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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพและความต้องการการพัฒนาครูเพื่อ
จัดการเรียนรู้ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ และ 3) ตรวจสอบร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ การดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1
ร่างรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดการเรียนรู้
ระยะที่ 3 ตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าด้านสภาพเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
มีค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง 0.33-0.72 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ด้านความต้องการเกี่ยวกับ
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.33-0.78 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.97 และด้านสภาพเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.36-0.71 ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ด้านความต้องการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.43-0.72 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปี
การศึกษา 2557 จานวน 110 คนการได้มาของกลุ่มเป้าหมายใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนา
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาร่างหลักสูตรและตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่วนประกอบ
ของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารการเรียนรู้ และการวางแผนการสอน 2) การใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 3) การประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิ ง
พัฒนาการผู้เรียน 4) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ของตนเองและผู้เรียน 5) การ
จั ด ประสบการณ์ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ส าหรั บ กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่
เป็นพื้นฐาน 3) รายละเอียดของขั้นตอนและลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน 4) ผลของการจัดการ
เรียนรู้และผลการส่งเสริม หรือการประเมินการเรียนการสอน
2. ผลการสร้างหลักสูตรภายหลังจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายด้านเกี่ยวกับสภาพและความ
ต้องการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสร้างหลักสูตรตามสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ ที่

ได้จากการสังเคราะห์เป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน
2) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดแทรกเนื้อหาวิธีการสอนที่เหมาะสมให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น 3) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 4) การประเมินผล การเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กาหนดทาให้ได้
ร่างหลักสูตรประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการฝึกอบรมและ
หัวข้อวิชาฝึกอบรม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม สื่อ
การฝึกอบรม และการประเมินผล
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าความสอดคล้องในภาพ
รวมอยู่ ระหว่ าง .80-1.00 แสดงว่ า หลัก สูต ร มี ค วามเหมาะสมและความสอดคล้อ งตามเกณฑ์ที่
กาหนดและยอมรับได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาครู, การจัดการเรียนรู้
ABSTRACT
The purposes of this study were 1 ) to study the facts and need development
the teachers for learning management, 2) to develop the training curriculum
development the teachers for learning management, and 3) to training course checking
development the teachers for learning management. There were 3 phases: 1) Construct
a model develop the teachers for learning management, 2 ) Training curriculum
construction, and 3) Training course checking development the teachers for learning
management. The research instrument was a rating scale questionnaire which divided
into 4 parts; The fact of competence of teachers in teaching had a discrimination power
values ranging from 0.33 to 0.72 and reliability coefficient of a whole set was0.97. The
needs of competence of teachers in teaching had a discrimination power values ranging
from 0.33 to 0.78 and reliability coefficient of a whole set was 0.97. The fact of teaching
process had a discrimination power values ranging from 0 . 36 to 0 . 71 and reliability
coefficient of a whole set was 0.97. The needs of teaching process had a discrimination
power values ranging from 0 . 43 to 0 . 7 2and reliability coefficient of a whole set was
0.97. The target group consisted of 110 administrators and Mathematics teachers under
the Secondary Educational Service Area Office 23 in the academic year 2 0 1 4. The
targets were selected by Multi-stage sampling. The computer software program was
used to analyze the data in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation.
Finally, edit the curriculum, investigate the curriculum by the expert.
The findings were as follows:
1. The factors of the competence of teachers learning management Included
1) The communication skills development and teaching planning. 2) Using appropriate
teaching. 3) Evaluation consistent with the learning. 4) Adoptiontechnology to improve

teaching.5 ) Arrangement experience on the learner-centered. There were 4 factors of
teaching process: 1) Aim setting of teaching. 2) Basedtheory, principles and concept3)
Step and procedure of activities. 4) Result of teaching evaluation.
2 . The results of curriculum editing revealed that the facts and need was at
the high level. Construct the curriculum into 4 units 1) Communication and planning
teaching. 2) Arrangement experience on the learner-centered. 3) Adoptiontechnology
to improve teaching.4) Teaching evaluation. The structure of the curriculum included
introduction, objectives, units and topics, behavioral objectives, contents, activities and
method, media, and evaluation.
3. The results of curriculum evaluation revealed that the appropriation of the
curriculum was 3.91 and the index of item–objective congruence level of the
knowledge management curriculum was between .80-1.00.The curriculum
appropriation and the item–objective congruence level can be accepted.
Keywords: teachers development, learning management
บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้มีแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 4 ด้านหลัก ๆ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็น ผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 5) การจัดการ
เรียนการสอนของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมืออาชีพจึงต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้เรียนจาก
ประสบการณ์ตรง มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์อย่างยั่งยืนพร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาเป็นที่ยอมรั บของสังคมและประเทศชาติในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)
สภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชา
หลักที่นักเรียนไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร การจัดกิจกรรม จัดกระบวน
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคานวณพื้นฐาน มีความสามารถ
ในการคิ ด ในใจ ตลอดจนพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ความสามารถทางคณิต ศาสตร์ไ ด้อ ย่ า งเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งการจัดสาระทางคณิตศาสตร์ คานึงถึงความยากง่าย ความต่อเนื่องและลาดับขั้นตอนของ
เนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงลาดับขั้นการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักเรี ยน

