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บทคดัยอ่ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ชีววิทยาด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือท างานและการ
อภิปรายกลุ่มของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนการสอนดว้ยกระบวนการ PLC และเพื่อศกึษาผลการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รยีนจากการจดักจิกรรมด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและการอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หอ้ง ม.4/1 และ ม.4/7 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน และครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรียน โดยการ 
ชกัตวัอย่างตามความสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้น 
การอภปิรายและ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) เป็นกลุ่ม และการเกบ็รวมรวมขอ้มูลในเชงิคุณภาพ โดยใชก้าร
สงัเกต การสมัภาษณ์ การจดบนัทกึ และมาถอดขอ้มูลขอ้คน้พบในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผลการวจิยัพบว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอภิปรายกลุ่มและ 
Collaborative ความร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ในวงจรที่ 3 
พบว่า ผลการประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นการอภิปรายกลุ่มและ Collaborative ความร่วมมอืท างานเป็นกลุ่ม  
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ผลการประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรูข้อง
นักเรยีนทีเ่น้นการอภปิรายร่วมกนั และ Collaborative ความร่วมมอืท างานเป็นกลุ่ม ในวงจรการเรยีนรูท้ี่ 2 กบัวงจร
การเรยีนรูท้ี่ 3 ของนักเรยีนกลุ่มอาสาสมัครและครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรยีน โดยใช้ Paired t-test พบว่า วงจรการเรยีนรู ้
ที ่3 มคี่าเฉลีย่สงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั : กระบวนการ PLC การพฒันาการเรยีนรู ้ความร่วมมอืท างาน การอภปิรายกลุ่ม   
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Abstract  
 The development of biology learning by PLC process using collaborative learning techniques and 
group discussions, of grade 10 students at Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) 
aims to develop the teaching and learning process with the PLC process and to study the results of the 
quality improvement of learners with PLC process by collaborative learning techniques and group 
discussions. The sample group used were 30 students in class 4/6 and 4/7 in semester 2, academic year 
2019 and teachers who observed class by sampling voluntarily. The tools used in the research were 
questionnaires to assess learning behaviors that emphasize discussion and group collaborative and 
collecting data by observing, interviewing, recording and extracting the findings in the learning activities. 
The results found that the learning activities in the first and second cycle of the learning behavior 
assessment group discussion and group collaborative in overall, at a high level. The development 
activities learning in cycle 3, it was found that the evaluation of learning behaviors that emphasized group 
discussion and group collaborative at the highest level and the comparative mean analysis were evaluated  
the 2 learning cycle and 3 learning cycle using Paired t-test, it was found that the learning cycle 3 had  
a significantly higher mean of Statistics at the level of .05. 
 
Keywords:  PLC (Professional Learning Community), learning development, Collaborative,  
   Group Discussion
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1. บทน ำ         
 ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้า
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสือ่ออนไลน์ต่างๆ 
ท าใหน้กัเรยีน หนัมาบรโิภคขอ้มูลข่าวสาร รวมทัง้การ
เขา้ใช้สื่อออนไลน์ในชวีติประจ าวนั อย่างมากมายจน
ในบางครัง้พบว่าการใชส้ื่อออนไลน์ นักเรยีนมกัใชเ้พื่อ
การบนัเทิงมากกว่าการเสาะแสวงหาความรู้ รวมทัง้
การบรโิภคข้อมูลต่างๆ จ านวนมากในแต่ละวนั โดย
การขาดการวิเคราะห์ การจดัระบบท าให้มีปัญหาต่อ
ความเขา้ใจและการเรยีนรูอ้ย่างมวีจิารณญาณ ผลจาก
การที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้น มีสื่อบันเทิง
ออนไลน์ต่างๆ ล่อใจมากขึน้ จงึท าใหน้กัเรยีนเบีย่งเบน
ความสนใจต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนออกไป การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูผู้สอนจึงต้องมี
วิธีการที่หลากหลายในการสร้างความสนใจในการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน เน้นกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูด้ว้ยตนเองใหม้ากขึน้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเกิดควบคู่กับ
กระบวนการวจิยัทางการเรยีนการสอนดว้ย  
 สงัคมที่พยายามแสวงหาความรู้ ความจริงมิ
อาจปฏเิสธได้ว่า การวจิยัคอื เครื่องมอืทีส่ าคญัในการ
คน้หาค าตอบ แสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่าง
เป็นระบบการเรียนการสอนก็เป็นปรากฏการณ์ของ
สงัคมมนุษยบ์นพืน้ฐานทางสงัคมอุดมคต ิการท าความ
เขใ้จพฤตกิรรมมนุษย์ผ่านการเรยีนการสอนจงึจ าเป็น
ทีจ่ะต้องน าการวจิยัมาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการเรยีน
การสอนและน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปใช้แกปั้ญหาและพฒันา
สงัคมอย่างยัง่ยืน แนวคิดของการวิจัยการเรยีนการ
สอนปัจจุบนัจงึเน้น การปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการ
สอน การน านวตักรรมการเรยีนการสอนมาสูห่อ้งเรยีน
และสถานศกึษา (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2560) 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที ่21 ส่งผลต่อ
วถิชีวีติของคนในสงัคม ระบบการศกึษาจงึจ าเป็นต้อง
พฒันา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้นี้ด้วย 
ส าหรบัในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนเกดิการ
ปฏิบัติ  และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน 
กล่าวคือ จะไม่ เป็นเพียงผู้ร ับ (Passive Learning)  
อีกต่อไป แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active 

Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการ
เรยีนรเูพื่อช่วยผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลไดประการส าคญั คอื 
ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไม่ตัง้ตนเป็น “ผู้รู”้ แต่ตอง
แส วงห าค วาม รู ไป พ รอมๆ  กัน กับ ผู้ เรีย น ใน
ขณะเดียวกนั ดงันัน้การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
ก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21” (21st Century Skills) ซึ่ งครูจะเป็น
ผูส้อนไม่ไดแ้ต่ต้องให้นักเรยีนเป็นผูเ้รยีนรู้ดว้ยตนเอง 
โดยครูจะออกแบบการเรยีนรูฝึ้กฝนให้ตนเองเป็นโค้ช 
(Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
เรีย น รู้แ บ บ ใช้ ปั ญ ห าเป็ น ฐาน  (Problem-Based 
Learning : PBL) ของนักเรยีนสิง่ที่เป็นตวัช่วยของครู
ในการจดัการเรยีนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์
(Professional Learning Communities : PLC) ซึง่เกดิ
จากการรวมตวักนัของครเูพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
การทาหน้าที่ของครูแต่ละคน (ส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2562)  
 จากประสบการณ์ของผู้สอน ที่สอนชีววิทยา
นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มาหลายปี  
พบปัญหาการเรียนของนักเรียนว่า เนื้อหาชีววิทยา 
มรีายละเอยีดของเน้ือหามาก เน้ือหาทีม่กีารสอนแบบ
บรรยายหน้าห้องมักจะท าให้นักเรียนไม่สนใจ เกิด
อาการง่วงหลบัในชัน้เรยีน การเรยีนรู้และความเขา้ใจ
ของนักเรยีนจงึไม่ดเีท่าทีค่วรและขาดการเชื่อมโยงกบั 
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ  
 ดงันัน้ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม) เป็นสถานศึกษาที่มุ่ งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญับนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ เพื่อใหเ้กดิการ
พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชพี คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ การพฒันาการ
เรยีนรู้ชวีวทิยาด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือท างานและการอภิปรายกลุ่ม  
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) เพื่อแกปั้ญหา
ของผู้เรียนและสร้างแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
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2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนด้วย 
กระบวนการ PLC   
 2. เพื่อศกึษาผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน
จากการจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและการอภิปราย
กลุ่ม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/1 และ ม.4/7  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 72 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/1 และ  
ม.4/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน  
30 ค น  แ ละค รูผู้ ร่ วม สัง เกตชั ้น เรีย น  โดยการ 
ชกัตวัอย่างตามความสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
      1) ตัวแปรต้น คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบ PLC 
         2) ตวัแปรตาม คอื  ผลการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รยีนจากการจดักจิกรรม ดว้ยกระบวนการ PLC 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั                        
          เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยใช้
การสงัเกต การสมัภาษณ์ การจดบนัทึก และมาถอด
ขอ้มูลขอ้ค้นพบ ในการพฒันาการเรยีนรู้ของครู และ
ผู้เรยีน และแบบสอบถามเพื่อประเมนิพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการอภิปรายและ Collaborative (ความ
ร่วมมอืท างาน) เป็นกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญ และร่วมกจิกรรมการเปิดชัน้เรยีน 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ               
 สร้า ง เค รื่ อ งมื อ เก็ บ รวม รวม ข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ ใช้ประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้ของ

ผู้ เรียนตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ  โดยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ 
ปฏิบตัิมากที่สุด ปฏิบตัิมาก ปฏิบตัิปานกลาง ปฏิบตัิ
น้อย และปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 ระดบัคะแนน  ระดบัปฏบิตั ิ
       5    ปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
       4    ปฏบิตัมิาก 
       3    ปฏบิตัปิานกลาง 
      2    ปฏบิตัน้ิอย 
      1   ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 น าคะแนนเฉลี่ยมาให้ค่าน ้ าหนักในการแปล
ความระดับปฏิบัติ ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด , 2535 : 
100) 
 4.51-5.0 หมายความว่า ปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
 3.51-4.50 หมายความว่า ปฏบิตัมิาก 
 2.51-3.50 หมายความว่า ปฏบิตัปิานกลาง 
 1.51-2.50 หมายความว่า ปฏบิตัน้ิอย 
 1.00-1.50 หมายความว่า ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัตามแผน วงจรการ
เรยีนรูบ้ทเรยีน 
 วงจรที ่1  
 1. จัดประชุม  ครูที่ ร่วมโครงการที่สอนใน
รายวชิาชีววทิยา ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ
ว างแผนการสอน  ก ารก าห นด เป้ าห ม ายและ
วตัถุประสงค ์ร่วมกนั  
 2. เรียนเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา
วทิยาศาสตร์ มาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ร่วมวจิยั และร่วม
กิจกรรมการเปิดชัน้เรียน และตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม 
 3. ครูผูร้่วมโครงการ ร่วมกนัออกแบบกจิกรรม
การเรยีน และการวจิยัร่วมกนัครัง้ที ่1 รวมถงึการสอน
ที่จะใช้และวัสดุทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน 
ก าหนดสิง่ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ และเป้าหมายที่จะ
เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน  
 4. ออกแบบ ก าหนดเครื่องมือส าหรับการ 
บนัทกึและเกบ็ในชัน้เรยีนร่วมกนั  
 5. เปิดชัน้เรียน และทดลองใช้แผนการเรียน
การวจิยัครัง้ที่ 1 ในชัน้เรยีน โดย มคีรูผู้ร่วมโครงการ 
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ผูบ้รหิาร คณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ร่วมสงัเกต ในชัน้เรยีน 
ที่ครูจะสงัเกตว่านักเรยีนก าลงัท าอะไร พวกเขาแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างไร และขอ้โต้แยง้ใดที่พวกเขาใชใ้นการ
สนทนากบัเพื่อนและครผููส้อน อะไรทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู้
และการเรยีนรูเ้กดิขึน้จาก โดยให้ผูส้งัเกตการณ์แต่ละ
คนสมัภาษณ์นักเรยีน หนึ่งหรอืสองคน ในช่วงหา้นาที
สดุทา้ยของบทเรยีน  
 6. ประชุม อภิปรายหลังจาการเรียนรู้ในชัน้
เรยีน โดยใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีส่งัเกต นักเรยีนท าสิง่
ที่นึกภาพในระหว่างการเตรียมตัวและผลลัพธ์การ
เรยีนรูข้องนักเรยีนทีค่าดการณ์ไวเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้
หรอืไม่ วเิคราะหผ์ลจากการสงัเกต  
 วงจรที ่2 
 7. ผลการสงัเกตและผลจากการประชุม ร่วมกบั
ผูเ้ชีย่วชาญ น ามาปรบัปรุงบทเรยีน กจิกรรมการเรยีน 
เพื่อปรบัปรุงออกแบบกจิกรรมการเรยีนใหม่ และสรา้ง
เครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ใช้
ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือ ปฏิบตัิมากที่สุด ปฏิบตัิมาก 
ปฏบิตัปิานกลาง ปฏบิตัน้ิอย และปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 ระดบัคะแนน  ระดบัปฏบิตั ิ
        5    ปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
        4    ปฏบิตัมิาก 
        3    ปฏบิตัปิานกลาง 
        2    ปฏบิตัน้ิอย 
        1   ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 น าคะแนนเฉลี่ยมาให้ค่าน ้ าหนักในการแปล
ความระดับปฏิบัติ ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด , 2535 : 
100) 
 4.51-5.0 หมายความว่า ปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
 3.51-4.50 หมายความว่า ปฏบิตัมิาก 
 2.51-3.50 หมายความว่า ปฏบิตัปิานกลาง 
 1.51-2.50 หมายความว่า ปฏบิตัน้ิอย 
 1.00-1.50 หมายความว่า ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 8. เปิดชัน้เรียน และทดลองใช้แผนการเรียน
การวจิยัครัง้ที่ 2 จากการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
ใหม่ ในชัน้เรียนโดยมีครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่สนใจร่วมสงัเกต ในชัน้เรียน 

