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ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน  
ของโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับการ
พัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูคณิตศาสตร์ที่
ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 
2559 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์  
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกผลการเรียนรู้ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
    1) ผลการประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน  อยู่ในระดับ 
ดีมากทุกคน คะแนนการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 85.27 – 90.43 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.52 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์  
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษา
บทเรียน มีการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น   
 
ค าส าคัญ การศึกษาบทเรียน มาตรฐานวิชาชีพครูคณติศาสตร ์
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the changes according to Mathematics Teachers 
Standard of teachers obtaining development by using Lesson Study, and 2) to study the learning 
achievement of students taught by Mathematics Teachers obtaining development by using lesson study.  
The target group included mathematics teachers, and pratomsuksa 3 students of Huaimekratnukul School, 
under jurisdiction of Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Kalasin Province, in 2016 school 
year. The design was mixed methods. The instrument using in this study included: 1) the assessment form 
of mathematics teacher, 2) the learning achievement test, 3) the observation record orm, 4) the teacher 
standard evaluation form, 5) the interview form. Data were analyzed by content analysis, percentage, 
mean and standard deviation.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
1ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ส าหรับอาเซียน มหาวิทยาลยัขอนแก่น อดีต ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  
2อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  
3อดีตศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
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 The research findings found that:  
  1) For mathematics teacher standard evaluation of teachers obtaining development by using 
lesson study, everyone was at “Very Good” level. Their evaluation scores were between 85.27 – 90.43 
their percentage average scores 87.52 which was at “Very Good.” The evaluative findings were at “Very 
Good” level.  
  2) For mathematics teacher professional standard the learning achievement of students taught 
by teachers developing by using lesson study, they had development and change in confidence, assertion, good 
attitude towards mathematics learning, mathematics process skill, and social skill at a higher level.  
  
Keywords : Lesson Study, Mathematics Teachers Professional Standards  
 
บทน า 
  หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ก าหนด ให้ กลุ่ ม ส าระการเรี ยน รู้
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักใน
การจัดการเรียนการสอน เพราะคณิตศาสตร์มบีทบาทส าคญั
ยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิ ตประจ าวันได้ อย่ างถู กต้ อง เหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) เนื่ องจากธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นนามธรรม 
ซึ่งยากต่อการเรียนรู้และการท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วจึง
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่
บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ จะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพ
นักเรียนที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการประเมินที่ต่ ามาก (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, 2558) ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกูล (2559) ที่ได้รายงาน
สภาวะการศึกษาไทย 2557-2558 โดยสรุปไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ าทุกช่วงช้ัน
ที่เห็นเด่นชัดคือ วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ครูบาง
คนยังต้องสอนวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่ตนเองจบ บรรยากาศ
ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดิม คือ ยึดหนังสือเรียนเป็นสื่อการสอน 
โดยครูอธิบายตามเนื้อหาในหนังสือเรียน จากนั้นก็ให้นักเรียน 
 

ท าแบบฝึกหัดให้ได้ในระยะสั้นเพื่อเตรียมตัวสอบมากกว่า
เน้นที่กระบวนการคิด จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้
คุณภาพการจัดการศึกษาลดลง (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์, 
2551; วิทยากร เชียงกูล, 2559) จะเห็นได้ว่าคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากคุณภาพการเรียนรู้
ของครูการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้นไม่ได้  ถ้าครูไม่เป็นผู้
ช้ีแนะการเพิ่มคุณภาพการศึกษาสามารถท าได้โดยเพิ่ม
คุณภาพครู การเรียนรู้ของผู้เรียนจะสามารถพัฒนาอย่าง
เด่นชัดได้ ก็ต่อเมื่อครูได้รับโอกาสและสนับสนุนในการ
เพิ่มพูนทักษะของตนให้มีประสิทธิภาพ  เพราะครูที่มี