คณิตศาสตร์ และแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่สมดุล ทั้งสามด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม โดยครูควรพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
หลักการของการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง โครงสร้ า งระบบบริ ห ารของการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
การศึกษาต่อเนื่อง วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สื่อการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาต่อเนื่อง
การติดตาม และประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และการเทียบระดับ และเทียบโอนผลการเรียน
ตลอดจนการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จานวนเท่าใด มีโครงสร้าง
และความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ปั จจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่กาลังศึกษา ซึ่งจะ
ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก ชนก
นารถ ชื่นเชย (2550 : 179-180)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 23 พบว่ า นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ไ ม่ ดีต่ อ วิชา
คณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่า ดังจะเห็นได้จาก
การทดสอบระดับชาติ คือ คะแนน O-NET ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคะแนนที่สูงที่สุดโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 33.27 คะแนน และคะแนนที่ต่าที่สุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 20.95 คะแนน ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คะแนนที่สูงที่สุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 24.81 คะแนน และคะแนนที่ต่าที่สุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13.75
คะแนน จากแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้สร้าง
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในลักษณะหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน นาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่ งเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของงานวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพและความต้องการ การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
2. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการพั ฒ นาครู เ พื่ อ จั ด การเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
3. ตรวจสอบร่า งหลั กสู ตรฝึ กอบรมการพั ฒ นาครู เพื่ อ จัด การเรีย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ จากแนวคิด ทฤษฎีนักวิชาการต่าง ๆ แล้วนามาบูรณาการเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย ครั้งนี้ดังรายละเอียดในภาพประกอบ

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
1) ครูมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการ
สอน
2) ครูมีการใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3) ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน
4) ครูมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนของตนเองและผู้เรียน
5. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กระบวนการการจัดการเรียนรู้
1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
2) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
3) รายละเอียดของขัน้ ตอนและลาดับขั้นตอนของ
กิจกรรมที่ใช้สอน
4) ผลของการจัดการเรียนรู้และผลการส่งเสริม
หรือการประเมินการเรียน การสอน

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. หน่วยการฝึกอบรมและหัวข้อ
วิชาฝึกอบรม
-จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
-เนื้อหาการฝึกอบรม
-สื่อการเรียน
-กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม
-การประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม

รูปแบบการพัฒนาครูเพือ่ จัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ภาพประกอบ1
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย 23
สังกัดสานักงานเขตพื
้นที่การศึกษามั
ธยมศึกษาเขต

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ร่างรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นามาสังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ต้องการศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบที่ได้จากการ
สังเคราะห์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่1) การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้และการวางแผนการสอน
2) การสอน ที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรีย นรู้ ที่จัด ให้ผู้เรีย นและอิงพั ฒนาการผู้เรี ยน 4) การนาเทคโนโลยี ม าใช้
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและผู้เรียน 5) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และใช้
กระบวนการจั ดการเรีย นรู้ ที่ได้ จากการสังเคราะห์จ านวน 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐาน 3) ขั้นตอนและลาดับขั้นตอน
ของกิจกรรมที่ใช้สอน 4) ผลของการจัดการเรียนรู้และผลการส่งเสริม หรือการประเมินการเรี ยนการ

