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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 12 คน 
และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำานวน 6 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพของรูปแบบฯ
ตามมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ด้านความถูกต้องและพอเพียงด้านความเหมาะสมและด้านการใช้
ประโยชน์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเ์นือ้หาโดยการจำาแนก
และจัดกลุ่มข้อมูลผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ชื่อว่า 3 New & CAR มีองค์ประกอบคือ หลักการ/แนวคิด จุดมุ่งหมาย 
กระบวนการพัฒนา และผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม มี 3 ขั้นตอน 
11 กิจกรรม ดังนี้ขั้นตอนที่1สร้างแรงจูงใจ 4 กิจกรรมขั้นตอนที่ 2 ให้ความรู้เพิ่ม 4 กิจกรรม และขั้น
ตอนที่ 3 เติมเต็มทักษะ 3 กิจกรรม ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 4 มานะร่วมมือ  
ขั้นตอนที่ 5 ฝึกปรือวิชา และขั้นตอนที่ 6 พัฒนาด้วยสะท้อน รูปแบบฯ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 4 ด้าน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.50 σ=0.32, µ=4.50 σ=0.38, 
µ=4.55 σ=0.42, µ=4.71 σ=0.39) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานด้านความเป็นไปได้
มาตรฐานดา้นความถกูตอ้งและพอเพียงมาตรฐานดา้นความเหมาะสมและมาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์
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Abstract
The objective of this research was to develop a model of developing mentor  

teachers’ competencies to enhance mathematics learning provisions in the 21st century. 
The key informants consisted of 12 experts and 6 teachers who mentored trainee teachers. 
There are 3 types of tools used in the study which were observation form, interview form, 
and evaluation form asking for concerning the effectiveness of the model taking into an  
account of the standards including accuracy, adequacy, feasibility, and utility aspects. The 
data was analyzed using mean, standard deviation, and content analysis of classification and 
data clustering methods. The research results are as follows.

1) The name of the model of developing mentor teachers’ competencies to enhance 
mathematics learning provisions in the 21st century was 3 New & CAR, and its factors included 
principle/concept, objective, development process, and results. The model was divided into 
two stages ; the 1st stage is a preparation stage in which there are 3 steps and 11 activities. 
The first step is called New Motivation, which contains 4 activities ; step two is called New 
Knowledge, which contains 4 activities ; and step 3 is called New Skill, which contains 3  
activities. The second stage is a mentoring stage in which there are 3 steps based on the 
CAR cycle: step 4 Collaboration (C), step 5 Action (A) and step 6 Reflection (R). The model 
is effective according the four standards, the means of both overall and individual aspects are 
at the highest level (µ=4.50 σ=0.32, µ=4.50 σ=0.38, µ=4.55 σ=0.42, µ=4.71 σ=0.39) 
when considering by each standard which are feasibility, accuracy, adequacy, and utility.

Keywords: Development model, Mentor teachers’ competencies, Mathematics learning 
provision in the 21st century.

บทนำา
การจั ดการ เ รี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ใน 

ศตวรรษที่ 21 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
ทักษะที่สำาคัญ ได้แก่  ทักษะการแก้ปัญหา  
(Problem solving) ทักษะการมองเห็นภาพหรือ
รูปแบบที่ซ่อนอยู่ (Patterning) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และการให้เหตุผล (Creative thinking  
and reason ing) และทักษะการสื่ อสาร  
(Communication) ดังนั้นการสอนคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องสอนโดยให้ความสำาคัญ

กับการคิดรวบยอด (Concept) ของผู้เรียนเป็น
ลำาดับแรก เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันค้นหาวิธีที่หลาก
หลายในการแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียน
รู้ที่เน้นวิธีการคิดและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ของผู้เรียนจึงมีความสำาคัญต่อการพัฒนาการ
ศกึษาและพฒันาชาตทิีก่า้วสูศ่ตวรรษที ่21 (ไมตร ี 
อินทร์ประสิทธิ์ , 2557) การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาครูยังคงสอนตามตำารา และ
ติดกับกรอบการสอนแบบเดิม (วิจารณ์ พานิช, 
2555 และไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) คือ 
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เร่ิมต้นจากวธิกีารบอกวธิคีดิ ครใูหค้วามสำาคัญกบั 
คำาตอบที่ได้มากกว่าวิธีการคิด นักเรียนจึงจำาเป็น
ต้องหาวิธีคำานวณที่ ง่ายและรวดเร็วเพ่ือให้ได้ 
คำาตอบโดยละเลยความสนใจต่อวิธีการแก้ปัญหา 
จึงทำาให้ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ส่งผลให้การสอบทั้งระดับชาติและนานาชาติมี
คะแนนต่ำา เชน่ คะแนนทดสอบทางการศกึษาแหง่
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยแล้วต่ำากว่าเกณฑ์
หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วสอบตกทุกวิชา (สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์, ม.ป.ป.) 

ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีนโยบายการ
พัฒนาครูกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องการการเติม
เต็มในระบบสู่การปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างเป็นรูป
ธรรมทั้งด้านการผลิตการพัฒนาและการใช้ครูแต่
จากการรายงานผลการศกึษา สถานภาพการผลติ
และการพัฒนาครูในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า 
การพฒันาอบรมครไูมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของครูโดยการพัฒนาอบรมครูส่วนใหญ่เป็นการ
อบรมตามหนว่ยงานต้นสงักดัเป็นผูก้ำาหนด เน้ือหา
หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมท่ีเน้นการอบรม
แต่กระบวนการในการติดตามการนำาความรู้นั้น
ไปปฏิบัติและใช้สอนจริงยังมีน้อยอีกทั้งยังขาด
ข้อมูลและการประสานงานระหว่างผู้ผลิตและ 
ผู้ใช ้(สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558) การพัฒนาครูจำาเป็นต้องมี
การวางแผนระยะยาว และติดตามสะท้อนผลอ
ย่างต่อเนื่อง (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2553: 45-59) 
การผลติการพฒันาและการใช้ครลูว้นตอ้งการการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่นำาไปสู่การยกระดับครูเพื่อ
คุณภาพของผู้เรียนทั้งสิ้นเพื่อเป็นการประสาน
งานระหว่างครูประจำาการและกระบวนการผลิต
ให้มีความเชื่อมโยงและมีแนวทางการพัฒนาเป็น
ไปในทางเดียวกัน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจ
สำาคัญของการผลิตครูและเป็นกระบวนการที่มี

ความเช่ือมโยงจากการบวนการผลิตสู่การปฏิบัติ 
และครูพี่เลี้ยงเป็นผู้มีความสำาคัญเป็นลำาดับแรก
ของการพฒันานกัศกึษาฝกึประสบการณว์ชิาชพีคร ู
เนือ่งจากเปน็ผูท้ีช่ว่ยเหลอืนกัศกึษาและเปน็บคุคล
ผูท้ีส่ามารถจะประสานงานระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูผ้ลติ
ได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากผลการวิจัยของ Fives  
and others. (2007: 916-932) ได้ศกึษาพบว่า ถา้ครู
พี่เลี้ยงให้คำาแนะนำากับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจะทำาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพการ
สอนสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ครูพี่เลี้ยงให้สังเกต
การสอนด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับ  
Fayne, (2007: 53-66) กล่าวว่าการนิเทศ
จากครูพี่เลี้ยงมีความสำาคัญมาก ครูพี่เลี้ยงที่ได้
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนิเทศจะมีผลต่อ
การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูมากกว่าครูพี่เลี้ยงท่ีไม่ได้รับการอบรม และ  
Grannot (1993 cited in Fives and other, 
2007: 920) ไดก้ลา่วว่าปฏสิมัพันธข์องบุคคลจะ
ขึน้อยูก่บัระดบัความรว่มมอืทัง้สองฝา่ย โดยพบว่า 
ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูต่ำาจะทำาให้ประสิทธิภาพ
การสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต่ำา 

การพัฒนาครูพี่เลี้ยงจึงมีความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาครูและกระบวนการผลิตครูให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการสำารวจข้อมูลจาก
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พบว่า การพัฒนา 
ครูพี่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเฉพาะบทบาท
ครูพี่เลี้ยง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการให้คำาปรึกษา 
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ผ่านการประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจและอบรม
พร้อมกันทุกสาขาวิชา ส่วนพัฒนาครูพี่ เลี้ยง
เฉพาะสาขาวิชานัน้ยงัไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจนจงึทำาให ้
ครูพี่เลี้ยงยังมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง
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อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (คมคาย ไพฑูรย์, 
2555) จากศึกษาสภาพและความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง พบว่า ครูพี่เลี้ยง
มีสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนเกิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ระดับปานกลาง
ถึงมาก ส่วนด้านทักษะครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ระดับ
ปานกลาง แต่การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงสาขาวิชา
คณิตศาสตร์สำาหรับครูพ่ีเลี้ยงนั้นยังไม่มีรูปแบบ
ท่ีชัดเจน สาขาวิชาจึงควรพัฒนารูปแบบที่เหมาะ
สม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะครูพี่
เลี้ยงโดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างครูพ่ีเลี้ยง
และนกัศกึษาฝกึประสบการณว์ชิาชพีครสูาขาวชิา
คณิตศาสตร์ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นผู้คิดและหาวิธีการหาคำาตอบด้วย
ตนเอง โดยครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก ให้เป็น
ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยในฐานนะเป็นอาจารย์ประจำาสาขา
วิชาคณิตศาสตร์และเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เห็นความสำาคัญต่อการพัฒนาครูพี่เลี้ยงสาขาวิชา
คณติศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิใหค้รพ่ีูเลีย้งและนกัศกึษา
ครใูหม้คีวามสามารถและทกัษะในการจดัการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของครพูีเ่ลีย้งทีส่ง่เสรมิการจดัการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1 .  เพื่ อ พัฒนารูปแบบการ พัฒนา

สมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

2. เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย

ผูวิ้จยัแบง่กลุม่เปา้หมายออกเปน็ 2 กลุม่
ดังนี้

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักเพื่อการพัฒนา 
รูปแบบฯ จำาแนกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

1.1 ผูท้รงคณุวฒุสิำาหรบัการสนทนากลุม่
ยกร่างรูปแบบฯ จำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
1 ท่าน ผู้อำานวยการโรงเรียน 2 ท่าน อาจารย์นิเท
ศก์ประจำาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ท่าน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
1 ทา่น ครพูีเ่ลีย้ง 1 ทา่น โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

1.2 กลุ่มครูพี่ เลี้ยงของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ชิาชพีครทูีใ่ชใ้นการทดลอง จำานวน 
6 คน ได้มาโดยการสมัครใจจากครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
จำานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ลำาปาง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน และโรงเรียน 
บ้านกาศเมฆ

กลุม่ผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิคณุภาพ
รูปแบบฯ จำานวน 12 ท่าน 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจำาสาขา
วิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย 2 ท่าน ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 2 ท่าน ผู้อำานวยการโรงเรียน 2 
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ท่าน อาจารย์นิเทศก์ประจำาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2 ท่าน อาจารย์ผู้ รับผิดชอบดูแลศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวัดประเมินผล1 ท่าน ครูพี่เลี้ยง 2 ท่าน โดย
การเลือกแบบเจาะจง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

2.1 แบบสังเกต

2.2 แบบสัมภาษณ์

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของรูปแบบฯตามมาตรฐานด้านความ
เปน็ไปไดด้า้นความถกูตอ้งและพอเพียงด้านความ
เหมาะสมและด้านการใช้ประโยชน์

3. วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยมีการดำาเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่
เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

3.1 ร่างรูปแบบจากการนำาผลการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนารูปแบบ รูป
แบบการพัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยง การจัดการ
เรยีนรู้คณติศาสตร์ในศตวรรษที ่21 และการนเิทศ
ท่ีสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูแ้ละผลการศกึษาสภาพ
และความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยง
ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
เหนือตอนบน

จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 6 
ท่าน เพื่อเสนอและยกร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ

นำารปูแบบไป try out กบักลุม่ตวัอยา่งครู
พีเ่ลีย้งของนกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์จำานวน 
6 คน เป็นระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับละ 3 คน ได้มาโดยสมัครใจ

สัมภาษณ์กลุ่มครูพี่เลี้ยงและปรับแก้รูป
แบบฯตามผลการทดลองใช้สอบถามความคิด
เห็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อคุณภาพของรูปแบบฯ ตาม
มาตรฐาน 4 มาตรฐาน ไดแ้ก ่มาตรฐานดา้นความ
เป็นไปได้มาตรฐานด้านความเหมาะสมมาตรฐาน
ด้านความถูกต้องและพอเพียงและมาตรฐานด้าน
การใช้ประโยชน์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่าน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จัยได้นำ าข้อมูลที่นำ ามาวิ เคราะห์
ประกอบด้วย 

4.1 การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 6 
ท่าน และการสัมภาษณ์กลุ่มครูพี่เลี้ยง 6 คน

4 .2 การวิ เคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic analysis) ได้แก่ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของรูปแบบฯ ชนิด
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัจากการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่าน

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนารูป
แบบฯ ครัง้นีผู้วิ้จยัไดร้า่งรปูแบบฯ โดยอาศยัทฤษฎี
และ แนวคิด ดังนี้

1 )  ท ฤษฎี ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู้ ใ หญ่  
(Knowles, 2005) 2) ทฤษฎีการสร้างแรง
จูงใจของมาสโลว์ 3) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
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รูปแบบ ของ Dick, Carey and Carey, (2005) 
และขั้นตอนการพัฒนารูปแบบของ รัตนะ บัวสนธ์ 
(2552) 4) แนวคดิเกีย่วกบัการตรวจสอบคณุภาพ
ของรปูแบบ ของ Joint Committee อา้งใน (ศริชัิย  
กาญจนวาสี, 2550) และสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธ์ 
(2554) 

โดยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่
เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการแนวคิด 2) จุด
มุ่งหมาย 3) กระบวนการพัฒนา 4) การวัดและ
การประเมิน และ 5) ผลลัพธ์ ซึ่งมีระยะของการ
พัฒนา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมความ
พร้อม ได้แก่ สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้เพิ่ม เติม
เต็มทักษะและระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติ มีขั้นตอน 3  
ขั้นตอน ได้แก่ มานะร่วมมือ ฝึกปรือวิชา พัฒนา
ด้วยสะท้อนโดยลักษณะสำาคัญของรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะครพ่ีูเลีย้งเพ่ือสง่เสรมิการจดัการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 คือ การพัฒนา
แบบร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยเป็นการร่วมมือของ
ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ให้ครูพี่เลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษาจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้
คิดและแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยตนเองโดยครู
เป็นผู้อำานวยความสะดวกได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม มี 3 ขั้น
ตอนประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแรงจูงใจ เป็นกิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจครูพ่ีเลี้ยงโดยการศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนต้นแบบและผู้มีประสบการณ์โดยมี
กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ครูพี่เลี้ยงและ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาที่หลากหลายของผู้เรียน โดยครูเป็น 
ผู้อำานวยความสะดวก

กิจกรรมที่ 2 การสังเกตการสะท้อน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และผู้สังเกต

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเปิดใจ ระหว่าง ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้บริหาร
โรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงและ
การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ของผู้เรียนโดยครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก

กจิกรรมที ่4 กจิกรรมทบทวนตนเองและ
วางเป้าหมายร่วมกันเพื่อการพัฒนาตนเองและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขั้นตอนที่ 2 ให้ความรู้เพิ่ม เป็นกิจกรรม
ให้ความรู้ครูพี่ เลี้ ยง เรื่ องการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์การสร้าง PLC 
ในต่างประเทศจากการดูวีดีทัศน์และแนวทางการ
สร้าง PLC ในโรงเรียน

กจิกรรมที ่6 จดัการเรยีนรูอ้ยา่งไรทีเ่รยีก
ว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 7 ลองดูจะรู้ ชวนครูแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์

กิจกรรมที่ 8 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการแก้ปัญหา
และวิธีการคิดที่หลากหลายของผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 3 เติมเต็มทักษะเป็นกิจกรรม
สำาหรับครูพี่เลี้ยงจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
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สังเกตการสอน ตามแผนการสอนที่ร่วมกัน
วางแผนไว ้และการสะทอ้นผลการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีกิจกรรมดังนี้

กจิกรรมที ่9 ครพูีเ่ลีย้งจดัการเรยีนรูต้าม
แผนการสอนที่ร่วมกันสร้างและการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้

กิจกรรมที ่10 การสะทอ้นผลการจดัการ
เรียนรู้

กิจกรรมที่ 11 การสะท้อนผลการเรียน
รู้ที่ได้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนร่วมกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระยะที ่2 ขัน้ปฏบัิติเปน็ขัน้ของการปฏบัิติ
ในโรงเรียนโดยที่ครูพี่เลี้ยงร่วมมือกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครใูนการเตรยีมแผนการสอน 
การสังเกตการสอน และสะท้อนผลการสอน โดย
มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 4 มานะร่วมมือ เป็นกิจกรรม
ที่ ครูพี่ เลี้ ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูร่วมกันเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
คณติศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 ทีเ่นน้วธิกีารคดิและ
การแก้ปัญหาที่หลากหลายของผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 5 ฝึกปรือวิชา เป็นกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกัน
สร้าง และการสังเกตชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์

ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาด้วยสะท้อน เป็น
กิจกรรมการสะท้อนกิจกรรมการจัดการเรียน
รู้ ในชั้น เรียนจากการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

จากรายละเอียดที่กล่าวมาสามารถสรุป
เป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่ เลี้ยงที่  
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ดังนี้
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จากรายละเอียดที่กลาวมาสามารถสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงที่
สงเสริมการจัดการเรียนรูคณติศาสตรในศตวรรษที่ 21 ไดดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ/แนวคดิ 
1. การพัฒนาวิชาชีพครูโดยการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู(PLC)2. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 

จุดมุงหมาย 
เพือ่พัฒนาสมรรถนะครูพี่เล้ียงที่สงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ตามสมรรถนะหลัก 3 
สมรรถนะ  คือ  1.สมรรถนะดานความรู 2.สมรรถนะดานทักษะ 3. สมรรถนะดานคุณลักษณะ 

 
กระบวนการพัฒนา 

 New Motivation 

New Knowledge 

New Skill 

Pre
par

e 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอม(Prepare)เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมของครูพี่เล้ียง อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษ
ที่ 21เนนผูเรียนเปนผูคิดและแกปญหาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูอํานวยความ
สะดวกโดยมี ระยะเวลา 3 วันตาม 3 ข้ันตอนดังน้ี  
1.สรางแรงจูงใจ(New Motivation)ระยะเวลา 1 วัน 
    เพื่อสรางทัศนคติ แรงจูงใจ  ความตระหนักตอการเปนครูพี่เล้ียง ที่สงเสริม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ของครูพี่เล้ียง 
2.ใหความรูเพ่ิม(New Knowledge)ระยะเวลา 1 วัน 
    เพื่อใหครูพี่เล้ียง อาจารยนิเทศกและนักศึกษามีความรูในเร่ืองตอไปน้ี  
    2.1 การพัฒนาวิชาชีพครูโดยสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ(PLC) 
    2.2 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21ที่เนนผูเรียนเปนผูคิด
และแกปญหาที่หลากหลายดวยตนเองโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
3.เติมเต็มทักษะ(New Skill) ระยะเวลา 1 วัน 
    เพื่อใหครูพี่เล้ียงมีทักษะการจัดการเรียนรูและการนิเทศนักศึกษาที่สงเสริม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดยการรวมมือกันกับนักศึกษา 
ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ(PLC) 
 