(รวมถงึการสมัภาษณ์นกัเรยีน) และใชแ้บบสอบถามให้
ครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่
สนใจร่วมสังเกตในชัน้เรียนตอบสอบถามในขณะที่
ส ังเกตชัน้ เรียนและนักเรียน ตอบแบบสอบถาม
หลงัจากเสรจ็กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
  9.  ประชุม อภิปรายหลงัจาการเรยีนรู้ในชัน้
เรียน โดยให้ความส าคญักบัสิง่ที่สงัเกต นักเรยีนท า 
สิง่ที่นึกภาพในระหว่างการเตรยีมตัวและผลลพัธ์การ
เรยีนรูข้องนักเรยีนทีค่าดการณ์ไวเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้
หรอืไม่ วเิคราะหผ์ลจากการสงัเกต 
 วงจรที ่3  
 10. น าผลการสังเกตและผลจากการประชุม 
ร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ น ามาปรบัปรุงบทเรยีน กิจกรรม
การเรียน เพื่อปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการเรียน
เพิม่เตมิ 
 11. เปิดชัน้เรยีน และทดลองใช้แผนการเรยีน
การวจิยัครัง้ที่ 3 จากการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
ใหม่ ในชัน้เรียนโดยมีครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่สนใจร่วมสังเกตในชัน้เรียน 
รวมถงึการสมัภาษณ์นกัเรยีน) และใชแ้บบสอบถามให้
ครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่
สนใจร่วมสังเกตในชัน้เรียนตอบสอบถามในขณะที่
สงัเกตชัน้เรยีนและนกัเรยีนตอบแบบสอบถามหลงัจาก
เสรจ็กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 12. จดัประชุม อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลงั
จาการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และประเมิน
ขัน้สดุทา้ย โดยเน้นทีจุ่ดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ัง้
ไว ้รวมทัง้การบรรลุเป้าหมายในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
         สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การพฒันาการเรยีนรูช้วีวทิยาดว้ยกระบวนการ 
PLC โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและ
การอภิปรายกลุ่ม  ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่าย
มธัยม) คณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัดงันี้  
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วย 
ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC (Professional Learning 
Community) 
 การจัดประชุมครูที่ ร่วม โครงการ  โดยใช้
กระบวนการ PLC ส าหรบัการสอนในรายวชิาชวีวทิยา 
ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อวางแผนการสอน 
การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ร่วมกนัท าให ้
ครูผู้สอนมองเห็นเป้าหมายของการจดัการเรยีนรู้ใน
เนื้อหาที่จะท าการสอนร่วมกัน มีโอกาสได้อภิปราย
ร่วมกัน ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เทคนิควธิกีารจดัการเรยีนรู ้ทีเ่น้นกระบวนการ Active 
Learning โดยใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรม คน้ควา้
ความรู้ด้วยตนเอง หรอืร่วมกนัค้นหาความรู้เป็นกลุ่ม 
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มความร่วมมือ และน าผลงาน
น าเสนอเพื่ออภปิรายร่วมกนั 
 2. ผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนจากการจดั
กิจกรรมด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและการอภปิรายกลุ่ม 
 จากการจัดประชุมครูที่ร่วมโครงการ โดยใช้
กระบวนการ PLC ส าหรบัการสอนในรายวชิาชวีวทิยา 
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และออกแบบวงจรการ
เรยีนรู ้วงจรที ่1 และเรยีนเชญิคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒ ิ
สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คือ รศ.ดร.ประสาท เนือง
เฉลิม มาเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ค าแนะน า พร้อม
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  โดยผู้ เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าในการปรับแบบสอบถาม โดยให้พัฒนา
แบบสอบถามประเมิน  Collaborative ที่ เน้นการ
ประเมินการท างานแบบร่วมมือท างานของนักเรียน 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนที่ เน้นการ
อภิปรายกลุ่มต้องเพิ่มเติมข้อค าถามการสะท้อนผล
ร่วมกนั และการน าผลสะท้อนร่วมกนัไปสู่การปฏิบัต ิ
จากนัน้ครูผู้สอนจงึได้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายในการพฒันาการท างานแบบ

