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บทคัดย่อ
การสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพสำาหรบัการพฒันากจิกรรมปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิการ

รู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
มีวัตถุประสงค ์เพือ่พัฒนากจิกรรมปฏิบตักิารชีววทิยาดว้ย กระบวนการ PLC เพือ่เปรยีบเทยีบการรูด้า้น
ชีววิทยา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมของนักเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียนปฏิบัติการชวีวทิยา และเพ่ือเปรียบเทยีบการรูด้า้นชวีวิทยา และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บรูณาการของนกัเรยีน กลุม่นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ Sci-math Gifted และ กลุม่นกัเรยีนสาย
วิทยาศาสตร์ปกติ ที่เรียนปฏิบัติการชีววิทยา จากกระบวนการ PLC ก่อนเรียน และหลังเรียน 

กลุม่ตัวอย่าง นกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ย
มัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 140 คน โดยเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
Sci-math Gifted 70 คน และ กลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ปกติ 70 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบทดสอบการรู้ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม แบบสังเกตชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บทปฏิบัติการ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ จากการวิจัยพบว่า ผลการ

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
2 นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
1 Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
2 Student intern of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)
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พัฒนากิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยาได้ทั้งหมด 9 บทปฏิบัติการ การเปรียบเทียบการรู้
ดา้นชวีวทิยาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้บูรณาการโดยใชส้ถติ ิPaired t-test ของนกัเรยีน
ในโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความ 
แตกต่างของการรู้ด้านชีววิทยา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา การของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติการ เพือ่สง่เสรมิการรูชี้ววทิยา ของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียน 2 กลุม่นี ้มกีารรูด้า้นชวีวทิยา 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ  
การรู้ด้านชีววิทยา

Abstract
The creating a professional learning community (PLC) for the development of  

Biology Laboratory to promote biology Literacy and Integrated science process skills in  
students Mathayomsuksa 4, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) 
aims to compare, biology literacy and Integrated science process skills before and after 
studying biology laboratory from PLC process and compare between group of students  
with special abilities, Sci-math Gifted with normal science students group. The sample is  
140 students in Mathayomsuksa 4, Mahasarakham University Demonstration School  
(Secondary) in semester 2 of academic year 2020, consisted of 70 students with special 
abilities, Sci-math Gifted and 70 normal science students. The Instrument used to collect 
data are Biology environmental knowledge test, observation form in classroom and Integrated 
science process skills test. The research found that results of PLC to the development  
of Biology Laboratory to promote biological literacy in total 9 chapters, The compare  
biological Literacy and Integrated science process skills by Paired t-test of students as a 
whole Post-study were significantly higher than before at the.05 level. The biological literacy 
and Integrated science process skills in student’s special abilities, Sci-math Gifted Classroom 
vs. normal science students classroom from biology laboratory learning activities to promote 
the biological literacy of students found that these two groups of students had biological 
literacy and Integrated science process skills there was a statistically significant difference 
at the.05 level.

Keywords: Professional Learning Community (PLC), integrated science process skills,  
biological literacy
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บทนำา
สังคมท่ีพยายามแสวงหาความรู้ ความ

จริง มิอาจปฏิเสธได้ว่า การวิจัยคือ เครื่องมือ 
ทีส่ำาคญัในการคน้หาคำาตอบ แสวงหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การเรียนการสอน
ก็เป็นปรากฏการณ์ของสังคมมนุษย์บนพื้นฐาน
ทางสังคมอุดมคติ การทำาความเข้าใจพฤติกรรม
มนุษย์ผ่านการเรียนการสอนจึงจำาเป็นที่จะต้อง
นำาการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและนำาผลวิจัยที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมอย่างย่ังยืน แนวคิดของการวิจัยการเรียน
การสอนปัจจุบันจึงเน้น การปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน การนำานวัตกรรมการเรียนการ
สอนมาสู่ห้องเรียนและสถานศึกษา (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2560)

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่ง
ผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จำาเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นน้ีด้วย โดยต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
ปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน 
กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไป แต่ผู้เรียน 
ต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  
โดยมีครูเป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได้ ประการสำาคัญ 
คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไม่ตั้งตนเป็น 
“ผู้รู้ ” แต่ตองแสวงหาความรูไปพร้อมๆ กัน
กับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่
การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ” (21st 
Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่
ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครู
จะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช 
(Coach) และอำานวยความสะดวก สิ่งท่ีเป็น 

ตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนแห่ง
การเรยีนรู ้(Professional Learning Communities:  
PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละ
คน (สำานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2562) จากประสบการณ์ของผู้สอน 
ที่สอนชีววิทยานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 พบว่า รายวิชาชีววิทยาเป็นรายวิชาท่ีต้อง
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการทำาปฏิบัติการ การศึกษา
จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เช่ือมโยงความรู้กับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการรู้เรื่อง 
ของชีววิทยาอย่างแท้จริงและสามารถนำาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำาวันและการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น แต่ปัญหาคือ ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนหรือ หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่ได้
กำาหนดบทปฏิบัติการที่จำาเพาะหรือที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนโดยตรง รวมทั้งไม้ได้แยกบทปฏิบัติการ
ออกเป็นรายวิชาเฉพาะ การสอนวิทยาศาสตร์ที่
เน้นการปฏิบัติเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้เรียน 
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ในการปฏิบัติงาน
และการเรยีนรู ้ในการลงมอืปฏบิติันัน้ผูเ้รยีนจะได้
พัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้เหตุผล และ การแก้ปัญหา การปฏิบัติคือ การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการทดลองและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการปฏิบัติการ 
(สุทธิดา จำารัส, 2557) ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมี
การกำาหนด บทปฏิบัติการร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนปกติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ และเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความ
รู้ด้วยทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญับนพืน้ฐานความเชือ่ว่า ทกุคนสามารถเรยีน
รู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่ง
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
การพฒันากจิกรรมบทปฏบัิติการด้วยกระบวนการ 
PLC เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพ่ือเป็นต้นแบบ
แนวทางการสง่เสริมการเรยีนปฏิบัตกิารชีววทิยาที่
นกัเรียนเชือ่มโยงความรูก้บัสิง่แวดลอ้มและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้

สมมุติฐานของการวิจัย
1. การพฒันากจิกรรมปฏิบัตกิารชีววทิยา

ดว้ย กระบวนการ PLC ทำาใหน้กัเรยีน มกีารรูด้้าน
ชวีวทิยา และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
Sci-math Gif ted และ กลุ่มนักเรียนสาย
วิทยาศาสตร์ปกติ มีการรู้ด้านชีววิทยา และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการที่แตก
ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียน
ที ่2 ปีการศึกษา 2563 กลุม่ตวัอย่าง เปน็นกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ห้อง ม.4/1, 4/2, 4/4, 
4/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จำานวน 140 คน โดยเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความ
สามารถพเิศษ Sci-math Gifted 70 คน และ กลุม่
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ปกติ 70 คน ซึ่งได้มา
จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

รูปแบบการวิจัยผู้วิจัยได้ ใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการ
วจิยัเชงิปรมิาณแบบ กึง่ทดลอง (Pre experimental  
Research) การวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group 
Pretest Posttest Design) (สรุวาท ทองบ,ุ 2550)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ได้แก่ แบบทดสอบการรู้ชีววิทยาและสิ่ง
แวดล้อม และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
บูรณาการ 

ก�รสร้�งและก�รห�คุณภ�พเครื่องมือ
ที่ใช้ในก�รวิจัย สามารถแยกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้

1. สร้างแบบทดสอบการรู้ด้าน ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมจำานวน 68 ข้อ โดยพิจารณาความ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ
แนะ และจดัทำาแผนผังการออกขอ้สอบ (Test blue 
print) เพื่อกระจายการวัดให้ครอบคลุมพุทธิพิสัย 
ตามแนวคิดของ Bloom Revise (2001)

2. หาความตรงของแบบทดสอบโดยการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
(ค่า IOC) 

3. ประเมินความเหมาะสมของแบบ
ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือแบบทดสอบ
มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ (5) เหมาะสมมาก (4) 
เหมาะสมปานกลาง (3) เหมาะสมน้อย (2) และ
เหมาะสมน้อยที่สุด (1)

นำาคะแนนเฉลีย่การประเมนิความเหมาะ
สมของผู้เชีย่วชาญมาใหค้า่น้ำาหนกัเปน็คะแนนดังน้ี

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)

 4.51-5.0หมายความว่า เหมาะสม
มากที่สุด

 3.51-4.50 หมายความว่า เหมาะสม
มาก
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 2.51-3.50 หมายความวา่ เหมาะสม
ปานกลาง

 1.51-2.50 หมายความวา่ เหมาะสม
น้อย

 1.00-1.50 หมายความวา่ เหมาะสม
น้อยที่สุด

โดยกำาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความ
เหมาะสมคือถ้ าค่ า เฉลี่ ยความคิด เ ห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าแบบ
ทดสอบมีความเหมาะสม สามารถนำาไปใช้ได้

4. ทดลองใช้แบบทดสอบ (try out) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยาก
ง่ายและอำานาจจำาแนก หาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบตามสูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 

5. กำาหนดช่วงค่าคะแนนของการวัด 
ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
เป็น 3 ช่วงค่าคะแนนดังนี้

ช่วงคะแนนการแปลความ

 1-15 มีการรู้น้อย

 16-30 มีการรู้ปานกลาง

 31-50 มีการรู้มาก

 51-60 มีการรู้มากที่สุด

ข้อคำาถาม ค่าความยากง่าย ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ ของแบบทดสอบการรู้ชีววิทยาส่ิง
แวดล้อม จำานวน 68 ข้อ พบว่า ข้อคำาถามที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.8 มีจำานวน 60 ข้อ 
และข้อคำาถามท่ีมีค่าอำานาจจำาแนกที่มีค่า 0.361 
ขึ้นไป มีจำานวน 60 ข้อ แสดงว่าแบบทดสอบวัด
ความรู้มีค่าอำานาจจำาแนกที่เหมาะสมสามารถนำา
ไปใช้ได้ จำานวน 60 ข้อ การวิเคราะห์ค่าความเชื่อ
ม่ันทั้งฉบับของแบบทดสอบตามสูตรของคูเดอร์ 
ริชารด์สนั (KR-20) พบวา่แบบทดสอบ มคีา่ความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 ซึ่งมากกว่า.80 สามารถนำา
ไปใช้ได้

6. หาคณุภาพแบบวัดทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยใช้แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
สร้างโดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงามโดยยึดกรอบ
ความคิดของสมาคมส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา (AAAS) แบบ
ทดสอบฉบับนี้มีจำานวนทั้งหมด 30 ข้อ (นิดา  
กิจจินดาโอภาส, 2552: 94) 

การตรวจใหค้ะแนนแตล่ะขอ้มเีกณฑด์งันี้

ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน

ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน

7. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนำา
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น 
บูรณาการไปทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน ม.4 
จำานวน 35 คน ตรวจสอบอำานาจจำาแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อคำาถามทุกข้อที่มีค่าอำานาจจำาแนก 
ที่มีค่า 0.361 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาจากผล
การวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนก แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ พบวา่  
ทกุขอ้มคีา่อำานาจจำาแนกมากกว่าคา่ 0.361 แสดง
ว่าสามารถนำาไปเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด จำานวน 30 
ข้อ หาความเชื่อมั่นท้ังฉบับของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ โดย
ใช้สูตร Kuder-Richardson (KR-20) โดยจะ
ต้องมีค่าความเช่ือมั่น.80 ข้ึนไป พบว่า แบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
สำาหรับปฏิบัติการชีววิทยา มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .97 แสดงว่า แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำาหรับปฏิบัติการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและสามารถนำาไป
ใช้ได้
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ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 

1. จัดประชุม ครูที่ร่วมโครงการ ที่สอน
ในรายวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เพ่ือวางแผนการสอน การกำาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ร่วมกัน 

2. เรยีนเชิญคณาจารย์ผูท้รงคุณวฒิุ สาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มาเป็นผู้เช่ียวชาญ  
ในการ ประชุม ทำากิจกรรม PLC พัฒนาบท 
ปฏิบัติการทางชีววิทยา และร่วมกิจกรรมการเปิด
ชั้นเรียน 

3. ให้นักเรียน ทำาแบบทดสอบวัดการรู้
ชีววิทยา และแบบวัดทักษะกระบวนการทางทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ก่อนเรียน

4. ครูผู้ร่วมโครงการ ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียน พัฒนาบทปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาในหน่วยการเรียนรู้ที่คิดว่าเหมาะสมกับ
นักเรียน กำาหนดส่ิงที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ และ 
เป้าหมายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

5. เปิดชั้นเรียน และทดลองใช้ บทปฏิบัติ
การทางชีววิทยาในหน่วยการเรียนที่กำาหนดไว้ 
ร่วมกัน ในชั้นเรียน โดย มีครูผู้ร่วมโครงการ 
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมสังเกต ในชั้นเรียน 

6. ประชุม อภิปรายหลังจาการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน โดยให้ความสำาคัญกับสิ่งท่ีสังเกต 
นักเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่ 
คาดการณ์ไว้เป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือไม่ 

ระยะที่ 2

1.ผลการสังเกตและผลจากการประชุม 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นำามาปรับปรุงกิจกรรมการ
เรยีนรู้ และ นำามาออกแบบบทปฏิบตักิารชวีวทิยา
ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงออกแบบบทปฏิบัติการและ
กิจกรรมการเรียนใหม่ 

2. เปิดชั้นเรียน และทดลอง ใช้บทปฏิบัติ
การชีววิทยาครั้งที่ 2 จากการออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรูใ้หม ่โดย มคีรผููร้ว่มโครงการ คณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมสังเกต ในชั้นเรียน 

3. ประชุม PLC อภิปรายหลังจาการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน โดยใหค้วามสำาคญักบัสิง่ทีส่งัเกต 
นักเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนท่ี 
คาดการณ์ไว้เป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือไม่ 

ระยะที่ 3 

1. นำาผลการสังเกตและผลจากการ
ประชมุ รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ นำามาปรบัปรงุกจิกรรม
การเรียนรู้ และ นำามาออกแบบบทปฏิบัติการ
ชีววิทยาครั้งที่ 3 เพื่อปรับปรุงออกแบบบทปฏิบัติ
การและกิจกรรมการเรียนใหม่

2. เปิดชั้นเรียน และทดลอง บทปฏิบัติ
การชีววิทยาครั้งที่ 3 จากการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ใหม่ ในชั้นเรียน 

3. จดัประชมุ อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรู้
หลังจาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4. ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัดการ
รู้ชีววิทยา และแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ หลังจากการทำา
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ครั้ง

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั
ครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ สถิติค่าเฉลี่ย

สถิตสิว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ และสถิติทดสอบผล
และสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test (Dependent) 
และ F-test One way-ANOVA 
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ผลการวิจัย
1. ผลการประชุม PLC เพื่อออกแบบท

ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยา สามารถ
กำาหนด บทปฏิบัติการชีววิทยาที่สำาคัญ ได้
ทั้งหมด 9 บทปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. ปฏิบัติ
การกล้องจุลทรรศน์ 2. ปฏิบัติการลักษณะเซลล์
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 3. ปฏิบัติการ การแบ่ง
เซลล์แบบ Mitosis 4. ปฏิบัติการ Dichotomous 
Key 5. ปฏิบัติการ การจำาแนก สิ่งมีชีวิตในสิ่ง
แวดล้อม 6. ปฏิบัติการ ความหลากชนิดของ
พืชและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชป่าเต็งรัง  
7. ปฏบัิติการ Frog and Fish Anatomy 8. ปฏิบตัิ
การ การทดสอบสารอาหารและวิตามินซี และ  

