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สังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ใหคาํปรกึษาแนะนาํเพือ่สงเสรมิสมรรถนะการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของครโูรงเรยีนเทศบาลบานศรมีงคล 3) ทดลองใชรปูแบบ
การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 

4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศใหคาํปรกึษาแนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวจิยัในช้ันเรยีนของครูโรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล ดวยวิธีการดังนี้ 4.1) ประเมินสมรรถนะในการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ 4.2) ประเมิน

สมรรถนะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ 4.3) ประเมินความพึงพอใจของครูผูนิเทศท่ีมีตอรูปแบบ

การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา 4.4) ประเมินความพึงพอใจของครูผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา

แนะนาํ และ 4.5) ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื ครผููสอนในระดบัสายชัน้

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 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ และประเด็นสนทนา
กลุม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ (%) คาเฉล่ีย () คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบคาที (t-test) 

แบบ dependent และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการวิจัย พบวา
 1) รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียน มีชื่อวา ไอพีดีอี 

(IPDE Model) ประกอบดวย หลักการ กระบวนการนเิทศทีม่ขีัน้ตอนสมัพันธกนั และวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาสมรรถนะ

การนิเทศและการทําวิจยัในช้ันเรียน รปูแบบการนิเทศใหคาํปรึกษาแนะนําท่ีพฒันา ขัน้ตอนประกอบดวย 4 ขัน้ตอน คอื 

ขั้นตอนที่ 1 Informing : I ใหความรูกอนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอนที่ 2 Planning : P วางแผนการนิเทศ

*  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 67110

 โทร. 081-4904432 tanavi.k11@gmail.com
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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

รปูแบบการนิเทศแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยหลังการใชรปูแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา

กอนการใชรปูแบบการนเิทศ ครผููรบัการนเิทศมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการนเิทศใหคาํปรกึษาแนะนาํกอนและหลงั

การใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนน

เฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถนะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก และมีความพึงพอใจ

ที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมากที่สุด และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ

หลังใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําของครูผูรับการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา

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 classifi ed 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 signifi cant 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 satisfi ed 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 signifi cant 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
 การพัฒนาการศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลกโดยไมหยุดยั้ง ดังนั้นปจจัยสําคัญของการพัฒนา

สื่อคุณภาพของคนที่ตองใชรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545 มคีวามมุงหมาย

ในการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ การทีจ่ะพฒันา

ผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหมายดังกลาวไดนั้น ครูมี
ความชํานาญอยางยิ่งในฐานะผูจัดประสบการณและ

ชํานาญการในกระบวนการเรียนรู การคิดวิเคราะหอยาง

มีเหตุและผล พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรมใหแกผูเรียน

ครูจึงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถจัดการเรียน
การสอนทีส่อดคลอง เพ่ือใหรูเทาทนักระแสการเปลีย่นแปลง

ของโลก แตสภาพปญหาเก่ียวกับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาบางสวนยังขาดความรู ความสามารถและทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนการถายทอดความรูประสบการณ

ขาดความมจีติสาํนกึและจติวญิญาณของความเปนครู ยงั

ไมกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 



16

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 หมวด 7 มารตรา 12 ใหความสําคัญตอการพัฒนา

ครู โดยใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวรการผลิต 

การพฒันาคร ูคณาจารย และบคุลากรทางการศกึษาใหมี

คุณภาพ และมารฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพครู 

โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิต

และพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความพรอม และมีความเขมแขง็ในการเตรียมบคุลากรใหม

และพฒันาบุคลากรประจาํการอยางตอเนือ่ง รฐัพงึจดัสรร

งบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ แผนการศึกษา

แหงชาติฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550-2554 กลาวถึง

ความสาํคญัของการวิจยัวา การพฒันาประเทศมคีวามสาํคญั
เปนอยางย่ิงที่จะตองเนนใหความสําคัญกับการวิจัยและ

การพัฒนาในทุกสาขาวิชาชีพ เพือ่ใหผูเรยีนไดพฒันาทักษะ

กระบวนการคิดและวธิกีารเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่ง 

สามารถนํางานวิจัยมาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการ

รวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และรวมถึงพัฒนา
ความสามารถของประเทศในการแขงขนัไดอยางมปีระสิทธิภาพ

ในระดับนานาชาติ จะเห็นไดวา การวิจัยในช้ันเรียนเปน
กระบวนการสิง่ทีค่รใูชในการประเมนิการทํางานของตนเอง 

และเปนกระบวนการสืบเสาะคนหาแนวทางการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้น ในขณะปฏิบัติงานสอน เพื่อนําไปสู

การพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
แตสภาพปญหาท่ีเกดิขึน้ในการเรียนการสอนและการทําวจิยั

ของครูในปจจุบัน สื่อการทํากิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิจัยแบบแยกสวน และทํากันในกลุมครู 

เพยีงเลก็นอย เนือ่งจากครสูวนใหญไมมคีวามรูความเขาใจ

ในการทําวิจัย และคิดวาการทําวิจัยเปนเรื่องยาก
ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานท่ีเก่ียวกับวธิทีาํ

เปนการวิจัย ดังนั้น สภาพท่ีปรากฏใหเห็นในโรงเรียน

จึงเปนภาระของครูที่ทําหนาท่ีสอนโดยเนนแตการ

จดักิจกรรมการสอนเพยีงอยางเดยีว ไมไดมกีารเกบ็ขอมลู

อยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรอืพฒันาวชิาชีพคร ู(สวุมิล วองวาณชิ 2553 : 3-4) 

การทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนจัดเปนการ

วจิยัในชัน้เรยีน เนือ่งจากเปนการปฏบิตักิารวจิยัในบรบิท

ของชั้นเรียนตรงตามนิยามของการวิจัยในชั้นเรียน 

 จากการศึกษาสภาพและขอมูลพื้นฐานดวย

วิธีการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมท้ัง

การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน สัมภาษณครูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1-3 ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ดานสมรรถนะการ

ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล 

จากการสมัภาษณผูบรหิารสถานศกึษา พบวา ยงัขาดการ

พฒันาเทาทีค่วร และไมตอเน่ือง กลาวคือ ครมูกีารทําวิจยั 

แตการดําเนินการวิจัยสวนใหญทําเพ่ือใหมีผลงานตาม

นโยบาย ไมไดทาํเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

และครูยังไมสามารถทําวิจัยท่ีถูกตองดวยตนเองอยาง

มัน่ใจ การเขียนรายงานการวิจยัยงัไมถกูตอง ขาดคุณภาพ

ทั้งตองปรับปรุงแกไข

 จากสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาดาน

ทกัษะการทําวจิยัในช้ันเรยีนของครูโรงเรียนเทศบาลบาน

ศรีมงคล สังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ซึ่งถือวาเปนสมรรถนะเฉพาะดาน ผูบริหาร ตัวแทนครู 

และผูวิจัยซึ่งทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ มี

ความเห็นสอดคลองกันวา จะตองมีการพัฒนาครูโดยให

ความรูเพิ่มเติมในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครู

มีความรูความเขาใจอยางตอเนื่องและสามารถทําวิจัย

ในช้ันเรียนไดอยางถูกตองมีคณุภาพ ผูวจิยัไดนาํหลกัการ 

ทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ เพื่อดําเนินการ

วจิยัในการสรางรปูแบบการพฒันาการนเิทศใหคาํปรกึษา

แนะนํา เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล สังกัดเทศบาลเมือง

หลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหการ

ดําเนินการใชรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุด 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

 2.1 เ พ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

รปูแบบการนิเทศใหคาํปรกึษาแนะนาํ เพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

การทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบาน

ศรีมงคล

 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา

แนะนํา เพื่อสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล

 2.3 เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล รู ป แบบก า ร นิ เ ท ศ

ใหคาํปรกึษาแนะนาํของครผููนเิทศ โรงเรยีนเทศบาลบาน

ศรีมงคล ดังวิธีการดังนี้

  2.3.1 ประเมินสมรรถนะในการนิเทศให

คาํปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ

  2.3.2 ประเมินผลสมรรถนะในการวิจัย

ในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ

  2.3.3  ประเมินความพึงพอใจของครู

ผูนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

  2.4.4  ประเมินความพึงพอใจของครูผูรับ

การนิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

  2.4.5 ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรียน

3. ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  3.1.1 ประชากรที่ใชในการสํารวจและ
ศกึษาขอมลูพืน้ฐาน คอื ผูบรหิาร จาํนวน 3 คน ครผููสอน 

จํานวน 28 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 

4 หอง จาํนวน 324 คน ของโรงเรยีนเทศบาลบานศรมีงคล 

อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการ

ศึกษา 2555
  3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจและ

ศกึษาขอมลูพืน้ฐาน คอื ผูบรหิาร จาํนวน 3 คน ครผููสอน

ระดับสายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 16 คน จําแนก
เปนครูผูนิเทศจํานวน 8 คน ครูผูรับการนิเทศ จํานวน 

8 คน ไดมาโดยวธิกีารสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2555 ไดมาโดยการใชสูตรคํานวณของ 

Taro Yamane (ที่ระดับความคลาดเคล่ือน.05) จํานวน 

179 คน ของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล อาํเภอหลมสกั
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

