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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้น าไปทดสอบกับโรงเรียนบ้านหนองแหน และ โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน 13 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ จ านวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 
0.8–1.00 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตามวิธีของ Brennan ได้เท่ากับ 0.02-0.94 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.77 แบบทดสอบความพึงพอใจและคุณภาพของเครื่องมือ ด าเนินการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียน
แล้วจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใช้เวลาทดลองรวม 12 ช่ัวโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย 
( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าที (t – test dependent sample) 
 ผลการศึกษา พบว่า 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69 / 87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม / การเรียนรู้แบบย้อนกลับ / ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /
นักเรียน  

Abstract 
 The purpose of this research were to develop the efficiency of backward design learning 
activities package Learning area of science in Surrounding substance course for the students in 
Pratomsuksa 6 according to the setting criteria 80/80 and to compare the achievement of 
learning between pre-test and post-test by using the backward design learning activities package 
for the students in Pratomsuksa 6 at Bannongnae School and Bannongbua School.The sample 
group was 13 students in Pratomsuksa 6 at Banphakumkho School under Sukhothai Primary 
Educational Service Area Office2. The instruments of research were the 4 backward design 
learning activities packages and Index of Item-Objective Congruence (IOC) of the achievement 
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test were 0.8–1.00, difficulty and d s r m  at o  o  Bre  a ’s method were  .  -0.94 and 
reliability was 0.77. Satisfaction Test and quality of instruments were tested by achievement test 
before learning and learning by using backward design learning activities package learning area of 
science in surrounding substance course for the students in Pratomsuksa 6 and after that tested 
by achievement test. The process used 12 hours. The statistics used in data analysis were 
Developmental Testing (E1/E2), mean ( ̅) and standard deviation (S.D.). The statistical 
hypothesis test  was t-test dependent sample. 
 The major findings were as follow : 

1. The backward design learning activities package Learning area of science in 
Surrounding Substance for students in Pratomsuksa 6  was at 82.69 / 87.70 which higher than 
setting criteria 80/80 

