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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 การวิจัยแบ่งออก
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตรข์องคร ูระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบัุนและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน ระยะที่ 1 คือ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน ระยะที่ 2 คือ ครูผู้
สอน จำานวน 150 คน ระยะที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมจำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
1)แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 2) แบบสอบถาม สภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น

ผลการวจัิยพบวา่ 1. องคป์ระกอบและตวับง่ชีข้องการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีองคป์ระกอบจำานวน 5 ด้าน และตวับง่
ชี้จำานวน 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 5 ตัวบ่งชี้ 2) ด้าน
ความรู้ในหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการออกแบบและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 5 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ 3 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์3 ตวับง่ชี้ ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวับง่ชี้ พบว่าทัง้ องค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 ทัง้โดยรวม และรายดา้นทกุดา้นยูใ่นระดบัมาก 3. แนวทางการจดัการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้
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คณติศาสตรข์องคร ูสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 23 จากผลการวเิคราะห์ค่า PNI 
ลำาดบัแรกคอื ดา้นการออกแบบและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้รองลงมา คอื ดา้นการวดัและประเมนิผล
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ด้านการใช้สือ่ประกอบการเรียนรู ้ดา้นความรูใ้นหลกัการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
และ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ ตามลำาดับ 

การประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู 

Abstract

This research purposes were 1) to synthetic elements and indicators of the  
mathematics learning management 2) to study current situations the desirable under the 
Office of Secondary Educational Service Area 23. 3) To develop the guidelines of learning 
management for mathematics teachers. The research was designed into 3 phrases. Phrase 
1 was to study factors and indicators of the mathematics learning management. Phrase 2 
was to study the current and desirable situations of the mathematics learning management. 
Phrase 3 was to develop the guidelines of learning management for mathematics teachers. 
Samples in phrase 1 were 5 experts. Phrase 2 were150 mathematics teachers randomed 
by simple random sampling. Phrase 3 were 5 experts. The research instruments were the 
questionnaire with 5 rating scale and the appropriate evaluation form. The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index.

The research results were as followed: 1. There were 5 elements and 20 indicators of 
the mathematics learning management which consisted of: 1) knowledge and understanding 
about teaching mathematics including 5 indicators 2) knowledge in priciples of mathemat-
ics learning management including 4 indicators 3) design and learning activities including 5 
indicators 4) the use of learning materials including 3 indicators and 5) the measurement and 
evaluation of learning mathematics including 3 indicators. Both elements and indicators were 
evaluated at the highest level of appropriateness. 2. The current situations of the mathematics 
learning management under the Office of Secondary Educational Service Area 23 as the 
whole and each elements were at the high level. 3. Developing the Guidelines of learning 
management for mathematics teachers under the Office of Secondary Educational Service 
Area 23. The analysis of Modified Priority Needs Index was found the ranking of needs from 
highest to the lowest were 1) design and learning activities 2) the measurement and evalu-
ation of learning mathematics 3) the use of learning materials 4) knowledge in priciples of 
mathematics learning management and 5) knowledge and understanding about teaching 
mathematics.
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The evaluation of the guidelines of learning management for mathematics teachers 
were at the highest level of appropriateness and high level of feasibility.

Keywords: Developing the Guidelines of Learning Management, Mathematics teachers  

บทนำา 

การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระทำาให้
เกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมทำาให้เกิด
การเรยีนรูท้ีด่ ีผูส้อนเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัในการ
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรียนรู ้ผูส้อนทีส่อนอยา่งมหีลกั
การมีความรู้และมีทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียน เรียน
อย่างมีความหมายและมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้มิได้จำากัดว่าจะ
ต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกกันว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะ
ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูก
ต้องและสัมฤทธิ์ผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพฒันาความคดิของมนษุย ์ทำาใหม้นษุยม์คีวาม
คดิสรา้งสรรคค์ดิอยา่งมเีหตผุลเปน็ระบบระเบยีบมี
แบบแผนสามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ 
ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ทำาให้สามารถคาดการณ์
วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีลอดจนศาสตร์
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดำารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้
สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติ
ปญัญาและอารมณส์ามารถคิดเปน็ ทำาเปน็ แกป้ญัหา
เปน็ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
คณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้าง
ซึ่งประกอบด้วยคำานิยาม บทนิยาม สัจพจน์ที่เป็น
ข้อตกลงเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้เหตุผลที่สมเหตุสม
ผลสรา้งทฤษฏบีทตา่งๆ ขึน้ และนำาไปใชอ้ยา่งเป็น
ระบบ คณิตศาสตร์ มีความถูกต้องเที่ยงตรง คง

