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บทน า 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 หมวด 

4 ไดร้ะบุแนวการจดัการศึกษาไวช้ดัเจน อาทิ มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ

ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียน และ

มาตรา 30 ก าหนดใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศกัราช 2560) เป็นหลกัสูตรท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับพฒันา
เด็กและเยาวชน โดยผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดั โดยก าหนดให้มีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 28) โดยการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  เขา้รับการประเมิน โดยผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 3-4) 
 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย มีหน้าท่ีก ากบัดูแล ประสานและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน การ
ตรวจติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นการยกระดบัคุณภาพการศึกษา และติดตาม



การด าเนินการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) จากผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย ทั้ง 3 ดา้น พบวา่ ดา้นภาษา  (Literacy) มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 51.76  ดา้นค านวณ (Numeracy) มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 37.26  ดา้นเหตุผล (Reasoning Abilities) มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 44.08 และมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้ง 3 ดา้น เท่ากบั 44.39 (ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย, 2561ก : 74-77) ซ่ึง
โดยภาพรวมยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจโดยเฉพาะดา้นค านวณ (Numeracy) เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ 0.49 
คะแนน และมีโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมและคะแนนเฉล่ียดา้นค านวณต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั จ านวน 11 
โรงเรียน คือมีคะแนนเฉล่ียดา้นค านวณเท่ากบั 27.42 ซ่ึงพบวา่ต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั 6.00 คะแนน ต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
6.88 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นภาษาและดา้นเหตุผล 
 การหาแนวทางเพื่อส่งเสริม พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ดา้นค านวณ เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้และ
เกิดทกัษะกระบวนการด้านค านวณได้เต็มตามศกัยภาพนั้น ครูผูส้อนควรท าการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น สุวิมล วอ่งวาณิช (2560 : 10) ท่ีกล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียน เป็นนวตักรรมท่ี
บุคคลหลายฝ่ายคาดหวงัว่าจะช่วยแกปั้ญหาการเรียนการสอนในห้องเรียนได ้เพราะเป็นการวิจยัท่ีมีหลกัการและ
วธีิการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนการสอนส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ท าใหค้รูมีบทบาทเป็นนกัวิจยั
ท่ีท าหนา้ท่ีคน้หาวิธีการแกปั้ญหาในห้องเรียนดว้ยตนเอง ส่งผลให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพมากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบั
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2561 : 5-8) ท่ีกล่าวถึงครูกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนไวว้่า ในการจดัการเรียนรู้หากผลการเรียนไม่
เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียกว่า เกิดปัญหาการเรียนรู้ ซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้น มีกลไกส าคญัในการ
ด าเนินการอยา่งหน่ึง คือการวจิยัในชั้นเรียน ดงันั้นครูจึงตอ้งท าการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ โดยแสวงหา
วิธีการหรือนวตักรรมส าหรับแกปั้ญหาการเรียนรู้หรือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของประสาท เนืองเฉลิม (2561 : 8-10) ท่ีกล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียน เร่ิมจากปัญหาการวิจยั อาจเป็น
ประเด็นเล็ก ๆ แต่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง ทั้งน้ี ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท  าวิจยั สามารถ
ใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สามารถน าขอ้คน้พบ
ไปปรับใชเ้ป็นนโยบายและการก าหนดแนวปฏิบติัต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
เอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย ประจ าปีงบประมาณพุทธศกัราช 2561 พบวา่ ครูเอกชนมีความ
ตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยหวัขอ้ท่ีครูตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือเร่ือง
การพฒันาทกัษะด้านการคิดค านวณ และชั้นของครูผูส้อนท่ีตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือ ครูผูส้อนชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ทั้ งน้ีพบปัญหาเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน คือปัญหาในด้านการสนับสนุน
งบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นเวลา และมีปัญหาดา้นบุคลากรท่ีให้ความรู้ในเร่ืองการท าวิจยัในชั้นเรียน ผูศึ้กษา
ในฐานะศึกษานิเทศกผ์ูรั้บผิดชอบกลุ่มงานพฒันาระบบการจดัการศึกษาตลอดชีวติ ซ่ึงมีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและ



