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วิชาท่ีเลือกทําวิจัย ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32241 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ดวยสื่อ
การสอนออนไลนท่ีมีความนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียนตามชวงวัย ใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูในรูปแบบออนไลน
ไดอยางท่ัวถึง และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน ถายทอดความรูแกผูอ่ืนตอได ดวยสถานการณการแพรระบาด
รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติได จึงจําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลนหรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และดวยความพรอม ขอจํากัดตาง ๆ ในการเขาถึงการเรียนรูในรูปแบบออนไลนของนักเรียนท่ีแตกตางกัน ผูวิจัยจึงนํา
วิธีการปฏิบัติโดยใชหลักการในการบริหารจัดการตามแนวคิดแบบ PDCA มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลนในรายวิชาชีววิทยา 3 ดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามข้ันตอนการเรียนรูแบบ 
MACRO Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 และ 5/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนหอ
วัง ปทุมธานี จํานวน 84 คน เครื่องมือท่ีใชในดําเนินกิจกรรมและการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สื่อการสอนออนไลนท่ี
ครูผูสอนเลือกใช เชน Google Classroom , Google Meet , Google Meet Recording แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พืช  แบบบันทึกคะแนนประจํารายวิชาชีววิทยา 3 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อการสอน
ออนไลน รายวิชาชีววิทยา 3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ (Percen tage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติท่ีใชตรวจสอบสมมติฐาน คือ คา T - test Dependent Sample    
 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูรูปแบบออนไลนได ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.3 สื่อการ
สอนออนไลนมีความนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียนตามชวงวัยในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86.8 และนักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู เรื่อง พืชเพ่ิมข้ึนและสามารถถายทอดความรูแกผูอ่ืนได โดยนักเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre Test) 
เฉลี่ย 5.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.57 และมีคะแนนทดสอบหลังเรยีน (Post Test) เฉลี่ย 
8.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.71 ซ่ึงนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 

บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากสถานการณการแพรระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีนั้น 
ตามคําสั่งจังหวัดปทุมธานี ท่ี 6009/2564 ขอ 2 การกําหนดพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด 
(พ้ืนท่ีสีแดงเขม) และขอ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจําแนกตามพ้ืนท่ีสถานการณ กําหนดใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานีจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบออนไลนหรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพผูเรียน ตามโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธาน ี
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงเปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยการมีสวนรวม
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อยางตื่นตัว (active participation) ท้ังดานกาย สติปญญา สังคม อารมณ ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง ครูมี
บทบาทในลักษณะการถายทอดนอยลงแตทําหนาท่ีดูแลอํานวยความสะดวก กระตุน และใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง
ตางๆ ตามความจําเปน ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการปฏิรูปดานหลักสูตรและการเรียนรูโดยมุงเนนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก โดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ท่ีเรียกวา Active learning  
 สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556 , หนา 11) กลาววา การจัดการเรียนรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร ดวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสงเสริมใหมีการฝกปฏิบัติ ชวยเพ่ิมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เพ่ือใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยครูสามารถจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ดวยรูปแบบการสอนท่ีสงเสริม
ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ ฝกคิด และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะพ้ืนฐานรวมดวย อาจ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํางานแบบรวมมือ โดยใชเทคโนโลยี สื่อ
มัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนรูตามสภาพธรรมชาติวิชา  
 ขาพเจาในฐานะครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา จึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียน
การสอนออนไลน ซ่ึงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  ดวยสื่อการสอนออนไลนท่ีหลากหลาย 
ใหมีความนาสนใจ และเหมาะสมกับตามความตองการจําเปนของผูเรียนตามชวงวัย อีกท้ังสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ในเนื้อหา เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยางตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมือใน
การจัดการเรียนการสอนอยางรอบดาน และสงเสริมใหนักเรียนนําความรูไปใชประโยชนตอได  
 ดวยเหตุผลขางตนขาพเจาจึงคิดหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
โดยอาศัยหลักการในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพแบบ PDCA รวมดวย เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเนื้อหาเรื่องพืช ดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) แบบ MACRO 
Model และพัฒนาสื่อการสอนออนไลนใหมีความนาสนใจเหมาะสมกับนักเรียนตามชวงวัย สามารถเขาถึงไดงาย 
รวมถึงนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน ถายทอดแกผูอ่ืนตอได 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1, 5/3, 5/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถเขาถึง
การเรียนรูในรูปแบบออนไลนได 
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนออนไลนในรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องพืช ใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียน
ตามชวงวัยในระดับดีข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80  
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1, 5/3, 5/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ไมนอยกวารอยละ 80 มีการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู เรื่อง พืช และสามารถถายทอดความรูแกผูอ่ืนได 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 1.3.3 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนในรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องพืช ใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับ
ผูเรียนตามชวงวัย  
1.4 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

