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การพัฒนารูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
THE DEVELOPMENT OF MENTORING SUPERVISION MODEL FOR
THE ENHANCEMENT ON CLASSROOM ACTION RESEARCH COMPETENCY
OF TEACHERS IN BAN SRIMONGKOL MUNICIPALITY SCHOOL
ธนวิกร สวางศร*
สังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ใหคาํ ปรึกษาแนะนําเพือ่ สงเสริมสมรรถนะการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 3) ทดลองใชรปู แบบ
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนําเพือ่ สงเสริมสมรรถนะการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูโรงเรียนเทศบาล
บานศรีมงคล ดวยวิธีการดังนี้ 4.1) ประเมินสมรรถนะในการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ 4.2) ประเมิน
สมรรถนะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ 4.3) ประเมินความพึงพอใจของครูผูนิเทศที่มีตอรูปแบบ
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา 4.4) ประเมินความพึงพอใจของครูผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา
แนะนํา และ 4.5) ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั คือ ครูผสู อนในระดับสายชัน้
มัธยมศึกษา จํานวน 18 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 324 คน ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 16 คน จําแนกเปนครูผูนิเทศ จํานวน
8 คน ครูผูรับการนิเทศ จํานวน 8 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 179 คน
โดยใชสูตร Taro Yamane ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ และประเด็นสนทนา
กลุม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย () คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบคาที (t-test)
แบบ dependent และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบวา
1) รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียน มีชื่อวา ไอพีดีอี
(IPDE Model) ประกอบดวย หลักการ กระบวนการนิเทศทีม่ ขี นั้ ตอนสัมพันธกนั และวัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
การนิเทศและการทําวิจยั ในชัน้ เรียน รูปแบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนําทีพ่ ฒ
ั นา ขัน้ ตอนประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 Informing : I ใหความรูกอนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอนที่ 2 Planning : P วางแผนการนิเทศ
* วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 67110
โทร. 081-4904432 tanavi.k11@gmail.com

13

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

ใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอนที่ 3 Doing : D การดําเนินการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําไดแก 1) การประชุมกอนการ
สังเกต (Preconference) 2) สังเกต (Observation) 3) การประชุมหลังสังเกต (Post conference) ขั้นตอนที่ 4
Evaluation : E การประเมินผลการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา โดยมีการกํากับติดตามทุกขั้นตอน (Monitoring) และ
เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช ซึ่งรูปแบบการนิเทศที่พัฒนามีประสิทธิภาพโดยผานการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงจาก
ผูเชี่ยวชาญ
2) ผลการใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําไอพีดีอี (IPDE Model) พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถนะใน
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมาก และมีความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนกอนและหลังใช
รูปแบบการนิเทศแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยหลังการใชรปู แบบการนิเทศมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวา
กอนการใชรปู แบบการนิเทศ ครูผรู บั การนิเทศมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนํากอนและหลัง
การใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถนะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก และมีความพึงพอใจ
ที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมากที่สุด และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําของครูผูรับการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา
แนะนํา
คําสําคัญ: รูปแบบการนิเทศ การใหคําปรึกษาแนะนํา วิจัยในชั้นเรียน.
ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) study data base in development of Mentoring
Supervision Model for the enhancement on classroom action research competency of teachers in
Bansrimongkol Municipality School, 2) development of Mentoring Supervision Model for the
enhancement on classroom action research competency of teachers in Bansrimongkol Municipality
School, 3) test development of Mentoring Supervision Model for the enhancement on classroom
action research competency of teachers in Bansrimongkol Municipality School, 4) evaluate
development of Mentoring Supervision Model for the enhancement on classroom action research
competency of teachers in Bansrimongkol Municipality School : 4.1) to evaluate the performance
of mentoring supervision, the teacher supervision, 4.2) to evaluate the performance of the research
in the classroom of a teacher the supervision, 4.3) to evaluate the satisfaction of teacher supervision
on the form Mentoring Supervision Model, 4.4) to evaluate the satisfaction of the supervising
teacher on the form Mentoring Supervision Model and 4.5) to assess the achievement of students.
