
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

ช่ือวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 
ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA 
ช่ือผูวิจัย นางสาวประอร  จิตนอก 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิชาท่ีเลือกทําวิจัย  ชีววิทยา 4  รหัสวิชา  ว32242   ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา    2564 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทาง
การบริหารจดัการแบบ PDCA มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ตามข้ันตอนการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) โดยใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 และ 5/5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จํานวน 83 คน เครื่องมือท่ีใชในดําเนินกิจกรรมและการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก สื่อการสอนออนไลน เชน Google Classroom , Google Meet , แบบฝกหัดรายวิชา ว32242 
รูปแบบออนไลน : liveworksheets , แบบบันทึกคะแนนประจํารายวิชาชีววิทยา 4 , แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 
รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ 
(Percen tage) ของกลุมตัวอยางในการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาเฉลี่ย (Mean) มาวิเคราะหและแปรผล
ความพึงพอใจในแตละหัวขอจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจากนั้นนําผลการคํานวณ มาแปรผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 และ 5/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32242 
ชีววิทยา 4 ระดับ 2.00 ข้ึนไปรอยละ 92.76 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 
ชีววิทยา 4  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA 
ระดับดีเยี่ยม 
 

บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2564 ท่ีผานมา

นั้น สงผลใหสถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลนเปนหลัก ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงเขามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินการรวมกับสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกลาว เชน การเขารับการอบรมเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน การสงผลงานวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และไดรับรางวัล Best of The best ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

ในการนี้ขาพเจาจึงไดนําความรู แนวปฏิบัติและสิ่งท่ีตองการพัฒนา ปรับปรุงท่ีไดมาปรับใชในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
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เรียนรูแบบ 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA ใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูตามสถานการณ
ปจจุบันอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ระดับ 2.00 ข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 70 
 1.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA ระดับดีมากข้ึนไป 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

1.4 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 การสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) หมายถึง การสอนท่ีเนนการถายโอนการเรียนรู และให
ความสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความรูเดิม ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2550, หนา 25-27) มี 7 ข้ันการสอน  
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู คือ การพัฒนาผูเรียนในดานการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยวิถีชีวิตแบบใหม 
(New Normal) และการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูรวมดวย เชน 
การใชโปรแกรมประชุมออนไลน ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน 
 แนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามวงจร PDCA ตามโครงสรางของ PDCA ประกอบดวย 
  1) P : Plan คือ การวางแผน 
  2) D : DO คือ การปฏิบัติตามแผน 
  3) C : Check คือ การตรวจสอบ  

 4) A : Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการ 
1.5 ประโยชนและคุณคาของการวิจัย 
 จากการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการเรียนรู รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทาง
การบริหารจัดการแบบ PDCA กอใหเกิดประโยชนแกผูเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. ประโยชนตอนักเรียน 
  1.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความรู ในรายวิชาชีววิทยา 4 เรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย

มนุษยอยางเหมาะสมตามชวงวัยและสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
  1.2 นักเรียนมีชองทางในการเรียนรูตามสถานการณปจจุบัน ซ่ึงสามารถเลือกไดตามความ

ตองการจําเปนตาง ๆ อีกท้ังยังมีชองทางในการสงเสริมใหมีการทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติมไดอีกดวย 
 2. ประโยชนตอครูผูสอน 
  2.1 ครูผูสอนเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ 

ผานสื่อออนไลนและสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
  2.2 ครูผูสอนสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการ แบบ PDCA จากการศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา รวมท้ังสามารถนําแนวทางท่ี
ไดมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

 3. ประโยชนตอองคกร 
  3.1 จากผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวา ชวยใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) นี้ มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพผูเรียนได 
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  3.2 สรางความเชื่อม่ันแกนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของในดาน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในรายวิชาชีววิทยา 4 จากการนําแนวทางการบริหาร
จัดการแบบ PDCA มาประยุกตใช เพ่ือประโยชนและความเจริญกาวหนาอยางสูงสุดขององคกร 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