ร่วมมือท างานของนักเรียน และการอภิปรายกลุ่ม 
วงจรการเรยีนรู้ วงจรที่ 1 และจดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตามที่ไดว้างแผนร่วมกนั โดยให้ครูผู้ร่วมวางแผนและ
ครูที่สอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมสังเกต
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้วงจรที ่1 
  ซึ่งผลจากการจดักจิกรรม วงจรการเรยีนรู ้
วงจรที่ 1 และการแสดงความคิดเห็นของครูผู้ร่วม
สงัเกตชัน้เรียน พบว่า ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รายวชิาชวีวทิยา เรื่อง ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสัตว์และของพืช ในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์ ครูผู้สอนก าหนดให้นักเรียนท า
กจิกรรมกลุ่มโดยใหด้วูดีทีศัน์สารคดขีองสตัว ์และภาพ
กลุ่มสตัว์แล้วให้ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนั จ าแนกสตัว ์
เป็น Phylum, class และจ าแนกชนิด ข้อค้นพบของ
กจิกรรมการเรยีนรูค้อื มนีกัเรยีนบางกลุ่มใชเ้ทคโนโลย ี 
google lens application ในการจบัภาพและค้นหาชื่อ
และข้อมูลการจ าแนกสตัว์ได้ และการเรียนรู้ในเรื่อง
ความหลากหลายของพืชในป่าเต็งรัง ครูผู้สอน
ก าหนดให้นักเรียนท าปฏิบัติการเป็นกลุ่มโดยจัดท า
แปลงศกึษาชนิดของพชืในป่าเตง็รงัในพื้นทีใ่กลบ้รเิวณ
โรงเรยีน ขอ้คน้พบของกจิกรรมการเรยีนรูค้อื ผูเ้รยีนมี
ความกระตอืรอืร้นมากในการได้ออกจากห้องเรยีนไป
เรยีนรูจ้ากสภาพจรงิของป่าเต็งรงั แต่ละกลุ่มใหค้วาม
ร่วมมือในการวางแปลงและเดินส ารวจชนิดพืช  
มนีกัเรยีนจ านวนมากทีไ่ม่รูจ้กัชนิดพชืในป่าเตง็รงั และ
สิ่งที่ ได้จากกระบวนการ PLC ของครูผู้ ร่วมวาง
แผนการเรยีนรู ้คอื การน าเอาเทคโนโลย ีApplication 
ที่ มี ชื่ อ ว่ า  Planet Plant Identification บ น
โทรศพัทม์อืถอื มาสอนนักเรยีนเพื่อใชใ้นการถ่ายภาพ
และค้นหาชื่อ วทิยาศาสตรข์องพชื และจดัจ าแนกพืช 
รวมทัง้การค้นขอ้มูลด้านพฤกษศาสตร์และประโยชน์
ของพชื ซึ่งท าให้ผู้เรยีนเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัทใีนขณะที่
ส ารวจพืชในแปลงของกลุ่มตนเอง และสามารถ
อภิปรายข้อมูลและร่วมกนัศึกษา ตรวจสอบข้อมูลที่
คน้ควา้ได ้ 
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 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้วงจรที ่2 
  น าผลการสงัเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้วงจรที ่1 ซึง่ไดร้บัค าแนะน าจากครผููร้่วมสงัเกต
ชัน้เรยีน ซึ่งได้แก่ การออกแบบกจิกรรมให้ผู้เรยีนได้
รวมกลุ่มค้นหาความรู้และออกแบบสร้างสรรค์การ
น าเสนอของแต่ละกลุ่มด้วยตนเอง และการพัฒนา
แบบสอบถามประเมนิ Collaborative ทีเ่น้นการท างาน
แบบร่วมมือท างานของนักเรียน และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่เน้นการอภิปราย
กลุ่ม โดยเพิ่มเติมข้อค าถามเกี่ยวกับการสะท้อนผล
ร่วมกนั และการน าผลสะท้อนร่วมกนัไปสู่การปฏิบัต ิ
เพื่อให้แบบสอบถามมคีวามสมบูรณ์เหมาะสมกบัการ
วัด แล้วน ามาใช้กับนักเรียนและครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้
เรยีน มาปรบัปรุงกิจกรรมการเรยีนรู้และจดักิจกรรม
การเรียนรู้ วงจรที่ 2 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ และจัดประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลังจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน  
ผลการจดักจิกรรมพบว่า ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
รายวชิาชวีวทิยา เรื่อง ระบบรกัษาสมดุลร่างกายและ
ระบบหมุนเวียนเลือด ครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบปฏิบัติการกลุ่มในการท าปฏิบัติการ
ผ่าตดัศกึษาโครงสรา้งไต และหวัใจหมู ขอ้ค้นพบของ

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การท าปฏิบัติการโดยให้
นักเรยีนสมัผสั อวยัวะจรงิของสตัว์ คือ ไต และหวัใจ
แบบสดๆ ท าให้นักเรียนตื่นเต้นกบัการเรยีนบางคน
อาจจะรู้สึกกลัว การท าปฏิบัติการโดยให้นักเรียน
รวมกลุ่มร่วมมอืกนั โดยแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการลง
มอืผ่าตดัและศกึษาโครงสรา้งของไตและหวัใจ รวมทัง้ 
การคน้ควา้ความรูก้ารท างานของ ไตและหวัใจ โดยใช้
แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ โดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการช่วย
สืบค้น จะท าให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายร่วมกันได้
โดยตรงในขณะที่ท าการศึกษาโครงสร้างส่วนต่างๆ 
ของไตและหวัใจหมู และจากการสมัภาษณ์ นักเรยีน
ของครูผูร้่วมสงัเกตชัน้เรยีน ท าให้ทราบว่า นักเรยีนมี
ความสนใจต่อการเรยีนมาก มคีวามเขา้ใจในอวยัวะไต 
และหวัใจ จากการดูจากของจรงิซึ่งแตกต่างจากการดู
จากภาพ จากนัน้ ผูว้จิยัได้แจกแบบสอบถามที่พฒันา
แบบสอบถามจากค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญใหค้รผููร้ว่ม
สงัเกตชัน้เรียนในการสังเกตพฤติกรรมและการท า
กิจกรรมกลุ่มของนักเรยีน และแจกแบบสอบถามให้
นกัเรยีนอาสาสมคัร แต่ละกลุ่มเพื่อตอบประเมนิการท า
กิจกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งผลการตอบ
แบบสอบถามของนักเรียนอาสาสมัคร และครูผู้ร่วม
สงัเกตชัน้เรยีน เป็นดงัตารางที ่1 และ 2 

 
ตารางที ่1 ผลการประเมนิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วงจรที ่2 

พฤติกรรมกำรเรียนรูข้องนักเรียน 
ระดบักำรปฏิบติั 

x̅ S.D. กำรแปลผล 
1. ความสนใจในการเรยีน 4.36 0.66 มาก 
2. การแสดงความคดิเหน็ อภปิรายร่วมกนั 4.06 0.63 มาก 
3. ความเขา้ใจในสาระฯเน้ือหา 4.10 0.66 มาก 
4. การคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 4.16 0.69 มาก 
5. การสรา้งบรรยากาศในการเรยีน 4.46 0.73 มาก 
6. ทกัษะการสบืคน้ การใชส้ือ่เทคโนโลยชี่วยคน้ควา้ 4.50 0.73 มาก 
7. ทกัษะการคดิ วเิคราะห ์และอภปิรายร่วมกนั 4.06 0.63 มาก 
8. การออก แบบสรา้งสรรค ์ 4.16 0.69 มาก 
9. การตอบค าถาม  4.06 0.63 มาก 
10. สรุปพฤตกิรรมการเรยีนรูโ้ดยภาพรวม  4.26 0.52 มาก 

