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การนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้ วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
เพือ่ ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด
4 ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ชดั เจน อาทิ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษา
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยน และ
มาตรา 30 กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุ ง พุทธศักราช 2560) เป็ นหลักสู ตรที่มี
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นเป้ าหมายสาคัญสาหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชน โดยผูส้ อนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมิ นตามตัวชี้ วดั โดยกาหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 28) โดยการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุ ง พุทธศักราช 2560) สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
ที่เรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 เข้ารับการประเมิน โดยผลจากการประเมินใช้เป็ น
ข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพือ่ นาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
และเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตาม
ศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 3-4)
สานักงานศึ กษาธิ การจังหวัดเชี ยงราย มี หน้าที่ ก ากับดู แล ประสานและสนับสนุ นการศึ กษาเอกชน
การตรวจติดตามการดาเนิ นงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในด้านการยกระดับคุ ณภาพการศึกษา และ

2
ติดตามการดาเนิ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) จากผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
ของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านภาษา (Literacy) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 51.76 ด้านคานวณ (Numeracy) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.26 ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 44.08 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 44.39 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, 2561 : 74-77)
ซึ่ งโดยภาพรวมยังไม่เป็ นที่น่าพอใจโดยเฉพาะด้านคานวณ (Numeracy) เนื่ องจากคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
0.49 คะแนน และมีโรงเรี ยนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยด้านคานวณต่ากว่าระดับจังหวัด จานวน
11 โรงเรี ยน คือมีคะแนนเฉลี่ยด้านคานวณเท่ากับ 27.42 ซึ่งพบว่าต่ากว่าระดับจังหวัด 6.00 คะแนน ต่ากว่าระดับประเทศ
6.88 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าด้านภาษาและด้านเหตุผล
การหาแนวทางเพือ่ ส่งเสริ ม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นคานวณ เพื่อให้นักเรี ยนได้รับความรู ้และ
เกิ ดทักษะกระบวนการด้านคานวณได้เต็มตามศักยภาพนั้น ครู ผูส้ อนควรทาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน เช่น สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2560 : 10) ที่กล่าวว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นนวัตกรรมที่
บุคคลหลายฝ่ ายคาดหวังว่าจะช่ วยแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนได้ เพราะเป็ นการวิจยั ที่มี หลักการและ
วิธีการที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนส่งผลให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ครู มีบทบาทเป็ นนักวิจยั
ที่ทาหน้าที่คน้ หาวิธีการแก้ปัญหาในห้องเรี ยนด้วยตนเอง ส่ งผลให้ครู มีความเป็ นครู มืออาชีพมากยิง่ ขึ้น เช่นเดียวกับ
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2561 : 5-8) ที่กล่ าวถึ งครู กับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้ หากผลการเรี ยน
ไม่เป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรี ยกว่า เกิดปั ญหาการเรี ยนรู ้ ซึ่ งวิธีการแก้ไขปั ญหานั้น มี กลไกสาคัญในการ
ดาเนินการอย่างหนึ่ง คือการวิจยั ในชั้นเรี ยน ดังนั้นครู จึงต้องทาการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยแสวงหา
วิธีการหรื อนวัตกรรมสาหรับแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู โรงเรี ยนเอกชน
ในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจาปี งบประมาณพุทธศักราช 2561 พบว่า ครู เอกชนมีความต้องการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยหัวข้อที่ครู ตอ้ งการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมากที่สุดคือเรื่ องการพัฒนา
ทักษะด้านการคิดคานวณ และชั้นของครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมากที่สุดคือ ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-3) ทั้งนี้พบปั ญหาเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน คือปั ญหาในด้านการสนับสนุ นงบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านเวลา และมีปัญหาด้านบุคลากรที่ให้ความรู ้ในเรื่ องการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ผูศ้ ึกษาในฐานะศึกษานิ เทศก์