คุณภาพเป็นสิ่งบ่งบอกดีที่สุดถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียน  (ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ , 2551 ; Stigler และ 
Hiebert, 1999) ปั จจัยส าคัญ ที่ จะสนับสนุ นและการ
ยกระดับคุณภาพการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นคือ การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน “Lesson Study” เป็นระบบการพัฒนาวิชาชีพครู
ที่ถูกน าไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพครู  “Lesson Study” ได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงและพัฒนาการ
สอนคณิตศาสตร์ และเป็นวิธีการที่ท าให้การสอนดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืนมั่นคง (Lewis & Perry, 2003) ส าหรับประเทศไทยได้
น าแนวคิดนี้มาใช้ครั้ งแรกตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2545 โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น  เพื่ อศึ กษาการ
เปลี่ ยนแปลงโลกทัศน์ของนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอก
คณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าประสบผลส าเร็จเป็นที่น่า
พอใจ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2551) ปัจจุบันแนวคิดนี้มีค าที่
ใช้เรียกในภาษาไทยหลายค าด้วยกัน เช่น  “การวิจัย
บทเรียน” “การศึกษาช้ันเรียน” “การวิจัยแผนการสอน” 
“การศึกษาบทเรียน”“การศึกษาและพัฒนาบทเรียน” 
“การศึกษาผ่านบทเรียน” “กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ”  
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หรือ “การเรียนรู้บทเรียน” (เกษร ทองแสน, 2553; ชาริณี 
ตรีวรัญญู, 2556; สุเมธ งามกนก, 2556) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้ในความหมายว่า “การศึกษาบทเรียน”  
  จะเห็นได้ว่าการน านวัตกรรม “การศึกษา
บทเรียน” มาใช้ในประเทศไทยสามารถพัฒนาวิชาชีพครู
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2551) 
ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของนักศึกษาฝึกสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่าประสบผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจ และ เกษร ทองแสน (2553) ได้ศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของ
ครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน และศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลการประเมิน
มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ทุกคน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความเชื่อมั่น การกล้าแสดงออก รวมถึง เจต
คติ และทักษะทางสังคมของนักเรียน มีการพัฒนา และ 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นฐาน
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นโรงเรียนประจ า
อ าเภอห้วยเม็ก สถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับส านักงาน
เขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอน
ช้ันอนุบาล ปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เดิมเป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ประจ าช้ัน ครูสอนทุกวิชาในระดับช้ันนั้นๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนไม่มีครูที่จบใน
สาขาคณิตศาสตร์โดยตรง จึงมีปัญหาด้านการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ต่ า และต่ ากว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่เป็นที่พึงพอใจ 
โดยเฉพาะผลจากการประเมินระดับชาติ (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2, 2558)  
เพื่อเป็นแก้ปัญหาและพัฒนาครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูลแบบต่อเนื่อง ให้เป็นครูสามารถจัดการ
เรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร ผู้วิจัยจึง
สนใจน ากระบวนการของ“Lesson Study”ตามกรอบ
แนวคิดของ Lewis (2002) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจร ที่ครูต้อง
ท างานร่วมกันอย่างน้อย 4 ขั้นตอนคือ การตั้งเป้าหมาย 
และการวางแผน (Goal-Setting and Planning) การด าเนินการ
วิจัยบทเรียน (การน าแผนการสอนไปใช้) (Research Lesson) 
การสะท้อนผล การอภิปรายเกี่ยวกับการสอน (Lesson 
Discussion) และการสรุปผลการเรียนรู้ (Consolidation 
of Learning) มาใช้ ในการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ให้ได้มาตรฐาน ในบทบาทของส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน โดยมุ่งให้ครูพัฒนาไป
พร้อมๆกับนักเรียน ด าเนินการในสภาวการณ์ที่ครูท าอยู่เป็น
ประจ า โดยสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ครูได้
มีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมี
การประเมินผลที่ เป็นรูปธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานครู
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย ผู้วิจัยจึงใช้
มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 10 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งช้ีเพื่อประเมินครู
กลุ่ ม เป้ าหมายซึ่ งหากผลการศึกษาในครั้ งนี้ ป ระสบ
ความส าเร็จก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครู และ
ผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของครูที่ ได้รับการพัฒนาโดยใช้
การศึกษาบทเรียน 
  2. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ
พัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสอน
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 6 คน 
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ห้อง ของ