รวม 4.22 0.66 มาก 
 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(4), 2563 : 1 - 14 
 

8 

จากตารางที่  1  การตอบแบบสอบถาม
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรียนที่
เน้นการอภิปรายร่วมกนั ของนักเรยีนอาสาสมคัร และ
ครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรยีน พบว่า ทกัษะการสบืค้น การ
ใชส้ื่อเทคโนโลยชี่วยคน้ควา้ ของนักเรยีนเท่ากบั 4.50 

ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด โดยอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื 
การสรา้งบรรยากาศในการเรยีน ส่วนการแสดงความ
คดิเหน็ อภปิรายร่วมกนั และการตอบค าถามมคี่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ด และพฤตกิรรมการเรยีนในภาพรวม เท่ากบั 
4.22 ซึง่อยู่ในระดบัมาก 

 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิ Collaborative (ความรว่มมอืท างาน)  วงจรที ่2 

พฤติกรรมท่ีต้องประเมิน 
ระดบักำรปฏิบติั 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1. การวางแผนการท างานรว่มกนั 4.40 0.49 มาก 
2. การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในกลุ่ม 4.43 0.56 มาก 
3. การใหค้วามร่วมมอืของสมาชกิ 4.43 0.67 มาก 
4. การยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและการแสดงความคดิเหน็ 4.30 0.59 มาก 
5. การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม 4.26 0.58 มาก 
6. การสะทอ้นผลร่วมกนั 4.30 0.46 มาก 
7. การน าผลการสะทอ้นไปสูก่ารปฏบิตั ิ 4.16 0.59 มาก 

รวม 4.32 0.56 มาก 
 
 จากตารางที ่2 การตอบแบบสอบถามประเมนิ
เกีย่วกบัประเมนิ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) 
ของนักเรยีนอาสาสมคัร และครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรยีน 
พบว่า การแบ่งหน้าที่รบัผิดชอบในกลุ่ม และการให้
ความร่วมมือของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนการน าผลการสะท้อนไปสู่การปฏบิตัิมี
ค่าเฉลี่ยต ่ าที่สุดและผลการประเมิน Collaborative 
(ความร่วมมอืท างาน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้งจรที ่3 
  น าผลการสงัเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วงจรที่  2 มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู ้
จากนัน้เปิดชัน้เรยีน และทดลองใช้แผนการเรยีนการ
วิจัยครัง้ที่  3 โดยมีครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่สนใจร่วมสงัเกต ในชัน้เรียน 
(รวมถงึการสมัภาษณ์นกัเรยีน) และใชแ้บบสอบถามให้
ครูผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้ที่
สนใจร่วมสงัเกต ในชัน้เรียนตอบสอบถามในขณะที่
สงัเกตชัน้เรยีนและนกัเรยีนตอบแบบสอบถามหลงัจาก
เสร็จกิจกรรมการเรยีนรู้ รวมทัง้จดัประชุม อภิปราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลงัจาการ จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
ชัน้เรียน และประเมินขัน้สุดท้าย ผลการจดักิจกรรม

และประเมินขัน้สุดท้าย พบว่า ในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูร้ายวชิาชวีวทิยา เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ครูผูส้อน กระตุ้นความสนใจโดยใหผู้เ้รยีน
ดูวีดีทัศน์เรื่องภัยธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จากนัน้
ก าหนดให้นัก เรียนแบ่ งก ลุ่มตามความสมัครใจ  
ซึ่งอาจจะเป้นกลุ่มเดิม โดยก่อนเริ่มท างานร่วมกัน
จะต้องร่วมกนัอภิปรายสะท้อนผลการท างานกลุ่มใน
การเรยีนรูใ้นเนื้อหาทีผ่่านมาเพื่อแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ
ร่วมกนั จากนัน้ครูก าหนดให้แต่ละกลุ่ม สบืค้นขอ้มูล
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตามหวัขอ้ที่
แต่ละกลุ่มได้รบัจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วให้แต่ละ
กลุ่มออกแบบการเขียนข้อมูลสรุปความรู้ลงบน
กระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ร่วมกัน และออกมาน าเสนอ
หน้าชัน้เรยีนทลีะกลุ่มตามหวัขอ้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ขอ้
ค้นพบ ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คือ นักเรียนมี
ความสมัครใจในการจับกลุ่มกันเอง และแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบภายในกลุ่ม ในการสบืค้นข้อมูลและ
การ น าขอ้มูลมาสรุปเขยีนลงกระดาษชาร์ท นักเรยีน
สามารถอภปิรายขอ้มลูร่วมกนัภายในกลุ่ม แสดงความ
คดิเหน็ในการออกแบบร่วมกนั และเมื่อมกีารน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน ข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกันของ 
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ครูผู้ร่วมสังเกตชัน้เรียน พบว่า นักเรียนสามารถ
ออกแบบการเขยีนสรุปขอ้มูลไดห้ลากหลายแบบแต่ละ
กลุ่มมีความแตกต่างกนั และบางกลุ่ม มีการค้นคว้า
ความรู้ได้กว้างมากกว่าที่มีในหนังสือเรียน มีการ
น าเสนอความรู้ที่ใหม่ๆ ให้กับเพื่อนๆ ในห้องได้รับ
ทราบ และเมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอ ครูผู้สอนก็จะให้
เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ด ี
เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้แสดงความคดิเหน็ เกดิความ
เข้าใจและสนุกกับการดูเพื่อนน าเสนอหน้าชัน้เรียน  