The population used in this research were 18 secondary school teachers, the secondary school
students 1-3 were 324 students of Bansrimongkol Municipality School. The sample used in this study
were 16 secondary school teachers and classified as teacher supervision were 8 teachers, teacher
at the supervision were 8 teachers, using purposive sampling, the secondary school students 1-3
were 179 students using Taro Yamane’s theory of Bansrimongkol Municipality School in Semester
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2, Academic Year 2012, The tools used in this research were a document analysis form, interview
form, tests, questionnaires, observation form, and fogus-group items. Data were analyzed in terms
of percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.
The results of the research were as follows: 1) A Mentoring Supervision Model for the
enhancement on classroom action research competency called IPDE Model consisted of principles
associated with the process of supervision, and objectives to develop enhance supervision and
classroom action research competency and Mentoring Supervision Model developed. Process
consisted of four steps : Step 1 Informing : I provide prior knowledge for mentoring supervision, Step
2 Planning : P planning, mentoring supervision, Step 3 Doing: D operations mentoring supervision for
consultations include : 1) Pre conference, 2) Observation, 3) Post conference, Step 4 Evaluation : E
evaluation of mentoring supervision. The monitoring process and conditions in the application form.
This form of communication was developed through effective monitoring improvement by expert.
2) the use of a mentoring supervision, IPDE Model found that teachers supervising a competency in
mentoring supervision level was very high, and understanding about the research in the classroom
before and after the implementation of the supervision model were statistically significant different
at the .01 level by the use of a model of communication with the higher average prior to use, and
supervision than previous of the supervision model. Performance in the classroom research is very
high. And are satisfied with the mentoring supervision model, mentoring supervision was at a high
level as possible. The student achievement before and after the mentoring supervision model, of
the supervising teacher were statistically significant different at the .01 level by using the supervision
model. Student achievement was higher than before using the mentoring supervision model.
Keywords : Mentoring Supervision Model, Classroom action research.
1. บทนํา
การพั ฒ นาการศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยไมหยุดยั้ง ดังนั้นปจจัยสําคัญของการพัฒนา
สื่ อ คุ ณ ภาพของคนที่ ต อ งใช รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มีความมุง หมาย
ในการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข การทีจ่ ะพัฒนา

ผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหมายดังกลาวไดนั้น ครูมี
ความชํ า นาญอย า งยิ่ ง ในฐานะผู จั ด ประสบการณ แ ละ
ชํานาญการในกระบวนการเรียนรู การคิดวิเคราะหอยาง
มี เ หตุ แ ละผล พร อ มทั้ ง ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมให แ ก ผู เรี ย น
ครูจึงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถจัดการเรียน
การสอนทีส่ อดคลอง เพือ่ ใหรเู ทาทันกระแสการเปลีย่ นแปลง
ของโลก แตสภาพปญหาเกีย่ วกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบางสวนยังขาดความรู ความสามารถและทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนการถายทอดความรูป ระสบการณ
ขาดความมีจติ สํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู ยัง
ไมกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
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นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 หมวด 7 มารตรา 12 ใหความสําคัญตอการพัฒนา
ครู โดยใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวรการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมารฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพครู
โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความพรอม และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม
และพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนือ่ ง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ แผนการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550-2554 กลาวถึง
ความสําคัญของการวิจยั วา การพัฒนาประเทศมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งที่จะตองเนนใหความสําคัญกับการวิจัยและ