นิเทศติดตามให้สถานศึกษาวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2562 : 92) เล็งเห็นปัญหาดงักล่าว จึงไดด้ าเนินการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดย
ไดจ้ดัท าแนวทางการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดา้นค านวณ ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เป็นกระบวนการท่ีศึกษานิเทศก์น ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการนิเทศ 
โดยการไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน มีการก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
ขอบข่ายของการนิเทศ และกระบวนการนิเทศอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE มี 5 ขั้นตอน คือ 
การวางแผนการนิเทศ (Planing) การให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing) การด าเนินการปฏิบติังานนิเทศ 
(Doing) การสร้างเสริมก าลงัใจให้แก่ผูรั้บการนิเทศ (Reinforcing) และการประเมินผลการนิเทศ (Evaluating) ทั้งน้ีใน
การด าเนินการนิเทศดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ไดด้ าเนินการโดยค านึงถึงปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นของ
แต่ละโรงเรียน และความพร้อมของบุคลากรเป็นส าคญั (วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 29-30)  
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูศึ้กษาได้ศึกษาถึงผลการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อนัประกอบไปดว้ย การวางแผนนิเทศ การให้ความรู้ก่อน
ด าเนินการนิเทศ การด าเนินการปฏิบติังานนิเทศ การเสริมสร้างก าลงัใจให้แก่ผูรั้บการนิเทศ และการประเมินผลการ
นิเทศ ทั้ งน้ีได้ใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ในการพฒันาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดั
เชียงราย  เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ดา้นค านวณและ
โดยรวมต ่ากว่าระดับจังหวดั ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะด้านการวิจยั สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเป็นการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ค านวณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย ให้
สูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจของครูผูส้อน ก่อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ   การวิจยัในชั้น
เรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ  
 2. เพื่อศึกษาผลการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ 



ความส าคัญของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านผลการนิเทศการวิจัยในชั้ นเรียนของครูผูส้อน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญั
ศึกษา จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. ดา้นการพฒันาระบบการนิเทศการศึกษา การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านค านวณ ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดั
เชียงราย ในคร้ังน้ี จะได้แนวทางการนิเทศครูผูส้อน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 3. ดา้นการน ากระบวนการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ไปใช้
ในการแกปั้ญหาหรือพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน จะส่งผลให้เกิดการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน และครูผูส้อนไดมี้ความรู้ ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้น
เรียนมากยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอบเขตในการศึกษา  ดงัน้ี 
 ประชากร  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามญัศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใตก้ารดูแลของส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดัเชียงราย 
      กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามญัศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใตก้ารดูแลของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
เชียงราย โดยโรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉล่ียโดยรวมทั้ง 3 ดา้นต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั (คะแนนเฉล่ีย
โดยรวมทั้ง 3 ดา้นระดบัจงัหวดัคือ 43.33) และคะแนนเฉล่ียดา้นค านวณต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั (คะแนน
เฉล่ียดา้นค านวณระดบัจงัหวดัคือ 36.87)  
 ตัวแปรทีศึ่กษา 
  1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การนิเทศการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ 
PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบ



ประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1 ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ก่อนและหลงัการอบรมเชิง
ปฏิบติัการการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ  
   2.2 ผลการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 
    2.2.1 การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ค านวณ ตามขั้นตอนการวจิยัในชั้นเรียน 
    2.2.2 การจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อน โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ  
    2.2.3 คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  
   2.3 ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2561 

 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

 การนิเทศการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1  การวางแผนการนิเทศ (Planning : P)  

 ผูศึ้กษาได้จดัท าแผนนิเทศการศึกษา โครงการการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย       

โดยใช้ขอ้มูลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียน      

การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 และมีการศึกษา

กระบวนการวจิยัในชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน จากการ

ด าเนินการตามโครงการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อน าผลการศึกษามาก าหนด