การพัฒนาส่ือการสอนแบบออนไลน หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีท่ีใชถายทอดหรือนําความรูในลักษณะ
ตาง ๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน แอฟพลิเคชัน แพลตฟอรมในรูปแบบออนไลน และวิธีการมาใชรวมกัน
อยางมีระบบในการเรียนการสอนแบบออนไลนดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู คือ การพัฒนาผูเรียนในดานการเรียนรูอยางเหมาะสม โดยสมรรถนะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพันธอยางยิ่งกับการปรับตัวเปนวิถี ชีวิตแบบใหม (New Normal) ทางการศึกษาจาก
บทความของ วิทยา วาโยและคณะ (2563 , หนา 294) จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตกับการเรียนการ
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สอนแบบออนไลน พบวาภายหลังการจัดเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการสอนท้ังในชั้นเรียนและ                    
การสอนแบบออนไลนสงผลใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูงกวากอนการเรียน โดยการเรียนการสอน
แบบออนไลนทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนโอกาสของผูสอนท่ีจะสามารถ
ออกแบบเปาหมายของการเรียน รวมกับการฝกปฏิบัติทักษะ รวมท้ังผูสอนสามารถใหคําแนะนํากับผูเรียนเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไข ทําใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การเรียนการสอนแบบออนไลนโดยให
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูรวมดวย เชน การใชโปรแกรมประชุมออนไลน การใชฐานขอมูลและมอบ
หมายใหสืบคนขอมูลตางๆ ประกอบการเรียนรูเพ่ิมเติมจากฐานขอมูล ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 มากข้ึน 
 PDCA หัวใจสําคัญของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง บทความของสุธาสินี โพธิจันทร (2558) จากการศึกษา
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามวงจร PDCA พบวาตามคํากลาวของ ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิดส เดมม่ิง บิดาแหงการ
บริหารจัดการคุณภาพ ผูพัฒนาแนวคิดแบบ PDCA ท่ีวา “ถาคุณอธิบายสิ่งท่ีคุณทําใหกลายเปนกระบวนการไมได นั่น
แปลวา คุณยังไมเขาใจวาแทจริงแลวคุณกําลังทําอะไรอยู” ตามโครงสรางของ PDCA ประกอบดวย 
 1) P : Plan คือ การวางแผน ครูออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) เรื่อง พืช ดวยข้ันตอนการสอนแบบ MACRO Model โดยใชสื่อการสอน
ออนไลนท่ีหลากหลาย ไดแก  

 หองเรียนออนไลน ในรูปแบบ Google Classroom , Line , Google Meet , Google Meet 
Recording  

 ใบงานออนไลนจากLiveworksheets 
 เกมจาก Quizizz , Wordwall 

 2) D : DO คือ การปฏิบัติตามแผน ครูลงมือปฏิบัติตามแผน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยสื่อการ
สอนออนไลน ตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) เรื่อง พืช ดวยข้ันตอนการสอนแบบ MACRO 
Model 
 3) C : Check คือ การตรวจสอบ ครูดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเกิดจากการใชสื่อการสอน
ออนไลน และแจงผลการประเมินใหผูเก่ียวของทุกทานทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจในการ
ใชสื่อการสอนออนไลน 

4) A : Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม ครูนําผลจากการวัดและประเมินผลผูเรียนมา
สงเสริม และปรับใชกับการจัดการสอนในรายวิชาอ่ืน เชน รายวิชาหลักการวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1.5 ประโยชนและคุณคาของการวิจัย 

 จากการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตาม
ข้ันตอนการสอนแบบ MACRO Model ซ่ึงอาศัยหลักการจัดการตามแนวคิดแบบ PDCA กอใหเกิดประโยชนแก
ผูเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. ประโยชนตอนักเรียน 
  1.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความรู ในรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง พืช เหมาะสมตามชวงวัย

และสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
  1.2 นักเรียนมีชองทางในการเรียนรูตามสถานการณปจจุบัน ซ่ึงสามารถเลือกไดตามความ

ตองการจําเปนตาง ๆ อีกท้ังยังมีชองทางในการสงเสริมใหมีการทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติมไดอีกดวย 
  1.3 นักเรียนเกิดการเรียนรูผานสื่อออนไลนท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเขาถึงไดงายตาม

สถานการณปจจุบัน 
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 2. ประโยชนตอครูผูสอน 
  2.1 ครูผูสอนเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ 

ผานสื่อออนไลนและสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
  2.2 ครูผูสอนสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการ แบบ PDCA จากการศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา รวมท้ังสามารถนําแนวทางท่ี
ไดมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 
   2.3 ครูผูสอนมีสื่อประกอบการสอน โดยครูคัดเลือกวิดีโอจากผลงานนักเรียน เพ่ือเปน
ตัวอยางในชั้นเรียนและจัดทําสื่อประกอบการสอนและทบทวนบทเรียน เรื่อง พืช รายวิชาชีววิทยา 3                    
จากนั้นครูนําสื่อประกอบการสอนและทบทวนบทเรียนดังกลาวเผยแพรผานสื่อออนไลนท่ีนักเรียนสามารถเขาถึง ไดงาย 
เชน เฟสบุคกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เฟสบุคงานหองสมุด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปนตน 

 3. ประโยชนตอองคกร 
  3.1 จากผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวา ชวยใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) นี้ มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพผูเรียนได 
  3.2 สรางความเชื่อม่ันใหแกนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของใน

ดานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในรายวิชาชีววิทยา 3 ได 
  3.3 การนําแนวทางการบริหารจัดการ แบบ PDCA มาประยุกตใชในการทํางาน เพ่ือ

ประโยชนและความเจริญกาวหนาอยางสูงสุดขององคกร 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 การพัฒนาส่ือการสอนออนไลน 
 ธนพงษ ไชยลาโภและคณะ (2559 , หนา 136) แนวทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีรวมสมัย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยระบบสื่อบทเรียนออนไลน (Online 
learning) เปนกระบวนการและสื่อท่ีตรงกับลักษณะความสนใจของวัยผูเรียนนั้นจะเปนทางเลือกหนึ่งท่ีผูสอนตอง
เลือกใชใหเหมาะสม กับวิชาท่ีสอน เพ่ือใหเกิดเปนรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) จะชวยกระตุน
ความสนใจของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และตลอดเวลาท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
2.2 แหลงเรียนรูแบบออนไลน 
  หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซ่ึงครอบคลุมวิธีการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (computer-based learning) การเรียนรูบนเว็บ (web-based 
learning) หองเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms) ความรวมมือดิจิทัล (digital collaboration) เปนตน ผูเรียน
สามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อินเทอรเน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซทราเน็ต 
(extranet) การถายทอดผานดาวเทียม (satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน (audio/video tape) 
โทรทัศนท่ีสามารถโตตอบกันได (interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM) ใชเปนสื่อเสริม โดยการสรางเว็บเพจ หรือ 
Facebook Group  
2.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน  
 วิทยา วาโยและคณะ (2563 , หนา 292) สถานการณท่ีสงผลทําใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางดาน
วิชาการลดลง ไมสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามปกติได จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนใหมีความเหมาะสม ซ่ึงการเรียนการสอนแบบออนไลนถือวาเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรมการประชุมออนไลนไดเชน โปรแกรม Zoom โปรแกรม Google 
Meeting Hangout เปนตน ซ่ึงเปนโปรแกรมการประชุมวิดีโอทางไกลท่ีผูสอนสามารถ เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
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เชน PowerPoint วิดีโอ รูปภาพ เอกสารการสอนในรูปของไฟล Word Excel เปนตน โดยท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถ
มีปฏิสัมพันธระหวางการเรียนการสอนได รวมท้ังสามารถ บันทึกไฟลภายหลังการสอนเพ่ือใหสามารถเรียนยอนหลังได 
 จากการศึกษาของเครือหยก แยมศรี21 พบวา ภายหลังการใชแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting                  
ชวยสอนสงผลให คะแนนความรูและทักษะการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผูสอนควรออกแบบเนื้อหาใหสอดคลองกับสื่อการสอน ระยะเวลารวมท้ังควรมีการประเมินผลระหวางและ
ภายหลังการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจเนื้อหาของผูเรียน จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนท่ีสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกันดวยกระบวนการตาง ๆ หัวใจสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนคือ ผูเรียนสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดไปตอยอดองคความรูใหมและนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได 
 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  
ประชากร : นักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  
กลุมตัวอยางท่ีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1, 5/3, 5/5 จํานวน 84 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
- แบบประเมินการจัดการสอน เรื่อง โครงสรางและเนื้อเยื่อพืช 
- สื่อการสอนออนไลน ไดแก Google Classroom, Google Meet, Wordwall, Quizizz, Liveworksheets, 

