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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน Backward Design ด้วยหนังสือนิทานเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

ผู้วิจัย  นางปณติา นิลทัพ 
ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ  โรงเรยีนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ปีท่ีวิจัย  ปีการศึกษา    2563 
 

บทคัดย่อ 
 
 ผลการพัฒนารูปแบบการสอน Backward Design ด้วยหนังสือนิทานเพ่ือพัฒนาทักษะ             
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้                  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้รูปแบบ    
การสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบ
การสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้
รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยศึกษาในประเด็นดังนี้                      
3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน Backward Design 3.2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน ใช้แบบแผน         
การวิจัยแบบ One-Group Posttest Design เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย             
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน Backward Design  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 20 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ        
จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88  3) แบบประเมินความพึงพอใจ        
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80  4) แบบประเมินผล               
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การใช้รูปแบบการสอน Backward Design สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (  )                      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent Group 
 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พัฒนา                       

โดยดำเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ จนได้รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพและได้พัฒนาตามหลักของการพัฒนารูปแบบการสอน 
Backward Design เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง                
ผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ หรือเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น 

2. การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการสอน Backward Design ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นที่1 เป็นขั้นของการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนโดย                   
กำหนดเป้าหมายหลักของการเรียนรู้และผู้สอนต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนในแต่ละข้อรวมทั้ง  
จุดมุ่งหมายสำคัญของรายวิชานั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความเข้าใจและเกิดทักษะหรือ               
เจตคติในเรื่องใด โดยตั้งคำถามสำคัญ (Essential Questions) เพ่ือกำหนดเป็นกรอบความคิดหลัก   
ว่าเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้แล้วผู้เรียนนั้นควรรู้อะไรและมีความเข้ าใจในหัวข้อความรู้หรือสาระ                
การเรียนรู้เรื่องใด ควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดจนเป็นพฤติกรรมติดตัวคงทน                  
หรือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง                      
โดยผู้เรียนดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพทั้งการงานหรือการเรียนต่อในช่วงชั้นที่สูงขึ้น มีความรู้และ               
เกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึก ยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่จะติดตัวผู้เรียน และสามารถนำไปบูรณาการ 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นที่ 2 เป็นขั้นการกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
การระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเน้นการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด  
(Performance Assessment) เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผล              
มาจากการมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ได้จริง 
ทั้งนี้ผู้สอนควรดำเนินการวัดประเมินผลก่อนเรียน ในระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้  
เครื่องมือการวัดประเมินผลย่อย ๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบกับการรวบรวม 
หลักฐานร่องรอยของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงออกอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่าผู้เรียน                  
มีความรู้มีความสามารถตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ 
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ขั้นที่ 3 เป็นขั้นการออกแบบสำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน คือการวาง 
แผนการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  
และมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยผู้สอนควรวางแผนการเรียนการสอนโดยผู้เรียนจำเป็น                    
ต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอะไรบ้างจึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหรือมีความสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่กำหนด ต้องจัดกิจกรรมอะไรบ้างจึงจะช่วยพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนควรใช้สื่อ 
การสอนอะไรที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องจะช่วยส่งผลต่อ 
การวัดประเมินผลได้ชัดเจน โดยยึดเทคนิควิธีการ WHERE TO (ไปทางไหน) เป็นการช่วยพัฒนา                 
ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดไว้ โดยผู้สอนจะเริ่มดำเนินการจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ 
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ของบทเรียนและสภาพปัญหาของผู้เรียน แต่ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันของจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้                      
ต้อง สอดคล้องกันทุกครั้ง จึงจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน Backward Design ของผู้เชี่ยวชาญ              
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  

2) รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                              
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.87/82.44 
 3. ผลการใช้รูปแบบการสอน Backward Design สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สรุปเป็นประเด็น ดังนี้  
  3.1) ผลสัมฤทธิ์ด้ านทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Backward Design หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ             
การสอน Backward Design) อยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.54) 
 4. การประเมินผลการใช้ รูปแบบการสอน Backward Design) สำหรับนั ก เรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี ( = 4.42, S.D. = 0.57) 
 
 
 
 
 
 
  