ผูร้ ับผิดชอบกลุ่ มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชี วิต ซึ่ งมี หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ นและนิ เทศติดตามให้
สถานศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและสื่อการเรี ยนรู ้ เล็งเห็นปั ญหาดังกล่าว จึงได้ดาเนิ นการนิ เทศ
การวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE โดยได้จดั ทาแนวทางการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ สาหรับครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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กระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เป็ นกระบวนการที่ศึกษานิ เทศก์นามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการนิ เทศ
โดยการได้รั บความร่ วมมื อ จากบุ คลากรในโรงเรี ยนและผู ้บริ หารให้ การสนั บสนุ น มี การก าหนดเป้ าหมาย
จุดมุ่ งหมาย ขอบข่ ายของการนิ เทศ และกระบวนการนิ เทศอย่างเป็ นขั้นตอน ซึ่ งกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE
มี 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนการนิ เทศ (Planing) การให้ความรู ้ก่อนดาเนิ นการนิ เทศ (Informing) การดาเนิ นการ
ปฏิบตั ิงานนิ เทศ (Doing) การสร้างเสริ มกาลังใจให้แก่ผูร้ ับการนิ เทศ (Reinforcing) และการประเมินผลการนิ เทศ
(Evaluating) ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการนิ เทศด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE ได้ดาเนิ นการโดยค านึ งถึ งปั ญหา
ความต้องการจาเป็ นของแต่ละโรงเรี ยน และความพร้อมของบุคลากรเป็ นสาคัญ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 29-30)
ด้วยเหตุ ผลข้างต้น ผูศ้ ึ กษาได้ศึ กษาถึ งผลการนิ เทศการวิจ ัยในชั้นเรี ยนของครู ผู ้สอน เพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อันประกอบไปด้วย การวางแผนนิ เทศ การให้ความรู ้ก่อน
ดาเนินการนิเทศ การดาเนิ นการปฏิบตั ิงานนิ เทศ การเสริ มสร้างกาลังใจให้แก่ผรู ้ ับการนิ เทศ และการประเมินผลการ
นิ เทศ ทั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE ในการพัฒนาการวิจ ัยในชั้นเรี ยนของครู ผูส้ อน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ได้มีความรู ้
ความเข้าใจและมี ท ักษะด้านการวิจ ัย สามารถน าไปใช้แก้ปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั เป็ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาความรู ้ ความเข้าใจของครู ผสู ้ อน ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
2. เพื่อศึกษาผลการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการนิเทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศ
แบบ PIDRE เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
ความสาคัญของการศึกษา
1. ด้า นผลการนิ เ ทศการวิจ ัย ในชั้น เรี ย นของครู ผู ้ส อน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
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2. ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การวิจยั ในชั้นเรี ยนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้านคานวณ สาหรับครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ในครั้งนี้ จะได้แนวทางการนิเทศครู ผสู ้ อน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่สอดคล้องกับบริ บท สภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษา
3. ด้านการนากระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ไปใช้
ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน จะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน และครู ผสู ้ อนได้มีความรู ้ ความสามารถด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
ประชากร ได้แก่ ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภายใต้การดู แลของสานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภายใต้การดู แลของสานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดเชียงราย โดยโรงเรี ยนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้านต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับจังหวัด (คะแนน
เฉลี่ ยโดยรวมทั้ง 3 ด้านระดับจังหวัดคือ 43.33) และคะแนนเฉลี่ยด้านคานวณต่ากว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับจังหวัด
(คะแนนเฉลี่ยด้านคานวณระดับจังหวัดคือ 36.87)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ
PIDRE เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความรู ้ ความเข้าใจด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน ก่อนและหลังการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
2.2 ผลการนิเทศการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบด้วย
2.2.1 การด าเนิ นการวิจ ัยในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
คานวณ ตามขั้นตอนการวิจยั ในชั้นเรี ยน
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2.2.2 การจัด การเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อน โดยใช้ก ารวิจ ัย ในชั้น เรี ยน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
2.2.3 คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561
