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 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาทักษะ      
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2)  เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า)  3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  4)  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้
รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรยีน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ  คือ  ระยะที่ 1  การศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบัน
และความต้องการในการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า) โดยสอบถามจากครูผู้สอน  จ านวน 68 คน  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)    
โดยตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบ  การนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย  ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 ท่าน  ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
นิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า)  ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ านวน 68 คน เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
นิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  (ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ    ปีการศึกษา 2561)  ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  และทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) และระยะที่ 4  การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
ประเมินทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้รับการนิเทศและประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศด้วย
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)       



โดยผู้วิจัยได้น าแบบประเมินทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประเมินผลการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน    
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย  พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และความต้องการในการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โดยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

2. รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการใน 
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1  M  =  Motivation  (แรงจูงใจ)  
ขั้นที่ 2  E = Edutainment (การศึกษาบันเทิง)  ขั้นที่ 3  A  = Attitude  (ทัศนคติ)  ขั้นที่ 4  T  = Training  (การอบรม)  
และขั้นที่ 5  S = Support  (การสนับสนุน)  ทุกขั้นมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  1) ประสิทธิผลของการนิเทศภายในโดย
ใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไปของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ าแนกตาม     
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  3) ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 4) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 
MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  หลังการใช้
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สูงกว่า
ก่อนการใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
5) ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังการด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)     
สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า)   

4. ผลการประเมินทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ 
MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  

 