เสน้คงวา มรีะเบยีบแบบแผนเปน็เหตุเปน็ผลและมี
ความสมบรูณ์ในตวัเอง คณติศาสตรเ์ปน็ทัง้ศาสตร์
และศลิปท์ีศ่กึษาเก่ียวกับแบบรปูและความสมัพนัธ ์
เพ่ือใหไ้ด้ข้อสรปุและนำาไปใช้ประโยชน ์คณติศาสตร์
มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันใน
การ สื่อสาร สื่อความหมาย และถ่ายทอดความรู้
ระหวา่งศาสตร์ตา่งๆ (วชัรี กาญจนก์รีต.ิ 2554: 9)

ปจัจบุนัแนวทางการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 ยงัไมม่แีนวปฏบิตัทิี่
ชดัเจน มีเพียงแนวทางการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการจดัการสอนขัน้พืน้ฐาน ซึง่ในการจดัการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร์นั้น ครูจำาเป็นต้องกำาหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและความต้องการพ้ืนฐานของ
นกัเรยีน โรงเรยีนแตล่ะโรงเรยีนมีบรบิททีแ่ตกตา่ง
กันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและต้องคำานึงถึงข้ัน
ตอนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน การพฒันาแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีจะประสบผลสำาเร็จและมี
ประสทิธภิาพนัน้ จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมแีนวทางใน
การจดัทีม่คีณุภาพ ซึง่แนวทางการจัดการเรยีนการ
สอนตอ้งระบรุายละเอยีด องคป์ระกอบ และตวับง่
ชี้ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจง่าย และสามารถ
นำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเห็น
ได้ว่า แนวทางในการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งและ
จำาเปน็ในการบอกใหผู้ป้ฏบิตัไิดรั้บรูถ้งึขัน้ตอนและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการ
พฒันาและเปน็ไปในทศิทางตามตอ้งการ (โรงเรียน
บ้านม่วงพิทยาคม. 2559: 1)
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ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ปญัหาสำาคญัทีจ่ะต้องได้รับการแกไ้ขและพฒันาคอื 
ปญัหาคณุภาพผูเ้รยีน รองลงมาเปน็ปัญหาดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนของคร ูถงึแมว้า่ผลการประเมนิ
คณุภาพการศกึษา ของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ในมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธผิลนัน้ จะอยู่
ในระดับดีถึงดีมาก แต่ผลการประเมินคุณภาพผู้
เรียนนั้นไม่ได้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ
ครู อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ชาติ (O-Net) พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ
รายวชิายงัคงต่ำากวา่เกณฑม์าตรฐาน จากสถานการณ์
ดงักล่าวสำานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 23 จึงตระหนักถึงภารกิจสำาคัญในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตจากระบบการ
จัดการศึกษามีคุณภาพ กระบวนการบริหารและ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมี
ประสิทธิภาพสูงเพือ่ให้สอดคลอ้งกับจดุเนน้ในการ
พฒันาการศกึษาของสำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน ท่ีมุง่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนควบคู่
กบัการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาในดา้น
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ยังขาด
แนวทางและกระบวนการในการจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณติศาสตรท์ีช่ดัเจน เพือ่ให้ครผูู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
และนำาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อ
ไป (สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
23. 2558: 1 - 6) 

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในครู โดย
มุ่งศึกษา 5 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร์ ด้านความรู้

ในหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการ
ออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องคร ูสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีก้าร
จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 

2. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดก้ำาหนดขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้ 

ระยะที ่1: ศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี้
การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศกึษาองคป์ระกอบและตวับง่ช้ีการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตรข์องคร ูสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ซึง่ไดจ้ากการสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาแนวทางการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู 
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำานวน 5 คน ซึ่งได้มา
โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผู้ทรงคณุวฒิุประกอบดว้ย ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาสาขา
หลกัสตูรและการสอน สาขาวจิยัหลกัสตูรและการ
สอน สาขาการสอนคณติศาสตร์ สาขาการวดัผลการ
ศึกษา และการบริหารการศึกษา สาขาละ 1 คน 