9. ปฏิบัติการ โครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ำานม

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบวดัการรูด้า้นชวีวทิยา กอ่นเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนในโดยรวม จากการพัฒนา
กจิกรรมปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิการรูช้วีวทิยา โดย
ใช้ Paired t-test พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 17.90 และผลการทดสอบหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 24.1 แสดงว่า นักเรียน
ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยา มี
การรูด้า้นชวีวทิยา หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ผลการทดสอบวัดการรูด้า้นชวีวิทยา กอ่นเรยีนและหลงั
เรียน ของนักเรียนในโดยรวม โดยใช้ Paired t-test (t-test: Dependent)

ก�รรู้ด้�นชีววิทย�

ก่อนเรียน
 (N=60)

หลังเรียน
 (N=60) t P

S.D. S.D.

การรู้ด้านชีววิทยา (n=140) 17.90 9.74 24.1 8.36 -11.796 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

3. ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยผลการทดสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียน ในภาพรวม จากการพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยาโดย
ใช้ Paired t-test พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 7.65 และผลการทดสอบหลังเรียนใน

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 14.24 แสดง
ว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
การพัฒนากิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้
ชีววิทยา มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
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4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรู้
ดา้นชวีวทิยา ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ ผลการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการรูด้้านชีววทิยาโดยใช้แบบ
ทดสอบวัดการรู้ชีววิทยาสำาหรับนักเรียน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Sci-math 

Gifted กับห้องเรียนปกติ พบว่านักเรียนทั้งสอง
ระดับ มีการรู้ด้านชีววิทยาที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Sci-math Gifted มีการรู้ระดับ
ปานกลาง ส่วนห้องเรียนปกติมีการรู้ระดับน้อย 
ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนในโดยรวม โดยใช้ Paired t-test (t-test: 
Dependent)

ร�ยก�รประเมิน

ก่อนเรียน
 (N=60)

หลังเรียน
 (N=60) t P

S.D. S.D.

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ (n=140)

7.65 4.51 14.24 4.07 -30.259 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ต�ร�ง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรู้ด้านชีววิทยาก่อนเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ โดยใช้ Independent sample t-test

ด้�น
Gifted ระดับ

ก�รรู้

Normal ระดับ
ก�รรู้

t P
S.D. S.D.

การรู้
 (n=70)

30.6857 9.38 ปานกลาง 20.97 7.45 น้อย  5.710 .000*

* นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
การรู้ด้านชีววิทยา และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ จาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการพัฒนากจิกรรม

ปฏบิติัการ เพือ่ส่งเสรมิการรูช้วีวิทยา ของนกัเรยีน 
โดยใช้ F-test One way-ANOVA พบว่า นักเรียน
มีการรู้ด้านชีววิทยา และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 4
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อภิปรายผล
1.ผลการประชุม PLC เพื่อ สร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำาหรับการพัฒนา
กิจกรรมปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิการรูชี้ววทิยาของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ของคณะ
ผู้วจิยัและครผููส้อนชีววทิยาในระดบัสายช้ัน ทำาให้
สามารถกำาหนด บทปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสำาคัญ
สำาหรับการส่งเสริม การรู้ชีววิทยาและทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ได้ทั้งหมด 
9 บทปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. ปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์ 2. ปฏิบัติการลักษณะเซลล์สิ่งมี
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 3. ปฏิบัติการ การแบ่งเซลล์
แบบ Mitosis 4. ปฏิบัติการ Dichotomous Key 
5. ปฏิบัติการ การจำาแนก สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
6. ปฏิบัติการ ความหลากชนิดของพืชและ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของพืชป่าเต็งรัง 7. ปฏิบัติ
การ Frog and Fish Anatomy 8. ปฏิบัติการ การ
ทดสอบสารอาหารและวติามนิซ ีและ 9. ปฏบิตักิาร 
โครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำานม แสดงว่า
กระบวนการ PLC เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพของครูผู้สอน ทำาให้เกิดกระบวนการ 
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำา ในการวางแผนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังเช่น การศึกษาของ 
(กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561) พบว่า นักศึกษาเห็น
ด้วยในทุกด้าน ต่อกระบวนการเรียนรู้ของ PLC 
ในบริบทของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงว่า กระบวนการ 
PLC ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ผลการวิเคราะห์สภาพการดำาเนินงานของ
กระบวนการเรียนรู้ของ PLC โดยรวมอยู่ในระดับ
สูงทั้ง 4 ด้านคือ การทำางานร่วมกัน โครงสร้าง
การสนับสนุน วิสัยทัศน์และการพัฒนาวิชาชีพ 
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ PLC 
อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของคณะครุศาสตร์ 
ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม
การรู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝา่ยมธัยม) จงึใชก้ระบวนการ PLC โดยความรว่ม
มือของครู ในการทำางานร่วมกัน การพัฒนาทาง
วิชาชีพร่วมกัน และส่งเสริมสนับสนุน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการชีววิทยา
ร่วมกัน ซึ่ง 9 บทปฏิบัติการนี้ มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาการเรียนและมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของ

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรู้ด้านชีววิทยา และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ 
จากการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยการพฒันากจิกรรมปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิการรูช้วีวทิยา 
ของนักเรียน โดยใช้ F-test One way-ANOVA

ด้�น กลุ่ม จำ�นวน (n)
One-way ANOVA

S.D. F Sig.