 3.2 ระยะเวลาในการวิจยัในคร้ังนี ้กาํหนดระยะ

เวลาในการวิจัยของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555

 3.3 ตัวแปรที่ศึกษา

  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ

ดวยตัวแปร 2 ประเภท

  3.3.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent 

Variables) คือ รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

  3.3.2  ตั ว แป รต าม  ( D ependen t 

Variables) ประกอบดวย

   1) ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร นิ เ ท ศ ใ ห

คําปรึกษาแนะนําของครูผูรับการนิเทศ ไดแก

   2) ความรูเก่ียวกับการนิเทศให

คําปรึกษาแนะนํา

   3) ความสามารถในการนิเทศให

คําปรึกษาแนะนํา

  3.3.3 สมรรถนะการทําวจิยัในช้ันเรียนของ

ครู ไดแก

   1)  ความรู เ ก่ียวกับการทําวิจัย

ในชั้นเรียน

   2)  ความสามารถในการทําวิจัย

ในชั้นเรียน

  3.3.4 ความพึงพอใจของครู ผู นิ เทศ
ที่มีตอการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

  3.3.5  ความพึงพอใจของครผููรบัการนิเทศ

ที่มีตอการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

  3.3.6 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีน

จากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู



18

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

4. ผลการวิจัย

 1. รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนมีชื่อวา รูปแบบ

การนิเทศใหปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปน

กระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือขนตอนที่ 1 Informing 

: I ใหความรูกอนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอน

ที ่2 Planning : P วางแผนการนิเทศใหคาํปรกึษาแนะนํา 

ขัน้ตอนที ่3 Doing : D การดาํเนนิการนเิทศใหคาํปรกึษา

แนะนํา ไดแก 1) การประชุมกอนการสังเกต 2) การสังเกต 

และ 3) การประชุมหลังการสังเกต ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation : E
การประเมินผลการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําโดยมีการ

กํากับติดตาม ทุกขั้นตอน (Monitoring) เพื่อใหการ

ดาํเนนิการนเิทศเกดิประสทิธภิาพ และองคประกอบดาน

เงื่อนไขในการดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพและ

องคประกอบดานเงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช

 2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศใหคํา

ปรึกษาแนะนํา ไอพดีอี ีเพือ่สงเสรมิสมรรถนะการทําวจิยั

ในชั้นเรียนสรุปไดดังนี้

  2.1 การประเมินสมรรถนะการนิเทศให 

คําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการ

นิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี โดยภาพรวม พบวา 

ครูผูนิเทศ มีสมรรถนะการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา 

ดานความรูความเขาใจ และความสามารถในการนเิทศให

คําปรึกษาแนะนํา อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 91.13) 

ยอมรับสมมุติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ครูผูนิเทศ มีความรูความเขาใจในการ

นิเทศใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมาก (รอยละ 
87.50) และมีความสามารถในการนิเทศใหคําปรึกษา

แนะนํา อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 94.75) 

  2.2 การประเมินสมรรถนะการวิจัยใน
ชัน้เรียนของครูผูรบัการนเิทศหลงัจากใชรปูแบบการนเิทศ

ใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี ในภาพรวม พบวา ครูผูรับการ

นิเทศ มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก 

(รอยละ 88.93) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และ

เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผูรับการนิเทศ มีความรู
ในการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 

86.86) และครูผูรับการนิเทศ มีความสามารถในการ

ทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก (รอยละ 91.67) 

  2.3 ประเมินความพึงพอใจของครูผูนิเทศ

ที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําไอพีดีอี 

โดยภาพรวมพบวา ครผููนเิทศมคีวามพงึพอใจ ตอรปูแบบ

การนเิทศใหคาํปรกึษาแนะนําไอพีดอี ีอยูในระดับพงึพอใจ

มาก (x= 4.18, S.D. = 0.72) ยอมรับสมมติฐาน ที่กําหนดไว 

เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา ครผููนเิทศ มคีวามพงึพอใจ

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานองคประกอบของรปูแบบ

มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด (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

นิเทศที่มีตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

ไอพีดีอี (IPDE Model) โดยภาพรวม พบวา ครูผูรับการ

นิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศใหมาปรึกษา

แนะนําไอพีดีอี อยูในระดับพึงพอใจมาก (x= 4.21, 

S.D. = 0.73) ยอมรบัสมมติฐาน ทีก่าํหนดไว เม่ือพจิารณา

เปนรายดานพบวา ครูผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจอยู

ในระดบัมากทกุดาน โดยดานการนาํรปูแบบไปใชและดาน

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
ผูรับการนิเทศ พบวา กอนและหลังการใชรูปแบบ

การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี พบวา นักเรียนมี

ผลการเรียนมีผลการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ยอมรับสมมุติฐาน ที่กําหนดไวโดย

หลังการใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษานําไอพีดีอี 

นกัเรียนทกุหองมคีะแนนเฉล่ียสงูกวา กอนการใชรปูแบบ

การนิเทศ
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5. อภิปรายผล

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศให

คาํปรกึษาแนะนาํเพือ่สงเสรมิสมรรถนะการวิจยัในชัน้เรยีน

ของครู โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล ผูวิจัยอภิปรายผล

จากขอคนพบลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

 1. รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน

เทศบาลบานศรีมงคล มีชื่อวา รูปแบการนิ เทศให

คาํปรึกษาแนะนํา ไอพดีอี ี(IPDE Model) มอีงคประกอบ
ไดแก องคประกอบเชิงหลกัการ คอื การนเิทศการสอนให

คําปรึกษาแนะนํา ใหมีความรูการทําวิจัยในชั้นเรียน มี

วัตถุประสงคและองคประกอบเชิงกระบวนการ ในการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Informing : I ใหความรู

กอนการนิ เทศใหคําปรึกษาแนะนํา ขั้นตอนท่ี 2 

Planning : P วางแผนการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา 

ขัน้ตอนที ่3 Doing : D การดาํเนนิการนเิทศใหคาํปรกึษา
แนะนํา ไดแก 1) การประชมุกอนการนิเทศ (Pre conference) 

2) การสังเกต (Observation) 3) การประชุมหลังการ

สังเกต (Pre conference) ขั้นตอนที่ 4 Evaluation : E 

 2. การประเมินผลการนิเทศใหคําปรึกษา

แนะนาํ โดยมกีารกาํกบัตดิตามทกุขัน้ตอน (Monitoring) 

เพื่อใหการดําเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และ

องคประกอบดานเงื่อนไขไปใชในการนํารูปแบบไปใช 

2 ประการ คอื 1) ผูบริหารสถานศึกษา มนีโยบายการสอน

ของครสูนบัสนนุสงเสรมิตามนโยบายใหเกดิ เปนรปูธรรม 

มุ ง ม่ันที่ จะพัฒนาการสอนของครู  กํา กับติดตาม
ใหคาํปรึกษาแนะนํา ประเมินผล แกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง

และจรงิจงั ตัง้งบประมาณสนบัสนนุดานสือ่ อปุกรณอยาง

เพียงพอ อํานวยความสะดวก และสรางกําลังใจใหกับครู 

2) ครูผูสอน มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาการสอนอยางจรงิจงั 
ตระหนักในหนาที่อุทิศตนที่จะพัฒนาการเรียนของ

นักเรียน แกปญหาการเรียนการสอนโดยการทําวิจัย

ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง

 3.  ผลการใชรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษา

แนะนํา ไอพดีอี ี(IPDE Model) เพ่ือสงเสรมิสมรรถนะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้

 3.1 การประ เมิ นสมรรถนะการ นิ เทศให  

คําปรึกษาแนะนําของครูผูนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการ

นิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี โดยภาพรวม พบวา 

ครูผูนิเทศ มีสมรรถนะการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา 

ดานความรูความเขาใจ และความสามารถในการนิเทศ

ใหคาํปรึกษาแนะนํา อยูในระดับสงูมาก ยอมรับสมมติฐาน

การวจิยัทีต่ัง้ไวในขอ 1 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ จรญูพร 

ลาํไย (2547 : บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาถาขัน้ตอนการดําเนนิการ

นิเทศ ประกอบดวยดังนี้ การประชุมกอนการสังเกต 

การสังเกตการณสอน การวิเคราะหขอมลู และการประชุม

หลังการสังเกต และจัดใหมีแผนการนิเทศภายใน สงผล

ใหครูผูนิ เทศไดดําเนินการ ตามขั้นตอนมีความรู 

ความเขาใจในการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําสูง 

 3.2 การประเมินสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูผูรับการนิเทศ หลังจากใชรูปแบบการนิเทศให

คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) ในภาพรวม 

พบวา ครูผูรับการนิเทศ มีสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน 

อยูในระดับสูงมาก ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวใจ

ขอที่ 2 สอดคลองกับ อรวรรณ เหมือนสุดใจ (2545 : 

