
การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ 
รายวชิาเสรมิสมรรถภาพในการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สำาหรับ
นักศึกษาครูปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Developement of The Standard-Based Curriculum With  
Backward Design Process Mathematics Teaching Competency  
Enhencement Course For 3rd year Teacher Students in  
Savannakhet Teacher Training College, The Lao People’s 
Democratic Republic

บุญเลิศ จันดีนุภาพ1, อุษา ปราบหงษ์2, ประยูร บุญใช้3 
Boonleuth Jundeenooparb1, Usa Prabhong2, Prayoon Boonchai3 

 

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ 1) พัฒนาหลกัสตูรองิมาตรฐานดว้ยกระบวนการออกแบบยอ้น

กลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาครูปริญญาตรี
ปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตร
อิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2.2) ความรู้ความเข้าใจ ใน
การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์2.3) คณุลกัษณะครคูณติศาสตร ์และ 3) ศึกษาความพงึพอใจของ
นกัศกึษาครตูอ่หลกัสตูร การดำาเนินการวจิยัครัง้น้ีไดแ้บง่อกเปน็ 3 ขัน้ตอน คอื 1) การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ 2) สร้างหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับรายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
และประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 3) ทดลองและศึกษาผลของการใช้หลักสูตร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ภาคเรียนที่ 1 ปีการ 
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ศึกษา 2557 จำานวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ แบบวัดคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หลกัสตูร สถิติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูได้แก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ที แบบ 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน

ผลการวิจัยพบว่า 1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการและ
เหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐาน 3) หลักการของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย 5) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้
วัด 6) โครงสร้างของหลักสูตร 7) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 8) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 9) การ
วัดและประเมินผล โดยผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก  
2. ผลของการใชห้ลกัสตูร 1) ความรูค้วามสามารถทางคณติศาสตรแ์ละความรูค้วามเขา้ใจ ในการจดัการ
เรยีนการสอนคณติศาสตรข์องนักศกึษาครทูีเ่รยีนด้วยหลักสตูรหลงัเรยีนสูงกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 2) คณุลกัษณะครคูณติศาสตรข์องนักศกึษาครทูีเ่รยีนดว้ยหลักสูตร อยูใ่นระดับมาก 
และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อหลักสูตรมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ 

Abstract
The objectives of this study were: 1) to develop a standard-based curriculum with 

a backward design process in the course for enhancing competency in management of  
mathematics instruction for the 3rd year undergraduate student teachers, Savannakhet  
Teachers College, Lao People’s Democratic Republic, 2) to investigate the results of  
implementing the standard-based curriculum with a backward design in the course for  
enhancing competency in management of mathematics instruction on the following issues: 
2.1) mathematical knowledge and ability, 2.2) knowledge and understanding of mathematical 
learning management, 2.3 mathematics teachers’ trait, and 3) to examine student teachers’ 
satisfaction of the standard-based curriculum using a backward design process in the course 
for enhancing competency in management of mathematics instruction. The study process 
was divided into 3 steps: 1) investigate basic information for the development of standard-
based curriculum with a backward design process, 2) create a standard-based curriculum 
with a backward design process in the course for enhancing competency in management 
of mathematics instruction and assess its appropriateness by experts, and 3) experiment 
in using the curriculum and examine the results of using it. A sample was 37 third year 
undergraduate student teachers of mathematics in Savannakhet Teachers College, who 
were enrolled in the first semester of academic year 2014 and selected by cluster random 
sampling. The instruments used in data collection were: a test of mathematical knowledge  
and ability, a test of knowledge and understanding on mathematical instruction, a form 
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บทนำา 
หลักสูตรการศึกษาของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเป้าหมายจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ และเป็นการเรียนรู้แบบย่ังยืน โดย
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เรียนรู้ 
ในสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถ ความตอ้งการ
และความถนัดของตนเอง อีกทั้ ง ยังพัฒนา 
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพราะ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์เป็นการเช่ือมโยงความ
รู้ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนกับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
ฝกึกิจกรรมในสถานการณ์จริง มทัีกษะการคิด และ
แก้ปัญหาได้ (กรมจัดตั้งและพนักงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ฉบับปรับปรุง มาตรา 5, 2008: 
4-5) 

