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ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 
  นับจากปีการศึกษา 2555  เป็นต้นมา สพฐ. ได้ประกาศจุดเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student 
achievement) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ช้ัน ป.6  ทุกคน  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดข้ันพื้นฐาน (Literacy & Numeracy)  รวมถึง 
นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริม
ให้มีความเป็นเลิศ (Excel to excellence) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน  
ซึ่งการประกาศจุดเน้นดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ที่ ผ่านมาพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50  และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มลดลง เรื่อย ๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกูล (2551)  ที่ได้รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2549 -2550 โดยสรุปไว้ว่า 
ปัญหาการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรต่ าด้อยทางด้านความคิดสร้างสรรค์
และขาดนิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ  บรรยากาศส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดิม คือ 
ยึดหนังสือเรียนเป็นสื่อการสอน โดยครูอธิบายตามเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียน  จากนั้นก็ให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดให้ได้ในระยะสั้นเพื่อเตรียมตัวสอบมากกว่าเน้นที่กระบวนการคิด กระบวนการเรียนการสอนยัง
มุ่งเน้นทางด้านความรู้และความจ า  ครูมุ่งแต่ผลลัพธ์  ขาดการจัดกระบวนการทางความคิดที่จะให้นักเรียน
รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล   ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวด้านการศึกษาของไทยหลายด้าน  ( อมรวิชช์   นาค
รทรรพ,  2546  ;  ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์,  2546,  2551 ;  วิทยากร เชียงกูล,  2551)   
  สืบเนื่องจากประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ 
PISA และโครงการวิจัยการศึกษาแนวโน้มในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ TIMSS 
ตลอดจนจากผลการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ O-Net, NT จากผลการทดสอบแต่ละโครงการ
พบว่า นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนใหญ่ยังมีสมรรถนะพื้นฐานจ าเป็นในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ต่ าหากเปรียบเทียบกับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ประสบผลส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีคณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและต าราการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สื่อต าราเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เพราะเมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ท าให้เด็กเปลี่ยน เด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลส าคัญเฉพาะจาก
โรงเรียนอีกต่อไป หรือกล่าวให้หนักยิ่งขึ้นได้ว่า สมัยนี้นักเรียนรับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่ง
หลัก แหล่งหลักคือ รับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ดังนั้น สิ่งที่ต้องพัฒนาให้
ครูอย่างเร่งด่วน คือ ทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน และ
ทักษะการเรียนรู้ในบรรยากาศ PLC (Professional Learning Community) คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ระหว่างการท างาน เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพ ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น 3 ด้าน คือ Literacy 



หรือความสามารถด้านภาษา   Numeracy หรือความสามารถด้านการค านวณ   Reasoning ability 
ความสามารถด้านเหตุผล และคุณลักษณะด้านอื่นๆ อาทิเช่น ทักษะการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น จากสภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2556 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจึงได้มีนโยบายพัฒนาครู โดยเน้นที่การสร้างสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการพัฒนาไว้ ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
จ าเป็น/ความสนใจ  ครูมีทักษะในการ Coaching & Mentoring  คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สูงข้ึน  ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน Literacy  Numeracy และ 
Reasoning  Ability เหมาะสมกับระดับช้ัน  ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามจุดเน้น สพฐ. Learning to 
Question, to Search ,to Construct ,to Communicate, to serve และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานได้ก าหนดหลักการพัฒนา เน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Coaching & Mentoring ไม่ใช้ผู้สอน  เน้น On the job training หรือ
กระบวนการพัฒนาขณะปฏิบัติงานปกติ   เน้น School-Based Coaching & Mentoring โดยการฝึกปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ณ สถานศึกษา  เน้นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) และเน้นการสร้าง Team Solution/ Roving Team 
  การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล  
จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนที่จะท าให้ทราบถึงความส าเรจ็
ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน (สสวท. : ก)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการประเมินแนวใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่ใช้เทคนิคและวิธีการประเมินที่
หลากหลายวิธี รูปแบบการสร้างข้อสอบก็ปรับเปลี่ยนไปจาก แบบทดสอบที่เป็นการวัดผลประเมินผลตาม
แบบเดิมที่เคยท ากันมา ครูต้องพบกับปัญหาเครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินและ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วัดผลยังมีน้อย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  เช่น ความรู้ด้านการวัดผลในด้านการสร้างข้อสอบนี้ยังมี
ขีดจ ากัด และเครื่องมือที่วัดผลประเมินผลการเรียนจะมีคุณภาพดีได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างมีความเข้าใจในธรรมชาติ
ของวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ซึ่งประเด็นนี้ท าให้ครูประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีความรู้ในงานที่
วัดผลอย่างแท้จริง 
              จะเห็นได้ว่าคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากคุณภาพการเรียนรู้ของครู              
การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดข้ึนไม่ได้ ถ้าครูไม่เป็นผู้ช้ีแนะ ฝึกฝน เป็นนักวัดผลประเมินผลที่ดี การเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาสามารถท าได้โดยเพิ่มคุณภาพครู การเรียนรู้ของผู้เรียนจะสามารถพัฒนาอย่างเด่นชัดได้ ก็ต่อเมื่อครู
ได้รับโอกาสและสนับสนุนในการเพิ่มพูนทักษะของตนให้มีประสิทธิภาพเพราะครูที่มีคุณภาพเป็นสิ่งบ่งบอกดี
ที่สุดถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  (ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ, 2551 ; วิทยากร เชียงกูล, 2551; Stigler และ 
Hiebert, 1999 ;The Finance Project and Public Education  Network, 2004 ; อ้างถึงใน เกษร ทอง
แสน, 2553)  ดังนั้นการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ของโครงการนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูให้
มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน หลักการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้เรียนและมีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานต่อไป 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อ 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพ เอกสารการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้
และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  
 2. เพื่อศึกษาผลการนิเทศการศึกษา ดังนี้  
  2.1 ศึกษาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริม
ความสามารถด้าน Numeracy  
  2.2 ศึกษาความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียน  
 2.3 ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อวิธีการนิเทศการศึกษา 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร 
    ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต1 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 185 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 195  คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified  random sampling)  จากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จ านวน 12  กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายละ  
2  โรงเรียน  รวม  24  โรงเรียน  จ านวนทั้งสิ้น 30  คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1  ตัวแปรต้น 
    วิธีการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
ข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy ด้วยคู่มือการนิเทศ 
  2.2  ตัวแปรตาม 
   1) สมรรถนะครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
ข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy 
    2)  ความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ครูกลุ่มตัวอย่าง 
   3) ความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ที่มีต่อวิธีการนิเทศการศึกษา 
 กรอบเน้ือหา 
  กรอบเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ  
   1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
    2) ความสามารถด้าน Numeracy 
 