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีการศึกษา 2559  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการศึกษาบทเรียน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  ระเบียบวิธีวิจัย และขั้นตอนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ  
       ระยะที่  1 การน าแนวคิดการศึกษา
บทเรียนเข้าสู่ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  ด าเนินการ
ประชุมครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อแนะน า
นวัตกรรม และให้ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น โดยการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน และด าเนินการประเมินมาตรฐาน
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ครั้งท่ี 1  
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   ระยะที่ 2 การใช้กระบวนการการศึกษา
บทเรียน ด าเนินการดังนี ้
    1 . การก าหนดเป้ าหมาย และ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างครูคณิตศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ร่ วมมื อกั นก าหนด เป้ าหม ายที่ จ ะสอนนั ก เรี ยน ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และสาระการเรียนรู้มาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อการเรียนการสอน  และ
ด าเนินการทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละเรื่องที่ได้
ก าหนดเป้าหมายไว้ เป็นการประเมินก่อนเรียน 
     2. การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้และ การสังเกตการสอน โดยครูในกลุ่มเป้าหมายคนใด
คนหนึ่ง เป็นผู้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน โดย
หมุนเวียนกันสอนครบทุกคน ส่วนครูคนอื่นๆ ซึ่ งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย และผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงศึกษานิเทศก์
ท าหน้าที่สังเกตการสอน พร้อมบันทึกการสังเกตการสอน 
     3. การสะท้อนผลการสอน เป็นการ
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันว่า
หลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนไปถึงเป้าหมายคืออะไร และการ
พัฒนาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรพัฒนาการสอนของตนเองอย่างไร 
โดยให้ครูผู้ท าการสอนเป็นคนสะท้อนผลเป็นคนแรก 
หลังจากนั้นคนอื่นๆ จึงร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทเรียน
ตามล าดับ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานในท่ีประชุม 
    4. การสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการ
ร่วมกันสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาบทเรียน โดยสรุปว่า 
ครูได้เรียนรู้อะไรบ้าง เขียนรายงานสรุปผลที่ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลของนักเรียน และบันทึกการ
เรียนรู้ของครู เพื่อสะท้อนผลว่าครูได้เรียนรู้อะไร  
   หลังจากสิ้นสุดกระบวนการการศึกษาบทเรียน
แต่ละภาคเรียน ก็น าผลงานจากการด าเนินการ เช่น ผลงาน
นักเรียน ผลงานครูมาแสดงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ มี
การเปิดช้ันเรียน และด าเนินการประเมินมาตรฐานครู
คณิตศาสตร์  
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
   1. เครื่องมือศึกษาผลที่เกิดกับครู และนักเรียน
หลังการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่  
    1) แบบประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ 
ใช้ของเกษร ทองแสน (2553) ที่พัฒนาจากมาตรฐานครู
คณิตศาสตร์ของ สสวท.  

    2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 3 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 เรื่อง การบวก และการลบ ชุดที่ 2 
เรื่อง การคูณ ชุดที่ 3 เรื่อง การหาร ใช้ของเกษร ทองแสน 
(2553) 
   2. เครื่องวิดีทัศน์ /กล้องดิจิตอล /เครื่อง
บันทึกเสียงส าหรับบันทึกกิจกรรมต่างๆของการศึกษา 
   3. แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ของครู และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ใช้ของเกษร 
ทองแสน (2553) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลที่ได้
จากการถอดเทปวิดีทัศน์ เทปเสียงในเหตุการณ์ต่างๆ ภาพ
จากกล้องดิจิตอล ข้อมูลจากแบบบันทึกทั้งหมด ข้อมูลจาก
การประเมินมาตรฐานครูที่ได้จากการประเมิน 3 ครั้งคือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินก่อนการน าการศึกษาบทเรียนเข้าสู่โรงเรียน
ครั้งที่ 2 ประเมินระหว่างการพัฒนา คือปลายภาคเรียนที่ 
1/2559 และครั้งที่ 3 ประเมินหลังการพัฒนาคือปลายภาค
เรียนที่ 2/2559 และข้อมูลจากการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน 
หลังเรียนในเรื่องที่ครูก าหนดเป้าหมาย และวางแผนไว้  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปแบบพรรณนาความที่ได้มาจาก
แบบบันทึกต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปวิดีทัศน์ 
หรือ เทปเสียง ในเหตุการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์โดยการน ามา
จัดกลุ่ม เปรียบเทียบเกี่ยวกับประเด็นที่สอดคล้องกันหรือ
แตกต่างกันและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
ส าหรับผลจากการทดสอบนักเรียน ใช้สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย  
  1. สรุปผลการวิจัยตามระยะของการวิจัย  
   1) ผลการวิจัยระยะที่ 1 การน าแนวคิด
การศึกษาบทเรียนเข้าสู่โรงเรียน  
     เพื่ อเป็นการแนะน านวัตกรรม  และ 
การปูพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการฝกึอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู 
และผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนห้วยเม็ก
ราษฎร์นุกูล เช่น ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
ของการศึกษาบทเรียน และครูสามารถเขียนแผนการจัดการ