ระยะท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่ครูพี่เล้ียงนําความรูและทักษะที่ไดรับจาก
ข้ันตอนที่ 1 ไปใชในโรงเรียนโดยเนนการรวมมือกันกับนักศึกษาใหเปนชุมชน
แหงการเรียนรูวิชาชีพ(PLC)โดยมี 3 ข้ันตอนดังน้ี  
4.มานะรวมมือ(Collaboration) ครูพี่เล้ียงและนักศึกษารวมมือกันในการ
เตรียมแผนการสอน 
5.ฝกปรือวิชา (Action)ครูพี่เล้ียงรวมสังเกตการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน 
6.พัฒนาดวยสะทอน(Reflection)ครูพี่เล้ียงและนักศึกษารวมกันสะทอนผล
การสอน 

ผลลัพธ 
สมรรถนะครูพ่ีเล้ียงท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษท่ี 21 
ตามสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ  คือ  1.สมรรถนะดานความรู 2.สมรรถนะดานทักษะ 3. สมรรถนะดานคุณลักษณะ 

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่สงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
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2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ในการทดลองใช้รปูแบบกบักลุม่ครพ่ีูเลีย้ง
จำานวน 6 คน ผูว้จิยัสมัภาษณก์ลุม่เพ่ือสรปุปญัหา
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบฯ โดยครู
พี่เลี้ยงได้เสนอปัญหา และให้ข้อเสนอ แยกเป็น
ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาของรูปแบบฯครูพี่เลี้ยงมีความ
ตอ้งการให้เพิม่เติมรายละเอยีดของแตล่ะกจิกรรม
เป็นเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้พัฒนา
กำาหนดกิจกรรมและสื่อสำาหรับการนำาไปใช้สอน
นักเรียนเช่นชุดกิจกรรม เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หรือวิธีการสอนในเรื่องต่างๆ 
โดยระบุเป็นเนื้อหาของแต่ละระดับช้ัน ผู้วิจัยไม่
ได้ปรับรูปแบบฯ เนื่องจาก วัตถุประสงค์ต้องการ
พัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงจากการสร้างให้ครูพ่ี
เลี้ยงพัฒนาตนเองโดยการสร้างความร่วมมือกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการเขียน
แผนการสอน การพัฒนากิจกรรมหรือสื่อการ
สอน ฯลฯเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูขึ้น
ในโรงเรียน

2. กิจกรรมในขั้นพัฒนาครูพี่เลี้ยง มี 2 
ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ขัน้เตรยีมความพร้อม เน่ืองจาก
เป็นช่วงเปิดภาคเรียนครูมีภาระหลักคือต้องสอน
นกัเรยีนทำาใหค้รบูางทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มได้เต็ม
เวลาและครบทุกกระบวนการ ผู้วิจัยจึงปรับระยะ
เวลาการเตรียมความพร้อมเป็นช่วงของปิดภาค
เรียนก่อนเปดิภาคเรยีน1 สปัดาห ์เพ่ือนำาแผนการ
สอนที่เตรียมไว้ไปใช้ได้จริงกับนักเรียน

ขั้นที่ 1 สร้างแรงจูงใจครูพี่เลี้ยงเสนอว่า
ควรมทีางเลอืกใหผู้ใ้ช้เลอืกวธิกีารด้วยตนเองกรณี
มีอุปสรรคในการเดินทางไม่สามารถไปศึกษาดู

งานจากโรงเรียนต้นแบบได้ควรมีวิธีการอื่นเพื่อ
เปน็การสรา้งแรงจงูใจ ผูว้จิยัจงึปรบัใหม้ทีางเลอืก
เพิ่มขึ้นได้แก่ 1.การเชิญบุคคลต้นแบบเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ หรือ 2.การดูจากวีดีทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิที่
สร้างแรงจูงใจ

ขั้นที่ 2 ให้ความรู้เพิ่มครูพี่เลี้ยงเห็นว่ามี
ความเหมาะสม 

ข้ันที่  3 เติมเต็มทักษะครูพี่ เลี้ยงไม่
ต้องการเป็นตัวแทนผู้สอน ผู้วิจัยจึงพัฒนารูป
แบบฯให้มีวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้สอนโดย
กำาหนดคณุสมบตัคิรตูวัแทนไว้ในรปูแบบฯทีช่ดัเจน

