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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะครูคณิตศาสตร ์ระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ 2) พฒันารปูแบบการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณติศาสตร ์ของนกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก ่ครผููส้อนคณติศาสตร ์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจาก 60 โรงเรียน ในโรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
27 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 212 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จำานวน 201 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก ่
1) คู่มือรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน และวิธีดำาเนินการตามรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบสอบถามสภาพปัญหา และความต้องการ
จัดการเรยีนรู ้เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะครคูณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 3) แบบสอบถามความ
คดิเห็นศกึษานิเทศกท์ีม่ตีอ่รปูแบบการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูตามแนวคดิกระบวนการชีแ้นะ เพือ่พฒันา
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ความสามารถดา้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ สถติทิีใ่ชว้เิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1. การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพ้ืนฐาน สภาพปญัหาและความตอ้งการจดัการเรยีนรู ้เพือ่เสรมิ
สร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ความต้องการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังมีปัญหาและต้องการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดย
รวมอยู่ในระดับมาก การกำาหนดนิยามพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ พบว่า ด้านการ
คิดและการใช้เหตุผล ครูมีปัญหาและต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด ควรจัดเสริมสร้าง
สมรรถนะครู โดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. การพฒันารปูแบบการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูตามแนวคดิกระบวนการชีแ้นะ เพือ่พฒันาความ
สามารถดา้นการใหเ้หตผุลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีผู่ว้จิยัไดส้งัเคราะห์
จากแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องได้องค์ประกอบของรปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะคร ู4 องค์ประกอบ คอื 
1) หลกัการของรปูแบบ 2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 3) ขัน้ตอนการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูและ 4) การ
วดัและประเมนิผล โดยมขีัน้ตอนการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูประกอบดว้ย 5 ขัน้ ไดแ้ก ่ขัน้ที ่1 การสรา้ง
ความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 การวางแผนสอนงานและเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 การสะท้อน
ผลหลังการปฏิบัติและขั้นที่ 5 การตรวจสอบติดตามผล 

ซึง่ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ โดยผู้เชีย่วชาญ พบว่า รปูแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมาก 

3. การศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การเสริมสร้างสมรรถนะครู กระบวนการชี้แนะ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การคิดและ
การใช้เหตุผล

Abstract
This research study aimed to: 1) investigate problems and needs for the learning 

management that helps increase capacities of mathematics teachers at the lower-secondary  
level, 2) develop a teacher competency enhancement model based on the coaching  
processes to enhance mathematical reasoning abilities of lower-secondary students, 3) find 
out the educational supervisors’ opinions on the model designed. The samples of the study 
comprised 212 mathematics teachers at the lower-secondary level from 60 schools under 
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jurisdiction of the Office of Secondary Educational Service Area 27, who were selected 
through the simple random sampling technique ; and 201 educational supervisors in charge 
of the mathematics learning strand from 42 educational service areas, who were selected 
through the purposive sampling technique. This study was conducted in the academic year 
2015. The research instruments included: 1) a teacher competency enhancement manual 
that illustrated the steps and procedures for increasing the teacher’s capacities based on the 
coaching processes in order to enhance mathematical reasoning abilities of lower-secondary 
students, 2) a survey on problems and needs for the learning management to enhance  
capacities of mathematics teachers at the lower-secondary level, 3) A questionnaire  
concerning the educational supervisor’s opinion on the model designed. The statistics  
used included percentage, mean, and standard deviation. 

The study results showed that:

1. According to the study and analysis of basic data, problems and needs, it was 
found that the needs for increasing capacities of mathematics teachers at the lower-secondary 
level was overall at the high level. In terms of identifying behaviors as “mathematical compe-
tencies”, there were some problems associated with thinking and reasoning abilities of the 
teachers, and their needs in developing the learning management were at the highest level. 
To solve such problems, it is suggested that the teacher’s capacities be enhanced through 
the application of the coaching processes so that mathematical reasoning abilities of lower-
secondary students would increase, as well.