 
 
 
 
 



 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
                                                          
                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
                                                                                    
  
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 1 ได้รูปแบบการนิเทศการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ บริบท การศึกษา   
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศการศึกษาที่
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ท างานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อัน
น าไปสู่การร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวการนิเทศการศึกษา   

การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการ
สร้างข้อสอบ ท่ีส่งเสริมความสามารถด้าน 
Numeracy  ด้วยคู่มือการนิเทศ 

สมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู้และการสรา้งข้อสอบท่ี
ส่งเสริมความสามารถด้าน 
Numeracy  

1.ความรู้ความเข้าใจ 
2.ทักษะ 
3.เจตคต ิความตระหนัก 

ความต้องการในการนิเทศการศึกษา 

 

บริบทการจัดการศึกษา  ทักษะ 

พื้นฐานความสามารถด้าน Numeracy  

 

 

พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
การสร้างข้อสอบวัดความสามารถผู้เรียน 

ความสามารถด้าน Numeracy  
ของนักเรียน 
1. ทักษะการคิด    
2.ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์   
  3. ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   
 

การจัดการเรียนรู้ที่สง่เสรมิ 
ความสามารถด้าน Numeracy 

 

รูปแบบการนิเทศการศึกษา
เทคนิคการนเิทศ  วิธีการนิเทศ 

 

การสร้างข้อสอบที่สง่เสรมิ
ความสามารถด้าน Numeracy 

 

 

ความสามารถด้าน Numeracy 



 4. ครูในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 มีสมรรถนะในการพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท   
   5. นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการรู้ทีส่่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์มทีักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
 6. งานวิจัยเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันอื่นๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  
 7. ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์    
 8. เป็นแนวทาง และ ข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แนวทางและรปูแบบการนเิทศการศึกษา ที่สามารถ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลตอ่ คุณภาพของผูเ้รียน และ ผู้เรียนที่มทีักษะการเรียนรูท้ี่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชาติ 
           ระดับความส าเร็จของงาน  
  - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 และสถานศึกษา ได้รูปแบบการ
นิเทศการศึกษาพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างข้อสอบทีส่่งเสริม
ความสามารถด้าน Numeracy 
  - ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างข้อสอบ                
ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy 
  - นักเรียน มีความสามารถ ด้าน numeracy  และมีทักษะทางคณิตศาสตร ์
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. สมรรถนะครู  หมายถึง  ความรู ้ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครทูี่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถดา้น 
Numeracy  หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ของนักเรียน และมีความรู้ และทักษะ ในการสร้างข้อสอบเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถด้าน Numeracy  ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  3. เอกสารการนิเทศ หมายถึง เอกสารการนิเทศที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
นิเทศครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ และ
สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติในช้ันเรียนได้   โดยมีขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้     
   หน่วยที่ 1  ตระหนกัในหลักการ  :  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความสามารถ
ด้านค านวณ (Numeracy) และการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
    หน่วยที่ 2  รอบรู้ด้านพฤติกรรม :  วิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่าง ความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)  ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในในศตวรรษที่ 21  และทักษะทางคณิตศาสตร์ 



    หน่วยที่ 3  ใส่ใจท าเครื่องมือวัด :  การประเมินความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)  การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    หน่วยที่ 4  เช่ียวชาญจัดการพฒันา :  การจัดการเรียนรู้ที่สง่เสริมความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)   
 4. ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)  หมายถึง  ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด
ค านวณ ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย 

   1) ทักษะการคิดค านวณ  หมายถึง  ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว 

   2) ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่  ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ
ขนาดของมุม  ชนิดและสมบัติของรูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์  แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเน
การเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
    3) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา  ประกอบด้วย 
  1) เอกสารการนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่สง่เสรมิ 
ความสามารถด้าน Numeracy  
  2) คู่มือการนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบทีส่่งเสริม 
ความสามารถด้าน Numeracy  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล 
  1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจครผูู้สอนคณิตศาสตร์  จ านวน  1  ฉบับ  มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบและอัตนัยแสดงแนวคิด หรือวิธีคิด  