2.3 ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการนิเทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศ
แบบ PIDRE เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
ระยะเวลาดาเนินการศึกษา
ปี การศึกษา 2561
วิธีการดาเนินการศึกษา
การนิเทศการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning : P)
ผูศ้ ึกษาได้จดั ทาแผนนิ เทศการศึ กษา โครงการการนิ เทศการวิจ ัยในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชี ยงราย
โดยใช้ขอ้ มู ลจากการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปั จจุบ ัน ปั ญหาและความต้องการเกี่ ยวกับการทาวิจ ัยในชั้นเรี ยน
การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ปี การศึกษา 2560 และมี การศึกษา
กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการเกี่ ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จากการ
ดาเนินการตามโครงการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู โรงเรี ยน
เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนาผลการศึกษามากาหนด
เป็ นกรอบแนวทางในการนิเทศและพัฒนาครู ผสู ้ อน ผลการศึกษาพบว่าครู เอกชนมีความต้องการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่ครู ตอ้ งการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมากที่สุดคือเรื่ องการพัฒนาทักษะด้านการคิด
คานวณ และระดับชั้นของครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมากที่สุดคือ ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.13) ทั้งนี้พบปั ญหาเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
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2. จากผลการศึกษาตามข้อ 1 พบว่าหัวข้อที่ครู ตอ้ งการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมากที่สุดคือเรื่ องการพัฒนา
ทักษะด้านการคิ ดค านวณ และระดับชั้นของครู ผูส้ อนที่ ต ้องการท าวิจ ัยในชั้นเรี ยนมากที่ สุ ดคื อ ครู ผูส้ อนชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ผูศ้ ึกษาจึงทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย และพบว่ามีโรงเรี ยนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยด้านคานวณต่ากว่าระดับ
จังหวัด จานวน 11 โรงเรี ยน คือมี คะแนนเฉลี่ ยด้านคานวณต่ากว่าระดับจังหวัด 6.00 คะแนน ต่ากว่าระดับประเทศ
6.88 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าด้านภาษาและด้าน
3. จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงจัดทาโครงการการนิ เทศการวิจยั ในชั้น
เรี ยน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชี ยงราย เพื่อให้ครู ผูส้ อนได้รับความรู ้และได้ปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านคานวณ ซึ่งตรงกับความต้องการของครู ผสู ้ อน
ขั้นตอนที่ 2 การให้ ความรู้ ก่อนดาเนินการนิเทศ (Information : I)
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้านคานวณ สาหรับครู ผูส้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทั้งนี้ มีโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ จานวน 11 โรงเรี ยน โดยมี
ครู ผสู ้ อนเข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการและเข้ารับการอบรม จานวนทั้งสิ้น 18 คน
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (Doing : D)
ผูศ้ ึกษาแจ้งครู ผูส้ อนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ทราบถึ งกาหนดการการนิ เทศและการส่ งรายงานการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน ทั้งนี้การดาเนินการนิเทศแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ การนิเทศแบบรายบุคคล และการนิเทศแบบกลุ่ม ดังนี้
1. การนิเทศแบบรายบุคคล ตามปฏิทินการนิเทศ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 นิเทศเพือ่ พัฒนางาน เป็ นการนิเทศในขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนเริ่ มดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดย
กาหนดให้ครู ส่งโครงร่ างงานวิจยั ในชั้นเรี ยนให้แก่ผศู ้ ึกษาในฐานะเป็ นผูน้ ิ เทศ โดยผูน้ ิ เทศให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ระยะที่ 2 นิ เทศเพื่อเยีย่ มชั้นเรี ยน เป็ นการนิ เทศตามปฏิทินการนิ เทศ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการ การเยีย่ มชั้นเรี ยน การสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู และการใช้สื่อ/นวัตกรรม เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนของครู โดยผูศ้ ึกษาในฐานะผูน้ ิเทศเดินทางไปนิเทศครู ผสู ้ อนถึงห้องเรี ยนของครู ผรู ้ ับการ ทั้งนี้ ผนู ้ ิ เทศ
ได้ให้การชี้แนะและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการดาเนิ นการตามกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดทารายงานการวิจยั แบบไม่เป็ นทางการ
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ระยะที่ 3 นิ เทศเพื่อปรับปรุ งงาน เป็ นการนิ เทศในขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนดาเนิ นวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผล
สรุ ปผล และอภิปรายผล โดยกาหนดให้ครู ส่งรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน ฉบับที่ยงั ไม่ สมบูรณ์ ให้แก่ ผูศ้ ึกษาใน