เป็นกรอบแนวทางในการนิเทศและพฒันาครูผูส้อน ผลการศึกษาพบวา่ครูเอกชนมีความตอ้งการท าวจิยัในชั้นเรียน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยหัวขอ้ท่ีครูตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือเร่ืองการพฒันาทกัษะด้านการคิด

ค านวณ และระดบัชั้นของครูผูส้อนท่ีตอ้งการท าวจิยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือ ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1-

3) ทั้งน้ีพบปัญหาเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน  

 2. จากผลการศึกษาตามขอ้ 1 พบว่าหัวขอ้ท่ีครูตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือเร่ืองการพฒันา

ทกัษะด้านการคิดค านวณ และระดับชั้ นของครูผูส้อนท่ีต้องการท าวิจัยในชั้นเรียนมากท่ีสุดคือ ครูผูส้อนชั้ น

ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1-3) ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน

ระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญั

ศึกษา จงัหวดัเชียงราย และพบวา่มีโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมและคะแนนเฉล่ียดา้นค านวณต ่ากวา่ระดบั

จงัหวดั จ านวน 11 โรงเรียน คือมีคะแนนเฉล่ียดา้นค านวณต ่ากว่าระดบัจงัหวดั 6.00 คะแนน ต ่ากว่าระดบัประเทศ 

6.88 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นภาษาและดา้น 

 3. จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงจดัท าโครงการการนิเทศการวิจยัในชั้น

เรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญั

ศึกษา จงัหวดัเชียงราย เพื่อให้ครูผูส้อนได้รับความรู้และได้ปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นค านวณ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของครูผูส้อน  

 ขั้นตอนที ่2  การให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Information : I)  

 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดา้นค านวณ ส าหรับครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ทั้งน้ีมีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 11 โรงเรียน โดยมี

ครูผูส้อนเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการและเขา้รับการอบรม จ านวนทั้งส้ิน 18 คน  

 ขั้นตอนที ่3  การด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (Doing : D)  

 ผูศึ้กษาแจง้ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงก าหนดการการนิเทศและการส่งรายงานการวิจยัใน

ชั้นเรียน ทั้งน้ีการด าเนินการนิเทศแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การนิเทศแบบรายบุคคล และการนิเทศแบบกลุ่ม ดงัน้ี 

 1. การนิเทศแบบรายบุคคล ตามปฏิทินการนิเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี 

  ระยะท่ี 1  นิเทศเพื่อพฒันางาน เป็นการนิเทศในขั้นตอนท่ีครูผูส้อนเร่ิมด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน โดย

ก าหนดให้ครูส่งโครงร่างงานวิจยัในชั้นเรียนให้แก่ผูศึ้กษาในฐานะเป็นผูนิ้เทศ โดยผูนิ้เทศให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ



และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการเขียนโครงร่างงานวิจยั การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ทั้งน้ีผูนิ้เทศใหก้ารนิเทศโดยตอบกลบัผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ (line) และ

ทางโทรศพัท ์

  ระยะท่ี 2  นิเทศเพื่อเยี่ยมชั้นเรียน เป็นการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการ การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู และการใชส่ื้อ/นวตักรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัในชั้นเรียนของครู โดยผูศึ้กษาในฐานะผูนิ้เทศเดินทางไปนิเทศครูผูส้อนถึงห้องเรียนของครูผูรั้บการ ทั้งน้ีผูนิ้เทศ

ไดใ้ห้การช้ีแนะและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการตามกระบวนการวิจยัในชั้นเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลและ

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล และการจดัท ารายงานการวิจยัแบบไม่เป็นทางการ  

  ระยะท่ี 3  นิเทศเพื่อปรับปรุงงาน เป็นการนิเทศในขั้นตอนท่ีครูผูส้อนด าเนินวิเคราะห์ขอ้มูล แปลผล 

สรุปผล และอภิปรายผล  โดยก าหนดให้ครูส่งรายงานการวิจยัในชั้นเรียน ฉบบัท่ียงัไม่สมบูรณ์ ให้แก่ผูศึ้กษาใน