ระยะที ่2 ขัน้ ปฏบิตั ิไดแ้ก ่ขัน้ที ่4 มานะ
ร่วมมือข้ันท่ี 5 ฝึกปรือวิชา ข้ันท่ี 6 พัฒนาด้วย
สะทอ้นครพูีเ่ลีย้งเหน็วา่ควรมอีาจารยน์เิทศกห์รอื
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
เปน็ผูค้ดิและหาวิธกีารแกป้ญัหาทีห่ลากหลายโดย
ครเูปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก เขา้มามบีทบาทชว่ย
ครพูีเ่ลีย้งในการรว่มสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูใ้น
ชว่งแรกเนือ่งจากครพูีเ่ลีย้งยงัไมม่คีวามชำานาญใน
การเลือกปัญหาและการสร้างสถานการณ์ปัญหา 
รวมไปถึงการสังเกตการสอนและการสะท้อนผล 
ผูวิ้จยัจงึปรบัรปูแบบฯโดยใหอ้าจารยน์เิทศกห์รอืผู้
เชีย่วชาญเขา้รว่มสงัเกตตัง้แตข่ัน้การเขยีนแผนการ
สอน สังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลการสอน 
ทุกสัปดาห์ใน 1 เดือน

3. ปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อควรพัฒนา
จากการนำาไปใช้ในการปฏิบัติ การนำาไปใช้ผู้ใช้
พบปัญหาเก่ียวกับการเขียนแผน และการจัดการ
เรียนรู้เนื่องจากขาดความมั่นใจกลัวการประเมิน
วา่ถกูหรอืผดิ ผูว้จิยัเนน้ใหค้รพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษา
ทำางานร่วมกันด้วยการลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันที่แท้จริงและจะสามารถส่งเสริม
การมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครพูีเ่ลีย้งกบันกัศกึษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูมากขึ้น
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จากผลการทดลองใช้รูปแบบฯ ผู้วิจัย
ได้นำาไปพัฒนารูปแบบฯให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรมและระยะเวลาให้เป็นไปตาม
บริบท และให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 4 ด้าน 
ไดแ้ก่มาตรฐานดา้นความเปน็ไปได้ มาตรฐานด้าน
ความเหมาะสม มาตรฐานด้านความถูกต้องและ
เพียงพอ และมาตรฐานด้านการใช้ประโยชนต์อ่ไป

3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

การประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพของรูปแบบฯ
ตามมาตรฐาน 4 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานด้าน
ความเป็นไปได้ด้านความถูกต้องและพอเพียง
ด้านความเหมาะสมและด้านการใช้ประโยชน์โดย
มีทรงคุณวุฒิจำานวน 12 คน แสดงดังรายละเอียด
ตาราง 1

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิคณุภาพรปูแบบฯ ตามมาตรฐาน 
4 ด้าน

ด้าน
ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ

µ σ แปลผล

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) 4.50 0.32 มากที่สุด

มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Appropriateness) 4.50 0.38 มากที่สุด

มาตรฐานด้านความถูกต้องและเพียงพอ (Adequacy) 4.55 0.42 มากที่สุด

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) 4.71 0.39 มากที่สุด

รวม 4.56 0.34 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุดคือมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39

อภิปรายผล
1) ผลการพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 
หลักการแนวคิด จุดมุ่งหมาย กระบวนการพัฒนา 
บทบาทของผู้รับผิดชอบ การวัดและการประเมิน 

และผลลัพธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะที่ 1 ขั้น
เตรียมความพร้อม ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจ 2) ให้
ความรู้เพิ่ม 3) เติมเต็มทักษะและระยะที่ 2 ขั้น
ปฏิบัติ ได้แก่ 4) มานะร่วมมือ 5) ฝึกปรือวิชา 6) 
พัฒนาด้วยสะท้อน