 2) แบบประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 
ข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า  ที่พัฒนาจาก
มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ของ สสวท. ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้เช่ียวชาญ และผ่านการทดลองใช้เพื่อหาความ
สอดคล้องของผลการประเมิน ของ เกษร ทองแสน  ซึ่ง ผู้วิจัย  ในฐานะผู้ช่วยผู้วิจัยได้ร่วมพัฒนาข้ึน 

    3) แบบสังเกตการณ์สอน  แบบสัมภาษณ์ครู  ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีค่า IOC   
รายข้อทุกข้อ เท่ากับ 1.00  ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82   

 4) แบบประเมินความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3   (เป็น 
แบบทดสอบที่มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ และแบบอัตนัยแสดงแนวคิด)  จ านวน 19 ข้อ  30 คะแนน 
ซึ่งผ่านการหาคุณภาพ มีค่า IOC รายข้อทุกข้อ เท่ากับ 1.00  มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.22 - 0.62  และได้ค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.88  ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .81  



  5) แบบประเมินความคิดเห็น ของครูในการนเิทศเพือ่พัฒนา ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
มีค่า IOC  รายข้อทกุข้อ เท่ากบั 1.00  ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ  .86 
 3. วิธีสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย    มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
  1) เอกสารการนิเทศ และคู่มือการนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่
สง่เสริมความสามารถด้าน Numeracy   ได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
   1.1)  ศึกษาทฤษฎี หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้ (Child Centered) และศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา
สมรรถภาพของครูผู้สอนคณิตศาสตร์  และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 ปีการศึกษา 2553-2555  รายงานการวิจัยการศึกษา    ผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.2)  ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ เอกสาร
การสร้างข้อสอบ การประเมินความสามารถผู้เรียน ด้าน Numeracy  คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ 
   1.3)  ศึกษาเอกสาร หลักการ โครงสร้างแนวการพัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4)  ศึกษาเอกสารโครงการพัฒนาฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับแนวการสอน และการ
สร้างข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
   1.5)  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างเอกสารนเิทศการศึกษา และชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
หรือแบบฝึกพฒันาทักษะต่าง ๆ และชุดการสอนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
   1.6)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของเอกสารการนิเทศเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน ด้าน Numeracy 
   1.7) ก าหนดโครงสร้าง วิเคราะห์ เรื่อง เนื้อหา กิจกรรมปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของเอกสารดังนี้  
     เอกสารนิเทศ เรื่องการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบทีส่่งเสริมความสามารถด้าน 
Numeracy ได้ก าหนดเนื้อหาไว้ทั้งหมด 4  หน่วย โดยเรียงล าดับตามหลกัการ ดังนี ้
      หน่วยที่ 1  ตระหนกัในหลักการ  :  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
       หน่วยที่ 2  รอบรู้ด้านพฤติกรรม :  วิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่าง ความสามารถ
ด้านค านวณ (Numeracy)  ทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในในศตวรรษที่ 21  และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
       หน่วยที่ 3  ใส่ใจท าเครื่องมือวัด :  การประเมินความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)  การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
       หน่วยที่ 4  เช่ียวชาญจัดการพฒันา :  การจัดการเรียนรู้ที่สง่เสริมความสามารถด้าน
ค านวณ (Numeracy)   
 



      คู่มือนิเทศ เรื่องการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่สง่เสริมความสามารถด้าน 
Numeracy  ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้
       หน่วยที่ 1  บทน า  
        1.1 ความส าคัญและความจ าเป็นในการประเมินความสามารถด้านค านวณ 
        1.2 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
       หน่วยที่ 2  ทักษะกระบวนการคิดสอนได้ในห้องเรียน 
        2.1 ทักษะการคิด 
        2.2 การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
       หน่วยที่ 3  การประเมินความสามารถ ด้านค านวณ  (Numeracy) 
        3.1 ความหมายและค าส าคัญ ความสามารถด้านค านวณ 
        3.2 ระดับความสามารถช้ันปี ความสามารถด้านค านวณ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
        3.3 เครื่องมือประเมินความสามารถด้านค านวณ 
        3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ 
       หน่วยที่ 4 การนิเทศการจัดการเรียนรู้และการประเมินความสามารถด้านค านวณ                
        4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน       
         4.2 การนิเทศภายในโรงเรียน 
        4.3 การนิเทศการจัดการเรียนรู้และการประเมินความสามารถด้านค านวณ 
       ภาคผนวก    เครื่องมือนเิทศ 
   1.8)  น าเอกสารการนิเทศ  ทั้ง 2  ชุด   น าเสนอผู้เช่ียวชาญ  5  คน ได้ท าการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพในด้านการก าหนดโครงสร้างวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ได้พิจารณา
ความถูกต้องโดยการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ก าหนดคะแนนการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญต่อชุดเอกสารนิเทศ ตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท  (Likert)  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยของเอกสารนิเทศ  ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าผู้เช่ียวชาญ น าเอกสารการนิเทศไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน 
ป.3 จ านวน  3  โรงเรียน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบกระบวนการนิเทศ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการนิเทศ ต่อไป 
  2)  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545)  
   2.1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ แบบประเมินต่างๆ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  
   2.2)  ก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาในการทดสอบ และการประเมินให้ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์ เนื้อหาที่ส าคัญในการ 
   2.3)  สร้างเครื่องมือ ดังนี้   
    2.3.1) สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจครูผู้สอน  จ านวน 35 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้  
30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกค าตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก   และแบบประเมินความสามารถด้าน 
Numeracy ของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 20  ข้อ และแบบแสดง   วิธีคิด  
จ านวน  6  ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้  จ านวน  15  ข้อ  และ  4  ข้อ ตามล าดับ 