ฐานะเป็นผูนิ้เทศ วิธีการส่งงานคือ ส่งงานผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ (line) 

ก าหนดส่งงานระยะท่ี 3 คือระหวา่งวนัท่ี 21-25 มกราคม 2562 โดยผูนิ้เทศให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้ค  าแนะน า

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผล สรุปผล อภิปราย และการน าเสนอรายงานการวิจยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีผูนิ้เทศให้

การนิเทศโดยตอบกลบัผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ (line) และทางโทรศพัท ์

  โดยการนิเทศแบบรายบุคคล ระยะท่ี 1-3 ผูนิ้เทศไดใ้ชเ้ทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน คือ การนิเทศ

แบบกลัยาณมิตร การนิเทศแบบช้ีแนะ และนิเทศแบบพฒันาการ รวมทั้งการนิเทศผา่นช่องทางส่ือสารหลายรูปแบบ 

เช่น ทางโทรศพัท ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ แอพพลิเคชั่นไลน์ 

(line) ในการให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนและการจดัท ารายงาน

การวจิยัในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ 

 2. การนิเทศแบบกลุ่ม เป็นการนิเทศโดยการให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะแก่ผูรั้บการนิเทศพร้อมทั้งการ

พิจารณาใหค้ะแนนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานการ

วิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ โดยศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็น

คณะกรรมการในการพิจารณาผลงานวิจยัในชั้นเรียน เป็นผูใ้ห้คะแนนและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น

เรียน เพื่อน าไปใชพ้ฒันางานวจิยัต่อไป และผูศึ้กษาในฐานะผูนิ้เทศไดใ้ห้การช้ีแนะ ใหค้  าแนะน าและอธิบายเก่ียวกบั

การปรับปรุงงานตามประเด็นพิจารณาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อน าไปใชพ้ฒันาการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนต่อไป  

 ขั้นตอนที ่4  การสร้างเสริมก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing : R)  

 ผูศึ้กษาไดส้ร้างเสริมก าลงัใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศ คือครูผูส้อนท่ีด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ระยะ คือ  



 ระยะท่ี 1  การให้ก าลงัใจในระหวา่งการปฏิบติังานการวิจยัในชั้นเรียน โดยผูนิ้เทศไดใ้ห้การสนบัสนุน ช่ืน

ชมและใหก้ าลงัใจแก่ผูรั้บการนิเทศ ในระหวา่งท่ีผูรั้บการนิเทศด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 

 ระยะท่ี 2  การให้รางวลัหลงัการปฏิบติังานการวิจยัในชั้นเรียน โดยการให้ค  าช่ืนชมและมอบเกียรติบตัร

ให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัรายงานการวิจยัในชั้นเรียนระดบัดีเด่น ดีมาก และดี หลงัจากท่ีผูรั้บการนิเทศน าเสนอผลงาน

การวจิยัในชั้นเรียนในการประชุมปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที ่5  การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E)  

 การประเมินผลการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อ

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา 

จงัหวดัเชียงราย มีการด าเนินการดงัน้ี 

 1. ความรู้ความเขา้ใจด้านการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ ของ

ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เก็บขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยการหาคะแนนเฉล่ีย ร้อยละความกา้วหนา้ของคะแนนผลการทดสอบ  

 2. การด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  2.1 การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นการนิเทศ 4 ประเด็น วเิคราะห์

ขอ้มูล วเิคราะห์เน้ือหาการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน (Content Analysis)  

  2.2 การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ 

เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตตามประเด็นในแบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

  2.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ดา้นค านวณ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 เฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูผูส้อนเป็นกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

หาค่าเฉล่ียร้อยละของผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ดา้นค านวณ และ

ร้อยละความกา้วหนา้ของคะแนนผลการทดสอบ 

 3. ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ เก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของครูผูส้อนใน 2 ช่วงเวลาคือ 

ช่วงเวลาหลงัจากครูผูส้อนเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน และช่วงเวลาหลงัจากท่ีด าเนินการ