จากนั ้น  ผู้ วิจ ัย ได้ แ จกแบบสอบถาม ที่ พัฒ น า
แบบสอบถามจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูผู้
ร่วมสงัเกตชัน้เรยีนในการสงัเกตพฤตกิรรมและการท า
กิจกรรมกลุ่มของนักเรยีน และแจกแบบสอบถามให้
นกัเรยีนอาสาสมคัร แต่ละกลุ่มเพื่อตอบประเมนิการท า
กจิกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม และประเมินการท า
กิจกรรมการน าเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผลการ
ตอบแบบสอบถามของนักเรียนอาสาสมัคร และครูผู้
ร่วมสงัเกตชัน้เรยีน เป็นดงัตารางที ่3 และ 4 

ตารางที ่3  ผลการประเมนิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วงจรที ่3 

พฤติกรรมกำรเรียนรูข้องนักเรียน 
ระดบักำรปฏิบติั 

x̅ S.D. กำรแปลผล 
1. ความสนใจในการเรยีน 4.93 0.25 มากทีส่ดุ 
2. การแสดงความคดิเหน็ อภปิรายร่วมกนั 4.56 0.50 มากทีส่ดุ 
3. ความเขา้ใจในสาระฯเน้ือหา 4.96 0.18 มากทีส่ดุ 
4. การคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 4.90 0.31 มากทีส่ดุ 
5. การสรา้งบรรยากาศในการเรยีน 4.73 0.45 มากทีส่ดุ 
6. ทกัษะการสบืคน้ การใชส้ือ่เทคโนโลยชี่วยคน้ควา้ 4.76 0.43 มากทีส่ดุ 
7. ทกัษะการคดิ วเิคราะห ์และอภปิรายร่วมกนั 4.56 0.50 มากทีส่ดุ 
8. การออกแบบสรา้งสรรค ์ 4.46 0.50 มาก 
9. การตอบค าถาม  4.66 0.47 มากทีส่ดุ 
10. สรุปพฤตกิรรมการเรยีนรูโ้ดยภาพรวม  4.93 0.25 มากทีส่ดุ 

รวม 4.75 0.38 มำกท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 3 การตอบแบบสอบถามประเมนิ
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่เน้นการ
อภปิรายร่วมกนั ของนกัเรยีนอาสาสมคัร และครูผูร้่วม
สงัเกตชัน้เรยีน พบว่า ความเขา้ใจในสาระฯเน้ือหาของ
นักเรยีน เท่ากบั 4.96 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยสงูที่สุด โดยอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ ความสนใจในการเรียน
ของนักเรยีน ส่วนพฤตกิรรมการออกแบบสรา้งสรรคม์ี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด และพฤตกิรรมการเรยีนในภาพรวม
ทัง้หมด เท่ากบั 4.75 ซึง่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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ตารางที ่4 ผลการประเมนิ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน)  วงจรที ่3 

พฤติกรรมท่ีต้องประเมิน 
ระดบักำรปฏิบติั 

�̅� S.D. กำรแปลผล 
1. การวางแผนการท างานรว่มกนั 4.90 0.31 มากทีส่ดุ 
2. การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในกลุ่ม 4.83 0.37 มากทีส่ดุ 
3. การใหค้วามร่วมมอืของสมาชกิ 4.66 0.47 มากทีส่ดุ 
4. การยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและการแสดงความคดิเหน็ 4.56 0.56 มากทีส่ดุ 

5. การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม 4.63 0.55 มากทีส่ดุ 
6. การสะทอ้นผลร่วมกนั 4.66 0.47 มากทีส่ดุ 
7. การน าผลการสะทอ้นไปสูก่ารปฏบิตั ิ 4.90 0.31 มากทีส่ดุ 

รวม 4.73 0.43 มำกท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 4 การตอบแบบสอบถามประเมนิ
เกีย่วกบัประเมนิ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) 
ของนักเรยีนอาสาสมคัร และครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรยีน 
พบว่า การวางแผนการท างานร่วมกนั และการน าผล
การสะท้อนไปสู่การปฏิบตัิ มีค่าเท่ากบั 4.90 มีเฉลี่ย

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื การแบ่ง
หน้าที่ร ับผิดชอบในกลุ่ม ส่วนการยอมรับฟังความ
คดิเหน็ของผู้อื่นและการแสดงความคดิเหน็มคี่าเฉลี่ย
ต ่ าที่สุด และผลการประเมิน  Collaborative (ความ
ร่วมมอืท างาน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ผลการประเมนิ พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทีเ่น้นการอภปิราย
ร่วมกนั ในวงจรการเรยีนรูท้ี ่2 กบัวงจรการเรยีนรูท้ี ่3 ของนักเรยีนกลุ่มอาสาสมคัรและครผููร้่วมสงัเกตชัน้เรยีน โดยใช ้
Paired t-test 

รำยกำร 

วงจรท่ี 2 
  (จ ำนวนข้อค ำถำม=7) 

วงจรท่ี 3  
  (จ ำนวนข้อค ำถำม=7) t P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

พฤตกิรรมการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน ทีเ่น้นการ
อภปิรายร่วมกนั 
(กลุ่มตวัอย่าง n=30) 

4.32 0.56 4.73 0.43 -6.310 .001* 

   *  มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตารางที่ 6  ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย ผลการประเมนิ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) ในวงจรการ
เรยีนรูท้ี ่2 กบัวงจรการเรยีนรูท้ี ่3 ของนกัเรยีนกลุ่มอาสาสมคัรและครผููร้่วมสงัเกตชัน้เรยีน โดยใช ้Paired t-test 

รำยกำร 

วงจรท่ี 2 

 (จ านวนขอ้ค าถาม=10) 

วงจรท่ี 3  

  (จ านวนขอ้ค าถาม=10) t P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

พฤตกิรรมการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน ทีเ่น้นการ

อภปิรายร่วมกนั 

(กลุ่มตวัอย่าง=30) 