บทคัดยอ) พบวา หลงัจากครูไดรบัการนิเทศการสอนแบบ

เลื่อนนิเทศเพื่อน ครูมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

 3.3 ประเมินความพึงพอใจของครูผูนเิทศ ทีม่ตีอ

รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE 

Model) โดยภาพรวม พบวา ครูผูนเิทศมีความพึงพอใจ

ตอรูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี อยูใน

ระดับพึงพอใจมาก ยอมรับสมมุติฐาน ขั้นที่ 3 ที่กําหนด

ไว ซึง่สอดคลองกบั เกรยีงศกัดิ ์สงัขชยั (2552 : บทคดัยอ) 
ไดศึกษาพบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศ มีความ

พึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด 

 3.4 ประเมินผลความพึงพอใจ ของครูผูรับการ

นเิทศทีม่ตีอรปูแบบการนเิทศ ใหคาํปรกึษา ใหคาํปรึกษา
แนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) โดยภาพรวมพบวา ครู

ผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศให

คําปรกึษาแนะนํา ไอพีดีอี อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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ยอมรับสมมุติฐาน ขอที่ 4 ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจยัของ เกียงศักด์ิ สงัขชยั (2552 : บทคัดยอ) ศกึษา

พบวา ครูวิทยาศาสตร ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู ที่ไดรับ

การนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศ 

 3.5 ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ที่เกิดจากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศ 

พบวา กอนและหลงัการใชรปูแบบการนเิทศใหคาํปรกึษา

แนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) พบวา นักเรียนมีผลการ

เรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ .01 

ยอมรับสมมุติฐาน ที่กําหนดไว โดยหลังการใชรูปแบบ

การนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี นักเรียนทุกหอง 

มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว า  กอนใชรูปแบบการนิ เทศ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา พึ่งธรรม (2544 : 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ

พฒันาศักยภาพของผูเรยีนตามแนวปฏิรปูกระบวนเรียนรู 

ในวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียน

มผีลการเรยีนอยูในระดบัด ีนกัเรยีนทกุคนผานเกณฑการ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดการพัฒนาศักยภาพ

ไปในทางท่ีดีขึ้น 

6. ขอเสนอแนะการวิจัย
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1.  จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศให

คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปนรูปแบบที่

มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน สามารถพัฒนาสมรรถนะการ

นิเทศและการทําวิจัยในชั้นเรียน สงผลใหนักเรียน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ ดงันัน้ ผูบรหิารสถานศกึษา

หรอืผูทีเ่กีย่วของ จงึควรนาํรปูแบบการนเิทศใหคาํปรกึษา

แนะนําไปใชในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแหง และสภาพ

ศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทรวง
มหาดไทย

 2. ผลจากการนํารปูแบบการนิเทศใหคาํปรกึษา

แนะนํา ไอพีดีอี ไปใช พบวา ในการทําเปนการนิเทศให
เกิดประสิทธิภาพน้ันส่ิงสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงตอ

การนํารูปแบบการนิเทศไปใช คือ การกํากับติดตามดูแล 
(Monitoring) ในทุกขัน้ตอน ดงันัน้ ผูทีท่าํหนาทีน่เิทศ จะ

ตองใหคําปรึกษาแนะนํา อยางใกลชิดชวยเสนอแนะ ให

ความรู ในขอมลูตางๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ชวยเหลอืครผููสอน 

ซึ่งในขั้นตอนการใหความรูกอนการนิเทศ ควรใหความรู

ทัง้ขอมลู เอกสารทีเ่ก่ียวกบัการนเิทศใหคาํปรกึษาแนะนาํ

และการทําวิจัยในชั้นเรียนกับครูผูนิเทศและครูผูรับการ

นเิทศ พรอมท้ังประชุมรวมกันใหมคีวามเขาใจในการนิเทศ

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

 1. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศให

คําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี (IPDE Model) เปนรูปแบบท่ี

สามารถพฒันาสมรรถนะการนเิทศของครผููนเิทศ พฒันา

สมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูรับการนิเทศ 

และพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสงูขึน้ ดงันัน้ จงึควร

มีการวิจัยใหเพ่ิมขึ้นโดยการนํารูปแบบการนิเทศให
คาํปรกึษาแนะนาํ ไอพดีอี ี(IPDE Model) ไปใชในการพฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ 

อีกตอไป

 2. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เม่ือได

รูปแบบการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา ไอพีดีอี สามารถ

สงเสริมสมรรถนะการนิเทศและสมรรถนะการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนของครูผูรับการนิเทศไดตามสมมติฐานท่ีกําหนด

ไว ดงันัน้ควรมีการศึกษาตอยอดเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

กับรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ เชน เปรียบเทียบสมรรถนะ

การทําวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการ

นิเทศใหคําแนะนํา ไอพีดีอี กับรูปแบบการนิเทศแบบ

หลากหลายวิธีการ เปนตน
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