เสร็จส้ินทุกกิจกรรม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

 



สรุปผล 

 1. ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของครูผูส้อนทั้งก่อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัในชั้น

เรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ 

  ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการอบรมเชิง

ปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ พบวา่ ครูผูส้อนมีคะแนนเฉล่ีย

ก่อนการอบรมเท่ากบั 22.17 และมีคะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 35.11 โดยหลงัการอบรมมีคะแนนเฉล่ียสูง

กวา่ก่อนการอบรมเท่ากบั 12.94 และมีค่าร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 32.25 โดยครูผูส้อนมีคะแนนเฉล่ียก่อนและ

หลงัการอบรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 2. ผลการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  2.1 ผลการนิเทศการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ 

ตามขั้นตอนการวจิยัในชั้นเรียน พบวา่ 

   2.1.1 ผลการนิเทศการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่า ครูผูส้อนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี พบปัญหาในชั้นเรียนท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ความรู้พื้นฐาน

ของนักเรียน และคะแนนของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT) ปี

การศึกษาก่อนหนา้น้ีอยูใ่นระดบัต ่า โดยปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีสาเหตุเกิดจากปัจจยัและกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนไดก้ าหนดปัญหาวิจยัในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีเห็นว่ามีความส าคญัต่อการ

เรียนรู้ดา้นค านวณของนกัเรียนมากท่ีสุด 

   2.1.2 ผลการนิเทศการก าหนดวิธีการแก้ปัญหา พบว่า ครูผู ้สอนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษาคร้ังน้ี เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเห็นว่าสามารถแกปั้ญหาในชั้นเรียนนั้นได้อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การปรับ

เทคนิคการจดัการเรียนรู้ การสร้าง/ใช้ส่ือการสอนหรือนวตักรรม นอกจากน้ีพบว่าครูผูส้อนส่วนใหญ่ไดก้ าหนด

วตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ เพื่อศึกษาผลคะแนนของนกัเรียนและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ 

   2.1.3 ผลการนิเทศวิธีด าเนินการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

ส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการดงัน้ี 1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในห้องท่ีตน

ไดท้ าการสอนเพียงห้องเดียว 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาคือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน แบบ/

ชุดฝึกทกัษะและส่ือผสม 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ แบบสังเกต

พฤติกรรมและแบบสอบถาม 4) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ เก็บขอ้มูลจากผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการ



จดักิจกรรม บนัทึกขอ้มูลตามแบบสังเกตพฤติกรรม และเก็บขอ้มูลตามแบบสอบถาม และ 5) การวเิคราะห์ขอ้มูลและ

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลต่างของคะแนนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   2.1.4 ผลการนิเทศการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย พบว่า ครูผู ้สอนท่ี เป็น

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 1) สรุปผลการวจิยัเป็นขอ้ ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนดไว ้2)  อภิปรายผล

เป็นขอ้ ๆ โดยแทรกแนวคิดของนกัวิชาการหรือครูท่ีเคยท าวิจยั รวมทั้งความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีท าวิจยั 3) 

ขอ้เสนอแนะ มี 2 แบบคือ ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป และ 4) 

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั เขียนตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยั

ในชั้นเรียน ในรูปแบบรายงานการวจิยัแบบไม่เป็นทางการ 

   โดยสรุป พบวา่ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ทุกคนมี

การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณ ตามขั้นตอนการวิจยัในชั้นเรียน 

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนด

วธีิการแกปั้ญหา ขั้นตอนท่ี 3 วธีิด าเนินการวิจยั และขั้นตอนท่ี 4 การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั 

  2.2 ผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน โดยใช้การวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ พบวา่ 

    การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน โดยใช้การวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นค านวณภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่ามีการด าเนินการอยูใ่นระดบัดีทั้ง 4 

ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการเตรียมการสอน พบวา่ประเด็นครูผูส้อนจดัแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์

การเรียน มีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพมากท่ีสุด 2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าประเด็นครูผูส้อนจดักิจกรรมท่ี

หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพมากท่ีสุด 3) ดา้นส่ือ นวตักรรมและ

อุปกรณ์การสอน พบวา่ประเด็นครูผูส้อนใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา/พฒันาผูเ้รียน ตามวิธีด าเนินการวิจยั มี

ค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพมากท่ีสุด และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ประเด็นผลการประเมินของผูเ้รียนสามารถ

น าไปใชใ้นการวิจยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพมากท่ีสุด 

   และพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  2.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National 

Test : NT) ดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 

(National Test : NT) ดา้นค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า ปีการศึกษา 



2561 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 12.48 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการทดสอบ      

เท่ากับ 12.48 โดยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านค านวณ           

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการ

นิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ 

  ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ พบวา่ 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

ประสบการณ์สอนอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-5 ปี และปฏิบติัการสอนอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงรายมากท่ีสุด 

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศแบบ 

PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละตอนพบวา่

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ประเด็น

ความรู้ แนวคิด ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บจากการอบรม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด ตอนท่ี 2 การ

นิเทศการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณ พบวา่ประเด็นการกล่าวช่ืนชมยนิดีของผู ้

นิเทศเม่ือผูรั้บการนิเทศปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนไดส้ าเร็จในแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด และ

ตอนท่ี 3 การประชุมปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ประเด็นความรู้และ

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากคณะกรรมการพิจารณาผลงานและผูนิ้เทศ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  และพบว่า ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน ดว้ยกระบวนการนิเทศ

แบบ PIDRE เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณในภาพรวมอยู่ในระดบัมากข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. จากผลการนิเทศ พบว่า ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจด้านการวิจยัในชั้นเรียนหลงัการอบรมสูงกว่า

ก่อนการอบรม แสดงวา่การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียนท าให้ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจต่อการวิจยั

ในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค านวณได้เป็นอย่างดี ดงันั้นจึงควรน าหลกัสูตรการอบรม 

ก าหนดการอบรม และเอกสารประกอบการอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตรการอบรมการวิจยัในชั้น

เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านอ่ืน ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากน้ีเอกสาร



ประกอบการอบรมควรเป็นเอกสารท่ีสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมไดดี้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการ

อบรมไดรั้บความรู้และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 

 2. จากการนิเทศ พบว่า การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน โดยใช้การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณในภาพรวมมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัดี และจากการสังเกตการจดัการเรียนการ

สอนในห้องเรียน ท าให้พบจุดเด่นของการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนในหลาย ๆ ดา้น ดงันั้นการนิเทศไม่ว่า

จะเป็นการนิเทศเร่ืองใดก็ตาม ผูนิ้เทศควรด าเนินการนิเทศถึงห้องเรียน เพื่อจะได้เห็นการจดัการเรียนการสอนท่ี

แทจ้ริงและน าไปสู่การใหข้อ้เสนอแนะและการนิเทศท่ีถูกตอ้งต่อไป 

 3. จากผลการนิเทศ พบว่า ครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค านวณในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่การด าเนินการนิเทศ ดว้ยกระบวนการนิเทศ

แบบ PIDRE เป็นกระบวนการท่ีดี มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้นิเทศในเร่ืองอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงควรน ากระบวนการ

นิเทศแบบ PIDRE ไปใชนิ้เทศการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ หรือหวัขอ้นิเทศอ่ืน ๆ ได ้

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป  

 1. ควรมีการน าปฏิบติัการนิเทศด้วยกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาครูหรือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เช่น กระบวนการนิเทศของ Harris กระบวนการนิเทศแบบ POLCA หรือกระบวนการนิเทศโดยใช้วงจร

เดมม่ิง (PDCA) เป็นตน้  

 2. ควรมีการน ากระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ไปใช้พฒันาครูผูส้อนเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นภาษา (Literacy) หรือดา้นเหตุผล (Reasoning Abilities) เป็นตน้ 

 3. ควรมีการศึกษาหรือวิจยัเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศท่ีมีความเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

เพื่อพฒันาการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 
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