     (1) น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึน ไปขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ทั้ง  5 คน  ให้ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยวิธีของ โรวิเนลลี ( Rovinelli ) และ แฮมบิลตัน ( R.K. Hambleton 
) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545)  
     (2)  น าเอาผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC. 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  0.60 - 1.00  เป็นข้อทดสอบที่ใช้ได้ อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ต้องการ  
     (3) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  50  คน ในกลุ่มเครือข่ายพุทธไสยาสน์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 40 % เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  คือ  
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80   และค่าอ านาจจ าแนก  ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป  แล้วคัดเลือกไว้  25  
ข้อ 
     (8)  น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้  ตามที่ก าหนด ไปหาค่าความเช่ือมั่นกับครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ จ านวน  20 คน และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ในอ าเภอกมลาไสย จ านวน 20 คน   
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยให้สูตร  KR-20  ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) ค่าความเช่ือมั่น
รวมทั้งฉบับเท่ากับ  0.68  จึงถือว่าใช้ได้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) 
     (9)  จัดท าข้อสอบเป็นชุดสมบูรณ์เพื่อน าไปทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ และนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป 
    2.3.1)  การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะครู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สอน แบบสอบภามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1)  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวข้องกับแบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบ
ประเมิน เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู 
     (2)  ก าหนดจุดประสงค์ในการประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน 
     (3)  ก าหนดเนื้อหาสาระในการประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของการนิเทศ  
     (4)  สร้างแบบประเมิน และแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับจุดประสงค์เนื้อหาที่ก าหนด
เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตรฐานส่วนประกอบค่า 5 ระดับ 
     (5)  น าแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน และแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นไปขอความร่วมมือ
ผู้เช่ียว จ านวน 3 คน (ชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา และจุดประสงค์ในการ
ประเมิน 
     (6)  ให้ผู้เช่ียวชาญ  3  คน  พิจารณาประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหา
และจุดประสงค์เชิงสังเกตพฤติกรรมโดยวิธีของ โรวิเนลลี ( Rovinelli )   และ แฮมบิลตัน    
( R.K. Hambleton ) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545)  
     (7) น าเอาผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ  3  คน  มาหาค่าเฉลี่ย โดยเลือกข้อที่มีค่า 
IOC. ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   0.66 - 1.00  เป็นข้อที่ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ   
     (8) น าแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ปรับปรุงตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าไปทดลองใช้โดยผู้ศึกษาน าแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู



วิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ จ านวน  3  โรงเรียน  ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่าง และหาค่าความเช่ือมั่นของ  Cronbach  
( - Coefficient)  (บุญชม   ศรีสะอาด.  2545) ได้ค่าความเช่ือมั่น 
     (9) จัดพิมพ์แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของครผููส้อน 
เพื่อใช้ต่อไป 

  ในส่วนของแบบประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ 
สร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน  Numeracy  มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า  ผู้วิจัยได้
พัฒนาจากมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ของ สสวท. ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้เช่ียวชาญ และผ่านการทดลองใช้
เพื่อหาความสอดคล้องของผลการประเมินตามกระบวนการ ของ เกษร ทองแสน  ซึ่ง ผู้วิจัย  ในฐานะผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้ร่วมพัฒนาข้ึน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการครั้งนี้ ผู้ วิจัยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับเทคนิคการนิเทศ แบบ
กัลยาณมิตร ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถ
ด้านค านวณ (Numeracy) เพื่อให้ครูน าความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการใช้ทักษะในการ Coaching & Mentoring ผู้ เรียน (ลดบาทบาทการสอนมาเป็น Coaching & 
Mentoring) โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ในช้ันเรียน และวิธีการแบบเปิด เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy   ของนักเรียน  ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  การวางแผน (Planning  : P ) 
    1. ก าหนดกรอบการท างาน กิจกรรม การติดตามผล การประเมินผล และการศึกษาผลที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา  เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการประเมิน NT  ของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   ปีการศึกษา  2554 - 2556 
    2. ศึกษาบริบทของการจัดการศึกษาการนเิทศการศึกษา ได้แก่  การสัมภาษณ์เชิงลกึ จัด
สนทนากลุ่ม  ผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งส ารวจความต้องการ รูปแบบวิธีการนเิทศจากครูผูส้อน โรงเรียนในสงักัดของ
ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 
    3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่  รูปแบบการนเิทศการศึกษา  เทคนิคการนิเทศ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัผูเ้รียนในศตวรรษ ที่ 21  การจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์  ความสามารถด้าน Numeracy 
    4. สร้างและพฒันาเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขั้นท่ี 2 การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing : I ) 
   ด าเนินการวิจัยพัฒนา โดยประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เป็นเวลา 2 วัน  เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy) โดยใช้เอกสารนิเทศ ตามกรอบเนื้อหาดังนี้ 
     วันท่ี 1  ของการอบรม วันที่ 28 ตุลาคม 2555 
      1. ทดสอบก่อนการอบรม 
      2. หน่วยที่ 1 ตระหนักในหลักการ   
       - ความส าคัญและความจ าเป็น 
       - แนวทางการพฒันา 