สอน ต่อมาได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือจากองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
จ านวน 4 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการเกี่ ย วกั บ สถานภาพ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ สถานภาพ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสูงสุด ประสบการณ์ห รือ อายุ ราชการในการ
ปฏิบัติงาน จานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
จานวน 30 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามสภาพและความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 39 ข้อ รวมทั้งหมด 73 ข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้นาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา โดยผลจากการศึกษาพบว่า เครื่องมือมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาระหว่าง .60-1.00 หลังจากนั้นได้นาไปใช้กับกลุ่มทดลองในโรงเรียนปิยะ
มหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 2
คน และครู ผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนปิ ยะมหาราชาลัย จ านวน 20 คนและโรงเรียนนครพนม
วิทยาคม จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้าน
สภาพเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 ส่วนด้าน
ความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95
ด้านสภาพเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93 ส่วนด้านความต้องการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 แสดงว่าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไปได้ ผล
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยกับกลุ่ม เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 12 คนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จานวน 98 คน รวม 110 คน ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และ
ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งได้รับคืนครบตามจานวน ที่ต้องการคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สภาพและความต้องการของสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้และกระบวนการการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียน พบว่า ด้านความต้องการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม สูงกว่าด้านสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.35 และ 4.22 ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับความต้อ งการ พบว่า ด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ ด้านการสอนที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เท่ากับ 4.36 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน เท่ากับ 4.35 ด้าน
การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและผู้เรียน เท่ากับ 4.35 และด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เท่ากับ 4.31 ตามลาดับ ส่วนความต้องการเกี่ยวกับกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้รายด้าน พบว่า ความต้องการเกี่ยวกับการผลของการจัดการเรียนรู้แล ะผลการ
ส่งเสริม หรือการประเมินการเรียนการสอน เท่ากับ 4.34 รองลงมา คือ รายละเอียดของขั้นตอนและ
ลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน เท่ากับ 4.23 ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน เท่ากับ 4.16
และการกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เท่ากับ 4.15 ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นพบว่าสภาพปัจจุบันและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนอยู่ในระดับยอมรับได้และเหมาะสาหรับการจัดทาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้คาแนะนาในการ
จัดทาหลักสูตรเป็น 4 หน่วยหลักได้แก่ 1) การสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 2) การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 4) การ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ทั้งนี้ให้บูรณาการ การสอนที่เหมาะสม
เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในหน่วยการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ได้หน่วยการฝึกอบรมจานวน 4 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) การสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 2) จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ 3) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ซึ่งมีโครงสร้างคือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3) หน่วยการฝึกการอบรมและหัวข้อวิชาฝึกอบรม ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองค์ประกอบย่อย 5
รายการ คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้
และการประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งจะได้ร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
ระยะที่ 3 ตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
หลักสูตรผลการตรวจสอบพบว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความสอดคล้องส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม
พบว่า ส่วนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น นอกจากนี้ยังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ 1) ให้
ปรับปรุงแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2) ให้ปรับปรุงเวลา
ในการอบรมให้เหมาะสม
การปรับปรุงหลักสูตรโดยนาผลจากการประเมินร่างหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญนามา
เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของร่างหลักสูตร ถ้าค่าเฉลี่ยของส่วนประกอบของหลักสูตร เท่ากับ 3.51 ขึ้นไป แสดงว่ามี
ความเหมาะสมมาก ผู้วิจัยกาหนดให้คงไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม และผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องใน
ส่วนประกอบของหลักสูตร แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1-4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ด้านความพึงพอในการฝึกอบรม และ
ด้านความสามารถของวิทยากรดาเนินการฝึกอบรม ถ้าค่าความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป แสดงว่ามี
ความสอดคล้องและนาไปใช้ในการวิจัยได้และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเพื่อให้
หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ปรับปรุงแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และให้ปรับปรุงเวลาในการอบรมให้เหมาะสมทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ฝึกอบรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ภายหลังจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร ส่งผลให้ผู้วิจัยได้
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมและความสอดคล้องตามเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับได้ตามกระบวนการวิจัย
ตั้งแต่การสังเคราะห์กรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ อศึกษาสภาพและความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

กาหนดแนวทางการสร้างหลักสูตร การสร้างและการตรวจสอบหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ทาให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถนาไปใช้ใน
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้ต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จานวน 45 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด
346 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 45 คน และ ครูคณิตศาสตร์ จานวน 301 คน ปีการศึกษา 2557
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2557 จานวน 110 คน
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 12 คน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จานวน 98 คน การได้มาของ
กลุ่มเป้าหมายใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จาแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพและความต้องการเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 สภาพและความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือราชการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. ส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
ทั้งหมด จานวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความตรงตามของเนื้อหา (IOC) ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
สรุปผลการวิจัย
ผลการดาเนินการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่ามีผลการวิจัยดังนี้
1. องค์ประกอบสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 2)การใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย น 3) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นและอิ ง