2.1 การสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังนี้ 
           2.1.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (elicitation phase) เพ่ือกระตุนใหนักเรียนแสดงความรูเดิม ดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การตั้งคําถาม ประสบการณท่ีนักเรียนมี เปนตน 
           2.1.2 ข้ันเราความสนใจ (engagement phase) เปนการนําเขาสูเนื้อหาในบทเรียนดวยวิธีการท่ี นาสนใจ  
           2.1.3 ข้ันสํารวจคนหา (exploration phase) การวางแผนกําหนดแนวทาง การสํารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล เชน สืบคนขอมูล สํารวจ ทดลอง เปน
ตน ครูทําหนาท่ีกระตุนใหนักเรียนตรวจสอบปญหาและดําเนินการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
     2.1.4 ข้ันอธิบาย (explanation phase) นักเรียนเปนผูนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห แปลผล สรุปผล 
และนําเสนอผลท่ีไดในรูปแบบตางๆ เชน สรางแผนภาพ ภาพวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเห็นแนวโนม
หรือความสัมพันธของขอมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง ข้ันนี้จะทําใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหม การคนพบ
ในข้ันนี้อาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐาน แตผลท่ีไดจะอยูในรูปแบบใดก็สามารถสรางความรูและชวย
นักเรียนไดเกิดการเรียนรู 
           2.1.5 ข้ันขยายความรู (elaboration phase) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือ
แนวคิดเดิมท่ีคนควาเพ่ิมเติม 
           2.1.6 ข้ันประเมินผล (evaluation phase) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ ดวยรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 
           2.1.7 ข้ันนําความรูไปใช (extention phase) นักเรียนนําความรูท่ีไดไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสม ครู
เปนผูทําหนาท่ีกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปสรางความรูใหม  
2.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตกับการเรียนการสอนแบบออนไลน การ
จัดเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการสอนท้ังในชั้นเรียนและการสอนแบบออนไลนสงผลใหผูเรียนมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูงกวากอนการเรียน โดยการเรียนการสอนแบบออนไลนทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนโอกาสของผูสอนท่ีจะสามารถออกแบบเปาหมายของการเรียน รวมกับการฝก
ปฏิบัติทักษะ รวมท้ังผูสอนสามารถใหคําแนะนํากับผูเรียนเพ่ือการปรับปรุงแกไข ทําใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู
รวมดวย เชน การใชโปรแกรมประชุมออนไลน การใชฐานขอมูลและมอบหมายใหสืบคนขอมูลตางๆ ประกอบการ
เรียนรูเพ่ิมเติมจากฐานขอมูล ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน จากบทความของ วิทยา 
วาโยและคณะ (2563 , หนา 294) 
2.3 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 
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 1) P : Plan คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การ
ลําเลียงสารในรางกายมนุษย ดวยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ 
PDCA  
 2) D : DO คือ การปฏิบัติตามแผน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 
รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายมนุษย โดยใชสื่อประกอบการสอน ดังนี้ 

 หองเรียนออนไลน เชน Google Classroom , Line Group , Google Meet 
 ใบงานออนไลนจากLiveworksheets 
 เกมจาก Quizizz 

 3) C : Check คือ การตรวจสอบ โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายมนุษย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 
รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA และแจงผลการประเมินใหผูเก่ียวของทุกทานทราบอยางสมํ่าเสมอ 

4) A : Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม ครูนําผลจากการวัดและประเมินผลผูเรียนและจาก
แบบประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาและปรับใชกับการจัดการสอน 

 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  
ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี 
กลุมตัวอยางท่ีศึกษา : นักเรียนท่ีเรียนรายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1, 5/3 และ

5/5 จํานวน 83 คน 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

- แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA  

- สื่อการสอนออนไลน ไดแก Google Classroom, Google Meet, Quizizz 
 - แบบฝกหัดรายวิชา ว32242 รูปแบบออนไลน : liveworksheets 

- แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายมนุษย 
- แบบบันทึกคะแนน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  
 ครูผูสอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย โดยใช
การจดัการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนการวางแผน (Plan : P)  
  ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ดวยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ในบทเรียน เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายมนุษย 
ซ่ึงนักเรียนจะไดนําเสนอความรูท่ีไดจากการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  

 
ภาพท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายของมนุษย 
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2. ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน (Do : D)  
  ครูผูสอนดําเนินการวิจัย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายมนุษย ดวยการสอนแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ข้ัน (7E) ดังนี้  
  ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) 
   1. ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยใชเกมการแขงขัน เพ่ือสรางบรรยากาศความตื่นเตนและทา
ทายจากการตอบคําถามดวย Quizizz : https://shorturl.asia/40KR3 (คําถาม 5 ขอ)  
   2. ครูสรุปรายชื่อนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดและตอบคําถามเร็วท่ีสุด 3 ลําดับแรก พรอมให
กําลังใจนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน 