ก�รรู้
Gifted
Normal

70
70

41.07
28.58

5.68
5.43

2004.4 .000*

ทักษะ
Gifted
Normal

70
70

23.67
17.43

2.36
2.84

199.28 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ปรับปรุง 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
จดักิจกรรมการเรยีนรู ้ทีเ่นน้การทำาปฏบิตักิารทาง
ชีววิทยาควบคู่กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เนื้อหาของรายวิชา เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่ง ในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
การสร้างความเข้าใจและช่วยส่งเสริมการรู้ด้าน
ชีววิทยาอย่างแท้จริง รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
(Selcuk Doğan & Alyson Adams, 2018) การ
มีส่วนร่วมใน PLC ส่งผลให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติของครูและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้ 
กระบวนการ PLC วางแผนร่วมกันของครูช่วยให้
ครูพัฒนาความรู้เนื้อหาวิธีการสอน pedagogical 
content knowledge (PCK) ได้ (Minken, Z., 
Macalalag, A., Clarke, A., Marco-Bujosa, L., 
& Rulli, C. 2021). กลา่วถงึความทา้ทายดา้นการ
สอนทีค่รตู้องเผชญิในการผสมผสานองค์ประกอบ
ของประเด็นทางสังคมศาสตร์ socio scientific  
issues (SSI) เมือ่วางแผนบทเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ เพื่อท่ีจะวางแผนและสอนบทเรียน  
SSI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูต้องพัฒนาความ
รู้ด้านเน้ือหาการสอน pedagogical content 
knowledge (PCK) สำาหรับองค์ประกอบการ
เปิดออกของ SSI เช่น การระบุปัญหาที่เป็นที่ถก
เถียงและเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน ใช้ความ
สงสยัทางวทิยาศาสตรท์ีส่ะทอ้นความคดิ และการ
ประเมินมุมมองท่ีหลากหลาย จากการวิเคราะห์
การเปลีย่นแปลงในแผนการสอนจากครู 29 คน ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์และระดับมัธยมศึกษา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น 3 ครั้ง ใน
ช่วงระยะเวลาห้าเดือน ครูทำางานเป็นกลุ่มและ
กับที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและนำาบทเรียน SSI 
ไปใช้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าครูแสดงให้เห็น
การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกในองค์ประกอบ SSI 

ทั้งหมดตลอดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
อยา่งไรก็ตาม การวเิคราะหเ์ชงิลกึเผยใหเ้หน็วา่ครู
พยายามสร้างสมดุลด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ 
การศึกษานี้ช่วยหาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ ที่
สามารถปลกูฝงั PCK ในแผนการสอน SSI ของคร ู 
เพื่อสนับสนุนในการวางแผนและดำาเนินการ 
บทเรียน SSI ได้ดียิ่งขึ้น