2. The achievement scores after leaning was higher than before at the .01 level of 
significance. 

3.  he stude ts’ sat s a t o  toward the ba  ward des     ear     a t   t es  a  a e 
Learning area of science in Surrounding Substance for students in Pratomsuksa 6 at high level 
( ̅= 4.45).  
Keywords: activity / learning return / performance of activities / achievement / the student 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นให้คนมีปัญญา เพราะปัญญาของคนในชาติมีความส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สภาพสังคมในยุคข่าวสารในประเทศไทยในยุคปัจจุบันนั้นเป้าหมายของการศึกษาเน้น
ทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู้ ค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆมีความคดิอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีค่านิยมต่อสังคม พัฒนาประชาชนคนไทยให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Literacy: STL) สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วย
การมีอาชีพ มีความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วย
การให้การศึกษา การที่ชาติไทยจะเจริญทัดเทียมนานาชาติได้นั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคนของชาติยิ่งนัก ด้วยค ากล่าวท่ีว่า “ พัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติและเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็น
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 
5 - 6)    
 วิทยาศาสตร์เป็นศาสตรส์ากลที่สัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระและกระบวนการที่มนุษย์
ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ในธรรมชาติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ตรวจสอบสาระการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้ การสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนาการทดลองและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลา และทุก
สถานที่ ไม่จ ากัดเฉพาะในห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่ช่วยปลูกฝังและอบรมค่านิยมและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ได้แก่ เป็นคนมีเหตุผล ใจกว้าง ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความ
มุ่งหวังในการท างาน มุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงกิจการงานต่างๆ ของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีนิสัยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องมุ่งพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม
กันด้วย 
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 การจัดการศึกษาไทยได้มีการปรับปรุงและขยายการศึกษา เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์มีความส าคัญมากวิชา
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์รวมทั้งการพัฒนาสติปัญญา ภาวะความเป็นอยู่และการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์จึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547, หน้า 1)  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกวันทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (knowledge - based 
society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ ไปใช้อย่างมี เหตุผล สร้างสรรค์และมีคุ ณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) 
 การจัดการศึกษาโดยทั่วไปในปัจจุบันมีจุดอ่อนที่ส าคัญๆ คือ ผลการเรียนรู้ที่เป็นผลปลายทางไม่ชัดเจน  
ไม่ลงลึกไปถึงตัวความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร ครูผู้สอนมักจะจัดการเรียนรู้เน้นข้อมูลสารสนเทศตาม
หัวข้อเรื่อง ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ครูก าหนดมาให้แล้วจึงท าให้การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการสร้างองค์ความรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 18) การสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป แบบฝึกต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นสื่อท่ีส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงได้ลงมือกระท าได้สัมผัสด้วย
ตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน าให้ค าปรึกษาการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนก็เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจบทเรียนนั้นๆ อยา่งแท้จริง (สุมมา  ดาษดิษฐ์, 2545, หน้า 1) 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน 
(สมศ.) รอบที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 1 ก าหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และคิดแบบองค์ความรู้ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ (โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ, 2555, หน้า 15) และผลการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนมีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ของระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และต่ ากว่าระดับประเทศมากโดยเฉพาะสาระที่ 3 เรื่องสารและการ
เปลี่ยนแปลง จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจและฝึกการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนนั้น คือ การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ก าหนดจุดเน้นที่เป็นผล
ปลายทางให้ความรู้ฝังแน่นหรือความเข้าใจอันคงทนถาวร (enduring understanding) เป็นจุดหลัก การออกแบบ
การเรียนรู้ต้องลงลึกไปถึงจุดสุดท้ายปลายทางเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง (deep knowledge) อันได้แก่ ความคิดรวบยอด 
ความสัมพันธ์ และหลักการในเนื้อหาในวิชาและสาระนั้นๆ เรียกว่าความรู้แบบติดเนื้อหา (content - based หรือ 
topic - based knowledge) และยังมีข้อก าหนดอีกว่า ความรู้นี้ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับ 
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างเอง ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึน และปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 737 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านป่า 
กุมเกาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน 13 คน (ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยท า
การสอน) โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposing sampling) 

ขั้นที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
รอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69/87.70 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนสามารถท าชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด ได้ถูกต้องร้อยละ 82.69 และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80   
 ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เวลา ระยะเวลาในการศึกษา เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2558 จ านวน 12 ช่ัวโมง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 737 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านป่า
กุมเกาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน 13 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
รอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 737 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านป่า

กุมเกาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน 13 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 4 ชุด 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 0.8–1.00 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตามวิธีของ Brennan ได้เท่ากับ 
0.02-0.94 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 15 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยการทดลองเป็นกึ่งทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ด้วยตัวเองดังนี ้

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกับกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
13 คน 

3. ด าเนินการสอน โดยขณะที่สอนท าการประเมินระหว่างเรียนด้วยการท าแบบทดสอบย่อยของชุด
กิจกรรมแต่ละชุด 

4. ทดสอบหลังเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่อไป 
5. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ 
เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 641 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้เชี่ยวชาญและน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

2. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อยของชุดกิจกรรมแต่ละชุดมาหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ 

3. น าคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ
ทีแบบไม่อิสระต่อกัน  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
มากกว่าหรือเท่ากับ.50 เป็นชุดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง 
น้อยกว่า .50 เป็นชุดกิจกรรมที่ไมม่ีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ต้องท าการปรับปรุง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการวิจัยดังนี ้

1.1 ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ได้แก่ ด้านค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม ด้าน
เนื้อหา ด้านภาษา ด้านรูปเล่มของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
backward design เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
ทั้ง 4 ชุด มีความเหมาะสมมาก 