      
ภาพท่ี 2 การตรวจสอบความรูดวยเกม จาก Quizizz 

  ข้ันเราความสนใจ (Engagement) 
   1. ครูสรางแรงจูงใจในการเรียน โดยการแสดงภาพหรือวิดิทัศนท่ีตื่นเตน จากนั้นใหนักเรียน
สังเกตอาการท่ีเกิดข้ึน (แนวคําตอบ : ตื่นเตน หัวใจเตนแรง)  
   2. จากนั้นครูใชคําถามในการสนทนา เพ่ือเราความสนใจ 
  ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)   
   1. นักเรียนทํากิจกรรมการศึกษาโครงสรางของหัวใจสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม พรอมท้ังสืบคน
ขอมูลและบอกความสัมพันธระหวางโครงสรางกับหนาท่ีของหัวใจแตละหอง ลิ้นหัวใจ รวมท้ังหลอดเลือดท่ีเชื่อมตอกับ
หัวใจ ครูชี้แจงเพ่ิมเติมวา หัวใจหมูนั้นมีโครงสรางใกลเคียงกับหัวใจของมนุษย 
   2. ครูเตรียมแนวทางในการทํากิจกรรม ดังนี้ 
    - การสอนแบบออนไซต : ครูเตรียมหัวใจหมูท่ีมีหลอดเลือดและสภาพหัวใจสมบูรณ
โดยมีหลอดเลือด ครบทุกหลอดเลือดและหัวใจครบทุกหอง    
    - การสอนแบบออนไลน : ครูเตรียมวีดิทัศน จากสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ตามโครงการ Project 14 เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติม : https://shorturl.asia/ATcn6 
   3. นักเรียนศึกษาลักษณะโครงสรางหัวใจหัวใจตามวีดิทัศนท่ีครูเตรียมใหคูกับการศึกษาภาพ 
15.5 ในหนังสือเรียนชีววิทยา 4 ซ่ึงเปนแผนภาพแสดงโครงสรางภายนอกและภายในของหัวใจมนุษย 

 
ภาพท่ี 3 การสอนโดยใชวีดิทัศน จากสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตามโครงการ Project 14 

  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  
   1. นักเรียนรวมกันอธิบายและลงขอสรุปจากการทํากิจกรรมในข้ันสํารวจและคนหา 
(Exploration) โดยการเขียนแผนภาพประกอบและทําแบบฝกหัดออนไลน (Liveworksheets) เรื่อง ระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย https://shorturl.asia/tq9bm  

https://shorturl.asia/40KR3
https://shorturl.asia/ATcn6
https://shorturl.asia/tq9bm
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ภาพท่ี 4 การทําแบบฝกหัดออนไลน (Liveworksheets) 

  ข้ันขยายความรู (Elaboration) 
  1. นักเรียนเขียนแผนผังแสดงทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจ ปอด และเนื้อเยื่อของ

รางกาย 
  2. ครูมอบหมายใหนักเรียนออกแบบการนําเสนอ เพ่ืออธิบายทิศทางการไหลเวียนของระบบ

หมุนเวียนเลือดของมนุษย โดยนักเรียนสามารถเลือกวิธีการนําเสนอไดอยางหลากหลายตามท่ีนักเรียนมีความสนใจ 
ถนัดและสะดวกตอการทํากิจกรรม เชน การสรางแผนภาพกราฟฟก วิดีทัศน เปนตน 

 
ภาพท่ี 5 ผลงานนักเรียน การนําเสนอทิศทางการไหลเวียนของระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย 

  ข้ันประเมินผล (Evaluation) 
   1. ครปูระเมินผลจากการมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การตอบคําถาม การแสดงความ
คิดเห็น การทําแบบฝกหัดออนไลน (liveworksheets) และอภิปรายคําตอบ  

  
ภาพท่ี 6 การมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยการตอบคําถาม  

  ข้ันนําความรูไปใช (Extension) 
   1. นักเรียนนําเสนอความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรม โดยการอธิบายสรุปทิศทางการหมุนเวียน
ของระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ผานสื่อท่ีนักเรียนเลือก ดังตัวอยาง https://shorturl.asia/XuQoq 
 3. ข้ันตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check : C)  
  1. ครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลตามผลการเรียนรู และประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
สอน รายวิชาชีววิทยา 4 จากการโดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหาร
จัดการแบบ PDCA  
  2. ครูแจงผลการวัดและประเมินผลดังกลาว ใหผูเก่ียวของทุกทานทราบอยางสมํ่าเสมอ เชน นักเรียน 
ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เปนตน 

https://shorturl.asia/XuQoq
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ภาพท่ี 7 ครูแจงผลการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

4. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act : A)  
  ครูผูสอนนําผลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลผูเรียนมาพัฒนา และปรับปรุงใหการจัดการสอนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการนําไปปรับใชในรายวิชาอ่ืน เชน รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  

     
ภาพท่ี 8 ครูนําผลการประเมินมาปรับใชในรายวิชาอ่ืน 

3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. คาสถิติพ้ืนฐาน  
   1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้    
    สูตรการคํานวณรอยละ สามารถคํานวณไดจากสูตร 

คารอยละ =  จํานวนขอมูลท่ีบันทึกได ×100
จํานวนตัวอยาง

 

    โดยใชคารอยละของกลุมตัวอยางในการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
ว32242 ชีววิทยา 4 ระดับ 2.00 ข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 70 