2. ผลวิเคราะห์การทดสอบวัดการรู้ด้าน
ชวีวทิยา และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ในโดยรวมทั้งหมด ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการพัฒนา
กจิกรรมปฏิบตักิาร เพือ่ส่งเสรมิการรูช้วีวทิยา พบวา่  
ผลการทดสอบการรู้ด้านชีววิทยา ก่อนเรียน ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มคีะแนนเฉลีย่ 
17.90 และผลการทดสอบหลังเรียนในนักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 24.17 แสดงว่า 
นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
การพัฒนากิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ 
ชีววิทยา มีการรู้ด้านชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จะเห็นได้ว่า การพัฒนากิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมการรู้ชีววิทยาของนักเรียน เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ส่งเสริมการรู้ด้านชีววิทยาของนักเรียนให้
สูงข้ึนได้ การส่งเสริมการรู้ ครูจึงควรแสวงหา
แนวทางที่หลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักเรียน ดังเช่น (Lasisi Ajay. 2015) ได้
ศึกษาวิธีที่นักเรียนมัธยมหญิงชาวไนจีเรีย ได้รับ
การสอนให้ปรับใช้ การรู้หนังสือหลายรูปแบบที่
สำาคัญ เพื่อการวิเคราะห์ว่ามีการใช้รูปแบบต่างๆ 
มากมายเพื่อแทนความหมายในหนังสือเรียน
อย่างไร ข้อมูลถูกรวบรวมจากหลายด้าน รวม
ถึงการสัมภาษณ์นักเรียน การสังเกต วิดีโอใน 
ชัน้เรียน การโพสตบ์นโซเชยีลมเีดยี และส่ิงประดษิฐ ์
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จากความรู้ของนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าพวก
เขาสะท้อนและวิจารณ์ประสบการณ์ภายในส่วน
ตัวของพวกเขา โดยผ่านการเรียนจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษอย่างไร ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าครู
และนักเรียนร่วมกันสร้างความเป็นไปได้สำาหรับ
ผู้เรียนในการวิพากษ์วิจารณ์ การผลิตทางสังคม
ของเพศสภาพและต่อตา้นการปฏบิติัเชิงโครงสรา้ง
ท่ีลดทอนเสยีงเรยีกร้องและ การรูข้องพวกเขา ผล
การวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงความจำาเป็นที่ครูสอนภาษา
อังกฤษในประเทศไนจีเรียต้องออกกฎสอนการรู้  
ท่ีสำาคญัอยา่งตอ่เน่ืองและหลายรปูแบบ ตามความ
สนใจของนักเรยีนในการสง่เสรมิสทิธ์ิเสรภีาพและ
การเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ไปทั่วโลก ทำาให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครู และส่งผลกระทบต่อการรู้ ของนักเรียน ครูจึง
ตอ้งมวีธิกีารทีห่ลากหลาย มเีครือ่งมอื แหลง่เรยีนรู้ 
ท่ีหลากหลายสำาหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน (Eurydice Bauer, Guofang Li, Aria 
Razfar. 2021) การรู้หนังสือ ไม่ใช่เรื่องแปลกท่ี
จะพบคำานำาหน้า “multi-” เรามหีลากหลายความรู้  
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายมุมมอง และ
การวิเคราะห์หลายแง่มุม การศึกษาในห้องเรียน 
74 รายการเพื่อระบุและสำารวจว่า นักการศึกษา
รายงานการเรียนรู้ของนักเรียนที่พูดได้สองภาษา
อย่างไร เป็นลักษณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ มีองค์ประกอบหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง วิธีที่ครู จัดเตรียมแหล่งข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนที่พูด
ได้สองภาษา ช่วยเสริมความเข้าใจในภาษาของ
พวกเขา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับเน้ือหา 
ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในการที่ครูเข้าใจ
การรูห้นงัสอืของนกัเรยีนมหีลายองคป์ระกอบ เช่น 
หลักสูตร การจัดตารางเวลา การประเมนิ และการ
สอน หรอืตัวอยา่ง การใช้วดีิโอหลายรปูแบบทีเ่นน้

ความสำาคัญของการให้วัคซีนแก่เด็กอย่างไร จาก
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้ เมื่อพิจารณาจาก
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่กำาลังดำาเนิน
อยู่ พวกเขาไม่ได้พิจารณา การใช้เหตุผล เพียง
การจ่ายวัคซีนที่มีหลายรูปแบบและวิธีที่ต่างๆ 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบที่นักเรียนใช้ได้ 
บางส่วน หรือที่เกิดการละเลย ดังนั้นคุณค่าของ
การจัดหาเครื่องมือให้นักเรียนในการตีความ 
รูปแบบต่างๆ และสร้างข้อโต้แย้งที่สอดคล้อง
กัน จึงเป็นเร่ืองสำาคัญ (Ratna Rintaningrum, 
2009) การรู้หนังสือกลายเป็นสิ่งสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศเพราะการรู้หนังสือ เป็นพื้นฐาน
ของความสำาเร็จตามหน้าที่ในโรงเรียนและในชีวิต 
ในตลาดโลก การรู้หนังสือเป็นที่ต้องการอย่าง
มากเพื่อที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
สังคมที่ใหญ่ขึ้นและกิจกรรมในระดับสากล ต่างๆ 
เชน่ การประชมุนานาชาต ิการแลกเปลีย่นงานวจัิย  
เข้าร่วมการวิจัย และธุรกิจ การรู้หนังสือไม่เพียง
แต่มสีว่นทำาใหเ้ปน็สว่นตวัเทา่นัน้ แตก่ารรูห้นงัสอื
ก็นำาไปสู่ความสำาเร็จในโรงเรียนและในชีวิตด้วย 

การใช้บทปฏิบัติการบทปฏิบัติการทาง
ด้านชีววิทยา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ของห้องปฏิบัติการ ก็มีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศ
ของการเรียน การทำากิจกรรมร่วมกันของนักเรียน 
ดังเช่น (Sarah Knapp. 2016). การเรียนรู้จาก
หอ้งปฏบิตักิารถอืเปน็องคป์ระกอบสำาคญัของการ
ศกึษาระดบัปริญญาตรมีากข้ึนเรือ่ยๆ ในปจัจบุนัมี
ความพยายามท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
ในหอ้งปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพภายในหลกัสตูร 
การตอบสนองของนักเรียนต่อกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็น
ไปในทางบวก (G.W.T.C. Kandamby. 2019). 
ประสิทธิผลของห้องปฏิบัติการเชิงปฏิบัติเพื่อการ



Journal of Education, Mahasarakham University 333 Volume 15 Number 4 October - December 2021