1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 13 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 
82.69/87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมด้านปัจจัยน าเข้าด้านกระบวนการด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
รอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69/87.70 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนสามารถท าชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด ได้ถูกต้องร้อยละ 82.69 และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ย้อนกลับ เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนด
ขอบข่าย ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่โดยคละเด็ก เก่ง ปานกลาง 
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อ่อน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ย้อนกลับ เรื่องสารรอบตัวเรา และจากการทดสอบคุณภาพท าให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องสาร
รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพสามารถน าไปพัฒนา
ทักษะการคิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ ไพรสณฑ์ (2552, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการ
เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการเรียนตามแนวคิด backward design กับการเรียนปกติ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด backward design และแผนการจัดการเรียนแบบปกติมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.67/85.98 และ 
84.70/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นล าดับขั้นตอนมีการปรับปรุงแก้ไข
หลายครั้ง จึงท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพราะนักเรียนมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่
จะเรียน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย สังเกตได้จากการที่นักเรียนเตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนชุดกิจกรรมได้ทันทีเมื่อถึงเวลา 
และต้องการท ากิจกรรมต่ออีกทั้งที่หมดเวลาแล้ว และนักเรียนยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สังเกตจากการท างาน
กลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันรู้จักกระบวนการท างานกลุ่ม รู้จักเป็น ผู้น า ผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อื่น กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก จึงท าให้การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องสาร
รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของผู้วิจัยประสบความส าเร็จได้
อย่างดียิ่ง  

2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ ย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องสารรอบตัวเรา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละกิจกรรมมีการเรียงล าดับตามกิจกรรมที่
ง่ายไปหายากเป็นการเร้าความสนใจในการเรียนท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  สุวรรณช่ืน และคณะ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ที่ออกแบบด้วยเทคนิค backward design เรื่อง การแยกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วย
เทคนิค backward design เรื่อง การแยกสาร โดยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุพัชชา ประเสริฐ (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ backward design พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ backward 
design หลังเรียนสูงกว่าการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสุดและมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความท้าทายความสามารถในการคิด
ของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองสนใจ และตั้งใจในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูหามัดรุสดี 
โวะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องผลการเรียนรู้โดยใช้ผลปลายทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยา
มูลนิธิ จังหวัดยะลา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลปลายทางของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของธอร์นไดค์ ตามที่จักรกฤษณ์  
จันทะคุณ (2547, หน้า 92) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อเกิดความพร้อมที่จะกระท าก็จะเกิดผลดีท าให้พึงพอใจ ยอมเรียนเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อฝึกบ่อยๆ ก็จะท าให้เกิดความคล่องแคล่วช านาญ และมีความแม่นย ายิ่งขึ้น และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองสามารถท าได้ มีการแบ่งกลุ่มการท างาน มีผู้น าผู้ตาม เพื่อได้
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แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการน าเสนอ ผลงานหน้าช้ันเรียนเพื่อ ฝึกการการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุมีผล จนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับนริษา  นราศรี (2544, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ไว้ว่าความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าให้
เขาเกิดความสุข และสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์  ไพรสณฑ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการ
เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนตามแนวคิด backward design กับการเรียนปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด backward design มีทักษะการวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ครูควรให้นักเรียนอ่านชุดกิจกรรมและอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือท าชุดกิจกรรมทุกครั้ง 
3. ครูควรตรวจชุดกิจกรรมทันทีเมื่อนักเรียนท าชุดกิจกรรมเสร็จเพื่อให้นักเรียนได้ทราบผลการพัฒนา

ของตนเองและปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง 
4. ควรมีการโชว์ผลงานไว้หน้าช้ันเรียน และท าแฟ้มสะสมงานของนักเรียนแต่ละคนไว้ด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับในเรื่องที่เป็นปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

เช่น ชุดกิจกรรมเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2. ควรท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับในเรื่องที่เป็นปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

เช่น ชุดกิจกรรม เรื่อง วงจรไฟฟ้า 
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