ระยะที่ 2: เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรียนรู้คณติศาสตรข์องคร ูสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคข์องการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีน
รูค้ณติศาสตรข์องคร ูสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

2. ขอบเขตด้านประชากร

2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 ปกีารศกึษา 2557 
จำานวน 45 โรงเรียน จำานวน 245 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จำานวน 150 คน โดยการ
เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างของเครจซแีละมอรแ์กน (Krejcie 
& Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด.  2554: 43) 

ระยะที ่3: การพฒันาแนวทางการจดัการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรข์องคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 กลุม่ผูใ้หข้อ้มูลในการศกึษาการพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpo-
sive Sampling) ประกอบด้วย ครูที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 – 2557 

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการประเมนิแนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู (โดยประเมินความเหมาะสม
และความเปน็ไปได)้ ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 
คน ประกอบด้วย ครูที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ด้านการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ปกีาร
ศึกษา 2555 – 2557 จำานวน 5 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องคร ูสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตรข์องคร ูสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ระยะการวจิยั ขัน้ตอนการดำาเนนิการ และ
ผลที่ได้ แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพประกอบ 1
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1. การศึกษาองคประกอบ 
    และตัวบงชี้  

1.ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. สังเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้การ

จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรที่ไดจากการศึกษาเอกสาร 

3. ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ
และตัวบงชีโ้ดยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 
คน 

ไดองคประกอบและ 

ตัวบงชี ้

1.นําองคประกอบและตัวบงช้ีที่ไดจาก
ระยะที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม
สภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค
ของการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรของคร ู

2.เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนครู
คณิตศาสตร จํานวน  150 คน 

3.วิเคราะหหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสภาพปจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงคของการจัดการเรยีนรู
คณิตศาสตรของครูและความถีข่อง
วิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของคร ู

 

ทราบสภาพปจจุบัน 
และสภาพที่พึง
ประสงคของการ
จัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตรของคร ู
 

ไดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรยีนรู
คณิตศาสตรของครู   

2. การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงคของการ
จัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตรของคร ู

3. การพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรยีนรู
กลุมสาระการเรยีนรู
คณิตศาสตรของครู   
 

1.วิเคราะหหาคาดัชนีความตองการจําเปนและ
จัดลําดับความตองการ 

2. ศึกษา Best Practice เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรของครู  

3. รางแนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรของครู   

4. ประเมินแนวทางการจัดการเรยีนรูกลุมสาระ
การเรยีนรูคณิตศาสตรของครู โดยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5  คน 

        ระยะการวิจัย       ขั้นตอนดําเนินการ        ผลท่ีจะได 

 
 
 
 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    

 

   

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ภาพประกอบ 1 ระยะการวิจัย ข้ันตอนดําเนินการวิจัย ผลที่ได    

 ภ�พประกอบ 1 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย ผลที่ได้ 
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สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2554: 70)

2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 
124, 126)

ผลการวิจัย

จากการวจัิยเรือ่ง การพฒันาแนวทางการ
จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์อง
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. องคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตรข์องคร ูสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
มีองค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน และตัวบ่งชี้จำานวน 
20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการสอนคณิตศาสตร์ 5 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านความ
รู้ในหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 ตัวบ่งชี้ 
3) ดา้นการออกแบบและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
5 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
3 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบ
ว่าทั้ง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์อง 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
23 ทัง้โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3. แนวทางการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรข์องคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 จากผลการวเิคราะห์
ค่า PNI ลำาดับแรกคือ ด้านการออกแบบและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PNI modified =0.2968) 

รองลงมา คอื ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์ (PNI modified = 0.2959) ด้าน
การใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้ (PNI modified = 
0.2951) ด้านความรู้ในหลักการจัดการเรียนรู้
คณติศาสตร ์(PNI modified = 0.2902) และ ดา้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
(PNI modified = 0.2889) ตามลำาดับ 

การประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

ผลการวจิยัมปีระเดน็สำาคญันำามาอภปิราย 
ดังนี้

1. สงัเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีข้อง
การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ไดแ้ก ่การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ของ วชัร ีกาญ
จนก์รีต ิ(2554: 9 - 18) หลกัการสอนคณติศาสตร ์
ของ พศิมยั ศรอีำาไพ (2545: 17-18) หลกัการสอน
คณิตศาสตร์ ของ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 
7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 
25) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 25) มีองค์ประกอบจำานวน 
5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสอนคณิตศาสตร์ 2. ด้านความรู้ในหลักการ
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 3. การออกแบบและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. ด้านการใช้สื่อประกอบ
การเรียนรู้ 5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรข์อง 
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สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
23 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 
การสอนคณติศาสตร ์และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ 
คอื ดา้นการออกแบบและการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ ทั้งนี้เนื่องจาก ครูยังขาดเทคนิคการสอนด้วยวิธี
ใหม่ๆ  ด้านการผลิตสือ่ทีใ่ช้ในการประกอบการสอน
ยงั ไมม่คีวามหลากหลายและนา่สนใจ อนัเนือ่งมา
จากครยูงัขาดทกัษะในการจัดทำา โดยเฉพาะการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งครูมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ค่อยหลากหลายและไม่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซ่ึง ผู้สอนต้องศึกษา
หลกัสตูรสถานศกึษาให้เขา้ใจถงึมาตรฐานการเรียน
รู้ ชี้วัดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ
เรยีนรู้โดยเลือกใชว้ธิสีอนและเทคนคิการสอน สือ่/
แหลง่เรียนรู้ การวัดและประเมนิผล เพือ่ให้ผูเ้รยีน
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำาหนด (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 25) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Swain และ Swan (2009: 75 - 92) ได้
ศึกษาถึงผลลัพธ์การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
วจิยัเปน็ฐานวา่เปน็การศกึษาคน้ควา้ทีพ่ฒันาความ
เชี่ยวชาญของครู Numeracy 24 คน กับนักเรียน 
16 คน ซึ่งครูจะถูกกระตุ้นเพื่อรวบรวมพื้นฐาน 8 
ประการซ่ึงเป็นหลักการที่จะนำาไปสู่การฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียนเหมือนเป็นส่วนที่สนับสนุนกล่าวคือ
เปน็การเรยีนรูท้รพัยากรผสมผสานกับวธีิการทีจ่ะ
ถูกนำาไปประเมินหาผลลัพธ์ รวมถึงการสัมภาษณ์ 
และการสังเกตในห้องเรียน การวิจัยนี้ทำาให้ทราบ
ถึงความเข้าใจในโครงงานของครู การค้นพบหลัก
การที่ทำาให้ครูอยากที่จะสอนมันยากยิ่งกว่าการ
รวบรวมขอ้มลูอืน่ๆ ซึง่ปัจจยัทีท่ำาให้เกดิการเรยีนรู้
ทรพัยากรหรอืขดัขวางการเรยีนรูน้ี ้จะเปน็หลกัการ
ทีส่ำาคญัและเกดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ เพอร์ไรน์ (Perrine. 2001: Online) 
ไดศ้กึษาผลกระทบของการแกป้ญัหาพืน้ฐานในการ

สอนคณติศาสตรข์องการใหเ้หตผุลเกีย่วกบัสดัสว่น
ของครู จากการศึกษาแสดงออกมาให้เห็นว่าการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีปัจจัยหลักในการศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ ครูต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่าง
ไปจากการสอนแบบเดิมที่นักเรียนไม่เคยเจอมา
ก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ศรีวงษ์ชัย 
(2557: 142-235) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 
การศกึษาสภาพปญัหาและเง่ือนไขดา้นการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องส่วน
มากยังไม่ให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนจนประสบ
ผลสำาเร็จและนักเรียนส่วนมากยังไม่ได้รับการ
สนบัสนนุใหเ้รยีนรู ้ตามกรอบแนวทางการแกป้ญัหา
คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ จึง
สง่ผลใหผู้เ้รยีนตอ้งการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรเ์พิม่ขึน้อกี รวมท้ังกิจกรรมท่ีครจูดั
ให้นักเรียนยังไม่มีความลุ่มลึกพอที่จะเชื่อมโยงไป
สู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ให้
บรรลุผล ครูไม่ได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คิด
หาแนวทางหรือแบบแผนการค้นหาคำาตอบที่แตก
ต่างหลากหลายด้วยวิธีการแบบใหม่

ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรข์อง
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด คอื ดา้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ ด้านความรู้ในหลัก
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ครผููส้อนคณติศาสตร ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 มคีวามต้องการพฒันา
ดา้นความรูใ้นหลกัการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรม์าก
ทีส่ดุ ทัง้นีเ้พราะครยัูงไมไ่ดศ้กึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบั
หลักสตูรการสอนคณติศาสตรใ์หเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 
ซึ่งหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย หลักการ 
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จุดหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน แนวดำาเนินการใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหต้อบสนองจดุ
ประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
การวัดและการประเมินการเรียน คำาอธิบายใน
แต่ละกลุ่มประสบการณ์ซึ่งระบุเน้ือหาที่ต้องให้
นักเรียนได้เรียน ตามลำาดับขั้นตอนกระบวนการ
ที่ต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอน
คณติศาสตรเ์ปน็บคุคลทีม่บีทบาทและความสำาคญั
ยิง่ทีจ่ะทำาใหก้ารเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องผูเ้รยีนบรรลุ
มาตรฐานของกลุม่คณติศาสตร์ผูส้อนคณติศาสตร์
จงึต้องมีความสามารถดงันี ้(กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2545: 28) 1) มคีวามรู้และประสบการณ์ทางดา้น
การจดัการเรยีนรู ้มคีวามสามารถในการพฒันาความ
รู้และสรา้งประสบการณใ์หผู้้เรยีนเขา้ใจและปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ รูค้วามต่อเนือ่งของเน้ือหา สามารถเช่ือมโยง
เนือ้หาในศาสตรเ์ดยีวกนัและศาสตรอ์ืน่ รวมถงึการ
จัดเนือ้หาไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 2) มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัความสำาคญั ธรรมชาต/ิ ลกัษณะวชิา
เฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจัดสาระการ
เรียนรู้ทัง้ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ กระบวนการ ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมไดต้รงตามหลกัสตูร 
สามารถจดักจิกรรมการเรียนรู้พฒันาสือ่การเรียนรู้ 
วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูใ้ห้ไดต้ามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภชิูต ภชูำาน ิ
(2557: 89-157) ไดศ้กึษา เรือ่ง การศกึษาความรู้
ของอาจารยใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์กรณี
ศกึษาวชิาแคลคลูสั ผลการวิจัย พบวา่ องคป์ระกอบ
หลักท่ีจำาเป็นในการจัดการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
ไดแ้ก ่ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการจดัการเรยีนรู ้ความ
รูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร และความรูเ้กีย่วกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และความรู้ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบรอง ได้แก่ 
ธรรมชาติการเรียนรู้คณิตศาสตร์ องค์ประกอบที่
ไดม้าจากการวจิยัครัง้นี ้สามารถนำาไปพฒันาความ
รู้ของอาจารยใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ละ
สามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการประเมนิ การจัดการ
เรียนรูค้ณติศาสตรข์องอาจารยไ์ด ้สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2553: 1-11) 
ไดพ้ฒันาการสอนแนะใหรู้ค้ดิ: รปูแบบหนึง่ของการ
จดัการเรียนรูค้ณติศาสตรผ์ลการพัฒนาพบวา่ ผูส้อน
คณติศาสตรต์อ้งมคีวามรูใ้นเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์
ที่จะสอนเป็นอย่างดีและใช้หลักการแก้ปัญหาเป็น
เป้าหมายในการเรียนการสอนเข้าใจความคิดของ 
ผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาตา่งๆ การตดัสนิของผูส้อน
มฐีานคดิมาจากความรูข้องผู้สอนท่ีมคีวามเขา้ใจใน
ความคิดของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศใน
ชั้นเรียนท่ีจัดการเรียนรู้เพ่ือสอนแนะให้รู้คิด จาก
ลักษณะของห้องเรียนแบบเดิมที่ผู้เรียนจะมีภาระ
งานและทำาตามทีผู้่สอนบอกใหท้ำากระบวนการสว่น
ใหญจ่ะมุ่งประเดน็ไปทีข่ัน้ตอนการคำานวณเพ่ือหา
คำาตอบจากแต่ละคำาถาม