การพัฒนาในทุกสาขาวิชาชีพ เพือ่ ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการคิดและวิธกี ารเรียนรูด ว ยตนเองอยางตอเนือ่ ง
สามารถนํางานวิจัยมาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการ
รวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และรวมถึงพัฒนา
ความสามารถของประเทศในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับนานาชาติ จะเห็นไดวา การวิจัยในชั้นเรียนเปน
กระบวนการสิง่ ทีค่ รูใชในการประเมินการทํางานของตนเอง
และเปนกระบวนการสืบเสาะคนหาแนวทางการแกไข
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ ง านสอน เพื่ อ นํ า ไปสู
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แตสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการเรียนการสอนและการทําวิจยั
ของครูในปจจุบัน สื่อการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมวิจัยแบบแยกสวน และทํากันในกลุมครู
เพียงเล็กนอย เนือ่ งจากครูสว นใหญไมมคี วามรูค วามเขาใจ
ในการทํ า วิ จั ย และคิ ด ว า การทํ า วิ จั ย เป น เรื่ อ งยาก
ตองอาศัยความรูค วามสามารถเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วกับวิธที าํ
เปนการวิจัย ดังนั้น สภาพที่ปรากฏใหเห็นในโรงเรียน
จึ ง เป น ภาระของครู ที่ ทํ า หน า ที่ ส อนโดยเน น แต ก าร
จัดกิจกรรมการสอนเพียงอยางเดียว ไมไดมกี ารเก็บขอมูล
อย า งเป น ระบบ เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย น
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การสอนหรือพัฒนาวิชาชีพครู (สุวมิ ล วองวาณิช 2553 : 3-4)
การทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนจัดเปนการ
วิจยั ในชัน้ เรียน เนือ่ งจากเปนการปฏิบตั กิ ารวิจยั ในบริบท
ของชั้นเรียนตรงตามนิยามของการวิจัยในชั้นเรียน
จากการศึ ก ษาสภาพและข อ มู ล พื้ น ฐานด ว ย
วิธีการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สัมภาษณครูในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-3 ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ดานสมรรถนะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
จากการสัมภาษณผบู ริหารสถานศึกษา พบวา ยังขาดการ
พัฒนาเทาทีค่ วร และไมตอ เนือ่ ง กลาวคือ ครูมกี ารทําวิจยั
แตการดําเนินการวิจัยสวนใหญทําเพื่อใหมีผลงานตาม
นโยบาย ไมไดทาํ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง
และครูยังไมสามารถทําวิจัยที่ถูกตองดวยตนเองอยาง
มัน่ ใจ การเขียนรายงานการวิจยั ยังไมถกู ตอง ขาดคุณภาพ
ทั้งตองปรับปรุงแกไข
จากสภาพป ญ หาและสาเหตุ ข องป ญ หาด า น
ทักษะการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบาน
ศรีมงคล สังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ซึ่งถือวาเปนสมรรถนะเฉพาะดาน ผูบริหาร ตัวแทนครู
และผูวิจัยซึ่งทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ มี
ความเห็นสอดคลองกันวา จะตองมีการพัฒนาครูโดยให
ความรูเพิ่มเติมในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครู
มีความรูความเขาใจอยางตอเนื่องและสามารถทําวิจัย
ในชัน้ เรียนไดอยางถูกตองมีคณ
ุ ภาพ ผูว จิ ยั ไดนาํ หลักการ
ทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
วิจยั ในการสรางรูปแบบการพัฒนาการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล สังกัดเทศบาลเมือง
หลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหการ
ดําเนินการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นา
รูปแบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนํา เพือ่ สงเสริมสมรรถนะ
การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู โรงเรี ย นเทศบาลบ า น
ศรีมงคล
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา
แนะนํา เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
2.3 เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล รู ป แ บ บ ก า ร นิ เ ท ศ
ใหคาํ ปรึกษาแนะนําของครูผนู เิ ทศ โรงเรียนเทศบาลบาน
ศรีมงคล ดังวิธีการดังนี้
2.3.1 ประเมินสมรรถนะในการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ
2.3.2 ประเมิ น ผลสมรรถนะในการวิ จั ย
ในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ
2.3.3 ประเมิ น ความพึ ง พอใจของครู
ผูนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
2.4.4 ประเมินความพึงพอใจของครูผูรับ
การนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
2.4.5 ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากรที่ ใช ใ นการสํ า รวจและ
ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน คือ ผูบ ริหาร จํานวน 3 คน ครูผสู อน
จํานวน 28 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน
4 หอง จํานวน 324 คน ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2555
3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจและ
ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน คือ ผูบ ริหาร จํานวน 3 คน ครูผสู อน
ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 16 คน จําแนก
เปนครูผูนิเทศจํานวน 8 คน ครูผูรับการนิเทศ จํานวน

8 คน ไดมาโดยวิธกี ารสุม แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2
ป ก ารศึ ก ษา 2555 ได ม าโดยการใช สู ต รคํ า นวณของ