2. Based upon the synthesis of data obtained from review of related notions and 
theories, the a competency enhancement model contained four main elements including 1) 
model principles, 2) model objectives 3) steps to enhance teacher capacities, and 4) assess-
ment and evaluation. There were five steps involved in enhancing the teacher’s capacities 
namely, Step 1: Creating a relationship, Step 2: coaching plan and learning, Step 3: Action, 
Step 4: Reflection and Step 5: Monitoring and following-up. According to the experts, the 
appropriateness of the model’s learning management was at the high level. 

3. The educational supervisors’ opinions on the teacher competency enhancement 
model based on the coaching processes to increase mathematical reasoning abilities of 
lower-secondary students were overall at the high level. 

Keywords: Teacher competency enhancement, coaching processes, mathematical  
reasoning, thinking and reasoning
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บทนำา
การจดัการศกึษาคณติศาสตรใ์นศตวรรษ

ที ่21 ควรเป็นการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนเป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากร
ที่มีค่า มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะได้
เป็นกำาลังของชาติสืบไป การสอนคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 นี้ จำาเป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้
คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมา
พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ รู้คณิตศาสตร์อย่างทัน
สมัยสมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน
ไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ นอกจากนี้
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้  
จะตอ้งเปน็การจดัการศกึษาทีช่่วยเพ่ิมพูนคุณภาพ
ชวิีตให้สงบสขุ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ท่ีเจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
แต่การสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จำาเป็นต้องให้ผู้
เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะ
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง 
และสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในการแกป้ญัหาตา่งๆ 
ได้ 

การชี้แนะเป็นกระบวนการแนะนำา การ
สอนงานแบบรายบุคคลเพ่ือพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำางาน 
(Blanchard and Thacker, 2004: 268) 
กระบวนการน้ีจะช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมาย
การทำางานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สร้างให้
บุคคลมีความเข้มแข็งข้ึน ภูมิใจในตนเอง แสดง
ความสามารถซ่ึงเปน็ผลตอ่การทำางานทีจ่ะตามมา 
(Mink, Owen and Mink, 1993: 2) บุคคลเมื่อ
ไดร้บัการชีแ้นะจะสามารถเขา้ใจและจดจำาสาระได้
ถึงร้อยละ 90 ของความรู้ทั้งหมดที่จัดให้ และเมื่อ
เวลาผา่นไปกย็งัคงจดจำาความรู้น้ันได้ และสามารถ
นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้ถึงร้อย
ละ 90 ของความรู้ทั้งหมดที่จัดให้ (Gottesman, 

2000: 127) นบัไดว้า่การชีแ้นะ นา่จะเปน็วธิกีาร
ในการพัฒนาครูได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 

เมื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของครู
ผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
พบวา่ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ที่
ผา่นมายงัขาดทกัษะในการจดัการเรยีนรู ้ทีพ่ฒันา
สมรรถนะทางคณติศาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้
เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การคิด ใช้ และตีความ
คณิตศาสตร์ในบริบทที่หลากหลายรวมถึงการ
ให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ และการใช้
แนวคิดกระบวนการ ข้อเท็จจริงและเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ในการบรรยาย อธิบายและทำานาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ส่วนปัญหาด้านผู้เรียน พบ
ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ไม่
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำาการบ้าน และ
ผลการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตาม
แนว PISA พบว่า ด้านการคิดและการใช้เหตุผล
ทางคณติศาสตร ์จะต่ำาสดุ (สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27, 2555: 23) 

จากปัญหาดังกล่าว การพัฒนาครูจึงเป็น
วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มพูนทักษะให้แก่ครูเพื่อให้มีความ
รู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและสามารถนำาความรู้
ทีไ่ดร้บัไปประยกุต์ใชใ้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ผู้วิจัยเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีบทบาทสำาคัญในการ
กำากบัดแูลการจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
คิดและ ใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่
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ผู้วจิยัเชือ่วา่จะสามารถพัฒนาครใูหม้คีวามรู ้ความ
สามารถในการพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 
ทีร่องรบัการยกระดบัคุณภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ตามแนวทางการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ของ PISA ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์หน่ึงในการจัดลำาดับ
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
ความน่าลงทุนของประเทศได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการจดัการเรยีนรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น 