  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) จากจํานวนนักเรียนท่ีรวมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับ
แนวทางการบริหารจดัการแบบ PDCA โดยนําคาเฉลี่ย (Mean) มาวิเคราะหและแปรผลความพึงพอใจในแตละหัวขอ  
จากนั้นนําผลการคํานวณ มาแปรผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้   
    ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00  ความพึงพอใจอยูในระดับดีเยี่ยม  
    ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25  ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก  
    ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50  ความพึงพอใจอยูในระดับดี  
    ระดบัคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ความพึงพอใจอยูในระดับพอใช  
   1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

ผลการวิจัย  
 จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทาง
การบริหารจัดการแบบ PDCA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 , 5/5 จํานวน 83 คน ไดดําเนินการประเมิน
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ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA ผานแบบสอบถามออนไลน (Google Form) และประเมินผล
การพัฒนาทักษะการเรียนรูจากการบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 มีผลการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 , 5/5 จํานวน 83 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32242 
ชีววิทยา 4 ระดับ 2.00 ข้ึนไป รอยละ 92.76 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 , 5/3 , 5/5 จํานวน 83 คน มีความพึงพอใจในการจัดการสอน รายวิชา
ชีววิทยา 4 จากการโดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ 
PDCA ในระดับดีเยี่ยม 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 
 

กลุมตัวอยาง 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
ผลการเรียนท่ีได (จํานวนคน) 

0 1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 21 - - - - - 1 - 20 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 39 - - - - 1 3 2 33 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/5 23 4 1 1 3 2 4 2 6 

รวม 83 3 1 2 3 3 8 4 59 
รอยละ 100 3.61 1.21 2.42 3.61 3.61 9.64 4.82 71.08 

สรุปผลการเรียน ระดับ 2.00 ขึ้นไป รวมรอยละ 92.76 
 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA 

 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย SD 
แปลผล 

ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการสอนเราความสนใจ ใหเกิดการใฝรู ในเรื่องท่ีตองศึกษา 3.1 0.63 ดีมาก 
2. กิจกรรมการสอนชวยใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูไดงาย และสามารถจดจําไดนาน 3.4 0.58 ดีเยี่ยม 
3. กิจกรรมการสอนมีความถูกตอง และสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 3.8 0.52 ดีเยี่ยม 
4. กิจกรรมการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 3.7 0.63 ดีเยี่ยม 
5. สื่อการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.7 0.59 ดีเยี่ยม 
6. กิจกรรมการสอนชวยใหผูเรียนไดขอสรุปท่ีถูกตอง 3.4 0.66 ดีเยี่ยม 
7. กิจกรรมการสอนกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด 3.5 0.51 ดีเยี่ยม 
8. กิจกรรมการสอนมีความทันสมัย แปลกใหม แตกตางไปจากการเรียนปกติ 3.5 0.73 ดีเยี่ยม 
9. สื่อและกิจกรรมการสอนสะดวก งายตอการใชงาน 3.6 0.72 ดีเยี่ยม 
10. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับวัย และระดับความยากงายของเนื้อหา 3.5 0.59 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.8 0.62 ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน  3.26 – 4.00  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดีเยี่ยม    
 คะแนน  2.51 – 3.25  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก    
 คะแนน  1.76 – 2.50  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี    
 คะแนน  1.00 – 1.75  มีความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช 
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บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทาง
การบริหารจัดการแบบ PDCA พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทาง
การบริหารจัดการแบบ PDCA นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 ระดับ 2.00 ข้ึนไป 
รอยละ 92.76 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการสอน รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 4 จากการโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ PDCA ในระดับดีเยี่ยม 
5.2 อภิปรายผล  
 จากการวิจัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดแบบ PDCA ของ Edward Deming บิดาแหง
การบริหารจัดการคุณภาพและผูพัฒนาแนวคิดแบบ PDCA ทําใหขาพเจานําแนวทางในการบริหารจัดการจากการ
ทํางานมาปรับใชในการพัฒนานักเรียน กลาวคือ “การประยุกตแนวทางการจัดการตามหลัก PDCA สงผลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในทางท่ีดีข้ึน” ครูจึงจําเปนตองมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการท่ี
ครอบคลุม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
5.3 ขอเสนอแนะ  

ดวยสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันท้ังทางดานเทคโนโลยีและโรคระบาดรุนแรงของ COVID – 19 ท่ี
สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีวิถีการดําเนินการท่ีเปลี่ยนไป ครูผูสอนจึงตองปรับบทบาทใน 
การสอนมากข้ึน เพ่ือลดความตึงเครียด ความกดดันในชั้นเรียน แตยังคงสามารถกระตุนใหผูเรียนแสดงผลลัพธท่ีเกิด
จากการเรียนรูออกมาได เชน การนําเสนอความรู หรือ ชิ้นงานท่ีไดจากบทเรียนดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เปนตน 
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