 จากการศึ กษางานวิ จั ยการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา พบว่า ปัญหาที่
เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วน
หน่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน จากรายงาน
บทความของบญุชู มาดมะนสีอน (2002: 3) พบว่า  
สภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนที่
เก่ียวกับสภาพปัญหาด้านครูผู้สอนนั้น เนื่องจาก
ครูไม่มีความมั่นใจในการใช้ทักษะการสอน ไม่
ค่อยได้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ไม่รู้วิธีสอนที่จะทำาให้บรรลุ
วตัถปุระสงค ์ไมม่เีวลาเตรยีมการสอน จากปญัหา
ข้างต้นไม่ได้เกิดเฉพาะครู สำาหรับนักศึกษาครูก็
พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจกล่าว

for measuring mathematics teachers’ trait, and a questionnaire of satisfaction with the  
curriculum. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 
t-test for dependent samples.

Findings of the study revealed as follows: 1. The curriculum developed consisted 
of the following components: 1) rationale, 2) basic concepts, 3) principles of curriculum  
4) objectives, 5) learning standards and indicators, 6) structure of the curriculum, 7) guidelines  
for instructional management, 8) media and learning sources, 9) measurement and  
evaluation. The curriculum as assessed by experts was found appropriate at high level  
2. Results of implementing the curriculum were as the following. 1) Mathematical ability of 
student teachers and Student teachers’ knowledge and understanding on mathematical  
instruction through learning with the curriculum after the treatment was significantly higher  
than that before learning at the.01 level. 2) The  mathematics teachers’ trait of student 
teachers who learned through the developed curriculum was at high level and 3) Student 
teachers’ satisfaction with the curriculum was at high level. 

Keywords: Standard-based curriculum, backward design process, competency of  
instructional management in mathematics 
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ได้ว่าครูที่ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
มาตรฐานนั้น อาจเรียกได้ว่าครูไม่มีมาตรฐาน ซึ่ง 
นาตยา ปลินัธนานนทแ์ละคณะ (2542: 113) ได้
กล่าวถึงความจำาเป็นที่ครูต้องมีมาตรฐานว่าหาก
ครูมีมาตรฐานในวิชาชีพของตน การจัดการศึกษา
ที่ก็จะไม่ได้ผล นอกจากปัญหาเกี่ยวกับครูแล้วยัง
พบว่าหากหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถ
พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลมุาตรฐานได้ หลกัสตูรเปน็สิง่
ที่สำาคัญมากในการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตร
เปน็แนวทางในการจดัมวลประสบการณแ์กผู้่เรยีน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ความรู้ตามเนื้อหา
ของหลกัสตูรทีว่างไว ้หลกัสตูรเปรยีบเสมือนแผนท่ี
หรอืเขม็ทศิในการจดัการเรยีนรู้ หรอืการฝกึอบรม
ให้บรรลุผล (สุขสมพร อโนไท, 2556: 4) 

หลกัสตูรองิมาตรฐาน Glathom (1998: 
23) กล่าวไว้ว่าเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านเนื้อหา (Content standard) ท่ี
หมายถึงสิ่งที่คาดหวังให้ผู้เรียนทำาได้ มาตรฐาน
ด้านความสามารถ (Performance standard) 
หมายถึง ข้อความที่อธิบายว่าผู้ เรียนมีความ
สามารถในการแสดงออกด้านความรู้และทักษะ
ระดับใด มาตรฐานด้านโอกาสที่จะเรียน รู้  
(Opportunity to learn standard) หมายถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานที่กำาหนด โดยปกติการกำาหนด
มาตรฐานจะเกิดจากบุคคลหลายฝ่ายจำานวนมาก 
การกำาหนดมาตรฐานจะตอ้งสง่เสริมใหเ้กดิการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูภ้าคปฏบิติัทีผู่เ้รยีนสามารถนำา
ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
และบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้นั้น 
กระบวนการออกแบบย้อนกลับสามารถนำามา