เรียนรูข้องนักเรยีน การเรยีนรู ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขา
วิชาวิศวกรรม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในทางปฏิบัติ นักเรียนสามารถ
ทำางานเป็นทีมได้โดยทำาตามคำาแนะนำา และ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในตอนท้ายผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และพบว่า กระบวนการที่ตั้งไว้
ล่วงหน้ามีประสิทธิภาพบางส่วนและจำาเป็นต้อง
ปรบัปรงุการเรยีนรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละการคำานวณ
เพ่ือให้กระบวนการประสบความสำาเร็จ อย่างไร
ก็ตาม การกำาหนดสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการครูต้องคำานึงถึงลักษณะ
ความต้องการผูเ้รยีน ความพร้อมของวสัดุอปุกรณ ์
และกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะทำาให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมและต้องสร้างความเข้าใจ ข้อ
ตกลงในการทำาปฏิบัติการกับนักเรียนก่อนการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Chin-Chung Tsai. 2010) มี
การสำารวจนักเรียนมัธยมต้นและครูวิทยาศาสตร์
มากกวา่ 1,000 คนในไต้หวนั นักเรยีนแสดงความ
ไม่พอใจกับวิธีการทำากิจกรรมในห้องปฏิบัติการ
มากกว่าครู พวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการที่มีความเหนียวแน่นของนักเรียน 
เป็นปลายเปิด มีการบูรณาการที่ชัดเจนตามกฎ
เกณฑ ์มากกวา่ทีค่รคูาดหวงัหรอืตอ้งการ อยา่งไร
ก็ตาม ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจ
ต่ออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมทางวัสดุที่ดีกว่า
สำาหรับงานในห้องปฏิบัติการมากกว่านักเรียน 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณต์ดิตามผลกบัครทูีเ่ขา้รว่ม 
แนะนำาวา่ มมุมองทางเจตคติเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์
อาจเปน็ปจัจยัสำาคญัประการหนึง่ท่ีทำาใหเ้กดิความ
แตกต่างในการรับรู้ระหว่างนักเรียนและครูเกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ 
และ (David Henderson, Darrell Fisher, Barry 
Fraser. 2000) ไดต้รวจสอบความสมัพันธร์ะหวา่ง
การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมระหว่าง

บคุคลของครชูวีวทิยากบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้
ในห้องปฏิบัติการกับทัศนคติ ความสำาเร็จ และ
ผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 489 
คนจาก 28 ช้ันเรียน ท่ีเรียนชีววิทยาระดับสูงใน 
8 โรงเรียน ในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย 
ได้ทำาแบบสอบถามเก่ียวกับการโต้ตอบกับครู  
Questionnaire on Teacher Interaction 
(QTI) และรายการสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร ์Science Laboratory Environment  
Inventory (SLEI) การวิเคราะหท์างสถติสินบัสนนุ
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการโต้ตอบ
กับครู QTI และ สิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ SLEI เมื่อใช้กับนักเรียนชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของครูและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้อง
ปฏิบัติการกับผลลัพธ์ของนักเรียน ซึ่งรวมถึงการ
มีส่วนร่วมที่ไม่ซ้ำากัน ความสัมพันธ์กับการรับรู้
ของนกัเรยีนเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูน้ัน้
มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง สำาหรับผลลัพธ์ด้าน
ทศันคตมิมีากกวา่ผลลพัธข์องทกัษะ ความรูค้วาม
เข้าใจหรือทักษะเชิงปฏิบัติ มีความคล้ายคลึงกัน

3. ผลการทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ กอ่นเรยีน ของนกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 7.65 
อยู่ในระดับน้อย และผลการทดสอบหลังเรียนใน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 14.24 อยู่ใน 
ระดับปานกลาง แสดงว่า นักเรียนที่ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการพัฒนากิจกรรม
ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยา มี ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (ภารดี กล่อมดี. 2561) ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
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ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) โดยเน้นให้นักเรียนลงมือ ค้นคว้าหาความรู้ 
ดว้ยตนเอง พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เกีย่วกบั 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่เก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 20.10 (S.D. = 3.85) คิดเป็น
ร้อยละ 62.81 หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 
เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น 
พื้นฐาน เท่ากับ 21.35 (S.D. = 4.42) คิดเป็น
ร้อยละ 66.72 และ (วรันญา วิรัสสะ, วันวิสาข์  
ลิจ้วน และประสิทธิ์ ปุระชาติ, 2562) การศึกษา
หาความสัมพันธ์ของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์กับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในจังหวัดสิงห์บุรี ที่พบว่า 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด สิงห์บุรี  
มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง และ
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ
ปานกลาง เพศและขนาดโรงเรยีนตา่งกนั มเีจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตรแ์ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เจตคติตอ่วทิยาศาสตร์มคีวามสมัพันธ์
ทางลบกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 การพัฒนาทาง
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่ง
ที่มีความจำาเป็นสำาหรับนักเรียนในการเชื่อมโยง
ไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM 
Education ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการของ
สหวิชา ดังเช่นการศึกษาของ (Sinan ÇINAR, 