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องคร ูสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จากผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็นพบว่า
ลำาดบัแรกคอื ดา้นการออกแบบและการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู ้ซึง่แสดงให้เหน็วา่ครผููส้อนคณติศาสตร ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 มีความต้องการพัฒนาแนวทางด้านการ
ออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 
ทัง้นีเ้พราะครยูงัขาดเทคนิคการสอนดว้ยวธิใีหม่ๆ  
ดา้นการผลติสือ่ทีใ่ชใ้นการประกอบการสอนยงัไม่มี
ความหลากหลายและนา่สนใจเนือ่งมาจากครูยงัขาด
ทักษะในการจัดทำาโดยเฉพาะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งครูมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรยีนรูไ้มค่อ่ยหลากหลายและไมเ่หมาะสมกบัวยัของ
ผู้เรียน ซึ่ง ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ชี้วัดสมรรถนะ
สำาคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้ว
จึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือก
ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียน
รู้ การวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำาหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 25) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรชพร  
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ศรไีทย (2554: 79 - 87) ได้ศกึษาสมรรถนะของครู
คณติศาสตร์ทีส่อนระดบัมธัยมศกึษาตามทศันะของ
นกัเรียนชว่งชัน้ที ่4 ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาอุดรธาน ีเขต 1 สรปุผลการวจิยัพบ
วา่ นกัเรยีนชว่งช้ันที ่4 มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบั
สมรรถนะของครคูณติศาสตรใ์นแตล่ะดา้น ดงัน้ี 1) 
ดา้นความรู้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คอื มคีวามรูเ้กีย่ว
กบัหลกัสตูรและมาตรฐานผูเ้รยีนในวชิาคณติศาสตร์
และมคีวามรูใ้นการใช้คำาถามใหนั้กเรยีนคดิหาเหตุ
ผลจนไดแ้นวคดิใหมแ่ละสร้างองคค์วามรู้เองได้ 2) 
ด้านทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สามารถสร้าง
กจิกรรมการเรียนรูท้ีบ่รูณาการระหวา่งคณิตศาสตร์
และวิชาอื่นๆได้ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดแบบเชื่อม
โยงนำาไปสู่การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 3) ด้าน
คุณลักษณะอยู่ในระดับมาก เช่น มีหลักการและ
เหตุผลทำางานเป็นระบบมีขั้นตอน สามารถทำาให้
นักเรียนสนุกสนานและชอบคณิตศาสตร์ได้และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ครกูบันกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก เชน่ รบัฟงัความคดิ
เหน็ของนักเรียน สรา้งโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนรว่ม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ผลการประเมนิแนวทางการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุเช่นเดยีวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ทรงคณุวฒุิ
ที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องครู สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
เปน็ครทูีป่ระสบความสำาเรจ็ดา้นการจดัการเรยีนรูท้ี่
มวีธิปีฏบิตัเิปน็เลศิ (Best Practice) เปน็ผูท้ีม่คีวาม
สามารถในการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรเ์ป็น
อย่างดีและเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวทางการ
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องครู สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นแล้วนั้น พบว่า ผู้วิจัยมีการนำาเอาข้อมูลจากผล
การศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 มาเป็นข้อมูลใน
การสรา้งแนวทางการจัดการเรียนรู้คณติศาสตรข์อง
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 23 อีกทั้งเมื่อเห็นองค์ประกอบการดำาเนิน
งาน วิธีการดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน
ทำาให้สามารถตัดสินใจท่ีจะประเมินออกมาได้ว่า
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูที่ผู้
วจัิยสรา้งขึน้นัน้มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไป
ไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
มะลิวัน สมศรี (2558: 65-148) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้
สอนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการศึกษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาการของครูผู้
สอนในสถานศกึษาทีป่ระสบความสำาเรจ็ในดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน (Best Practice) ไดร้บัรางวลั
ทรงคณุคา่ของ สพฐ. OBEC AWARDS พบวา่ ครู
ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและความเขา้ใจ
ในดา้นต่อไปน้ี 1) ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการ
จัดการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3) ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน และ 4) การวิเคราะห์
การสังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 23 ควรมกีารสง่เสรมิ และนำาแนวทางการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู ไป
ใชใ้นสถานศกึษาโดยการจดัอบรมหรอืสัมมนาใหแ้ก่
ครูคณิตศาสตร์ และควรมีการติดตามประเมินผล
การนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานได้จริง

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนำา
แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครู ไปใช้ทดลอง โดยให้ครูผู้สอน
วชิาคณิตศาสตรไ์ด้ทดลองใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานใหม้คีณุภาพบรรลตุามเปา้หมายของ
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การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของการนำาแนวทางการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู 
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