ใช้ได้ดี เพราะการออกแบบย้อนกลับเป็นการ
ออกแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันานกัเรยีนไป
สู่มาตรฐานการเรียนรู้ (Wiggins and McTighe, 
2006) สอดคลอ้งกับ พมิพนัธ ์เดชะคปุต ์(2552) 
ได้กล่าวว่า การออกแบบย้อนกลับในการพัฒนา
หลักสูตรอิงมาตรฐานนั้น เริ่มมาจากการกำาหนด
เป้าหมาย ว่าผู้เรียนต้องเรียนอะไร สามารถคิด
และปฎิบัติเรื่องใดรวมทั้งต้องมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อะไร โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วกำาหนดการประเมินการ
เรียนรู้ ที่เน้นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจด้วย 
การออกแบบการสอนด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับนั้นเป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้ได้ในการ
พฒันาหลกัสตูรองิมาตรฐาน เพือ่เปน็การยกระดบั
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยให้มีความแน่ใจ
ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ 
จะบรรลุตามตัวชี้วัด และมาตรฐานที่กำาหนด 

ด้วยความสำาคัญของการพัฒนาหลักสูตร
อิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อน
กลับดังกล่าว ประกอบกับการเรียนการสอน
คณติศาสตรใ์นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวมีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพในการสอนของ
ครู ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนักศึกษาครูใน
วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลบัรายวชิาเสรมิสมรรถภาพในการ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สำาหรบันกัศึกษา
ครูปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำาหรับการผลิตนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ บรรลุตาม 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน

ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ รายวิชา
เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรที่พัฒนา
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ย่อยดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาครูที่เรียนด้วย
หลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการ
เรยีนการสอนคณติศาสตรก์อ่นเรยีนและหลังเรยีน

2.2 เปรียบเทียบความเข้าใจในการ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ของนกัศกึษาครู
ทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรองิมาตรฐานด้วยกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียน

2.3 ศกึษาคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร ์
ของนักศกึษาครท่ีูเรยีนด้วยหลักสตูร องิมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ รายวิชา
เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์หลังเรียน

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูที่มีต่อหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลังเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักศึกษาปีท่ี 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครู

สะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ปีการศึกษา 2557 จำานวน 4 ห้องเรียน 
จำานวน 160 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักศึกษาปีที่ 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครู
สะหวันนะเขตปีการศึกษา 2557 จำานวน 37 คน 
ซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แบ่งเป็น 4 
ชนิด ดังนี้

2.1 แบบทดสอบวัดความรูค้วามสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ขอ้ มคีา่ความยากงา่ย (p) ตัง้แต ่0.25-
0.76 มค่ีาอำานาจจำาแนก (r) ตัง้แต ่0.22-0.68 คา่
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90

2.2 แบบทดสอบวัดความรูค้วามเขา้ใจใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 
ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.23-0.57 มี
ค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.33-0.65 ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89

2.3 แบบประเมินคุณลักษณะของครู
คณติศาสตร ์เปน็แบบมาตราประมาณคา่ (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดับ จำานวน 1 ฉบับ จำานวน 25 
ข้อคำาถาม ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 หาค่า
ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89

 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูที่มีต่อหลักสูตร เป็นแบบมาตรา
ประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั จำานวน 
1 ฉบับ จำานวน 26 ข้อคำาถาม

ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
ดชันคีวามสอดคลอ้งตัง้แต ่0.60-1.00 หาคา่ความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92

ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรอิงมาตรฐาน ประกอบด้วยการศึกษา
สมรรถภาพของครูคณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตร ศึกษาแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับ ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด จัดทำา
มาตรฐานและตัวชี้วัด ใน 3 เรื่องคือ ความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียน
การสอน และคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ 
โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
นำาแบบสอบถามที่ประเมินแล้วนำาไปสอบถาม
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้
มาตรฐานและตวัชีว้ดั กำาหนดสดัสว่นความสำาคัญ
ของมาตรฐาน

2. การสร้างหลักสูตร ได้ใช้ข้อมูลจากขั้น
ตอนที่ 1 นำามาสร้างหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี 1) หลักการ
และเหตุผล 2) แนวคิดพื้นฐาน 3) หลักการ
ของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย 5) มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 6) โครงสร้างของหลักสูตร 7) 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 8) สือ่และแหลง่
การเรียนรู้ 9) การวัดและประเมินผล ประเมิน
หลักสูตรที่ได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การทดลองใช้หลักสูตร โดยกำาหนด
แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-
Postest Design) โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์

