
 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ด้วยการ 
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคดิการออกแบบย้อนกลบั 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ 
พชระ รัตนทิฆมัพร 

  
บทคัดย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พนัธุกรรม ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลากห้องเรียน จาก 5 ห้องเรียน มาจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ท่ี
เขา้รับการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม จากนั้นแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกลุ่มทดลอง (Experimental group) ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ส่วนกลุ่ม
ควบคุม (Control group) ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั เคร่ืองมือใน
การท าวิจยั  ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม แบบ
ปรนยั จ านวน 30 ขอ้ 4 ตวัเลือก แผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแผนการจดัการเรียนรู้
แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั ไดผ้ลดงัน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กบัการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการ
ออกแบบยอ้นกลบั 
 

ค าส าคัญ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการ
ออกแบบยอ้นกลบั 
 
 *นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 



บทน า 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็น

ก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หนา้ 3) ซ่ึงไดก้ าหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยง
ความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
มีก ารท า กิ จกรรมด้วยการลง มือป ฏิบัติ จ ริ งอย่ า งหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 1-5) 

ความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนกบัการศึกษาของไทยนั้นพบวา่ การสอนของครูในปัจจุบนัยงัคงเป็น
การสอนแบบ Passive Learning ไม่ไดเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ หรือการ
น าไปใชใ้นชีวติจริง ประเทศไทยก าลงัเจอวิกฤตทางการศึกษา นกัเรียนไทยไม่ไดถู้กสอนให้คิดเอง 
ดงันั้นนกัเรียนไทยเลยไม่มีทกัษะในการคิดเชิงวเิคราะห์ (สกานต ์ลอมศรี, 2557, หนา้ 1-2)  

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ร้างความรู้
ด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม
หลากหลาย จึงสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี  (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา้ 282-284) ส่วนการออกแบบ
ยอ้นกลบัตามแนวคิดของ วิกกินส์และแมคไทก์ (Wiggins and McTighe, 1998) คือกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเร่ิมต้นจากการก าหนดเป้าหมายสุดท้ายท่ีต้องการให้ผูเ้รียนบรรลุ 
จากนั้นจึงก าหนดร่องรอย หลกัฐานการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการวดัประเมิน และออกแบบการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งและสามารถน าผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดและ
มีความเขา้ใจท่ีคงทน (enduring understandings) (วภิาว ีบุตรธรรม, 2552, หนา้ 87)  
  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยครูจะตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ ความคิด และการตดัสินใจอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนการ
จดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จาก
ปลายทางก่อน โดยการก าหนดเป้าหมาย จากนั้นก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ การประเมิน วิธีการ



ประเมิน เกณฑ์การประเมิน แลว้จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในตอนตน้ 

ผูท้  าการวิจยัจึงได้การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เร่ือง พนัธุกรรม เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
แนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางและน าไปปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได ้แก่ น ักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 โรงเ รียนมธัยมบ ้านบางกะปิ  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5 หอ้ง จ านวน 150 คน ท่ีเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีได้
จากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลากห้องเรียน จาก 5 
หอ้งเรียน มาจ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวน 60 คน ท่ีเขา้รับการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พนัธุกรรม จากนั้นแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มทดลอง (Experimental group) ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 

2. กลุ่มควบคุม (Control group) ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบ
ยอ้นกลบั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ผู ้วิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการ
ออกแบบยอ้นกลบัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิไดแ้ก่ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรมแบบปรนัย 
จ านวน 30 ขอ้ 4 ตวัเลือก 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีแผนการจดัการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาใน

เน้ือหาเร่ืองพนัธุกรรม ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 15 แผนๆ ละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 15 ชัว่โมง
รายละเอียดของการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี  

(1) ศึกษารายละเอียดวชิา และศึกษาวตัถุประสงคข์องวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม 
(2) ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
(3) วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง

พนัธุกรรมโดยมีจุดประสงค ์คือ  
- บอกลกัษณะของตนเองท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ 
-อธิบายความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ืองได ้ 
- อธิบายลกัษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพนัธุกรรมหรือยนีในนิวเคลียสได ้ 
- อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดลได ้ 
- อธิบายลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
- อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
- อธิบายวธีิการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
- บอกสาเหตุของการกลายหรือการผา่เหล่าของส่ิงมีชีวติได ้ 
- บอกผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการกลายได ้ 
- อธิบายความผดิปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได ้ 
- อธิบายโรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความผดิปกติของยนีได ้

(4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการสอนแบบโมเดลซิปปาส่วนประกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวนชั่วโมงสอน มาตรฐาน
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน



การสอน ส่ือ/แหล่ง การเรียนรู้ ตามล าดบัขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นสร้างความรู้ใหม่ 
ขั้นศึกษาท าความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ขั้นแลกเปล่ียน
ความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้นแสดงผลงาน และขั้นประยุกต์ใช้
ความรู้  

(5) น าแผนการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้จริง 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบย้อนกลบั 
 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีแผนการจดัการเรียนการสอนแบบแนวคิดการ
ออกแบบยอ้นกลบัในเน้ือหา เร่ือง พนัธุกรรม ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 15 แผนๆ ละ 1 ชัว่โมง 
รวมทั้งส้ิน 15 ชัว่โมง รายละเอียดของการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี  
 (1) ศึกษารายละเอียดวชิา และศึกษาวตัถุประสงคข์องวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 
 (2) ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 (3) วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง
พนัธุกรรม โดยมีจุดประสงค ์คือ  
  - บอกลกัษณะของตนเองท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ 
 - อธิบายความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ืองได ้ 
 - อธิบายลกัษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพนัธุกรรมหรือยนีในนิวเคลียสได ้ 
 - อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดลได ้ 
 - อธิบายลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
 - อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
 - อธิบายวธีิการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้ 
 - บอกสาเหตุของการกลายหรือการผา่เหล่าของส่ิงมีชีวติได ้ 
 - บอกผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการกลายได ้ 
 - อธิบายความผดิปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได ้ 
 - อธิบายโรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความผดิปกติของยนีได ้
 (4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการสอนแบบแนวคิดการออกแบบ
ยอ้นกลบัส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน
ชัว่โมงสอน มาตรฐานและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ/ แหล่ง การเรียนรู้ ตามล าดบัขั้นตอน คือการก าหนดเป้าหมาย 



