดานการวัดและประเมินผล เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และ
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ดานการนำทักษะกระบวนการไปใชในสถานการณอื่น เทากับ 5.00 S.D เทากับ 0.00 และความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุดทุกดานที่เปนเชนนี้เพราะ นักเรียนลงมือปฏิบัติ หาขอมูลจากสถานการณจริง การออกแบบการเรียนรูแตละ
เรื่อง ผูเรียนสามารถหาคำตอบไดจาก เทคนิค GIIM ขั้นตอนการจัดกระทำขอมูล ทำใหผูเรียนกระจางในองคความรู
การเรียนรูเมื่อผูเรียนกระจ างในเรื่องนั้น ๆ ดวยตนเองและเทคนิค GIIM ซึ่งเปน การเรียนรูดวยตนเอง จนรูเอง ทั้ ง
เนื้อหาก็มีอยูในพื้นที่ กระบวนการเรียนรูก็ชำนาญ การวัดและประเมินผลผูสอนก็ประเมินตามสภาพจริง และผูศึกษา
เชื่อวาทักษะการสืบเสาะและแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะติดตัวผูเรียนไปใชในทุกสถานการณหลัง
เรียนวิชานี้แลว และไปพิสูจนอีกครั้งวา การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณอื่นๆ จะเปนไป
ได อยูในระดับใด ในวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 2 ตอไปในภาคเรียนที่ 2
อภิปรายในภาพรวมไดวาไดวาการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรสองทะเล 1 นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจากสถานการณที่ทุกคนคุนเคยหรือที่เรียกวามีประสบการณเดิมมากอนเรียนทั้งสิ้น เนื่องจากทะเลฝงอาวไทย
และทะเลสาบสงขลา หรือที่เรียกวาทะเลสามน้ำ เปนบริบทของพื้นที่โรงเรียน ทุกคนสัมผัสจากครอบครัว เมื่อจัดเปนห
ลักสูตรใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจและใชรูปแบบการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา จึง
ทำใหอยากรูคำตอบ และคำตอบที่ไดมาจากกระบวนการคนหาของตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ทุกอยางเห็น
ประจักษ ความรูเดิมกับความรูใหมเกิดการเชื่อมโยงกัน ทำใหการเรียนรูทุกครั้งเปนการเรียนรูที่มีความหมาย ไมตอง
ทองจำ การจัดเก็บความรูในโครงสรางทางปญญาเกิดขึ้นกับทุกคนจากการลงมือทำและเก็บขอมูลโดยใชเทคนิค และ
วิเคราะห ขอ มูล รวมกั น ดวยเทคนิ ค GIIM บทปฏิ บั ติ ก ารแรกๆ ตอ งใชเวลามาก แต เมื่ อ ผูเรียนเกิ ดการเรีย นรูเรื่อ ง
กระบวนการดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ ในบทปฏิบัติการอื่นๆ จึงเปนเรื่องงาย ผูเรียนแตละคนรูบทบาทหนาที่
จัดระบบของตนเอง เพื่อระบบของสวนรวมสามารถขับ เคลื่อนไปได นี่คื อสิ่งที่ผูศึกษาคน พบ วาการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร รวมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู นอกจากจะไดความรู ทักษะกระบวนการแลว ยังไดทักษะ
การจัด การตนเองด วย สอดคล อ งกั บ ยุ พ า ตั น ติ เจริญ (2531) ที่ ก ล า ววา การเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตรระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน โดยมีจุดประสงคที่สำคัญคือ ใหนักเรียนมีความ
เขาใจแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อนำไป
คนควาและคิดคน มีเจตคติทางวิทยาศาสตรตลอดจนสามารถนำความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชประโยชนตอสังคมตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของนิชกานต สฤษดิ์ไพศาล (2560) รายงานผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมกับเทคนิคการใชคำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนมีคะแนนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ทุกดาน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
สามารถใชกับการศึกษาธรรมชาติเรื่องอื่นๆ ตามบริบทของทองถิ่น และควรใชกับวิชาเลือกเพิ่มเติมเพราะ
ผูสอนสามารถออกแบบไดวาจะสอนอะไร สอนเทาไหรใหพอเหมาะกับเวลาได
กิตติกรรมประกาศ
การจัดการเรียนรูโดยใช วิธีก ารทางวิท ยาศาสตรรวมกั บ เทคนิ ค GIIM ในการสืบ เสาะหาความรู รายวิช า
วิทยาศาสตรสองทะเล 1 ประสบความสำเร็จและสมบูรณได ผูศึกษาขอบขอบคุณนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สองทะเล 1 ที่เปนผูกลาหาญเดินออกมาจากหองเรียนสี่เหลี่ยมสูหองเรียนธรรมชาติ และอดทนตออุปสรรคหลากหลาย
รูปแบบ ขอบคุณผูอำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะในการเดินทางเก็บขอมูล
ภาคสนาม ขอบคุณความเชื่อของตนเองที่เชื่อตามดิวอี้ที่วาการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการไดลงมือปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ
บางครั้งไมตองลงทุนมากแคออกไปสัมผัส ขอบคุณตนเองที่สามารถพานักเรียนของโรงเรียนที่ไมถึงรอยละ 1 ไปสัมผัส
วิทยาศาสตรจริง ขอบคุณครูในกลุม PLC ที่ชวยกันวิพากษเติมเต็มจากการไปเยี่ยมชั้นเรียนและนำไปประยุกตใชบาง
แลว ขอบคุณ คำกลาวของรองศาสตราจารย ดร. ธีระชัย ปุรณโชติ ที่กลาววา”ครูวิทยาศาสตรตองสอนวิทยาศาสตรให
เปนวิทยาศาสตร” (ธีระชัย ปุรณโชติ, 2550)
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