3.2 ดำาเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับรายวิชา
เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จำานวน 16 สัปดาห์ 

3.3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ประเมินคุณลักษณะของครู
คณิตศาสตร์โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะของ
ครูคณิตศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การทดสอบที แบบ 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน  
(t-tests dependent samples) วิเคราะห์
คณุลักษณะของครคูณติศาสตรแ์ละความพงึพอใจ  
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับ
เกณฑ์

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของ

หลกัสตูรโดยผูท้รงคณุวฒิุ พบวา่องคป์ระกอบของ
หลักสูตรทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ดังตารางที่ 1
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2. ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาครูท่ีเรียนด้วยหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับรายวิชา

เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ระดับคว�มเหม�ะสม
1. หลักการและเหตุผล 4.25 0.44 มาก
2 แนวคิดพื้นฐาน 4.14 0.28 มาก
3. หลักการของหลักสูตร 4.25 0.44 มาก
4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.40 0.05 มาก

5. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.30 0.54 มาก

6. โครงสร้างหลักสูตร 3.91 0.20 มาก

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.20 0.17 มาก

8. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 4.34 0.13 มาก

9. การวัดและประเมินผล 4.02 0.12 มาก

รวม 4.18 0.11 ม�ก

ต�ร�งที่ 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูค้วามสามารถทางคณติศาสตรก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีน

ก�รทดสอบ n S.D df t p

ก่อนการเรียนรู้ 37 18.59 2.30
36 -30.14** .000หลังการเรียนรู้ 37 34.76 2.45

3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาครูที่เรียนด้วย
หลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับรายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง 
ตารางที่ 3
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4. คุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาครูที่เรียนด้วยหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับรายวิชา

เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 
0.66) ดังตารางที่ 4 

ต�ร�งที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียน

ก�รทดสอบ n S.D df t p

ก่อนการเรียนรู้ 37 21.54 3.78
36 -16.59** .000หลังการเรียนรู้ 37 32.84 2.64

ต�ร�งที่ 4 คุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์

ร�ยก�รประเมิน S.D ระดับคุณภ�พ

1. ความรับผิดชอบ 4.05 0.74 มาก

2. การพัฒนาตนเอง 4.02 0.73 มาก

3. การทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 4.01 0.70 มาก

เฉลี่ยทุกด้�น 4.01 0.66 ม�ก

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาครู ท่ี
เรียนด้วยหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลบัรายวชิาเสรมิสมรรถภาพในการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  
ดังตารางที่ 5 

ต�ร�งที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

ร�ยก�รประเมิน S.D ระดับคุณภ�พ

1. ด้านเนื้อหา 4.36 0.65 มาก

2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3.94 0.69 มาก

3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 3.91 0.72 มาก

4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.50 0.67 มาก

เฉลี่ยทุกด้�น 4.24 0.68 ม�ก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่

จะนำามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ ผลการพัฒนา
หลักสูตรและผลการนำาหลักสูตรไปทดลองใช้  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับรายวิชา
เสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
วิ ท ย าลั ย ค รู ส ะหวั นนะ เ ขต  ส าธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรได้รับการ
ประเมนิคณุภาพจากผูท้รงคุณวฒุอิยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน อภิปรายผลได้ดังนี้

1.1 หลักสูตรฉบับนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
แนวคดิทีอ่งิมาตรฐาน ซึง่มาตรฐานเป็นตวักำาหนด
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมาตรฐาน
นั้นครอบคลุมทั้งมาตรฐานด้านความสามารถ 
มาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจและมาตรฐาน
ด้านคุณลักษณะ ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรนี้  
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสำารวจความ
คิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานที่จำาเป็นสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ นำาข้อมูลที่ได้มากำาหนดมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด กำาหนดสัดส่วนความสำาคัญ กำาหนดราย
ละเอียดในหลักสูตร โดยมาตรฐานที่นำามาพัฒนา
เป็นหลักสูตรนั้น ผู้วิจัยได้สำารวจและออกแบบ
สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งอาจารย์
ประจำาโปรแกรมคณิตศาสตร์ และนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในสาระและมาตรฐานคณิตศาสตร์เป็นอย่าง
ดี ซ่ึงข้อมูลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือและสามารถ
สะท้อนได้ถึงมาตรฐานที่จำาเป็นสำาหรับการเป็น
ครูคณิตศาสตร์ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่อิงมาตรฐาน โดยกิจกรรมนั้นเช่ือมโยง
กับมาตรฐานที่กำาหนด มีการออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับมาตรฐานที่กำาหนด 