Google Form 
- แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โครงสรางและเนื้อเยื่อพืช 
- แบบบันทึกคะแนน 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  
 ครูผูสอนดําเนินงานตามวงจร PDCA ตามท่ีออกแบบไว ดังนี้ 
 
 1. ข้ันตอนการวางแผน (Plan : P)  
  ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active 
learning) เรื่อง พืช ดวยข้ันตอนการสอนแบบ MACRO Model 
 2. ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน (Do : D)  
  ครูผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 
เรื่อง พืช ดวยข้ันตอนการสอน 5 ข้ันตอน แบบ MACRO Model ดังนี้  
  ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางแรงจูงใจ (Motivation : M) ครูใชสื่อการสอนออนไลนกระตุนความสนใจกอน
เรียนท่ีตางจากการเรียนในชั้นเรียนท่ีอาจเปนการสนทนาหรืออภิปราย เชน การเราความสนใจดวยเกมการแขงขัน จาก 
Wordwall การแขงขันตอบคําถามกอนเรียน (Pre Test) ดวย Quizizz  
  ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูเชิงรุก (Active learning : A) ครูจัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดกิจกรรม
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ กิจกรรมการศึกษาพืชตัวอยาง ดวยสถานการณปจจุบันท่ีสงผลใหรูปแบบการสอนเปลี่ยนไป 
ทําใหครูผูสอนตองปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเรียนยังคงมีบทบาทในชั้นเรียนมากท่ีสุดเชนเดิม ดังนี้ 
  2.1 ครูมอบหมายนักเรียนเลือกพืชตัวอยางท่ีนักเรียนสนใจ ชื่นชอบ และหาไดงายในทองถ่ิน                 
คนละ 1 ชนิด เปนพืชตัวอยาง โดยใชเทคนิคการอัดแหงอยางงาย 
  2.2 ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการใชกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อการสอน
ออนไลนท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถเขาถึงไดในทุกรูปแบบ ดังนี้ 
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   2.2.1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน ในรูปแบบ Real-Time โดยใชสื่อการสอนออนไลน 
ดังนี้     
    2.2.1.1 Google Meet สําหรับเปนชองทางหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย
และจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ท่ีนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมอภิปรายไดในทันที ซ่ึงครูทําหนาท่ีเปนผูกระตุน 
แนะนํา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูในเนื้อหาเรื่อง พืช นอกจากนี้ครูใชสื่อการสอนออนไลนอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายรวมดวย 
ไดแก 