3 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว ามคิ ด เ ห็ น ข อ ง
ศึกษานิ เทศก์ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน 

 1.1 การศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น โดยใช้การวิจัยเชิงสำารวจ 

 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จาก 60 โรงเรียน ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
ปีการศึกษา 2557 จำานวน 470 คน

 ก ลุ่มตัวอย่าง ไ ด้แก่  ครู ผู้สอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 60 
โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2557 
จำานวน 212 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

 1 .2 การวิ เคราะห์สภาพความ
ต้องการพื้นฐานในบริบทที่เกี่ยวข้องที่จะนำามา
ใช้ ในการออกแบบการวิจัย โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม   

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมการสนทนา
กลุม่ ประกอบดว้ย ศกึษานเิทศกด์า้นคณติศาสตร ์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตร รวม 20 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชาติ
ขึ้นไป และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่
ผู้วิจัย 

2. การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูป
แบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 2.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา 
จำานวน 420 คน 
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 2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ศกึษานเิทศก ์
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา 
ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จำานวน 201 คน ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 

2. ตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น

ตัวแปรตาม ได้แก่

 1) ความรู้ ความเข้าใจของครูใน
การพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

 2) ความสามารถของครูในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความ
สามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 3) ความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 4) ความพึงพอใจองครูที่ มีต่อ 
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ (coaching) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 1) คู่มือรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู 

 2) แบบสอบถามสภาพปัญหา และ
ความต้องการจัดการเรียนรู้

 3) แบบสอบถามความคิดเห็น

ศึกษานิ เทศก์ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ 

4. ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาข้อมูล 
พื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ตำารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การวิจัยเอกสาร 

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการจดัการเรยีนรู ้เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงสำารวจ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพความ
ต้องการพื้นฐานในบริบทที่เกี่ยวข้องที่จะนำามาใช้ 
ในการออกแบบการวิจัย โดยใช้การสนทนากลุ่ม 

การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการ
ชีแ้นะ เพือ่พฒันาความสามารถดา้นการใหเ้หตผุล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การร่างรูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิเพือ่ตรวจสอบยนืยัน 
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การสัมมนาอิง
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประเมิน โดยอาศัยวิธี



Journal of Education, Mahasarakham University 201 Volume 11 Number 3 July-September 2017 

การสัมมนาอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีขั้นตอนของ
การพัฒนากรอบแนวคิดในการสัมมนา อิงกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ศึกษาข้อมูล และเลือกผู้ทรง
คุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพ่ือให้
เกดิความเช่ือม่ันของรปูแบบทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้
เช่ียวชาญด้านหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการ
ศึกษา ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การนิเทศการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารการ
ศกึษา จากน้ันกำาหนดกรอบแนวคดิในการสมัมนา
อิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะคร ูและวเิคราะหข์อ้มลู โดยการสรปุจาก
การเคราะห์เนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็น
ศึกษานิ เทศก์ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น เพื่อเผยแพร่นำาไปใช้ ขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

5. สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูในการวจิยั
ในครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่า
เฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
(Dependent Samples)

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 การหาความเทีย่งตรง (Validity) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง 
IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำา. 2553: 111)

  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้น
ฐาน สภาพปญัหาและความตอ้งการจดัการเรยีนรู ้ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ต้องการจัดการเรียนรู้  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ยังมีปัญหาและต้องการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก การ
กำาหนดนิยามพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ พบว่า ด้านการคิดและการใช้เหตุผล 
ครูมีปัญหาและต้องการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้ระดับมาก ควรจัดเสริมสร้างสมรรถนะครูโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องได้องค์ประกอบของรูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะครู 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลัก
การของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) 
ขั้นตอนการเสริมสร้างสมรรถนะครู และ 4) การ
วัดและประเมินผล โดยมีข้ันตอนการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การสร้างความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 การวางแผนสอน
งานและเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 
4 การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติและขั้นที่ 5 การ
ตรวจสอบติดตามผล 
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ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับ
มาก 

3. การศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์
ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู ตาม
แนวคิดกระบวนการช้ีแนะ เพ่ือพัฒนาความ
สามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยรวมมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ 
(coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น มปีระเด็นทีจ่ะนำามาอภปิราย 
ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบ
ว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู
คณติศาสตร ์ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ยังมปีญัหา
และต้องการพัฒนาเพ่ิมขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และจากการกำาหนดนิยามพฤติกรรมบง่ช้ีตาม
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ พบว่าด้านที่มีสภาพ
ปัญหามากทีสุ่ด คอื ด้านการคดิและการใช้เหตผุล 
ครูมีปัญหาและต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ครูมีความต้องการใน
การพัฒนาด้านการคิดและการใช้เหตุผลมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิสุทธิ์ เวียงสมุทร 
(2552: 95-100) พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
คณุลกัษณะของครผููส้อนคณิตศาสตร ์อยู่ในระดบั
ปรับปรุง และมีความต้องการที่จะได้รับการอบรม

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุรีรัตน์ พินิจ
มนตรี (2554) พบว่า ครูผู้สอนเห็นว่า สภาพการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากทั้ง 
4 ด้านไดแ้ก ่ดา้นวิธกีารพฒันาตนเอง ดา้นเทคนคิ
การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้านกระบวนการ
พัฒนาตนเอง และด้านผลการปฏิบัติงาน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ตามแนวคิดกระบวนการช้ีแนะ 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องได้องค์ประกอบของรูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะครู 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลัก
การของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) 
ขั้นตอนการเสริมสร้างสมรรถนะครู และ 4) การ
วัดและประเมินผล โดยมีข้ันตอนการเสริมสร้าง
สมรรถนะครู ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การสร้างความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 การวางแผนสอน
งานและเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 
4 การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติและขั้นที่ 5 การ
ตรวจสอบติดตามผล 

ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับ
มาก ซึ่งได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า CP-
PRT Model ดังมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ เป็นขั้น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ชี้แนะ และผู้
ถกูชีแ้นะ เพือ่ใหเ้กดิความไว้วางใจในการสอนงาน
สอดคล้องกับ Hargrove (2000: 137-217) ได้
เสนอรูปแบบการชี้แนะ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พัฒนา
พันธสัญญาในการชี้แนะ และจุดที่ต้องการพัฒนา 
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ประกอบด้วย 1.1) สะท้อนประสบการณ์ชีวิต
เพื่อให้ได้จุดที่ต้องการพัฒนา 1.2) สะท้อนว่าจะ
ทำาอย่างไรที่ทำาให้จุดที่ต้องการพัฒนานั้นบรรลุ
ผลสำาเร็จได้ 1.3) สื่อสารแนวคิดที่ได้ผ่านแนวคิด 
เรื่องราว อุปมา หรือตัวอย่าง 1.4) แสวงหาท่าที
ในการชี้แนะที่เหมาะสม 2) สร้างความสัมพันธ์ 
และวางแผนทำาสัญญาการชี้แนะ 3) วางแผนเป้า
หมายทีต่อ้งการไปให้ถงึรว่มกนั ประกอบด้วย 3.1) 
ไม่บอกว่าควรทำาอะไร แต่ให้คิดไปด้วยกัน 3.2) 
ร่วมกันคิดว่าเราจะพัฒนาไปถึงจุดใดและเคารพ
ในสัญญานั้น 4) วางเป้าหมายความสามารถ 5) 
ดำาเนินการตามแผน การย่อยเป้าหมายเพ่ือเป็น
แนวทางในการดำาเนินการ 6) จัดให้มีการทบทวน 
และการเรียนรู้ที่ได้ ประกอบด้วย 6.1) ให้ความ
เอื้ออาทรกัน แต่เป็นไปตามแผน ไม่ผ่อนผัน 6.2) 
สง่เสรมิการเรียนรูไ้ปพรอ้มกนัในขณะทำางาน 6.3) 
ท้าทายให้มีการพัฒนาเร็วขึ้น