4.22 0.66 4.75 0.38 -8.173 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 จากตารางที ่5 และตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการประเมินพฤติกรรมการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน ทีเ่น้นการอภปิรายร่วมกนั ในวงจร
การเรียนรู้ที่ 2 กับวงจรการเรียนรู้ที่ 3 ของนักเรียน
กลุ่มอาสาสมัครและครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรียน โดยใช ้
Paired t-test พบว่า การใช้กระบวนการ PLC ในการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  และออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู ้สามารถท าให้ผู้เรยีนมพีฤติกรรม
การเรียนรู้ ที่พัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ทีร่ะดบั .05 และผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมิน Collaborative (ความร่วมมือท างาน) 
ในวงจรการเรียนรู้ที่ 2 กับวงจรการเรียนรู้ที่ 3 ของ
นักเรียนกลุ่มอาสาสมคัรและครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรียน  
โดยใช้ Paired t-test พบว่า การใช้กระบวนการ PLC 
ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าให้ผู้เรยีนม ี
Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ทีส่งูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาการเรยีนรูช้วีวทิยาดว้ยกระบวนการ 
PLC โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและ
การอภิปรายกลุ่ม  ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่าย
มธัยม) เป็นกระบวนการพฒันารปูแบบการเรยีนรู ้แบบ
หนึ่ งที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน เพื่ อให้
ครูผู้สอนวางแผนการสอน การก าหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์ร่วมกนัท าให ้มองเหน็เป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ ในเนื้ อหาที่จะท าการสอนร่วมกัน  
มโีอกาสไดอ้ภปิรายร่วมกนั ในแนวทางการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
กระบวนการ Active Learning โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกจิกรรม คน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง หรอืร่วมกนั
ค้นหาความรู้เป็นกลุ่ม ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มความ
ร่วมมอื และอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั และผล
ที่ เกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี application บนโทรศพัท์มอืถือ  
มาใช้เพื่อการสบืค้นข้อมูลในการจดัจ าแนกชนิดสตัว ์
แ ล ะชนิ ดขอ งพื ช ได้  ใน ก ารเรีย น รู้ เรื่ อ งค ว า ม
หลากหลายทางชวีภาพ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรยีนรูด้ว้ยกนัไดท้ าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ในเรื่องของ
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต พืช สตัว์และการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท าให้ ผู้ เรียน เข้าใจ ในธรรมชาติข อง
วทิยาศาสตรม์ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบักมลรตัน์ ฉิมพาล ี
(2559) การพฒันารปูแบบการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สาหรบันักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีพ่บว่า นักเรยีนที่ได้รบั
การจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเขา้ใจ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่า
นักเรยีนที่ได้รบัการเรยีนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการ
เรียน รู้ เพื่ อส่ ง เส ริม ความ เข้า ใจ ธรรมช าติข อง
วิท ยาศาสตร์ ส าห รับนั ก เรียนชั ้นมัธยมศึกษ า 
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ตอนปลายมีพัฒนาการความเข้าใจธรรมชาติของ
วทิยาศาสตรท์ีส่งูขึน้ 
 การพฒันาการเรยีนรูช้วีวทิยาดว้ยกระบวนการ 
PLC โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืท างานและ
การอภิปรายกลุ่ม ในแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  และเทคนิ ควิธีก ารจัดการเรียนรู้ ที่ เน้ น
กระบวนการ Active Learning การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้ วงจรที่ 2 เรื่อง ระบบรกัษาสมดุลร่างกายและ
ระบบหมุนเวียนเลอืด และการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
วงจรที่ 3 เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ครูผู้ สอน ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ แบบ
ปฏบิตักิารกลุ่ม ขอ้คน้พบ ของกจิกรรมการเรยีนรู ้คอื 
การท าปฏบิตักิารโดยใหน้กัเรยีนสมัผสั อวยัวะจรงิของ
สตัว ์คอื ไต และหวัใจแบบสดๆ ท าใหน้ักเรยีนตื่นเต้น
กบัการเรยีน การท าปฏบิตักิารโดยใหน้กัเรยีนรวมกลุ่ม
ร่วมมอืกนั โดยแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการลงมอืผ่าตดั
และศึกษาโครงสร้างของไตและหัวใจ รวมทัง้การ
คน้ควา้ความรูก้ารท างานของไตและหวัใจ โดยใชแ้หล่ง
เรยีนรู้ออนไลน์ บนโทรศพัท์มือถือในการช่วยสบืค้น 
จะท าให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายร่วมกันได้โดยตรง 
และก ารจัดกิจกรรมการเรียน รู้ว งจรที่  3 เรื่ อ ง 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากการ
อภิปรายร่วมกันของครูผู้ร่วมสงัเกตชัน้เรียน พบว่า 
นักเรียนสามารถออกแบบการเขียนสรุปข้อมูลได้
หลากหลายแบบแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนั และบาง
กลุ่ม มีการค้นคว้าความรู้ได้กว้างมากกว่าที่มีใน
หนังสือเรียน มีการน าเสนอความรู้ที่ใหม่ๆ  ให้กับ
เพื่อนๆ ในหอ้งไดร้บัทราบ และเมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ครผููส้อนกจ็ะใหเ้พื่อนในกลุ่มอื่นๆ ซกัถามและอภปิราย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั ซึ่งเป็นลกัษณะการจดัการ
เรยีนรูท้ีด่ ีเปิดโอกาสให้นักเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ 
เกิดความเข้าใจและสนุกกบัการดูเพื่อนน าเสนอหน้า
ชัน้เรยีน จากการสอบถามนักเรยีนอาสาสมคัร และครู
ผูร้่วมสงัเกตชัน้เรยีน การจดักจิกรรมการเรียนรู ้วงจร
ที่  2 เรื่อง  ระบบรักษาสมดุลร่างกายและระบบ
หมุนเวยีนเลอืด ผลการประเมนิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ที่เน้นการอภิปรายร่วมกันและ 
แบบสอบถามประเมิน Collaborative (ความร่วมมือ
ท างาน) ของนักเรยีนอาสาสมคัร และจาการประเมิน