2.2.1.2 Power point  
   2.2.1.3 VDO จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามโครงการ 

Project 14 
 2.2.1.4 Live worksheets แบบฝกหัด ใบงานในรูปแบบออนไลน  

    2.2.1.5 กิจกรรมการสะสมดาวแดง คือ การเสริมแรงเชิงบวกในชั้นเรียน โดยเม่ือ
นักเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียนดวยความสุภาพตามเนื้อหาความรูในชั้น
เรียน นักเรียนจะสะสมคะแนนในรูปแบบเครื่องหมายถูกไว โดย 3 เครื่องหมายถูกนี้จะสะสมเปนดาวสีดําได 1 ดวง เม่ือ
สะสมดาว สีดําครบ 3 ดวง สามารถแลกเปนดาวสีแดงได 1 ดวง ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนคะแนนจริงได ซ่ึงเปนกิจกรรม
ท่ีชวยกระตุนความสนใจหรือการมีสวนรวมของผูเรียน เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการสอน 
   2.2.2 การจดัการเรียนการสอนออนไลน ในรูปแบบ On Demand โดยใชสื่อการสอน
ออนไลน ดังนี้    
    2.2.2.1 Google Classroom สําหรับเปนชองทางในการเรียนรูท่ีนักเรียนไมสามารถ
เขาเรียนตามตารางเรียนได ดวยเหตุความตองการจําเปนตาง ๆ เชน การเจ็บปวย การไปพักอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
รวมถึงเปนชองทางในการมอบหมายงาน สงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย และโดยในระหวางการสอนครูจะบันทึกวิดีโอ
การสอน ดวย Google Meet Recording เพ่ือใชเปนชองทางในการทบทวนบทเรียนสําหรับนักเรียนท่ีตองการเรียนรู
เพ่ิมเติม ยอนหลัง หรือ ทบทวนบทเรียนกอนสอบไดอีกดวย 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุปองคความรู (Conclusion : C) นักเรียนเปนผูสรุปองคความรู ท่ีได จากการจัด
กิจกรรมการศึกษาพืชตัวอยาง โดยนักเรียนจะเปนผูวิเคราะหลักษณะโครงสรางภายนอกของพืช ซ่ึงใชหลักการ ทฤษฎี
การจําแนกพืช การจัดเรียงเนื้อเยื่อและโครงสรางตัดตามขวางของพืช ท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันท่ี 
2 ข้ันการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning)  
  จากนั้นนักเรียนนําองคความรู ท่ีไดจากการสรุป โดยวาดภาพโครงสรางตัดตามขวางของราก            
ลําตน และใบ ตามชนิดของพืชลงในกระดาษขนาด 10 x 10 เซนติเมตร พรอมชี้สวนประกอบใหชัดเจน และนําภาพ
โครงสรางตัดตามขวางของราก ลําตน และใบของพืชท่ีได ถายภาพสงใน Google Classroom ดังนี้                 ชั้น 
ม.5/1 รหัสหองเรียน : 6u54ahi ชั้น ม.5/3 รหัสหองเรียน : p3z2vkl ชั้น ม.5/5 รหัสหองเรียน : xwm5pq3 แลวนํา
ภาพท่ีเสร็จสมบูรณนี้ไปติดบนกระดาษขนาด A4 ท่ีมีพืชตัวอยางท่ีไดจากการอัดแหง ดังภาพตัวอยาง   
  ข้ันท่ี 4 ข้ันรายงานและนําเสนอความรู (Reporting : R) นักเรียนเปนผูนําเสนอและถายทอด
ความรูแกผูอ่ืนผานสื่อออนไลนในรูปแบบตาง ๆ โดยนักเรียนอธิบายความรูท่ีไดจากการสรุปองคความรูจากการทํา
กิจกรรมการศึกษาพืชตัวอยาง ผานการบันทึกวิดีโอ  
  ข้ันท่ี 5 ข้ันการเผยแพรความรู (Obtain : O) นักเรียนนําผลงานวิดีโอการนําเสนอโครงสรางของพืช
ตัวอยาง ท่ีผานการตรวจมีการสรุปเนื้อหาไดถูกตอง ครบถวน และนาสนใจ เผยแพรผานสื่อออนไลนในรูปแบบตาง ๆ ท่ี
นักเรียนสนใจ เชน YouTube เปนตน    
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 3. ข้ันตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check : C)  
  ครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลตามผลการเรียนรูรายวิชาชีววิทยา 3 และประเมิน              
การจัดการสอน เรื่อง โครงสรางและเนื้อเยื่อพืช จากการใชสื่อการสอนออนไลน พรอมท้ังแจงผลการวัดและประเมินผล
ดังกลาว ใหผูเก่ียวของทุกทานทราบอยางสมํ่าเสมอ เชน นักเรียน ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เปนตน 

4. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act : A)  
  ครูผูสอนนําผลจากการวัดและประเมินผลผูเรียนมาสงเสริม และนํามาปรับใชกับการจัดการสอนใน
รายวิชาอ่ืน เชน รายวิชาหลักการวิทยาศาสตรสุขภาพ รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนตน เพ่ือเปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนตอไป 
3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. คาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ (Percen tage) คาเฉลี่ย (Mean) จากจํานวนนักเรียนท่ีรวมตอบ
แบบประเมินการจัดการสอน เรื่องโครงสรางและเนื้อเยื่อพืช รายวิชาชีววิทยา 3 โดยนําคาสถิติรอยละ และคาเฉลี่ย มา
วิเคราะห และแปรผลความพึงพอใจในแตละหัวขอ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้    
  สูตรการคํานวณรอยละ สามารถคํานวณไดจากสูตร 

คารอยละ =  จํานวนขอมูลท่ีบันทึกได ×100
จํานวนตัวอยาง

 

จากนั้นนําผลการคํานวณรอยละ มาแปรผล ดังนี้  คะแนนระดับ 4 คือ ดีเยี่ยม    
            คะแนนระดับ 3 คือ ดีมาก  
            คะแนนระดับ 2 คือ ดี     
                     คะแนนระดบั 1 คือ พอใช 
  2. คาสถิติท่ีใชตรวจสอบสมมติฐาน คือ คา T - test Dependent Sample   โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test) และทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)  
 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย  
 จากการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามข้ันตอน
การสอนแบบ MACRO Model โดยครูผูสอนไดดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 , 5/5 จํานวน 84 คน ผานแบบสอบถามออนไลน (Google Form) และประเมินผลการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูจากการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre Test) และทดสอบความรูหลังเรียน (Post Test) ซ่ึงมีผล
การประเมิน ดังนี้ 
  1. นักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูรูปแบบออนไลนได ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.3 
  2. สื่อการสอนออนไลนมีความนาสนใจและเหมาะสมกับผู เรียนตามชวงวัยในระดับดี ข้ึนไป                  
รอยละ 86.8 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีทักษะการเรียนรู เรื่อง พืช เพ่ิมข้ึนรอยละ 
85.71 และสามารถถายทอดความรูแกผูอ่ืนได  
  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre Test) เฉลี่ย 5.8 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน และหลังจากการท่ีนักเรียนไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตาม
ข้ันตอนการสอนแบบ MACRO Model ประกอบกับการใชสื่อการสอนออนไลนท่ีหลากหลาย นักเรียนกลุมตัวอยางชั้น
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มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post Test) เฉลี่ย 8.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ดังตาราง
ตารางแสดงผลการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre Test) และทดสอบความรูหลังเรียน (Post Test) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวนนักเรียน (คน) 
คะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 10) 

กอนเรียน (Pre Test) หลังเรียน (Post Test) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 21 6.0 9.5 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 39 6.4 8.9 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 24 5.0 6.1 

รวม 84 
คะแนนเฉลีย่ 5.8 

(66 คน) 
คะแนนเฉลีย่ 8.2 

(72 คน) 
รอยละ 100 78.57 85.71 

 

ตารางท่ี 1 
ตารางแสดงผลการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre Test) และทดสอบความรูหลังเรียน (Post Test) 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 
แผนภูมิแสดงแสดงผลการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre Test) และทดสอบความรูหลังเรียน (Post Test) 

 

บทท่ี 5 สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามข้ันตอนการเรียนรูแบบ MACRO 
Model ประกอบกับการใชสื่อการสอนออนไลนท่ีหลากหลายพบวา นักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูรูปแบบออนไลน
ได ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.3 สื่อการสอนออนไลนท่ีครูผูสอนเลือกใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนมีความ
นาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียนตามชวงวัยในระดับดีข้ึนไป รอยละ 86.8 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู เรื่อง พืช
เพ่ิมข้ึน โดยนักเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre Test) เฉลี่ย 5.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 78.57 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post Test) เฉลี่ย 8.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 
85.71 และสามารถถายทอดความรูแกผูอ่ืนได 
 

78.57

85.71

74
76
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80
82
84
86
88

(66 คน) (72 คน)

คะแนนเฉลี่ย 5.8 คะแนนเฉลี่ย 8.2

กอนเรียน (Pre Test) หลังเรียน (Post Test)

คะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 10)
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5.2 อภิปราย 
จากการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดแบบ PDCA ของ Edward Deming บิดาแหง