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เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ ผลการประเมิน
พบว่า ผู้เข้าอบรมทุกคนผ่านการประเมินตามหลักสูตร  
   2) ผลการวิจัยระยะที่ 2 การใช้กระบวนการ 
การศึกษาบทเรียน 
     การน าการศึกษาบทเรียนมาใช้ในโรงเรียน
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับ
บริบทของครู มีความยืดหยุ่นมากขึ้นใน 4 ขั้นตอน คือ  
1) การก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
2) การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และการสังเกตการสอน  
3) การสะท้อนผลการสอน และ 4) การสรุปผลการเรียนรู้ 
การด าเนินการ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการเป็น 3 ข้ันตอน 
คือ “พาท า” “โค้ชช่ิง และ“ให้ลองท า”  
    ผลการด าเนินการตามขั้นตอนที่  1  
การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ใน
ระยะเริ่มแรกเรื่อง การบวก และการลบ มีปัญหาน้อย 
เพราะด าเนินการแบบ “พาท า” ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ขณะวางแผนจะมีปัญหาบ้างตรงที่ครูบางคนยังไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากนัก ระยะต่อมา เรื่อง การคูณ ที่โรงเรียน
ต้องร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เอง พบว่า ครูจะมี
ปัญหาในเรื่องของการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด แต่พอครูได้รับค าแนะน า
ในลักษณะ “โค้ชช่ิง” ครูก็สามารถเขียนได้ชัดเจน ถูกต้อง
ขึ้น ส าหรับเรื่อง การหาร พบว่า ครูมีทักษะในการสร้าง
แผนการเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ผลการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และการ
สังเกตการสอน  ในขั้นนี้ โรงเรียนด าเนินการโดยให้ครู
กลุ่มเป้าหมายหมุนเวียนเปลี่ยนกันน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ และเปลี่ยนกันสังเกต โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้
สังเกตหลัก ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ผลการวิจัยตามกิจกรรม 
ในขั้นนี้ระยะเริ่มต้นพบว่า การสอนไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ร่วมกันสร้างเท่าใดนัก ส่ วนการสังเกต 
การสอน จะมีปัญหาตรงที่ผู้สังเกตเข้าไปแทรกแซงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้สังเกตมีประเด็นการสังเกต
ยังไม่ชัดเจน ประเมินได้จากการสะท้อนผล จึงได้มีการสร้าง
ความเข้าใจถึงประเด็นในการสังเกตอีกครั้ง จนถึงช่วง
สุดท้ายของกระบวนการพัฒนา ครูมีความรู้และทักษะใน
การสอน และการสังเกตมากยิ่งขึ้น ผลการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผลการสอน ซึ่งด าเนินการสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง พบว่า ในระยะเริ่มต้นครูสะท้อนผลแบบกว้างๆ 
ตามที่สังเกตได้ การสะท้อนผลไม่จบในเวลาที่ก าหนด แต่
ช่วงหลังครูสามารถสะท้อนผลจบในเวลาที่ก าหนด ผลการ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่  4 การสรุปผลการเรียนรู้ 

ก าหนดให้ครูสรุปผลการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผลการ
สรุปการเรียนรู้ของครูยังไม่เป็นระบบมากนัก  แต่ครูก็
พยายามพัฒนาตนพัฒนางานของตนเองให้มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน จากการด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน ครู
และผู้บริหารโรงเรียนสะท้อนว่า กระบวนการที่ด าเนินการ
มา 1 ปีนี้เป็น การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน(Professional Learning Community : PLC)  
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูคณิ ตศาสตร์ของครูที่ ได้ รับการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน 
   ผลการประเมินครูคณิตศาสตร์ คร้ังที่ 1 
พบว่า ครูมีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 47.18 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยมีคะแนนการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 
41.22–50.68 ซึ่งสรุปว่า ครูทุกคนมีผลการประเมินครั้งที่ 1 
อยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คร้ังที่ 2 พบว่า ครูมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 77.63 อยู่ในระดับดี คะแนนการ
ประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ76.07–78.44 สรุปได้ว่าครูทุกคน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ คร้ังที่ 3 พบว่า  
ครูทุกคนมีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.52 อยู่ในระดับดี
มากคะแนนการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 85.27–90.43 
สรุปได้ว่าครูทุกคนมีผลการประเมินครั้งที่ 3 อยู่ในระดับ 
ทีผ่่านเกณฑ์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์  ของครูที่ ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน มีพัฒนาการดี
ขึ้นตามล าดับ และผ่านเกณฑ์ทุกคน อาจเป็นเพราะ ครูมี
ผู้เช่ียวชาญคอยให้ค าปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ“พาท า”
จนถึงขั้น“ให้ลองท า”ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ (2552)  ปิยะรักษ์ 
บุณยากร และศศิลักษณ์  ขยันกิจ (2558) ได้สรุปไว้ว่า 
ในขั้นตอนของการแนะน าการศึกษาบทเรียนเข้าสู่โรงเรียน 
ผู้เช่ียวชาญภายนอกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวครูได้ และการศึกษา
บทเรียนเป็นการด าเนินการเป็นวงจรระยะยาวด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ครูควรมีโอกาสได้ใช้การศึกษาบทเรียนซ้ าๆ
หลายวงจร ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูได้อย่างชัดเจน 
การศึกษาบทเรียนยังส่งผลให้ ครูเปลี่ยนแปลงค่านิยม
เกี่ยวกับการสอนในทางบวก ธัญญา กาศรุณ (2552) และ 