      - แบบบันทึกที่ 1 สรุปความรู้ สู่ความตระหนัก 
      3. หน่วยที่ 2  รอบรู้ด้านพฤติกรรม 
       - ความหมาย และค าส าคัญ ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
       - การสร้างทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรบัการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
       - ทักษะด้านคณิตศาสตร์  (Arithmetic) 
       - ทักษะการคิด กระบวนการคิด สอนได้ในห้องเรียน 
       - การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
          - แบบบันทึกที่ 2  สรปุความเข้าใจสู่เป้าหมาย 
    วันท่ี 2  ของการอบรม วันที่ 29 ตุลาคม 2555 
      1. หน่วยที่ 3  ใส่ใจท าเครื่องมือวัด 
       - การประเมินความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
       - การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
       - การวางแผนสร้างข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านค านวณ 
       - การหาคุณภาพเครื่องมือ 
       - แบบบันทึกที่ 3  สรปุความรู้ ความเข้าใจ สู่การวางแผนการประเมิน 
      2. หน่วยที่  4 เช่ียวชาญจัดการพฒันา 
       - แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
         - ปัจจัยส าคัญของการจัดการเรียนรู้   
        - แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       - ความส าคัญของการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต่อการส่งเสริม
ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
       - องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
       - การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
       - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ 
       - แบบบันทึกที่ 4  สรปุความรู้ ความเข้าใจ สู่การปฏิบัติ จนเกิดความเช่ียวชาญ 
     3. ทดสอบหลงัการอบรม 
    4. มอบหมายภาระงาน  และนัดหมายการนิเทศติดตาม 
  ขั้นท่ี 3 การลงมือปฏิบัติงาน ( Doing : D) 
   ครูกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาเอกสารการนิเทศ เพื่อทบทวนความรู้ พร้อมวางแผนการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนด้านค านวณ ดังนี้ 
    1) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยน ามาจากการวัดประเมินผลในระดับช้ันเรยีน
ของครู  และผลการประเมิน NT เพื่อหาจุดที่ต้องการพัฒนา เมื่อพบว่ามาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรที่เป็น
ปัญหา ให้เลือกมา 1 หน่วยการเรียน)  
    2) เลือกวิธีการ เทคนิคการสอน/สื่อ/นวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา  
    3) สร้างและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อ/นวัตกรรมที่เน้นให้ครูเป็นผู้ Coaching & 
Mentoring  



    4) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  ให้สอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการวัด คือ 
ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)  พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพ ก่อนการน าไปใช้  
    5) ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ในช้ันเรียน 
  ขั้นท่ี 4 การสร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing :R) 
   ในระหว่างที่ครู ก าลังพัฒนาผู้เรียน ขณะปฏิบัติงานปกตินี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศ โดยเน้นการใช้ School-Based Coaching & Mentoring กับครูผู้สอน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในบรรยากาศ ที่เป็นกัลยาณมิตร  
 
 
  ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) 
   ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผลการนิเทศ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  แบบสังเกตการณ์สอน  
แบบสัมภาษณ์ครู  แบบประเมินความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3 และ แบบ
ประเมินความคิดเห็น ของครูในการนิเทศเพื่อพัฒนา  
 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูการพฒันาคร ูโดยเครือ่งมอืทัง้หมด ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและ
หาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
   - แบบทดสอบประเมินสมรรถนะครู ก่อนการพฒันา  ระหว่างการพฒันา และหลงัการพัฒนา 
   - แบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ และการสร้างข้อสอบ  
    - แบบสังเกต  ส าหรับสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน ขณะ On the job training 
    - แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อน โดย แบบสัมภาษณ์  ระหว่างการพัฒนา และหลงัการพฒันา 
    - แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนเิทศเพือ่พัฒนา   
    - แบบประเมินความสามารถด้าน Numeracy  นักเรียน  โดยใช้แบบทดสอบทีม่ีลักษณะ
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ และแบบอัตนัยแสดงแนวคิด  
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแบบบันทึกสังเกต แบบสัมภาษณ์   วิเคราะห์โดยการน ามา
จัดกลุม่ เปรียบเทียบเกี่ยวกบัประเด็นที่สอดคล้องกัน หรอืแตกต่างกัน  ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบสอบถามความคิดเห็นของครู แบบทดสอบครู และประเมินความสามารถด้าน 
Numeracy  นักเรียน  ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ได้แก ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เทียบกับเกณฑ์การผ่าน 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             การวิเคราะห์ข้อมลูได้ใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี ้ 
 1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Arithmatic Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  