พัฒนาการผู้เรียน 4) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและผู้เรียน 5) การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน 3)
รายละเอียดของขั้นตอนและลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน 4) ผลของการจัดการเรียนรู้และผล
การส่งเสริม หรือการประเมินการเรียนการสอน
2. ผลการสร้างหลักสูตรภายหลังจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายด้านเกี่ยวกับสภาพและความ
ต้องการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสร้างหลักสูตรตามสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ ที่
ได้จากการสังเคราะห์เป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การสื่อสารการเรียนรู้และการวางแผนการสอน
2) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดแทรกเนื้อหาวิธีการสอนที่เหมาะสมให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น 3) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 4) การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กาหนดทาให้ได้ร่าง
หลักสูตรประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการฝึกอบรมและหัวข้อ
วิชาฝึกอบรม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม สื่อการ
ฝึกอบรม และการประเมินผล
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 3.91และมีค่าความสอดคล้องในภาพ
รวมอยู่ระหว่าง .80-1.00แสดงว่าหลักสูตมีความเหมาะสมและความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
และยอมรับได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
1. ผลการร่างรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเลือกองค์ประกอบ
ที่มีความถี่ร้อยละ 40 ขึ้นไปในการกาหนดองค์ประกอบที่ต้องการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ทาให้ได้องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ครูในการจัดการเรียนรู้จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ครูมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้
และการวางแผนการสอน 2) ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่
จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน 3) ครูมีวิธีการใช้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและผู้เรียน 5) ครูมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และยังได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ ผลจากการสั งเคราะห์ ท าให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ 4 องค์ ป ระกอบ
ประกอบด้วย 1) ทฤษฏี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน 2) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอน 3) รายละเอียดของขั้นตอนและลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน 4) ผลของการจัดการเรียนรู้
และผลการส่งเสริม หรือการประเมินการเรียนการสอน เมื่อได้องค์ประกอบที่ต้องการศึกษาผู้วิจัยได้
สร้ า งเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความต้องการเกี่ยวกับ

สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ งได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประเด็นที่มีสภาพและความต้องการ ในระดับมากถึงมากที่สุด มาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร ผล
การศึกษา พบว่า ด้านสภาพและความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 และ 4.35 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าด้านความต้องการ
เกี่ยวกับสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ด้านสภาพและความต้องการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 และ 4.22 ตามลาดับ แสดงให้
เห็นว่าด้านความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ผู้วิจัยจึงได้เลือกทุกประเด็นมาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับคาแนะนาจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
สร้างหลักสูตรจานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ตามประเด็นที่ได้จากการสังเคราะห์ได้แก่ 1) การสื่อสารการ
เรียนรู้และการวางแผนการสอน 2) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดแทรกเนื้อหา
วิธีการใช้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 4) การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้จะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในประเด็นที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กุลประภัสสร์ สิงห์บุระอุดม (2551 : 36) และเมธีณัฐ รัตนกุล (2553 : 20) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรซึ่งได้กาหนดขั้นตอนที่สาคัญในการสร้างหลักสูตร คือ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และการสารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถจัดเนื้อหาของหลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในการวิจัยในครั้งนี้ได้มาจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด แนวทางการสร้างหลักสูตร
การสร้ า งและการตรวจสอบหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ 1) การสื่อสารการ
เรียนรู้และการวางแผนการสอน 2) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3) การนาเทคโนโลยี
มาพัฒนาการเรียนการสอน 4) การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
สาหรับเนื้อหาในการอบรมตามหลักสูตรในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะของครู ในการจัด การเรีย นรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน 2) การ
กาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 3) รายละเอียดของขั้นตอนและลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่
ใช้สอน 4) ผลของการจัดการเรียนรู้และผลการส่งเสริมหรือการประเมินการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช (2549 : 22-24); วราภรณ์ ภูภักดิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
3. ผลการตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผลการตรวจสอบหลั ก สู ต รโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นความเหมาะสมและความสอดคล้ อ ง
ส่วนประกอบของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

3.91และมีค่าความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ .97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดและยอมรับได้ภายหลังจากการตรวจสอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปรับปรุงแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและ
ปรับเวลาในการอบรมให้มีความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แล้ว จากคาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกับแนวคิดของ กิติภา หิมพานต์
(2555 : 79-87); กันตา พรานป่า (2556 : 306) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและใช้
กระบวนการตรวจสอบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดจุดประสงค์ใน
การฝึกอบรม การกาหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสม การวัดผลและประเมินผลรวมทั้งการกาหนดวิธีการ
และส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมทาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการนาไปใช้จริง
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. วิทยากรในการฝึกอบรมหรือผู้ที่นาหลักสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของโครงสร้าง
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
2. วิทยากรและคณะผู้จัดการอบรมควรออกแบบกิจกรรมการอบรมให้มีความน่าสนใจ เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม
3. ควรศึกษาสภาพและบริบทของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
4. ภายหลังจากการฝึกอบรมควรมอบหมายหน้าที่ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์อย่างน้อย 1 ภาระ
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการนาความรู้จากการอบรมไปใช้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ควบคู่กับการสารวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกาหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลผลที่
เกิดขึ้น
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