1.2 หลักสูตรฉบับนี้ได้รับการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการจัดองค์
ประกอบของหลักสูตรทั้งหมดมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันตั้งแต่หลักการและเหตุผล การ
พจิารณาแนวคดิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร 
หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้าง
หลกัสตูร การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้
และแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
องค์ประกอบทั้งหมดมีความสอดคล้องภายใน มี
ความเหมาะสมด้วยเหตุและผล ทำาให้หลักสูตรได้
รับการประเมินในระดับดี สามารถนำาไปใช้ในการ
พฒันานกัศกึษาวิชาชพีครใูหบ้รรลุมาตรฐานตามที่
ตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมหวัง มหาวัง  
(2554: บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการ บูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมนิหลักสตูร
จากผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสม ประกอบด้วย
สภาพปญัหาและความจำาเป็น หลกัการ เปา้หมาย  
วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แนวการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อ การวัดและ
ประเมินผลและเกณฑ์การผ่านการอบรม 

2. ผลการนำาหลักสูตรไปทดลองใช้

จากการนำาหลักสูตรไปทดลองใช้ พบว่า  
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความรู้
ความขา้ใจในการจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 คุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนอยู่ในระดับ มาก และความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก เปน็
ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลท่ีปรากฏดังกล่าว
อภิปรายได้ดังนี้
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2 . 1  ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
คณิตศาสตร์ จากผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ทั้งนี้
เนื่องมาจากในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการ
สำารวจ สอบถาม มาตรฐานที่เกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่นักศึกษาควรมี 
นำามาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ความรู้
ความสามารถในดา้นเน้ือหาทีจ่ำาเปน็ ได้แก ่ความรู้
ความเขา้ใจธรรมชาต ิเนือ้หา สาระ และโครงสรา้ง
ของคณิตศาสตร์ นำาเนื้อหามาวิเคราะห์จัดทำาเป็น
หน่วยการเรียนรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติ ประกอบกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ
ที่มีการต้ังเป้าหมายที่ชัดเจน การกำาหนดชิ้นงาน 
ภาระงาน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ให้นักเรียน
สามารถวางแผนในการปฏิบติักจิกรรมได้ทกุหน่วย
การเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย มีการประเมินความก้าวหน้า การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
เนื้อหา ทำาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเทพนคร ทาคง (2546: 189) ที่พบว่าหลัง
ใชห้ลกัสตูร องิมาตรฐานเสรมิสรา้งสมรรถภาพใน
การสอนภาษาองักฤษ พบวา่ ความรูค้วามสามารถ
ทางภาษาองักฤษ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ 
ประวิทย์ ประมาณ (2554: บทคัดย่อ) ที่พัฒนา 
รู ป แบบการ เ รี ยน รู้ พลศึ กษาตามแนวคิ ด
กระบวนการออกแบบย้อนกลับ ผลการวิจัยพบ
ว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

2.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ จากผลการทดลอง
ใช้หลักสูตรพบว่านักศึกษาครูคณิตศาสตร์มี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่อง
มาจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีมาตรฐานความรู้
ความเข้าใจที่จำาเป็นในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์  
วิธีสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับเน้ือหา
ในบทเรียน เข้าใจในการวางแผนเก่ียวกับการ
จดัการเรยีนรู ้เขา้ใจในการจดับรรยากาศการเรยีน
รู ้เขา้ใจในการใชท้กัษะการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล นำามาตรฐานมาบูรณาการเป็น 
กรอบในการออกแบบหนว่ยการเรยีนรูซ้ึง่นกัศกึษา
ได้ปฏิบัติทุกหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน ซึ่งมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานที่จำาเป็น
ทีน่กัศกึษาตอ้งม ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชาวน ี 
นาโควงศ์ (2551: 78) ที่พบว่าสมรรถนะการ
ปฏบิตังิานของครผูู้สอนในโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ 
มี 11 องค์ประกอบ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
องค์ประกอบหนึ่งของสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเทพนคร ทาคง (2546: 
189) ที่พบว่าหลังใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานเสริม
สร้างสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า  
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