ฐานะเป็ นผูน้ ิ เทศ โดยผูน้ ิ เทศให้ความช่ วยเหลื อ ชี้ แนะและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มู ล การแปลผล
สรุ ปผล อภิปราย และการนาเสนอรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
โดยการนิ เทศแบบรายบุคคล ระยะที่ 1-3 ผูน้ ิ เทศได้ใช้เทคนิ คการนิ เทศแบบผสมผสาน คือ การนิ เทศ
แบบกัลยาณมิตร การนิ เทศแบบชี้แนะ และนิ เทศแบบพัฒนาการ รวมทั้งการนิ เทศผ่านช่องทางสื่ อสารหลายรู ปแบบ
เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) และทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
(line) ในการให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนและการจัดทารายงาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนแบบไม่เป็ นทางการ
2. การนิเทศแบบกลุ่ม เป็ นการนิเทศโดยการให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะแก่ผรู ้ ับการนิ เทศพร้อมทั้งการ
พิจารณาให้คะแนนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานการ
วิจ ัยในชั้นเรี ยน เพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านค านวณ โดยศึ กษานิ เทศก์ ที่ ไ ด้รั บการแต่ งตั้งเป็ น
คณะกรรมการในการพิจารณาผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นผูใ้ ห้คะแนนและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เพื่อนาไปใช้พฒั นางานวิจยั ต่อไป และผูศ้ ึกษาในฐานะผูน้ ิ เทศได้ให้การชี้ แนะ ให้คาแนะนาและอธิ บายเกี่ ยวกับ
การปรับปรุ งงานตามประเด็นพิจารณาต่าง ๆ เพิม่ เติม เพือ่ นาไปใช้พฒั นาการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การสร้ างเสริมกาลังใจให้ แก่ ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing : R)
ผูศ้ ึกษาได้สร้างเสริ มกาลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานนิ เทศ คือครู ผสู ้ อนที่ดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การให้กาลังใจในระหว่างการปฏิบตั ิงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยผูน้ ิ เทศได้ให้การสนับสนุ น ชื่นชม
และให้กาลังใจแก่ผรู ้ ับการนิเทศ ในระหว่างที่ผรู ้ ับการนิเทศดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ระยะที่ 2 การให้รางวัลหลังการปฏิบตั ิงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยการให้คาชื่ นชมและมอบเกี ยรติบตั ร
ให้แก่ผูท้ ี่ได้รับรางวัลรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนระดับดีเด่น ดี มาก และดี หลังจากที่ผรู ้ ับการนิ เทศนาเสนอผลงาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนในการประชุมปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)
การประเมิ นผลการนิ เทศการวิจ ัยในชั้นเรี ยนของครู ผูส้ อน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีการดาเนินการดังนี้
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1. ความรู ้ความเข้าใจด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณ ของ
ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เก็บข้อมูลจากการทาแบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนผลการทดสอบ
2. การดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2.1 การดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน และการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นการนิ เทศ 4 ประเด็น วิเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน (Content Analysis)
2.2 การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
เก็บข้อมู ลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตตามประเด็นในแบบนิ เทศ ติดตามการดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
2.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคานวณ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 เฉพาะโรงเรี ยนที่มีครู ผสู ้ อนเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มู ล
โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ และร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนผลการทดสอบ
3. ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของครู ผสู ้ อน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สรุปผล
1. ผลการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของครู ผสู ้ อนทั้งก่ อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้น
เรี ยน เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
ผลการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของครู ผูส้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่ อนและหลังการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ พบว่า ครู ผสู ้ อนมี คะแนนเฉลี่ ย
ก่อนการอบรมเท่ากับ 22.17 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากับ 35.11 โดยหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่าก่อนการอบรมเท่ากับ 12.94 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 32.25 โดยครู ผสู ้ อนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังการอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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2.1 ผลการนิ เทศการดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณ
ตามขั้นตอนการวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่า
2.1.1 ผลการนิ เทศการวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน พบว่า ครู ผูส้ อนที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ พบปั ญหาในชั้นเรี ยนที่เกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ความรู ้พ้นื ฐาน
ของนักเรี ยน และคะแนนของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT)
ปี การศึกษาก่อนหน้านี้อยูใ่ นระดับต่า โดยปั ญหาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนมีสาเหตุเกิดจากปั จจัยและกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ผูส้ อนได้ก าหนดปั ญหาวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยพิจารณาจากปั ญหาที่เห็ นว่ามี ความส าคัญต่ อ
การเรี ยนรู ้ดา้ นคานวณของนักเรี ยนมากที่สุด
2.1.2 ผลการนิเทศการกาหนดวิธีการแก้ปัญหา พบว่า ครู ผสู ้ อนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
ครั้งนี้ เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนนั้นได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การปรับเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนรู ้ การสร้าง/ใช้สื่อการสอนหรื อนวัตกรรม นอกจากนี้พบว่าครู ผสู ้ อนส่วนใหญ่ได้กาหนดวัตถุประสงค์การ
วิจยั คือ เพือ่ ศึกษาผลคะแนนของนักเรี ยนและเพือ่ เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.3 ผลการนิ เทศวิธีดาเนิ นการวิจยั พบว่า ครู ผูส้ อนที่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่ได้ดาเนินการดังนี้ 1) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในห้องที่ตน
ได้ทาการสอนเพียงห้องเดียว 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการสอน แบบ/
ชุดฝึ กทักษะและสื่ อผสม 3) เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกต
พฤติกรรมและแบบสอบถาม 4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เก็บข้อมูลจากผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรม บันทึกข้อมูลตามแบบสังเกตพฤติกรรม และเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม และ 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลต่างของคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.1.4 ผลการนิ เ ทศการสรุ ปผลและการเขี ย นรายงานการวิ จ ัย พบว่ า ครู ผู ้ส อนที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ 1) สรุ ปผลการวิจยั เป็ นข้อ ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่กาหนดไว้ 2) อภิปรายผลเป็ น
ข้อ ๆ โดยแทรกแนวคิดของนักวิชาการหรื อครู ที่เคยทาวิจยั รวมทั้งความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนที่ทาวิจยั 3) ข้อเสนอแนะ
มี 2 แบบคือ ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้และข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป และ 4) รู ปแบบการเขียน
รายงานการวิจยั เขียนตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยนในรู ปแบบ
รายงานการวิจยั แบบไม่เป็ นทางการ
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โดยสรุ ป พบว่าครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ทุกคนมี
การดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณ ตามขั้นตอนการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ขั้นตอนที่ 2 การกาหนด
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั และขั้นตอนที่ 4 การสรุ ปผลและการเขียนรายงานการวิจยั
2.2 ผลการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อน โดยใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ พบว่า
การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อน โดยใช้การวิจ ัยในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านคานวณภาพรวมอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีการดาเนิ นการอยูใ่ นระดับดีท้ งั 4 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านการเตรี ยมการสอน พบว่าประเด็นครู ผูส้ อนจัดแผนการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับตัวชี้ วดั /จุดประสงค์
การเรี ยน มี ค่าเฉลี่ ยระดับคุ ณภาพมากที่สุด 2) ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่าประเด็นครู ผสู ้ อนจัดกิ จกรรมที่
หลากหลาย เพื่อช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจ มี ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมากที่สุด 3) ด้านสื่ อ นวัตกรรมและ
อุปกรณ์การสอน พบว่าประเด็นครู ผสู ้ อนใช้สื่อที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา/พัฒนาผูเ้ รี ยน ตามวิธีดาเนิ นการวิจยั
มี ค่าเฉลี่ ยระดับคุ ณภาพมากที่สุด และ 4) ด้านการวัดและประเมิ นผล พบว่าประเด็นผลการประเมิ นของผูเ้ รี ยน
สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมากที่สุด
และพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อนโดยใช้การวิจ ัยในชั้นเรี ยนเพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีข้ นึ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National