ของครูผู้ร่วมสังเกตชัน้ เรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
แบบสอบถามรายขอ้ ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก พฤตกิรรม
การเรยีนในภาพรวมเท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมาก และ 
และผลประเมิน Collaborative (ความร่วมมือท างาน) 
ใน ภ าพ รวม เท่ ากับ  4.32 ซึ่ ง อ ยู่ ใน ระดับ ม าก 
เช่นเดยีวกนั  จากนัน้คณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมหารอืและ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้จากผลการประเมินใน
กิจกรรม วงจรที่ 2 เพื่อน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วงจรที่ 3 เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
พบว่า พฤตกิรรมการเรยีนในภาพรวมทัง้หมด เท่ากบั 
4.75 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผลการประเมิน
เกีย่วกบัประเมนิ Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) 
มีค่าเท่ากับ 4.90 มีเฉลี่ยสูงสุด โดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการเรยีนรู้ชีววิทยา
ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือท างานและการอภิปรายกลุ่ม สมารถพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ของนัก เรียน  ให้นั ก เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น  และพัฒนากิจกรรม 
Collaborative (ความร่วมมอืท างาน) ของนักเรยีนใหด้ี
ขึน้ได ้ 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัชวลติ ชูกาแพง และเกศราพร 
ชาดง (2561) การประยุกต์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการทางานกลุ่ม ส าหรบันักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
จงัหวดัมหาสารคาม ที่พบว่านักเรยีนทัง้หมด 28 คน 
ได้คะแนนจากแบบประเมนิพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
รายกลุ่ม ทัง้ 4 วงจร อยู่ในระดบัคุณภาพดี (คะแนน
เฉลี่ย 15 คะแนน) การประยุกต์ชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชีพในการจดัการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื นัน้
ช่วยส่งเสรมิกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรยีนได้ดี
ขึน้ในระดบัดี กระบวนการ PLC ท าให้ครูผู้สอนเลอืก
กจิกรรมการเรยีนรู ้เทคนิคและวธิกีารสอนทีม่แีตกต่าง
จากรปู แบบเดมิทีน่กัเรยีนเคยเรยีน ท าใหน้กัเรยีนไดม้ี
โอกาสฝึกทกัษะการท างานกลุ่มมากยิง่ขึน้ และการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มร่วมมอืเทคนิค LT ที่เน้น
ให้นักเรยีนได้เรยีนร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยและมบีทบาท
หน้าที่ก าหนดให้ จงึท าให้นักเรยีนได้รู้บทบาทหน้าที
ข อ งต นภ าย ใน ก ลุ่ ม ข อ งตน  ส่ งผ ลนั ก เรีย น มี 
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ความรบัผดิชอบต่อกลุ่มและต่อการเรยีนมากขึน้ ทัง้นี้
เน่ืองจากกจิกรรมทุกอย่างทุกคนในกลุ่มจะตอ้งช่วยกนั
ท าจงึจะส าเรจ็ และครูผู้สอนได้มกีารน ารูปภาพต่างๆ 
มาให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ประกอบกบัการเล่นเกม และ
เนื้อหาที่ครูผู้สอนน ามาสอนนัน้เป็นเรื่องที่นักเรียนมี
ความสนใจอยู่แล้วจึงยิ่งอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การ
จดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค LT เป็นรูปแบบการ
จดัการเรยีนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบตัิและกระบวนการ
ทางานกลุ่ม เป็นกลุ่มย่อยๆ ที่บงัคบัให้สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มมบีทบาทหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนั โดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบไปดว้ยสมาชกิที่มคีวามแตกต่างกนัทางด้าน
ความสามารถในการเรยีนรู ้ท าให้ทุกคนมสี่วนร่วมใน
การทางาน และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ช่วยกนัทางาน
จนสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์จากการมี
ปฏสิมัพนัธ ์การแสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นความรู้
ของตนเองกบัเพื่อนในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิเป็นความส าเรจ็ 
เป็นผลงานของกลุ่มและเป็นการเรยีนรูท้ี่ทุกคนมสี่วน
ร่วมอย่างแท้จรงิ การจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค LT ครัง้นี้ นักเรียนเป็นผู้ลงมือศึกษา
คน้คว้าด้วยตนเอง จงึเป็นการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัที่ท าให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจได้ดยีิ่งขึ้น 
และสอดคลอ้งกบั (Selcuk Doğan & Alyson Adams, 
2018) Effect of professional learning communities 
on teachers and students: reporting updated 
results and raising questions about research 
design ทีพ่บว่า การมสี่วนร่วมใน PLC ส่งผลใหม้กีาร
ปรับปรุงการปฏิบัติของครูและเพิ่มผลสัมฤทธิข์อง
นักเรียน และสอดคล้องกับ (วิริยะ วรายุ และอนุชา 
กอนพ่วง, 2560) The Development of Professional 
Learning Community of Donmoon School 
(Suwanna Sarajbamrung) by using Benchmarking 

with Lampalmatpattana school ที่พบว่า ควรมีการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุก
องคป์ระกอบ เพราะทุกองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์ที่
เกีย่วขอ้งกนัจะตอ้งด าเนินการพฒันาไปพรอ้มๆ กนัไม่
สาม ารถด า เนิ นการได้ เฉพ าะองค์ป ระกอบ ใด
องค์ประกอบหนึ่งเพื่อจะได้ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒ น า ให้ สู งขึ้ น  (Xuefeng Qiao, Shulin Yu and 
Limin Zhang, 2017) ระบุ ว่ า  ก ารใช้ งาน  PLC ใน
ภูมิภ าคต่างๆ ความร่วมมือระหว่างครูใน  PLC 
บทบาทของนักวจิยัมหาวิทยาลยั และความเป็นผู้น า
ท างก ารศึ ก ษ า  ก ร ะบ วน ก าร  PLC มี ก า รระบุ
ความก้าวหน้าที่ส าคญัในการเสรมิสร้างความสามคัคี
ในสงัคมในการสอน กลุ่มวจิยัการท างานร่วมกนัของคร ู
ท าให้การสร้างเครือข่าย PLC ข้ามภูมิภาค นักวิจัย
มหาวทิยาลยัและโรงเรยีนแกนน ามบีทบาทที่ซบัซ้อน
มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1)  กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการที่ดี
กระบวนการหนึ่ง ในการน าไปพัฒนากิจกรรมการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วม ครูผู้สอนได้
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรน ากระบวนการ PCL ไปพัฒนาวงจร
การเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมและบูรณาการกับ
เทคนิคการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายมากขึน้ 
  2) ควรเพิ่มเติมกระบวนการกิจกรรม PLC ของ
ครูผู้สอน ผู้สงัเกตการณ์สอน และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้
นกัเรยีน ผูป้กครองเขา้มามสีว่นร่วมในการสงัเกตชัน้เรยีน
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