ขั้นที่ 2 การวางแผนสอนงานและเรียนรู้  
เป็นขั้นวางแผนและกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกับเกี่ยวกับ
หลักการ ความสำาคญั แนวคดิทฤษฎีการออกแบบ
และการจัดการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งสมรรถนะครเูกีย่ว
กับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สอดคล้องกับ 
Mink, Owen และ Mink (1993: 149-156) 
เสนอว่าขั้นตอนการชี้แนะมีดังนี้

 1) ระบุเป้าหมายในการเรียนรู้ ควร
เป็นเป้าหมายที่ร่วมกันระหว่างผู้ช้ีแนะและผู้รับ
การชีแ้นะ เป้าหมายตัง้อยู่บนความตอ้งการจำาเป็น
ของผู้รับการชี้แนะ ซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างจุด
ท่ีต้องการไปให้ถึงกับสภาพที่เป็นอยู่ เป็นความ
ปรารถนาในการพัฒนาของตัวผู้รับการช้ีแนะ 
สมรรถภาพที่ต้องการพัฒนาน้ันมักเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ เจตคติ ทักษะหรือพฤติกรรม 

 2) การวิเคราะห์สมรรถภาพ ในแต่ละ
สมรรถภาพสามารถแบง่ออกเปน็ขัน้ตอนย่อย การ

วเิคราะหจ์ะชว่ยบอกวา่มจีดุใดทีต่อ้งพฒันา ซึง่จะ
ชว่ยให้ผูร้บัการชีแ้นะไดเ้รยีนรูวิ้ธกีารเรียนรู ้(metal 
earning) ของตนเอง 

 3 )  การพัฒนา กิจกรรม  การ
เรียนเป็นการดำาเนินการให้ผู้รับการช้ีแนะได้ใช้
สมรรถภาพที่จำาเป็นในการทำางาน 

 4) การออกแบบตารางการช้ีแนะ 
เป็นการช่วยให้จัดการช้ีแนะภายในเวลาที่เหมาะ
สม ซึง่ตอ้งพจิารณาเรือ่งทกัษะทีจ่ะฝกึ ลำาดบัขัน้ใน
การสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการฝึกประเมิน
ผลการเรียนรู้ 

 5) การดำาเนินการชี้แนะ แบ่งเป็นขั้น
ยอ่ยดงันี ้5.1) การเตรยีมการ ตอ้งทำาความกระจ่าง
ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะว่า เป้าหมายคือ
อะไรด้วยวิธีการอะไรโดยอยู่ในบรรยากาศความ
สัมพันธ์ที่ดี 5.2) การนำาเสนอสมรรถภาพที่จะ
เรียน แต่ละคนมีอัตราในการเรียนที่แตกต่างกัน 
ซึง่ควรจดัใหเ้หมาะกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
5.3) การใหผู้รั้บการชีแ้นะไดฝ้กึปฏบิตั ิโดยการนำา
ความรูห้รอืทกัษะใหมไ่ปใช้ 5.4) การใหข้อ้มลูปอ้น
กลับ 5.5) การประเมินและติดตามผลทั้งหมด 

ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน เป็นขั้น
การนำานวัตกรรมจากการออกแบบการเรียนรู้ที่
สร้างจากขั้นที่ 2 สู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
โดยมีผู้ช้ีแนะ เป็นให้การชี้แนะอย่างสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับธัญพร ชื่นกลิ่น (2553) ได้พัฒนา
รูปแบบการโค้ช พีพีซีอี ซึ่งมีกระบวนการดำาเนิน
การ 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ 
มีกิจกรรมดำาเนินงานดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล 2) การให้
ความรู้และการฝึกทักษะเกี่ยวกับการโค้ชและการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ 
3) ร่วมกันเลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ส่ง
เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) ร่วมกันเยี่ยม
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ชั้นเรียนซึ่งกันและกัน ระยะที่ 2 ระยะวางแผน
การโค้ช ประกอบด้วย 1) การร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรยีนรู ้ทีส่ง่เสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
2) การร่วมกันวางแผนการโค้ช/ปฏิทินการโค้ช 