จากนั้นก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ แล้วจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวใ้นตอนตน้ 
 (5) น าแผนการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้จริง 
 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัน้ี 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
ผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 

มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี  
(1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  
(2) ศึกษารายละเอียดวชิา และวตัถุประสงคข์องวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 
(3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 

จ านวน 40 ขอ้  
(4) น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และความเหมาะสมของภาษา ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี  

+1 หมายถึง    ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง 
0 หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ ไม่สอดคลอ้ง 

แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป 
(5) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน า
กระดาษค าตอบของนกัเรียนมาตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  

(6) น าผลการตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ี
น าไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์หาความยากง่าย ซ่ึงไดค้ดัเลือกขอ้สอบ
เฉพาะขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ข้ึนไป โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลปรากฏวา่ มีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีใชไ้ดมี้ค่าความยาก
ง่ายอยูร่ะหวา่ง .43 - .77 และค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .25 - .75 



(7) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

(8) น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชจ้ดัการเรียน
การสอนจริง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบ
ยอ้นกลบัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูว้จิยัใชส้ถิติตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมีเกณฑก์ารแปลความดงัน้ี 

 
สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือไดแ้ก่ 

 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใชสู้ตร
ของ Alpha (วรนุช แหยมแสง, 2556, หนา้ 36) 
 2. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นรายขอ้ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

3. หาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้ค่าสถิติ t-test for independent 

samples เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองการจดัการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบโมเดลซิปปาและแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 



เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  โดยมีสมมติฐานว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั 

จากการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มธัยมบา้นบางกะปิ วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กบั
การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ (x̄  = 25 , S.D. = 1.27) นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบ
ยอ้นกลบั (x̄  = 22, S.D. = 1.61) 
 
ผลการวจัิย 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลับ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
แนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ ผลการศึกษาคน้ควา้สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
แนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดย



การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอภิปรายผล
การทดลองได ้ดงัน้ี การจดัการเรียนรู้แบบแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบั เป็นกระบวนการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากปลายทางก่อน โดยการก าหนดเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ จากนั้นจึง
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งและบรรลุกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่วนการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความคิด และการ
ตดัสินใจอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง คือการให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
เรียนรู้จากกนั แลกเปล่ียน ขอ้มูลความคิดและประสบการณ์แก่กนัและกนั มีการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม เกิดกระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน การน าเสนอผลงาน  ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั แกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้จากการวิจยัไดพ้บว่าผูเ้รียนจะชอบ
และมีความกระตือรือร้นในการท างานเป็นกลุ่มกบัเพื่อนมากกว่าการท างานคนเดียว ดังทฤษฎี
พฒันาการทางจิตสังคม 8 ขั้น ของแอริคสัน (The Eight Stages of Psychosocial Development in 
Erikson) ท่ีพบวา่ช่วงอาย ุ13 - 20 ปี วยัน้ีจะสนใจเพื่อนมากกวา่ จะใชเ้วลากบัเพื่อนนานๆ มีกิจกรรม
นอกบา้นมาก สนใจสังคมส่ิงแวดลอ้ม ปรับตวัเองให้เขา้กบักฎเกณฑ์กติกาของกลุ่ม ของสังคมไดดี้
ข้ึน มีทกัษะทางสังคมมากข้ึน รู้จกัการส่ือสารเจรจา การแกปั้ญหา การประนีประนอม การยืดหยุ่น
โอนอ่อน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พฒันาการทางสังคมท่ีดีจะเป็นพื้นฐานมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามรถท่ีจะเขา้สังคมและแข่งขนัในการฝึก
บทบาทต่างๆ ระหวา่งเพื่อนในวยัเดียวกนั (ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2548, หนา้ 18) ท าให้ผูเ้รียนตั้งใจ
เรียนมากยิ่งข้ึน อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนท าให้เรียนไดดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ประคอง แจ่มใส (2554, หนา้ 108-109) ไดส้รุปการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward design) และการจดัการเรียนรู้
แบบซิปปา (Cippa Model) ไวว้่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั กบันกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีเพิ่มเติม 1 แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้
และการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
    1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

ความคิด และการตดัสินใจอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองซ่ึงจากการจดัการ



เรียนรู้ท่ีผ่านมาพบว่า ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นจึงควรให้มีการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปาต่อไป เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพเพิ่มข้ึนต่อไป 

    1.2 ควรมีแหล่งการเรียนรู้ใหน้กัเรียนใชศึ้กษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งเพียงพอและหลากหลาย 
    1.3 ผูส้อนควรมีส่ือประกอบการสอนท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ และเหมาะสมกบัเน้ือหา

เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียน 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั 

     2.1 การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาใช้ไดดี้ในเน้ือหาเร่ือง พนัธุกรรม ฉะนั้นควร
น าไปทดลองใชใ้นเน้ือหาอ่ืนเพิ่มเติม  
     2.2 การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาใช้ได้ดีและเหมาะสมกับนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ฉะนั้นควรน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัอ่ืนๆ 
     2.3 ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนควบคู่ไปดว้ย 
เพื่อจะไดท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน อนัเป็นการสะทอ้นให้
เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนอีกดว้ย 
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