โดยลกัษณะสำาคญัของรปูแบบการพฒันา
สมรรถนะครูพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 คือ การร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ โดยสร้างร่วมมือระหว่างครูพี่เลี้ยง 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์
นิเทศก์ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียน
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รู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ผูค้ดิและแกป้ญัหาด้วยตนเองโดยมคีรูเปน็ผูอ้ำานวย
ความสะดวกได้ สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งเสริม 
ให้กระบวนการดำาเนินงานพัฒนาครูประสบความ
สำาเร็จ คือ ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของ
ครู การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความเช่ียวชาญ
ของวิทยากรและลักษณะของกิจกรรมการพัฒนา
ครู รวมทั้ง ความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร
วิทยากร และผู้วิจัย (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2553: 
45-59) สอดคลอ้งกับรปูแบบการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยใ์นการเปน็องค์การแหง่การเรยีนรูเ้พ่ือกา้วสู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา พบวา่ การจดัระบบองคก์ารใหม้คีวาม
พร้อมเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ นโยบาย
จากกระทรวง นโยบายการเตรียมสู่อาเซียน การ
ทำางานเป็นทีม การทำางานอย่างเป็นระบบ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน (วิชิต แสงสว่าง และ 
นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ (2559) โดยรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนามา
จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาสภาพ
และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูพี่
เลี้ยง มี 2 ระยะได้แก่ระยะที่ 1 ขึ้นเตรียมความ
พร้อม และระยะที่ 2 ขึ้นปฏิบัติ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Theory of adult 
learning) การพัฒนาครูจะประสบผลสำาเร็จได้
ตอ้งคำานึงถึงความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูโ้ดยตรงด้วย
ตนเองและต้องเปน็ไปดว้ยความสมคัรใจการเรยีน
รู้ของผู้ใหญ่ต้องใช้วิธีการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้  
และในทำานองเดียวกันจะทดลองใช้ความรู้นั้น 
ทันที ผู้วิจัยจึงแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่  1 การเตรียมความพร้อม 
ประกอบไปด้วย 1) สร้างแรงจูงใจ 2) ให้ความรู้ 
เพิ่มและ 3) เติมเต็มทักษะการสร้างแรงจูงใจ 

เป็นข้ันตอนแรกในการเริ่มต้นพัฒนาครูพี่เลี้ยง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่การ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่จะต้องใช้แรงจูงใจภายใน วัชรา 
เล่าเรียนดี (2552: 71) ได้กล่าวถึงความสำาคัญ
ของการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการช่วยเหลือว่า การ
ใช้แรงจูงใจโดยการได้รับเกียรติหรือตำาแหน่งที่
มีอำานาจสภาพทางกายที่พึงปรารถนา เป็นการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นและยัง
สอดคล้องกับเฮอร์เบิร์ก (Herzberg, 1988 อ้าง
ใน Glickman and others, 2001: 83-84) ได้
กล่าวถึงความสำาคัญของแรงจูงใจที่มีความสำาคัญ
ในการติดตามช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกุญแจที่สำาคัญที่
จะช่วยให้ปรับปรุงงานให้บรรลุความสำาเร็จผู้วิจัย
จึงเริ่มสร้างแรงจูงใจครูพี่เลี้ยงโดยการยกย่องให้
เกยีรตเิพือ่ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัถอืครพูีเ่ลีย้งเปน็บคุคล
ตน้แบบทีด่ใีหก้บันกัศกึษาฝกึประสบการณวิ์ชาชพี
ครูจากนั้นจึงให้ความรู้เพิ่มเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียน
รู้ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิด
ของกลุ่มประสบการณ์นิยม และกลุ่มก้าวหน้า
นิยม ซึ่งเชื่อในกระบวนการของการได้มาซึ่งความ
รู้จาก ประสบการณ์ หรือจากการกระทำา ปรัชญา
แนวคิดใหม่ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้
ใหค้วามหมายเฉพาะวา่ ประสบการณท์ีแ่ทจ้รงิคอื
ประสบการณจ์ากการแกไ้ขปญัหา และใชค้วามคดิ
ทบทวน จากบทเรียนของการแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มความสามารถของเราที่จะกำาหนดทิศทาง
ของประสบการณ์ในอนาคตในรูปแบบฯ จึงมี
กิจกรรมทีเ่นน้ใหค้รพูีเ่ลีย้งไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัดิว้ย
ตนเองรวมไปถึงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
คณติศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 จากนัน้นำาแผนทีร่ว่ม
กันสรา้งขึน้ไปทดลองใชจ้รงิในโรงเรยีนเปน็การเตมิ
เตม็ทกัษะเพือ่ใหเ้กดิประสบการณแ์ละสามารถให้
คำาแนะนำานกัศกึษาไดก้รณสีะทอ้นผลกจิกรรมการ
เรียนรู้นั้นๆ การเติมเต็มให้ครูพี่เลี้ยงมีทักษะด้าน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
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และการสะท้อนผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ เสต
นาเกอร์และเบล (Steinaker and Bell,1979) ได้
อธิบายแนวคิดของกระบวนการของประสบการณ์
โดยเน้นที่ความเกี่ยวข้องของทุกๆ ส่วนของบุคคล
ท่ีได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้
ประสบการณ์การเรียนรู้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้

ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 
4). มานะร่วมมือ 5). ฝึกปรือวิชา 6). พัฒนาด้วย
สะท้อนในระยะน้ีเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง
ครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เน้นการทำางานร่วมกันในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และสะท้อนผลการ
เรียนรู้ จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ได้กล่าว
ถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม (Bandura, 
1977) สังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ กิจกรรมทาง
สังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ และมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเรียนรู้ การปรับตัวและการ
พัฒนาทางบุคลิกภาพของผู้ใหญ่ให้สอดคล้องกับ
สภาพของสังคมที่เขาเป็นสมาชิกการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติอาศัยประสบการณ์ความรู้ มุมมองที่
กลุ่มหรือบุคคลมี จากการซักถาม แลกเปลี่ยน
ความเห็น จะไปสู่แนวทางออกใหม่ๆ ที่แตกต่าง 
แนวคดิการเรยีนรูท้างสงัคมเช่ือวา่บุคคลจะกำาหนด
พฤติกรรมของตน (Modeling) โดยการสงัเกตและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ แลว้เลยีนแบบพฤตกิรรมของ
คนอื่น ตามแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
(Behaviorist) ผสมอยู่ด้วย (วันชัย มีชาติ,
2551: 48-49) ดังนั้นการให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงทำางานร่วม
กันจึงเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาสอดคล้องกับผล
การวจิยัของ กนิษฐา เชาวว์ฒันกลุ (2553) พบวา่ 
รูปแบบการดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำาเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการทำาวิจัยในชั้นเรียน 

มีชื่อว่ารูปแบบการดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำา พีพี
เอ็มอี (PPME) สิ่งที่ต้องเติมเต็มในระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีประเด็นของการ
พัฒนาสรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) วิธีการติดตาม
ดแูล 2) การประเมนิงานวจิยัควบคูก่บัการประเมนิ
การสอน 3) เครื่องมือที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียน

2) ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ 
จากผลการสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ของรูปแบบฯตามมาตรฐานด้านความเป็นไปได้
ด้านความถูกต้องและพอเพียงด้านความเหมาะ
สมและด้านการใช้ประโยชน์ของรูปแบบฯ โดย
ทรงคุณวุฒิจำานวน 12 คน พบว่าทุกมาตรฐาน
อยู่ในระดับมากที่สุดมีรายละเอียด ดังนี้ 1) 
มาตรฐานดา้นความเปน็ไปได ้(µ=4.50 σ=0.32) 
2) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (µ=4.50 
σ=0.38) 3) มาตรฐานด้านความถูกต้องและ
พอเพียง (µ=4.55 σ=0.42) และ 4) มาตรฐาน
ด้านการใช้ประโยชน์ (µ=4.71 σ=0.39) ที่ผล
การวิจัยเป็นดังนี้เนื่องเพราะผู้วิจัยดำาเนินการ
พฒันารปูแบบฯโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา
โดยเริ่มจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาถึงสภาพและความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลี้ยง การร่างรูปแบบฯ 
และการยกรา่งรปูแบบฯโดยการสนทนากลุม่ผูท้รง
คณุวุฒทิีส่ามารถใหข้อ้เสนอแนะนำาไปสูก่ารปฏบิตัิ
จริงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการทดลองใช้กับกลุ่ม
ครูพี่เลี้ยงทำาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการ
ใช้รูปแบบฯ และการประเมินคุณภาพรูปแบบฯ 4 
มาตรฐานจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่ลว้นเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้
และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนิเทศการ
พฒันาครบูคุลากรทางการศกึษาการจดัการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ ยุวธิดา 
ศรีชนะ (2558: 153-162) ที่ทำาการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
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ศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
พบว่า ผลการประเมินรูปแบบฯ ด้านความเหมาะ
สม ความเป็นไปไดแ้ละความเปน็ประโยชนใ์นภาพ
รวมและรายดา้นทกุด้าน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ อกี
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกับ รปูแบบการพัฒนาครเูพ่ือศษิย์
ในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ระดับประถมศึกษา ของวสันต์ ปานทอง (2556: 
193-205) พบว่าผลการประเมินรูปแบบการ 
พัฒนาฯ มีความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติอยู่
ระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เพือ่พฒันารปูแบบฯทีใ่ช้สมรรถนะเฉพาะครพ่ีูเลีย้ง
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ควรมีวิจัยที่
มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นสร้างเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพในแต่ละโรงเรียนหรือสร้าง 
เครือข่ายต่างโรงเรียน 

 2. ควรมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณด้วย
สถิติขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะครพูีเ่ลีย้งทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพให้มีความ 
เที่ยงตรงภายในและภายนอก

ข้อเสนอแนะในการนำารูปแบบไปใช้

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้พัฒนาครู และผู้ที่สนใจ

1 . 1  ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น / ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถนำารูปแบบการ 
พัฒนาฯไปใช้พัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 บรรจุ
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
และแผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียนจะทำาให้
พัฒนาครูได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ศกึษาคูม่อืการใชร้ปูแบบและเอกสาร
ประกอบการใชร้ปูแบบทีถ่กูตอ้งและมคีวามชดัเจน 
ทำาให้สะดวกต่อการพัฒนาสมรรถนะมากขึ้น 1  
โดยเฉพาะข้ันตอนติดตามการพัฒนาด้วยการ
ประเมนิผล ผูท้ีจ่ะประเมนิตอ้งศกึษาและทำาความ
เข้าใจการประเมินสมรรถนะครูพี่เลี้ยงให้ชัดเจน
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