
 

 

ช่ือเรื่อง     :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด  

         Backward Design 

ผู้วิจัย        :  วิทย์  อ้นจร 

ปีการศึกษา : 2560 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด

สัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน

เรียนกับหลังเรียน เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างนักศึกษาท่ีเรียน โดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design กับ

นักศึกษาท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนสอบปฏิบัติ 

เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างนักศึกษาท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design กับนักศึกษาท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ม.6) ช้ันปีท่ี 1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่ม 1 จ านวน 21 คนเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่ม 2 จ านวน 

19 คนเป็นกลุ่มควบคุม วิธีด าเนินการวิจัย 1)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด

สัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design 2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ

ปฏิบัติ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) แผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้

ประเมินคุณภาพของแผนการจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด การเรียนรู้ในภาพรวม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่น

ของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.52  4) แบบประเมินการสอบปฏิบัติ สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที  
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ผลการวิจัยพบว่า 

1.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด

Backward Designมี 3 ระยะคือ ระยะท่ี1 ระยะการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด

สัญญาณทางไฟฟ้าในระยะนี้มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดสมรรถนะประจ าหน่วย เป็น

เป้าหมายการเรียนรูซ้ึ่งได้สมรรถนะประจ าหน่วยคือ 1) แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องมือวัด

สัญญาณทางไฟฟ้าและโพรบ 2) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า

และ3)การใช้งานเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกรอบความคิดในการพิจารณาเพื่อ

จัดล าดับเนื้อหาสาระ ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ ได้หลักฐานการเรียนรู้ซึ่ง ประกอบด้วย

ใบสรุป ผังความคิด คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 4 ขั้น

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design ได้กิจกรรมการเรียนรู้คือ 1) วิเคราะห์

ผู้เรียนเพื่อเลือกกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน 2) แบ่งกลุ่ม Main Group ให้ได้ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย

เก่ง กลาง อ่อน ทุกกลุ่ม 3) แบ่งหัวข้อให้ศึกษาโดยทุกกลุ่ม Main Group จะได้หัวข้อเหมือนกัน และให้

แต่ละกลุ่มแบ่งหัวข้อย่อยภายในกลุ่มกันเองอย่างอสิระ 4) ให้ผู้ท่ีได้หัวข้อย่อยเดียวกันแต่ละกลุ่ม Main 

Group มารวมกลุ่มกันเรียกว่ากลุ่ม Branch Group โดยให้แต่ละกลุ่ม Branch Group ศึกษาแต่ละ

หัวข้อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง  จากส่ือต่างๆ และครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาทุกหัวข้อ และให้ทุกคนสรุปเนื้อหาท่ี

ตนเองศึกษา และท าผังความคิด เรื่องท่ีศึกษา 5) ผู้ท่ีสรุปและท าผังความคิดส าเร็จแล้วให้กลับไปท่ีกลุ่ม 

Main Group เพื่อแลกเปล่ียนกันสอนเรื่องท่ีตนเองเช่ียวชาญ ระยะท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ

สอบหลังเรียนและการสอบปฏิบัติ 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของจ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
(ม.6)  ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด 
Backward Design ท่ีได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า
ร้อยละ 75 ขึ้นไป มีจ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ม.6) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด
สัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ม.6) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด
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สัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Designสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา
ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.  ผลคะแนนสอบปฏิบัติ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ                 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ม.6) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัด
สัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design สูงกว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ม.6) ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