ระยะท่ี 3 ระยะการปฏิบัติการโค้ช 
ประกอบด้วย 1) การประชุมปรึกษาหารือร่วม
มือ 2) การสังเกตชั้นเรียนซึ่งกันและกัน 3) การ
ทบทวนย้อนคิดหลังการสังเกตชั้นเรียน 4) การ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 5) การ
ทบทวนย้อนคิดหลังการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการ
โคช้ ประกอบดว้ย 1) การประเมนิผลกอ่นการโคช้ 
2) การประเมินผลระหว่างโค้ช 3) การประเมิน
ผลหลังสิ้นสุดการโค้ช 4) สรุปและเผยแพร่ความรู้

ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ 
เป็นขั้นการนำาผลจากการจัดการเรียนรู้ ในขั้นที่ 
3 มาวิเคราะห์มีการสะท้อนผลแบบอิสระและรับ
การชี้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับนเรศินี  
หวลระลึก (2552:71-74) ได้ศึกษาการโค้ชความ
สามารถในการดแูลโรคหอบหดืในเด็กกอ่นวยัเรยีน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ระยะ
สร้างสัมพันธภาพ เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างโค้ชกับผู้ดูแลและวางแผนรวมทั้งกำาหนด
เป้าหมายร่วมกันกับผู้ดูแล ขั้นตอนที่ 2 ระยะการ
ดำาเนินงาน โคช้ตามแนวทางทีก่ำาหนด โดยผูศ้กึษา
อธบิายวธิกีารปฏบิติัเพือ่ดูแลเดก็ทีม่อีาการจบัหดื
เฉียบพลันและผลที่เกิดขึ้น การพิจารณาร่องรอย
ของการทำางานร่วมกัน โดยการสังเกตและการใช้
คำาถาม แก้ไขปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะผลการโค้ช เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้
ดูแลสรุปผลการโค้ช เพื่อให้ได้หลักสำาคัญไปปรับ
การดูแลเด็ก รวมทั้งการตกลงกันเรื่องความช่วย
เหลืออ่ืนๆ โดยมีผู้ศึกษาให้คำาแนะนำาให้กำาลังใจ
แก่ผู้ดูแล และนัดหมายเกี่ยวกับการประเมินผล

ครั้งต่อไป

ขัน้ที ่5 การตรวจสอบ ตดิตามผล เปน็ขัน้
ท่ีครูสรุปผล การปฏิบัติงาน และนำาเสนอผลงาน
เพื่อสร้างความภูมิใจร่วมกันรวมทั้งขยายผลสร้าง
เครือข่ายเพื่อการนำาไปใช้ สอดคล้องกับอาภรณ์ 
ภู่วิทยพันธุ์ (2548: 182) ได้กล่าวไว้ว่า สอน
งานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching) การสอนงาน 
(Coaching) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสอนให้เข้าใจวิธีการทำางาน และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ทันที โดยจะเรียก
ผู้ที่ทำาหน้าท่ีสอนงานว่า “Coach” และเรียกผู้ที่
ถูกสอนงานว่า “Coachee” โดยการดำาเนินการ
ใหเ้กดิความสำาเรจ็มกีารดำาเนนิการ 4 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้ตอนที ่1 การวางแผนการสอนงาน ขัน้ตอนที ่2 
ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการสอน 

3. ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู ตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณารายข้อพบวา่ ขอ้ทีม่คีา่คะแนนเฉลีย่ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 3 ข้อ ลำาดับ
แรก คือ 

1) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความ
คิดเห็นในระดับมาก 2) ความชัดเจนของข้ัน
ตอนในการเสริมสร้างสมรรถนะครู ตามแนวคิด
กระบวนการชีแ้นะ เพือ่พฒันาความสามารถ ดา้น
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3) รปูแบบการเสรมิสรา้งสมรรถนะคร ูตามแนวคดิ
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กระบวนการชี้แนะ สามารถพัฒนาความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ สามารถนำาสูก่ารปฏบิตัิ
ในห้องเรยีนและประเมินได้ตามสภาพจรงิ มคีวาม
คิดเห็นในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วสิทุธ์ิ เวยีงสมุทร (2552) พบวา่ สว่นใหญม่คีวาม
รู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
คณุลกัษณะของครผููส้อนคณิตศาสตร ์อยู่ในระดบั
ปรบัปรงุ และมีความตอ้งการทีจ่ะได้รบัการ อบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
2) รูปแบบพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ประกอบ
ด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสภาพ
ปจัจบุนัปญัหา 2. นำาพาสูแ่นวทางการแก้ไข 3. กา้ว
ไกลเพ่ิมพนูความรูข้องคร ู4. ลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิใน
ชั้นเรียน 5. พากเพียร นิเทศ ติดตามประเมินผล 
6. บุคลากรทุกคนร่วมชื่นชมจุดเด่น 7. เน้นการ
สร้างเครือข่ายร่วมใจพัฒนา และ 3) หลังจากนำา
รูปแบบไปทดลองใช้ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะ
สมกับการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้น
ที่ 1- 2 โดยพิจารณาจาก ครูผู้เข้าร่วมศึกษาส่วน
ใหญ่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียน
รู้ตามกรอบคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับท่ีสูงข้ึน และครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การพัฒนาครูอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู
ผู้เข้าร่วมศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่มีความ
สามารถทางคณิตศาสตร์มีความสามรถในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด
ของธัญพร ชื่นกลิ่น (2553: 261-267) พบว่า 
รูปแบบ

การ โค้ ช พี พีซี อี มี ประสิทธิภาพเ ชิ ง
ประจักษ์ ก่อนและหลังการทดลองอาจารย์
พยาบาลมีสมรรถนะการโค้ชแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีสมรรถนะการ

จดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ
ของนกัศึกษาพยาบาลแตกตา่งกันอย่างมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์พยาบาลและ
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชพีพีซี
อีในระดับมากที่สุด รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลมี
ความคดิเหน็วา่การจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนำารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น ควรคำานึงถึงความพร้อมและความต้องการ
ของครูผู้รับการพัฒนา และผู้ให้คำาแนะนำาปรึกษา

1.2 การดำาเนินการพัฒนาครูตามรูป
แบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ควรกระทำากับกลุ่มครูที่ไม่
มากจนเกินไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
กับครูกลุ่มใหญ่ อาจส่งผลต่อคุณภาพของครูและ
ผู้เรียนลดน้อยลงก็ได้ 

1.3 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู 
ตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะเพื่อพัฒนาความ
สามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอน
การเสริมสร้างสมรรถนะครู ประกอบด้วย 5 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 การ
วางแผนสอนงานและเรียนรู้ ข้ันที่ 3 การลงมือ
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ปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ
และขัน้ที ่5 การตรวจสอบตดิตามผลดงันัน้ในการ
พัฒนาครูให้ครบกระบวนการเพ่ือให้ครูสามารถ
นำาไปพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณติศาสตร ์กบันกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนต้น
ได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

2. ข้อเสนอแนะก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาผลการใช้รูป
แบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านอ่ืนๆ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

2.2 ควรทำาการศึกษาและพัฒนารูป
แบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิด
กระบวนการชี้แนะ (coaching) เพื่อพัฒนาความ
สามารถดา้นเหตผุลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีน
ระดับชั้นอื่นๆ 

2.3 ควรทำาการศึกษาพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการ
ชี้แนะ (coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
เหตผุล โดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการ
กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาด้านความสามารถในการให้เหตุผลอย่าง
เป็นระบบ
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