ค่าประสิทธิภาพ (นวัตกรรมการนเิทศการศึกษา)  
 2.  หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของข้อสอบแตล่ะข้อในแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของ
ครูและแบบทดสอบความรู้ ทักษะ ของนักเรียน  (บญุชม  ศรีสะอาด. 2545)   
 3.  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้อสอบแตล่ะข้อในแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของครูและผูบ้รหิารโรงเรียนและแบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ เจตคติของนักเรียน 
 4.  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  วัดความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
และแบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ เจตคติ ของนักเรียน  
 5.  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน  ของครู  
 6. การหาความเท่ียงตรง (Validdity) ของแบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อ
ค าถามที่คาดหวังในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item objective Congruence)    
 7. แบบสอบถามความคิดเห็น  หลังจากน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วน ามาเทียบเกณฑ์เพื่อแปรผลคะแนน 
 8. แบบทดสอบ  ความรู้ความเข้าใจของครู และแบบประเมินความสามารถด้าน Numeracy ของ
นักเรียน  ใช้เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 70   
 9. ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ใช้  ค่า ที  (t-test)     

สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของเอกสารการนิเทศ 

ประสิทธิภาพของเอกสารการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการ 
เรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  ในการทดลองใช้ ครั้งที่ 2  กับครูผู้สอน 
จ านวน 15  คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการพัฒนา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 54.67  หลังการ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 86.67   และคะแนนเฉลี่ยระหว่างการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 87.67  ดังนั้นชุดกิจกรรม
การนิเทศมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.67 / 86.67  ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อเพื่อการพัฒนาครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่ งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. ผลการนิเทศการศึกษา 
  2.1 สมรรถนะคร ูคณิตศาสตร ์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่ง เสริม
ความสามารถด้าน Numeracy  
  2.1.1  ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
      ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศ โดยใช้ชุด
เอกสารการนิเทศในการอบรม พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)  โดย มีคะแนน หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   2.1.2  ด้านทักษะการปฏิบัติ 
    ผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ และการสร้างข้อสอบที่
ส่งเสริม ความสามารถด้าน Numeracy  หลังการนเิทศเพือ่พัฒนาสงูกว่าก่อนการพัฒนา และมผีลการประเมิน



ภาพรวมอยู่ในระดบั ดี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.25 โดยด้านที่มีผลการประเมินสงูสุดคือด้านการประเมินผล
พัฒนาความสามารถด้าน Numeracy คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  79.58  รองมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ทีส่ง่เสริม
ความสามารถด้าน Numeracy คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.47 
    ผลการการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ทีส่่งเสริม 
ความสามารถ ด้าน Numeracy  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ พบว่า โดยภาพรวม ครผูู้สอน
คณิตศาสตร์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ค่าเฉลี่ย 3.47  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ครูผูส้อน  อยู่ในระดับ ดีมาก  ค่าเฉลี่ย 3.75  รองลงมาคือ ด้าน เนื้อหา/กิจกรรม ทีส่่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดข้ันสูง  อยู่ในระดบั ดีมาก  ค่าเฉลี่ย3.73 และด้านทีม่ีผลการประเมินต่ าสุดคือ ด้านการใช้สื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดบั ดี  ค่าเฉลี่ย 3.04 
   2.1.3  ด้านความคิดเห็น เจตคต ิ
    ด้านความคิดเห็น เจตคติที่มีต่อการนเิทศเรื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้ และการสร้าง
ข้อสอบที่สง่เสรมิ ความสามารถด้าน Numeracy  ครูกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ      
อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ  4.53 ครูสามารถ จัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่สง่เสริม
ความสามารถด้าน Numeracy ได้อย่างมีความสุข กระตือรอืร้นในการสอน และจัดเตรียมสื่อ เครือ่งมอืวัดผล
ประเมินผล ช่ืนชม ในผลงานของนักเรียน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสงูสุด คือ รูปแบบและกระบวนการ
นิเทศ  อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.89  ลงลงมาคือ ความคิดเห็นต่อผลการนิเทศที่เกิดข้ึนกับผู้รับการ
นิเทศอยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.88 
  2.2 ความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียน  
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และความคิด   
รวบยอดทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน  ป. 3 ที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการนิเทศ จากการทดสอบหลัง
การพัฒนา  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม  30.60  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 76.49  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75   
 
อภิปรายผล 
 1. ผลจากการศึกษา ประสิทธิภาพของเอกสารการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  ในการทดลองใช้ ครั้งที่ 2  
กับครูผู้สอน จ านวน 15  คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการพัฒนา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 54.67  
หลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 86.67   และคะแนนเฉลี่ยระหว่างการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 87.67  ดังนั้นชุด
กิจกรรมการนิเทศมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.67 / 86.67 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการพัฒนา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ที่เป็นเช่นน้ี เนื่องจากชุดเอกสารการนิเทศเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมี
กระบวนการสร้างและพัฒนาข้ึนโดยยึดหลักการสร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสาร ต ารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างมีการทดลองเป็นไปอย่างมีระบบเป็นการพัฒนาที่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ทางวิชาการจึงท าให้เอกสารการนิเทศน้ี มีความน่าเช่ือถือ 
 2. ผลการนิเทศการศึกษา 
  2.1 สมรรถนะคร ูคณิตศาสตร ์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง ข้อสอบที่ส่ง เสริม
ความสามารถด้าน Numeracy  ด้านความรู้ ความเข้าใจ ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศ โดยใช้        
ชุดเอกสารการนิเทศในการอบรม พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความ



เข้าใจในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้านค านวณ 
(Numeracy)  โดย มีคะแนน หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ด้านทักษะการปฏิบัติ ผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ และการ
สร้างข้อสอบที่ส่งเสริม ความสามารถด้าน Numeracy  หลังการนิเทศเพื่อพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา และมี
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.25 โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสุดคือด้าน
การประเมินผลพัฒนาความสามารถด้าน Numeracy คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  79.58 รองมาคือ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.47 และผลการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม ความสามารถ ด้าน Numeracy  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ค่าเฉลี่ย 3.47  
อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก  ผู้นิเทศ และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างท าการนิเทศภายในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ ตามกระบวนการในคู่มือการนิเทศ มีการศึกษาหาความรู้จากเอกสารชุดการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เป็นระยะต่อเนื่องอันก่อให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้และการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษร  
ทองแสน (2553)  กล่าวว่า ผู้บริหาร เป็นผู้นิเทศ หลักที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้บริหารที่พร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุมาตรฐานควรเปน็ผูท้ีม่คีวาม
เข้าใจถึงความส าคัญและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาและท าความเข้าใจถึงขอบข่ายและมาตรฐานของกลุม่
วิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ตลอดจนโครงสร้างแนวการจัดสาระการเรียนรู้ทั้งสาระที่จ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนและสาระที่
สถานศึกษาจะจัดเพิ่มข้ึนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  แนวการวัดผลและการ
ประเมินผล แนวการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  มีความเข้าใจและสามารถด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดผลที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด นอกจากนี้ผู้นิเทศจะต้องให้ การสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช  (2550)  ได้  กล่าวถึงปัญหาของ
การวัดผลจากการปฏิบัติงานสอน คือ ปัญหาเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดการปฏิบัติงานยังมี
น้อย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความรู้ด้านการวัดผลในด้านนี้ยังมีขีดจ ากัด และเครื่องมือที่วัดการ
ปฏิบัติงานจะมีคุณภาพดีได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างมีความเข้าใจในธรรมชาติของงานที่ให้ปฏิบัติ ซึ่งประเด็นนี้ท าให้นัก
วัดผลประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีความรู้ในงานที่วัดอย่างแท้จริง ในประเด็นปัญหาน้ีสามารถแก้ไขได้โดยการ
พัฒนาแบบวัดการปฏิบัติงานควรเป็นการพัฒนาที่ร่วมมือกันระหว่างนักวัดผลกับผู้ช านาญการในงานที่จะวัด 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของต่างประเทศ พบว่า การพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่หันมาใช้การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้
มีการด าเนินการระยะยาวและต่อเนื่อง  เพื่อให้ครูคิดทบทวนการปฏิบัติงานสอนของตนแล้วคิดหาทางพัฒนา
งานของตนให้ดีข้ึน   ส่วนมากจะท าเป็นกลุ่มหรือทีมงาน ศึกษานิเทศก์ และ  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาโดยมุ่งหวังให้ครูเกิดความรู้ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ในด้านการวิเคราะห์การสอนของตน คือ การที่ครู
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ถ้าหากนักเรียนไม่รู้เรื่องก็ต้อง
โยงกลับว่า สอนอย่างไร  เด็กจึงไม่รู้เรื่อง  2) ความรู้ในด้านการสอนภาคปฏิบัติอย่างหลากหลาย  อาทิ  ครูมี
โอกาสไปสังเกตการสอนในช้ันเรียนของครูอื่นๆ  และ 3) ความรู้ในการพิจารณาว่าเนื้อเรื่องใดควรสอน  ใช้วิธี
ใด  ใช้สื่อการสอนอย่างไร  ความรู้ในข้อนี้เกิดจากความรู้ในข้อ 1 และ 2 รวมกัน  แล้วน ามาปรับใช้กับ
สถานการณ์ของตน 



  ด้านความคิดเห็น เจตคติ ของครู ที่มีต่อการนเิทศ เรือ่ง ด้านการจัดการเรียนรู้ และการสร้าง
ข้อสอบที่สง่เสรมิ ความสามารถด้าน Numeracy  ครูกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ      
อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ  4.53 ครูสามารถ จัดการเรียนรู้และการสร้างข้อสอบที่สง่เสริม
ความสามารถด้าน Numeracy ได้อย่างมีคุณภาพ และปฏิบตัิงานสอนได้อย่างมีความสุข กระตอืรือร้นในการ
สอน และจัดเตรียมสือ่ เครื่องมือวัดผลประเมินผล ช่ืนชม ในผลงานของนักเรียน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด คือ รูปแบบและกระบวนการนเิทศ  อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.89  ลงลงมาคือ ความคิดเห็นต่อ
ผลการนิเทศที่เกิดข้ึนกับผู้รับการนิเทศอยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.88  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ 
ครูผูส้อนได้ศึกษาเอกสารเอกสารการนเิทศเพือ่การเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่เป็น
เอกสารทีม่ีประสิทธิภาพ มีการนเิทศร่วมกบัผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถศึกษาเอกสารได้
ด้วยตนเอง และสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในเอกสารชุดการนิเทศได้อย่างอสิระ มีการน าความรู้ความ
เข้าใจมาสนทนาร่วมกัน เพื่อสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับผูร้ับการนเิทศ ตลอดจนมีการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยการสังเกตการสอนเพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการสอนของครซูึ่งเป็นการพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียนอย่างมรีะบบซึง่ท าให้ครูผูส้อนคณิตศาสตร์มพีฤติกรรมการสอนที่ดี ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ นิติศาสตร์  เวชกามา. (2548) ได้ศึกษาถึงความต้องการนิเทศของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของจังหวัดยโสธร ที่ครูขาดสื่อและเครือ่งมือวัดผลประเมินผล  การมีสื่อการสอน และเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ ที่มปีระสทิธิภาพจึงช่วยแก้ปัญหาครูได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นันทา  โพธ์ิ
ค า. (2548) พบว่า ครูที่ได้รบัการนเิทศโดยใช้เอกสารนิเทศทางไกลชุดศึกษาด้วยตนเองมีพฤติกรรมในการจัด
กิจกรรมในวงกลมที่พงึประสงค์สงูกว่า ครูที่ได้รับการนเิทศแบบปกติ ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ชุด
การนิเทศหรอืเอกสารนิเทศจึงเป็นการนิเทศภายในที่ท าใหผู้บ้รหิารโรงเรียนและครผูู้สอนระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเพิม่พูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมให้ครผูู้สอนมีพฤติกรรมการ
สอนที่ดีข้ึนซึง่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.2 ความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียน  