Nimet PIRASA, Neslihan UZUN, Sümeyye 
ERENLER. 2016) ในประเทศตุรกีและประเทศ 
อื่นๆ สาขาวิชาในหลักสูตรเน้นแนวทางสห
วิทยาการภายใตห้วัขอ้ การศกึษา STEM เปน็หนึง่
ในแนวทางเหล่านี ้ปญัหาสำาคญัประการหน่ึงทีก่าร
ศกึษา STEM ตอ้งเผชิญคือ การขาดแคลนโปรแกรม
วิชาชีพที่จะช่วยแนะนำาครูเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสาขาวิชาของ STEM และวิธีการสอนใน
ชั้นเรียน การศึกษานี้ดำาเนินการเพื่อตรวจสอบ 
การเปลี่ยนแปลงในมุมมองของครูฝึกสอน
วิทยาศาสตร์ 32 คน หลังจาก ได้รับการศึกษา
เก่ียวกับความสัมพันธ์แบบสหวิทยาการ STEM  
ในคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยั Recep Tayyip 
Erdogan ระหว่างภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงในปีการ
ศึกษา 2558-2559 ในขอบเขตของการศึกษานี้ 
ครฝูกึสอนสอนวิทยาศาสตร์ ทีไ่ดร้บัการศกึษาตาม
แนวทาง STEM แบบสหวิทยาการ โดยเก็บข้อมูล
กอ่นการทดสอบและหลงัการทดสอบ เกบ็รวบรวม
โดยใช้แบบสำารวจ STEM-WAT และ STEM กับ
ผู้เข้าร่วม และนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ผลหลังการทดสอบ ผู้ เข้าร่วม
สามารถเชื่อมโยงการศึกษาวิทยาศาสตร์กับสาขา
วิชาต่างๆ แบบ STEM ได ้แมว่้าจำานวนสาขาวิชาที่
เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรธ์รรมชาตจิะลดลง แตก่ม็ี
การรายงานจำานวนความสมัพนัธก์บัสาขาวชิาบาง
สาขา เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อนการศึกษา STEM  
ครกูำาลงัคดิเกีย่วกบัการสอนวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ
ไปจนถึงวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนในอนาคต 
หลังการศึกษา STEM พวกเขาสามารถรายงาน
ถึงการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ 

4. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
การรู้ด้านชีววิทยา และทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Sci-math Gifted กับห้องเรียนปกติ จาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการพัฒนากจิกรรม
ปฏบัิติการ เพือ่ส่งเสรมิการรูชี้ววทิยา ของนกัเรยีน 
โดยใช ้F-test One way-ANOVA พบวา่ นักเรยีน 2 
กลุม่นี ้มกีารรูด้า้นชวีวทิยา และทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แตกต่างกัน แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใน
ห้องเรยีนพเิศษ Sci-math Gifted มคีวามสามารถ
ในการเรียนรู้ การรับรู้ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกันกับ นักเรียนปกติ 
โดย (ณฐกรณ์ ดำาชะอม 2560) ได้กล่าวว่าเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษคือผู้ที่มีความสามารถ
โดดเด่นในด้านหน่ึงหรือหลายด้านในด้านสติ
ปัญญาความสามารถทางวิชาการมีความคิดอ่าน
ลึกซึ้งสุขุมรู้จักแก้ปัญหารู้จักยืดหยุ่นมีความคิด 
สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษาการเป็น 
ผู้นำาการสร้างงานทางทัศนศิลป์และศิลปะการ
แสดงความสามารถด้านดนตรีความสามารถทาง
กีฬาเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่มีอายุระดับ
เดยีวกันสภาพแวดลอ้มหรอืประสบการณ์เดียวกัน 
(นิลาวัลย์ ง้าวกาเขียว, สุวิมล ติรกานันท์,  
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ, 2564) การเปรียบเทียบ
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างนักเรียน
ห้องเรียนปกติและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ของประเทศไทย 
กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรียนในหอ้งเรยีนปกติ จำานวน 
397 คน และนกัเรยีนห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร-์
คณติศาสตร ์จำานวน 375 คน พบวา่ ลกัษณะการ
เรยีนรูข้องนักเรยีนหอ้งเรยีนปกติ มตีวัแปรเพียง 3 
ตัว ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบ
ด้วย ความขยันหมั่นเพียร ความสนใจเฉพาะด้าน 

และความจำาดี ส่วนในกลุ่มของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีตัวแปร 14 ตัว 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบ
ดว้ย การคดิอย่างรวดเร็ว การคดิอยา่งถกูตอ้ง การ
ทำางานอย่างเป็นระบบ การทำางานแบบยืดหยุ่น 
ความสามารถในการสื่อสารที่ดี ความรู้สึกอ่อน
ไหวของตนเองและเขา้ใจความรูส้กึนกึคดิของผูอ่ื้น 
บทบาทในการทำางานกลุ่ม ความต้องการแสวงหา
เพื่อน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง เจตคตติอ่การเรยีน และความ
สามารถในการแก้ปัญหา ส่วนความคิดสร้างสรรค์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 50.00 เท่ากัน ดังนั้น
ลกัษณะการเรียนรูข้องนักเรยีนในภาพรวม มคีวาม 
แตกต่างกันระหว่างนักเรียนห้องเรียนปกติและ
นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือการ
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กัน กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ Treatment ที่แตก
ต่างกัน ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ผู้สอน ก็ทำาให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การพฒันาพฤตกิรรม ดา้นการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และสิง่แวดลอ้ม ทีด่ข้ึีนของนกัเรยีนทีไ่ดจ้ากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรู้

ทางวชิาชพี (PLC) สามารถปรบัประยกุต ์ใชไ้ดก้บั
การออกแบบ และวางแผนกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในทุกรายวิชา และการจดักจิกรรม โดยใชบ้ท
ปฏิบัติการทางชีววิทยา สามารถกระตุ้น ส่งเสริม 
การรูแ้ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียนได้
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