Test : NT) ด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 พบว่า ปี การศึกษา
2561 มี คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า ปี การศึ กษา 2560 เท่ ากับ 12.48 และมี ค่ าร้ อยละความก้าวหน้าของผลการทดสอบ
เท่ากับ 12.48 โดยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคานวณ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ผูส้ อนที่มีต่อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ
ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณ พบว่า
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป พบว่าครู ผสู ้ อนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีประสบการณ์สอนอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1-5 ปี และปฏิบตั ิการสอนอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงรายมากที่สุด
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศแบบ
PIDRE เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตอนพบว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่าประเด็น
ความรู ้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการอบรม มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจมากที่สุด ตอนที่ 2
การนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณ พบว่าประเด็นการกล่ าวชื่ นชมยินดี
ของผูน้ ิเทศเมื่อผูร้ ับการนิ เทศปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้สาเร็ จในแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
และตอนที่ 3 การประชุมปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่าประเด็นความรู ้
และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการพิจารณาผลงานและผูน้ ิเทศ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
และพบว่า ความพึงพอใจของครู ผูส้ อนที่มีต่อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยกระบวนการนิ เทศ
แบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณในภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
1. จากผลการนิ เทศ พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังการอบรมสู งกว่า
ก่อนการอบรม แสดงว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั ในชั้นเรี ยนทาให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจต่อการวิจยั
ในชั้นเรี ยนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านคานวณได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงควรนาหลักสู ตรการอบรม
กาหนดการอบรม และเอกสารประกอบการอบรมไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาหลักสู ตรการอบรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในด้านอื่น ๆ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ นอกจากนี้ เอกสารประกอบการอบรม
ควรเป็ นเอกสารที่สามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ดี เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้
และสามารถนาความรู ้ไปใช้ได้จริ ง
2. จากการนิ เทศ พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน โดยใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณในภาพรวมมีการดาเนินการอยูใ่ นระดับดี และจากการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอน
ในห้องเรี ยน ทาให้พบจุดเด่นของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นการนิ เทศไม่ว่าจะเป็ น
การนิเทศเรื่ องใดก็ตาม ผูน้ ิ เทศควรดาเนิ นการนิ เทศถึงห้องเรี ยน เพื่อจะได้เห็นการจัดการเรี ยนการสอนที่แท้จริ งและ
นาไปสู่การให้ขอ้ เสนอแนะและการนิเทศที่ถูกต้องต่อไป
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3. จากผลการนิ เทศ พบว่า ครู ผูส้ อนมี ความพึงพอใจต่ อการนิ เทศการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านคานวณในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าการดาเนิ นการนิ เทศ ด้วยกระบวนการนิ เทศ
แบบ PIDRE เป็ นกระบวนการที่ดี มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้นิเทศในเรื่ องอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรนากระบวนการ
นิเทศแบบ PIDRE ไปใช้นิเทศการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ หรื อหัวข้อนิเทศอื่น ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้ งต่ อไป
1. ควรมี การนาปฏิบตั ิการนิ เทศด้วยกระบวนการอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาครู หรื อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เช่น กระบวนการนิ เทศของ Harris กระบวนการนิ เทศแบบ POLCA หรื อกระบวนการนิ เทศโดยใช้วงจร
เดมมิ่ง (PDCA) เป็ นต้น
2. ควรมี การน ากระบวนการนิ เทศแบบ PIDRE ไปใช้พ ฒ
ั นาครู ผูส้ อนเกี่ ยวกับการวิจ ัยในชั้นเรี ยน
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านอื่น ๆ เช่น ด้านภาษา (Literacy) หรื อด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาหรื อวิจยั เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการนิ เทศที่มีความเหมาะสมต่อบริ บทของแต่ละพื้นที่
เพือ่ พัฒนาการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
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