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และความคิด   
รวบยอดทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน  ป. 3 ที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการนิเทศ จากการทดสอบหลัง
การพัฒนา  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม  30.60  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 76.49  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75   เนื่องจากครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ
การนิเทศอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาเอกสารการนิเทศและสังเกตการสอนอยู่เสมอจึงท าให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง จึงมีพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่ดีซึ่งท าให้ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยมีสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ท าให้นักเรียนเรียนรู้
ได้ดี  มีการวัดผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหาจากสถานการณ์อยู่สม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคย กับค าถาม ที่เป็นค าถามให้คิดซับซ้อน คิดวิเคราะห์ข้ันสูง นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิธีการ
คิดของตัวเอง ที่หลากหลายแตกต่างไปจากเพื่อน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช (2550) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของต่างประเทศ สรุปได้ว่า  การฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเป็นมโนทัศน์ที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์  อาทิ  เป็นการพัฒนาครูมือใหม่โดยจัดให้มีการฝึกอบรมกัน
ในโรงเรียน ท าให้ครูได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของห้องเรียน  มีโอกาสได้เรียนรู้
และมีความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น  ครูมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและออกแบบ
การสอน การฝึกอบรมในลักษณะนี้ไม่ต้องมีการลางานหรือเดินทางออกจากโรงเรียนไปฝึกอบรม  มีการจัดท า



สื่อวัสดุการเรียนการสอนส าหรับการสอนจริงและใช้ประโยชน์ได้ทันทีในห้องเรียนจริง  ครูที่ได้รับการฝึกกับครู
พี่เลี้ยงจะมีการท างานแบบมีส่วนร่วมและครูพี่เลี้ยงได้มีโอกาสสังเกตการสอนของผู้เข้ารับการอบรมด้วย 
 จากรูปแบบและกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และการสร้างข้อสอบที่ส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy พบว่าการนิเทศจะต้องเปิดใจกว้างและเรียนรู้
ร่วมกันทุกฝ่าย ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนด้วยกันเอง  ผู้บริหาร และผู้นิเทศจากภายนอก เพื่อแก้ปัญหาใน
ห้องเรียนและสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได้ การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิด
มิตรภาพที่งดงาม สานต่อในการนิเทศ  รูปแบบกระบวนการนิเทศที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะครู 
เพื่อให้ครูน าความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการใช้ทักษะในการ 
Coaching & Mentoring โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ในช้ันเรียน และวิธีการแบบเปิด เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน Numeracy ของนักเรียน ครูได้รู้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การน าผลจากการวัดประเมินผลในระดับช้ันเรียนของครู และในระดับเขตพื้นที่/ระดับชาติ ที่พบว่ามาตรฐาน/
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรที่เป็นปัญหา มาแก้ปัญหา  เลือกวิธีการที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา อย่างถูกต้องตรงจุด 
ใช้ทักษะการ Coaching & Mentoring ผู้เรียนพร้อมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการน าไปใช้ และที่ส าคัญ ในระหว่างที่ครู ปฏิบัติงานปกติในช้ันเรียนนี้ ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ 
ได้ร่วมกันนิเทศครูผู้สอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในบรรยากาศ ที่เป็นกัลยาณมิตร ท าให้เกิดบรรยากาศที่
เป็นกันเอง เอื้อต่อการท างานมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าเอกสารการนิเทศไปใช้ 
  1.  ควรน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันอื่นๆ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  
  2.  น าไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนอื่นๆ  
  3.  ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดผู้ท าหน้าที่
ผู้สอนในโรงเรียน ควรน าเอกสารการนิเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการ
พัฒนาครูทุกระดับช้ันเรียน เพราะความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ระดับช้ันอื่น ๆ  
  4.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานควรให้การส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณในการเผยแพร่ ชุดกิจกรรมการนิเทศให้แก่
หน่วยงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมทักษะ ด้าน 
Numeracy ให้กับนักเรียน จะน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวปฏิรูปการศึกษาหรือตามแนวการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องปรับวิธีการสอนและวิธีการวัดประเมินผลให้หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
ต้องการวัดอย่างแท้จริง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1.  ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ส าหรับครูสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หรือช่วงช้ันอื่น 
  2.  ควรท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้



ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและเป็นข้อมูลในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการสอนเพื่อ
ตอบสนองต่อแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 