การบริหารจัดการคุณภาพและผูพัฒนาแนวคิดแบบ PDCA ทําใหขาพเจาเกิดแนวคิดในการพัฒนานักเรียน คือ “การ
พัฒนาตนเองของครูผูสอนอยางสมํ่าเสมอ โดยอาศัยแนวทางการจัดการตามหลัก PDCA สงผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนดวยเชนกัน” ซ่ึงเปนแนวทางหลักในการดําเนินงานในครั้งนี้ ดวยสภาพความพรอม และขอจํากัดใน
การเรียนของนักเรียนแตละคนไมเหมือนกัน ดวยเหตุผลความจําเปนตาง ๆ เชน ความพรอมทางดานอินเทอรเน็ต การ
เจ็บปวย การประกอบอาชีพเสริม การมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลครอบครัว เปนตน ดังนั้น ครูจึงจําเปนตองสรางชองทาง
ในการเรียนรูเพ่ิมเติมอยางหลากหลาย สําหรับเปนทางเลือกในการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพในสถานการณปจจุบัน 
และสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 
5.3 ขอเสนอแนะ  

ดวยสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทตอชีวิตประจําวันอยางมาก ครูผูสอนจึง
จําเปนตองมีแนวทางในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของอยางตอเนื่อง เพ่ือนําความรูมาปรับใชในสรางแหลงเรียนรู 
สื่อการสอนในรูปแบบออนไลน สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผูเรียนตามทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดอยางตอเนื่องตอไป 
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ภาคผนวก 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่องโครงสรางและการเจริญเติบโตของพืช 
 

 

      
 
 

        
 

ผลงานนักเรียนจากการสรุปองคความรู 
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แบบประเมินส่ือการสอน/นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
ชื่อ–สกุล ผูขอรับการประเมิน : นางสาวประอร   จิตนอก 
กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    รายวิชาชีววิทยา 3 (ว32241) 
ชื่อเรื่อง โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืช 
 

หัวขอประเมิน 
ผูประเมินคนท่ี 1 
(ตัวแทนนักเรียน) 

ผูประเมินคนท่ี 2 
(ครูคูสัญญา) 

ผูประเมินคนท่ี 3 
(หัวหนากลุมสาระฯ) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1. เราความสนใจ ใหเกิดการใฝรู ในเรื่องท่ีตองศึกษา             
2. ชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดงาย และสามารถจดจําไดนาน             
3. มีความถูกตอง และสอดคลองกับเนื้อหาวิชา             
4. สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู             
5. สอดคลองกับกิจกรรม การเรียนการสอน             
6. ชวยใหผูเรียนไดขอสรุปท่ีถูกตอง             
7. กระตุนใหเกิดกระบวนการคิด             
8. มีความทันสมัย แปลกใหม แตกตางไปจากการเรียนปกติ             
9. สะดวก งายตอการใชงาน             
10.เหมาะสมกับวัย และระดับความยากงายของเนื้อหา             

คะแนนรวม 36 37 35 
คะแนนรวมเฉล่ีย 3.6 

 

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน  3.26 – 4.00   อยูในระดับ ดีเยี่ยม    
 คะแนน  2.51 – 3.25   อยูในระดับ ดีมาก    
 คะแนน  1.76 – 2.50   อยูในระดับ ดี    
 คะแนน  1.00 – 1.75   อยูในระดับ พอใช  
  

หมายเหตุ   โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกทานเปนการตัดสินผล 
 

ลงช่ือ……………….……………ผูประเมินคนท่ี 1   ลงช่ือ………………..….…………ผูประเมินคนท่ี 2     ลงช่ือ…………………….….………ผูประเมินคนท่ี 3 
  (นางสาวชญานิศ  พันธุโท)                        (นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร)                         (นายพิฆเณศ  ขวกเขียว) 
  ตัวแทนนักเรียน ช้ัน ม.5/1                           ครูคูสัญญา               หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 

 

 

การใชใบงานในรูปแบบออนไลนสะดวก รวดเร็ว , ปรับการสอน และพูดใหชาลง ,  
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ตัวอยางผลงานการนําเสนอพืชตัวอยาง 
 
 

หลักฐานการใชสือ่การสอน 
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 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสรางและเนื้อเยื่อพืช จากการใชสื่อการสอนออนไลน  

ตามผลการดําเนินงานขอท่ี 1 -2 
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