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ครูสามารถพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้กับตนเองที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
(วราภรณ์  วงษาปัน, ส าเนา หมื่นแจ่ม  และจักรปรุฬห์      
วิชาอัครวิทย์, 2562) ซึ่งการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ที่จัดใหค้รูได้รับความรู้ก่อนการพัฒนา การด าเนินการมี
ผู้เช่ียวชาญคอยให้ค าปรึกษา มีการด าเนินการเป็นวงจร
ระยะยาว ต่อเนื่องก็สามารถพัฒนาครูได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจวรรณ ค่อนดี (2557) เวียงเพชร เจริญชัย
เปรมปรีดิ์, กุหลาบ ปุริสาร และ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
(2562) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน
ของโรงเรียนเป็นรายโรง พบว่า ครูสามารถท าวิจัยในช้ัน
เรียนได้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูที่ ได้รับการพัฒนา โดยใช้
การศึกษาบทเรียนมีการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็น
เพราะครูได้ร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้
ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด และสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศที่ปลุกเร้าความ
สนใจให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือกัน
และกันภายในกลุ่ม ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา และ
ความสนใจสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ ชินอ่อน, 
เอื้อจิตร พัฒนจักร และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2558) ที่ได้
ศึกษาบทบาทของสื่อการเรียนรู้ ในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่าบทบาทของครูในช้ันเรียนมี
ความส าคัญต่อการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
หากครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหาและค้นพบวิธีการ
ด้วยตนเองนักเรียนย่อมไม่เกิดการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
อีกทั้งการตั้งค าถามเพื่อคอยกระตุ้นให้นักเรียนคิด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เกษร ทองแสน (2553) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิ ตศาสตร์โดยใช้
การศึกษาบทเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครู 
ที่ได้รับการพัฒนา โดยใช้การศึกษาบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความเช่ือมั่น การแสดงออก เจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ  
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์  (2552) ที่ ได้ศึกษาผลของการใช้

การศึกษาช้ันเรียนที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน พบว่าการใช้
การศึกษาช้ันเรียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย และเจตคติในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนในทางที่ดียิ่งขึ้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนนักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1) ส าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
พิจารณาน าการศึกษาบทเรียนมาใช้ในการพัฒนาครู เพราะ
การด าเนินงานตามแนวคิดการศึกษาบทเรียนเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่จะพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้ นวัตกรรมนี้น่าจะเหมาะกับการพัฒนาครู
ในสภาวะที่ครูมีภาระงานมาก ทั้งนี้การด าเนินการต้อง
เป็นไปตามแนวทางให้ถูกต้อง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน
หากต้องการน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ ควรก าหนดให้เป็น
นโยบาย หรือก าหนดในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานหรือโรงเรียนเลย เพราะการด าเนินการ
ตามกระบวนการการศึกษาบทเรียนต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
และจริงจังต่อเนื่อง การด าเนินการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่ายควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  
   3) ส าหรับโรงเรียนที่จะน าแนวคิดนี้ไปใช้ ใน
ลักษณะใช้โรงเรียนเป็นฐาน ควรมีการจัดสรรเวลาให้ครูที่
ท างานพัฒนาการเรี ยนการสอน  ได้ มี โอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง เนื่องจากครูมีภาระ
งานแทรกซ้อนเข้ามาอยู่เสมอ ๆ จึงท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญ
ในการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนจึงควรบริหาร
จัดการเรื่องเวลาให้ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกขั้นตอน
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการสังเกตการสอน 
และการสะท้อนผลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใน
ขั้นตอนสุดท้าย ควรจะก าหนดให้มีการสรุปการเรียนรู้ หรือ
บันทึกการเรียนรู้ทุกครั้งด้วย  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการน าการศึกษาบทเรียนไปใช้ใน
ระดับช้ันอื่นๆ และระดับพื้นที่อื่นๆในรูปแบบที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมร่วมกับ
โรงเรียนเพื่อเป็นการยืนยันผลของการวิจัย หรือ เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบที่ช่วยให้สามารถน ากระบวนการไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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    2) ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้การศึกษาบทเรียนในรูปแบบของการ
ด าเนินการทั้งโรงเรียน (Whole – school) ระหว่างโรงเรียนที่มี
ลักษณะ ขนาด หรือ ที่ตั้ง ท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
ที่ช่วยให้สามารถน ากระบวนการไปใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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