Taro Yamane (ที่ระดับความคลาดเคลื่อน.05) จํานวน
179 คน ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
3.2 ระยะเวลาในการวิจยั ในครัง้ นี้ กําหนดระยะ
เวลาในการวิจัยของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ดวยตัวแปร 2 ประเภท
3.3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variables) คือ รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
3.3.2 ตั ว แ ป ร ต า ม ( D e p e n d e n t
Variables) ประกอบดวย
1) ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร นิ เ ท ศ ใ ห
คําปรึกษาแนะนําของครูผูรับการนิเทศ ไดแก
2) ความรู เ กี่ ย วกั บ การนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนํา
3) ความสามารถในการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนํา
3.3.3 สมรรถนะการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของ
ครู ไดแก
1) ความรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย
ในชั้นเรียน
2) ความสามารถในการทํ า วิ จั ย
ในชั้นเรียน
3.3.4 ความพึ ง พอใจของครู ผู นิ เ ทศ
ที่มีตอการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
3.3.5 ความพึงพอใจของครูผรู บั การนิเทศ
ที่มีตอการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
3.3.6 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
จากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
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4. ผลการวิจัย
1. รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อ
สงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนมีชื่อวา รูปแบบ
การนิเทศใหปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปน
กระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือขนตอนที่ 1 Informing
: I ใหความรูกอนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอน
ที่ 2 Planning : P วางแผนการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
ขัน้ ตอนที่ 3 Doing : D การดําเนินการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา ไดแก 1) การประชุมกอนการสังเกต 2) การสังเกต
และ 3) การประชุมหลังการสังเกต ขั้นตอนที่ 4 Evaluation : E
การประเมินผลการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําโดยมีการ
กํากับติดตาม ทุกขั้นตอน (Monitoring) เพื่อใหการ
ดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และองคประกอบดาน
เงื่อนไขในการดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพและ
องคประกอบดานเงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช
2. ผลการประเมิ น รู ป แบบการนิ เ ทศให คํ า
ปรึกษาแนะนํา ไอพีดอี ี เพือ่ สงเสริมสมรรถนะการทําวิจยั
ในชั้นเรียนสรุปไดดังนี้
2.1 การประเมิ น สมรรถนะการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการ
นิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี โดยภาพรวม พบวา
ครูผูนิเทศ มีสมรรถนะการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานความรูค วามเขาใจ และความสามารถในการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนํา อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 91.13)
ยอมรับสมมุติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ครูผูนิเทศ มีความรูความเขาใจในการ
นิเทศใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมาก (รอยละ
87.50) และมีความสามารถในการนิเทศใหคําปรึกษา
แนะนํา อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 94.75)
2.2 การประเมิ น สมรรถนะการวิ จั ย ใน
ชัน้ เรียนของครูผรู บั การนิเทศหลังจากใชรปู แบบการนิเทศ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี ในภาพรวม พบวา ครูผูรับการ
นิเทศ มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก
(รอยละ 88.93) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และ
เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผูรับการนิเทศ มีความรู
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับสูงมาก (รอยละ
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86.86) และครูผูรับการนิเทศ มีความสามารถในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก (รอยละ 91.67)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของครูผูนิเทศ
ที่ มี ต อ รู ป แบบการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ไอพี ดี อี
โดยภาพรวมพบวา ครูผนู เิ ทศมีความพึงพอใจ ตอรูปแบบ
การนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนําไอพีดอี ี อยูใ นระดับพึงพอใจ
มาก (x= 4.18, S.D. = 0.72) ยอมรับสมมติฐาน ที่กําหนดไว
เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผนู เิ ทศ มีความพึงพอใจ
อยูใ นระดับมากทุกดาน โดยดานองคประกอบของรูปแบบ
มี ค า คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ( x = 4.35, S.D. = 0.70)
รองลงมา ไดแก ดานผลของการนํารูปแบบไปใช (x= 4.23,
S.D. = 0.73) และดานการนํารูปแบบไปใช (x= 4.13,
S.D. = 0.72) ตามลําดับ
2.4 ประเมินความพึงพอใจของครูผูรับการ
นิ เ ทศที่ มี ต อ รู ป แบบการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