2.3 คุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ 
จากผลการทดลองพบว่า คุณลักษณะของครู
คณิตศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ได้มี
การกำาหนดกรอบมาตรฐานด้านคุณลักษณะของ
ครูคณิตศาสตร์ ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อการ
ทำางาน มีการพัฒนาตนเองและการทำางานร่วม
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กับเพ่ือนรว่มงานและชุมชน มกีารนำามาตรฐานมา
บูรณาการจดัทำาเปน็หนว่ยการเรยีนรู้ นกัศกึษาตอ้ง
ปฏบัิติ ทำาให้นักศกึษามคีวามเขา้ใจในคุณลกัษณะ
ของครูคณิตศาสตร์ ทั้งในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
งาน การพฒันาตนเองอยู่เสมอและการทำางานรว่ม
กบัผูอ้ืน่เปน็คณุลกัษณะทีส่ำาคัญ สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของณัฐชัย ต๊ะต้องใจ (2558: 139) ที่พบว่า
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ครูต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ควรมีการอบรมให้ความรู้และกำาหนดสมรรถนะ
ของครูในด้านต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อยก
ระดับสมรรถนะของครูผู้สอนมีการฝึกปฏิบัติการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องมีความ
พร้อมในการสอนอยู่ตลอดเวลา และมีเทคนิค
การสอนที่ทำาให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียน 
นอกจากนี้ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
การเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำาหนด สอดคล้องกับ Finocchiaro (1999) ที่
กล่าวว่าปัจจัยที่สำาคัญที่สุดในกระบวนการเรียน
การสอนคือครู เพราะครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศ
ท่ีพึงประสงค์ในชั้นเรียน เป็นผู้วางแผนกิจกรรม
การเรียนการสอนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ใช้ ส่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถหรือสมรรถภาพในการสอนของครู
คณิตศาสตร์ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลในการเรียน 

2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่พัฒนา
ขึ้น จากผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับ มาก ทั้งนี้
เนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านเนื้อหา ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู ้ด้านสือ่การเรียนการสอน ด้าน
การวดัและประเมินผล กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลาก
หลาย ไดป้ฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอน กจิกรรมทีเ่ช่ือมโยง
กับชีวิตจริง สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และ

การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย เป็น
เหตุให้เกิดแรงจูงใจ เป็นผลให้เกิดแรงผลักดันใน
การปฏิบัติ สอดคล้องกับ Lachart (1996: 13) 
ที่ว่าในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรอิง
มาตรฐานต้องให้ผู้เรียนทำางานปฏิบัติที่เชื่อมโยง
สมัพนัธก์บัชวิีตจรงิ แรงจงูใจ ทีม่จีดุหมายจะทำาให้
เกิดความพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ
ออกแบบย้อนกลับรายวิชาเสริมสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วยเสริม
สมรรถนะนักศึกษาในด้านความรู้ความสามารถ 
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนการสอนและ
คณุลกัษณะของครคูณิตศาสตร ์นกัศกึษาสามารถ
นำาไปใช้เพื่อเตรียมในการฝึกประสบการณ์ได้ใน
ชีวิตจริง

1.2 ควรมกีารทดลองใชห้ลกัสตูรทีพั่ฒนา
ขึน้ ในการจดัอบรมครคูณติศาสตร์ เพือ่การพฒันา
ตนเองของครูให้บรรลุมาตรฐานคณิตศาสตร์ที่
กำาหนด อาจมีการเลือกขอบข่ายมาตรฐานในการ
อบรม หากขอบข่ายสาระมาตรฐานมากเกินไป
ต้องใช้เวลามาก

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
แนวคิดอิงมาตรฐานและกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับ ในรายวิชาอ่ืนๆ และในสถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับความสำาคัญจำาเป็น 
สำาหรับรายวิชานั้นๆ 
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2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
แนวคิดอิงมาตรฐานและกระบวนการออกแบบ
ยอ้นกลบัในรายวชิาคณติศาสตร ์ตามความจำาเปน็

ในมาตรฐานอื่นๆ และศึกษาผลการใช้ในประเด็น
อื่นด้วย 
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