ไอพีดีอี (IPDE Model) โดยภาพรวม พบวา ครูผูรับการ
นิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศใหมาปรึกษา
แนะนําไอพีดีอี อยูในระดับพึงพอใจมาก (x= 4.21,
S.D. = 0.73) ยอมรับสมมติฐาน ทีก่ าํ หนดไว เมือ่ พิจารณา
เปนรายดานพบวา ครูผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากทุกดาน โดยดานการนํารูปแบบไปใชและดาน
ผลของการใชรูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x= 4.23,
S.D. = 0.70) รองลงมาไดแก ดานองคประกอบของ
รูปแบบ (x= 4.20 , S.D. = 0.72) และดานกระบวนการ
นํารูปแบบไปใช (x= 4.18 , S.D. = 0.78) ตามลําดับ
2.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ที่เกิดจากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการ
นิเทศ พบวา กอนและหลังการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ผู รั บ การนิ เ ทศ พบว า ก อ นและหลั ง การใช รู ป แบบ
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี พบวา นักเรียนมี
ผลการเรียนมีผลการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐาน ที่กําหนดไวโดย
หลั ง การใช รู ป แบบการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษานํ า ไอพี ดี อี
นักเรียนทุกหองมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวา กอนการใชรปู แบบ
การนิเทศ
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5. อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนําเพือ่ สงเสริมสมรรถนะการวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครู โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ผูวิจัยอภิปรายผล
จากขอคนพบลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อ
สงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
เทศบาลบ า นศรี ม งคล มี ชื่ อ ว า รู ป แบการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดอี ี (IPDE Model) มีองคประกอบ
ไดแก องคประกอบเชิงหลักการ คือ การนิเทศการสอนให
คําปรึกษาแนะนํา ใหมีความรูการทําวิจัยในชั้นเรียน มี
วัตถุประสงคและองคประกอบเชิงกระบวนการ ในการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Informing : I ใหความรู
ก อ นการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ขั้ น ตอนที่ 2
Planning : P วางแผนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
ขัน้ ตอนที่ 3 Doing : D การดําเนินการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา ไดแก 1) การประชุมกอนการนิเทศ (Pre conference)
2) การสังเกต (Observation) 3) การประชุมหลังการ
สังเกต (Pre conference) ขั้นตอนที่ 4 Evaluation : E
2. การประเมิ น ผลการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษา
แนะนํา โดยมีการกํากับติดตามทุกขัน้ ตอน (Monitoring)
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การนิ เ ทศเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
องคประกอบดานเงื่อนไขไปใชในการนํารูปแบบไปใช
2 ประการ คือ 1) ผูบ ริหารสถานศึกษา มีนโยบายการสอน
ของครูสนับสนุนสงเสริมตามนโยบายใหเกิด เปนรูปธรรม
มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการสอนของครู กํ า กั บ ติ ด ตาม
ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา ประเมินผล แกไขปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
และจริงจัง ตัง้ งบประมาณสนับสนุนดานสือ่ อุปกรณอยาง
เพียงพอ อํานวยความสะดวก และสรางกําลังใจใหกับครู
2) ครูผสู อน มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการสอนอยางจริงจัง
ตระหนั ก ในหน า ที่ อุ ทิ ศ ตนที่ จ ะพั ฒ นาการเรี ย นของ
นั ก เรี ย น แก ป ญ หาการเรี ย นการสอนโดยการทํ า วิ จั ย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
3. ผลการใช รู ป แบบการนิ เ ทศให คํ า ปรึ ก ษา
แนะนํา ไอพีดอี ี (IPDE Model) เพือ่ สงเสริมสมรรถนะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้

3.1 การประเมิ น สมรรถนะการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการ
นิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี โดยภาพรวม พบวา
ครูผูนิเทศ มีสมรรถนะการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานความรูความเขาใจ และความสามารถในการนิเทศ
ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา อยูใ นระดับสูงมาก ยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั ทีต่ งั้ ไวในขอ 1 ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ จรูญพร
ลําไย (2547 : บทคัดยอ) ทีไ่ ดศกึ ษาถาขัน้ ตอนการดําเนินการ
นิเทศ ประกอบดวยดังนี้ การประชุมกอนการสังเกต
การสังเกตการณสอน การวิเคราะหขอ มูล และการประชุม
หลังการสังเกต และจัดใหมีแผนการนิเทศภายใน สงผล
ให ค รู ผู นิ เ ทศได ดํ า เนิ น การ ตามขั้ น ตอนมี ค วามรู
ความเขาใจในการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําสูง
3.2 การประเมินสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผูรับการนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) ในภาพรวม
พบวา ครูผูรับการนิเทศ มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
อยูในระดับสูงมาก ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวใจ
ขอที่ 2 สอดคลองกับ อรวรรณ เหมือนสุดใจ (2545 :
บทคัดยอ) พบวา หลังจากครูไดรบั การนิเทศการสอนแบบ
เลื่อนนิเทศเพื่อน ครูมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
3.3 ประเมินความพึงพอใจของครูผนู เิ ทศ ทีม่ ตี อ
รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE
Model) โดยภาพรวม พบวา ครูผูนเิ ทศมีความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก ยอมรับสมมุติฐาน ขั้นที่ 3 ที่กําหนด
ไว ซึง่ สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ สังขชยั (2552 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาพบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ มีความ
พึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด
3.4 ประเมินผลความพึงพอใจ ของครูผูรับการ
นิเทศทีม่ ตี อ รูปแบบการนิเทศ ใหคาํ ปรึกษา ใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) โดยภาพรวมพบวา ครู
ผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี อยูในระดับความพึงพอใจมาก
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ยอมรับสมมุติฐาน ขอที่ 4 ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ เกียงศักดิ์ สังขชยั (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา
พบวา ครูวิทยาศาสตร ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู ที่ไดรับ
การนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศ
3.5 ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ที่เกิดจากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ
พบวา กอนและหลังการใชรปู แบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) พบวา นักเรียนมีผลการ
เรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ .01
ยอมรับสมมุติฐาน ที่กําหนดไว โดยหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี นักเรียนทุกหอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว า ก อ นใช รู ป แบบการนิ เ ทศ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา พึ่งธรรม (2544 :
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเ รียนตามแนวปฏิรปู กระบวนเรียนรู
ในวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียน
มีผลการเรียนอยูใ นระดับดี นักเรียนทุกคนผานเกณฑการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ไปในทางที่ดีขึ้น
6. ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปนรูปแบบที่
มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน สามารถพัฒนาสมรรถนะการ
นิ เ ทศและการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ส ง ผลให นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ดังนัน้ ผูบ ริหารสถานศึกษา
หรือผูท เี่ กีย่ วของ จึงควรนํารูปแบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนําไปใชในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแหง และสภาพ
ศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กระทรวง
มหาดไทย
2. ผลจากการนํารูปแบบการนิเทศใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา ไอพีดีอี ไปใช พบวา ในการทําเปนการนิเทศให
เกิดประสิทธิภาพนั้นสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอ
การนํารูปแบบการนิเทศไปใช คือ การกํากับติดตามดูแล
(Monitoring) ในทุกขัน้ ตอน ดังนัน้ ผูท ที่ าํ หนาทีน่ เิ ทศ จะ
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ตองใหคําปรึกษาแนะนํา อยางใกลชิดชวยเสนอแนะ ให
ความรู ในขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ชวยเหลือครูผสู อน
ซึ่งในขั้นตอนการใหความรูกอนการนิเทศ ควรใหความรู
ทัง้ ขอมูล เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการนิเทศใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
และการทําวิจัยในชั้นเรียนกับครูผูนิเทศและครูผูรับการ
นิเทศ พรอมทัง้ ประชุมรวมกันใหมคี วามเขาใจในการนิเทศ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิ จั ย พบว า รู ป แบบการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปนรูปแบบที่
สามารถพัฒนาสมรรถนะการนิเทศของครูผนู เิ ทศ พัฒนา
สมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ
และพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใหสงู ขึน้ ดังนัน้ จึงควร
มี ก ารวิ จั ย ให เ พิ่ ม ขึ้ น โดยการนํ า รู ป แบบการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดอี ี (IPDE Model) ไปใชในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ
อีกตอไป
2. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เมื่อได
รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี สามารถ
สงเสริมสมรรถนะการนิเทศและสมรรถนะการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศไดตามสมมติฐานที่กําหนด
ไว ดังนัน้ ควรมีการศึกษาตอยอดเกีย่ วกับการเปรียบเทียบ
กับรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ เชน เปรียบเทียบสมรรถนะ
การทําวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการ
นิเทศใหคําแนะนํา ไอพีดีอี กับรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ เปนตน
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