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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากคุณภาพของคนคือปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคน  ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
จะสามารถพัฒนาคนในประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สมดุลทั้งสติปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  อารมณ์
และสังคม  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ย่อมเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์      
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกด้าน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา  
มาตรา 54  ได้กล่าวว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน       
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ   และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560 : 14-15)             

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ กล่าวคือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และมีการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
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2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับดังกล่าว  ได้กล่าวถึงบทบาทของครูจะต้องเป็นผู้มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ฉ - ฑ) โดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุทธศักราช 2546 มาตรา 49 ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน  คือ 1) มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (ฝ่ายวิชาการ
ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556 : 128)  ซึ่งในมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยสาระ ดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นครู  
2) ปรัชญาการศึกษา  3) ภาษาและวัฒนธรรม  4) จิตวิทยาส าหรับครู  5) หลักสูตร  6) การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน  7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  10) การประกันคุณภาพการศึกษา  11) คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  จากสาระทั้ง 11 เรื่องดังกล่าวนั้น  บริบทเรื่องที่ 7 ว่าด้วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  นับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาครูและนักเรียนในยุคปัจจุบันซึ่งต้องใช้การวิจัย
เป็นพ้ืนฐานจะได้มาซึ่งองค์ความรู้   โดยครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบและ       
การออกแบบการวิจัย  กระบวนการและสถิติเพ่ือการวิจัย  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหา  
สอดคล้องกับพิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2561 : ค าน า) ได้กล่าวถึงทักษะ 7C เป็นทักษะส าคัญที่ได้จาก        
การวิเคราะห์สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติและพึงมีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าวใน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  ทักษะ 7C เป็นทักษะที่ครูควรได้รับการพัฒนาเพ่ือการเป็นครูมืออาชีพ  
เป็นครูในยุค Thailand 4.0 ซึ่งได้แก่ทักษะต่อไปนี้  1) ทักษะ C1 : Curriculum Construction ทักษะการสร้าง
หลักสูตร  2) ทักษะC2 : Chile-oriented Management Skills  ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก    
เป็นส าคัญ  3) ทักษะ C3 : Classroom Innovation Implementation Skills ทักษะการใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  4) ทักษะ C4 : Classroom Learning Assessment Skills  ทักษะการประเมิน
การเรียนรู้  5) ทักษะ C5 : Classroom Action Research Skills ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน      
6) ทักษะ C6 : Classroom Management Skills ทักษะการจัดการชั้นเรียน  และ 7) ทักษะ C7 : 
Character Development Skills  ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 24           
ที่ก าหนดให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนา
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กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา          
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา  (ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556. 13 - 14)  
 นอกจากข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เน้นถึงความส าคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน     
การวิจัยแล้ว  ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง  ความจ าเป็นที่ครูจะต้องท าการวิจัยหรือใช้ผลการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน  เช่น  บัญฑูรย์  ชุมแวงวาปี (2551 : 88 - 92) ได้ศึกษา     
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 พบว่า  สภาพบริบทในการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ก่อนการด าเนินการพัฒนานั้น  ทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน  มีเอกสารที่ครูพยายามที่จะท าวิจัยในชั้นเรียนแต่ยังไม่สมบูรณ์      
จากการสัมภาษณ์ครู  พบว่า  ครูมีความสนใจอยากท าวิจัยในชั้นเรียน  แต่ขาดความมั่นใจ  ขาดแกนน า
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ครูส่วนใหญ่เห็นว่าควรพัฒนาครูในด้านการท าการวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นการน าปัญหา
ที่เกิดในกระบวนการเรียนการสอนมาด าเนินการได้อย่างถูกวิธี  จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันวางแผน
พัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยการน ากิจกรรมมาใช้ในการพัฒนา 2 กิจกรรม  ประกอบไปด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผล  พบว่า  ผู้ร่วมการวิจัยจ านวน 8 คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
วิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นเป็นอย่างดี  จากนั้นให้ฝึกปฏิบัติเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน  มีผู้ร่วมวิจัยจ านวน 2 คน    
ไม่ผ่านการประเมินในขั้นการเขียนรายงานการวิจัย  จึงได้พัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 ใช้กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  ส่งผลให้ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 คน  สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้  จากผลการ
ด าเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ใน 2 วงรอบ  พบว่าผู้ร่วมวิจัยจ านวน 8 คน  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้  วลัยรัตน์  สุวรรณชัยรบ (2558 : 144 - 145) ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนา
ศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านอูนดง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต 2  พบว่า  1) สภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนครูส่วนใหญ่ยังรายงานการวิจัยในชั้นเรียน               
ไม่เป็นทางการ  ไม่เข้าใจขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนและไม่มีการเผยแพร่การวิจัยอย่าง
กว้างขวาง  2) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านอูนดง  มี 2 แนวทาง  
คือ  การอบรมเชิงปฏิบัติการและ   การนิเทศภายใน  3) ผลจากการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู  
พบว่า  ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  และจาก
การตรวจผลงานการวิจัยในชั้นเรียน  สามารถท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการได้เป็นอย่างดี  
และไพฑูรย์  มาวงศ์ (2552 : 51 - 52) ได้ศึกษาศักยภาพและความต้องการในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนบ้านสันติสุข  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  พบว่า  ครูมีศักยภาพในด้านความรู้  ทักษะในการท าวิจัย    
ในชั้นเรียน  การสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย             
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับต่ าสุด  จากการสอบถามครู   
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ครูมีความต้องการได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนในทุก ๆ เรื่อง  ครูยังขาดความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัย  เช่น  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างเครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลและ  
การเขียนรายงานการวิจัย  ครูมีความต้องการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัย  จึงควรมีการพัฒนาและ
สนับสนุนครูในเรื่องการวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 จากการสังเกตติดตามความเคลื่อนไหวของการท าวิจัยของครูในปัจจุบันทั้งเพ่ือการพัฒนา   
การเรียนการสอนโดยทั่วไปและพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการที่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัย  พบว่า  
ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงได้ด้วยตนเอง  โดยมีเพียงส่วนน้อยของครูที่สามารถท าวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งมี
พ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่ต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง  จากปรากฏการณ์ของสภาพ
ปัญหาดังกล่าวนี้  สุวิมล  ว่องวาณิช (2548 : 5-6) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาครู  ได้สรุป
รวบรวมสาเหตุที่ท าให้การวิจัยของครูไม่ก้าวหน้าไว้ 6 ประการ  ได้แก่  1) ความรู้ของครูที่ได้จากการอบรม
ไม่เพียงพอที่จะท าให้ครูสามารถท าวิจัยแบบเป็นทางการได้โดยล าพัง  ส่งผลให้ครูท าวิจัยไม่เสร็จและ
เกิดความท้อถอยในการท าวิจัย  และท้ายที่สุดก็เกิดทัศนคติทางลบต่อการท าวิจัย  2) การท าวิจัยแบบเป็น
ทางการ  จ าเป็นต้องอาศัยการปริทัศน์เอกสารหรือการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review of Literature) 
อย่างมาก  เพ่ือให้กรอบความคิดของการวิจัยมีความหนักแน่นและการออกแบบการวิจัยสมเหตุสมผล  
แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา  อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบกับงานประจ าวันของครู  จึงไม่เปิดโอกาสให้ครู     
มีเวลาในการศึกษาเอกสารได้อย่างเต็มที่  ครูจึงไม่ค้นคว้าเองแต่ให้ผู้อ่ืนท าแทน  ส่งผลให้ครูไม่เกิดการเรียนรู้  
ครูไม่ได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติจริง  แต่เป็นการท าเพ่ือให้ครบถ้วนตามรูปแบบของการวิจัยแบบ
เป็นทางการที่ต้องมี  3) สืบเนื่องมาจากความยากล าบากของกระบวนการวิจัย  ครูจึงไม่เต็มใจท าวิจัย  
ไม่ได้ท าวิจัยเพราะเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับ  ไม่ได้เกิดแรงจูงใจที่จะท าวิจัยแบบต่อเนื่อง  
แต่มักท าเพ่ือหวังสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่ง  งานวิจัยของครูจึ งมัก   
ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพจริง  4) ปัญหาวิจัยที่ครูก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษา  
เป็นปัญหาที่ครูพยายามเลียนแบบการวิจัยของนักวิชาการ  มิใช่ปัญหาในห้องเรียนของตนเอง  งานวิจัย
ของครูจึงไม่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของครูผู้นั้น  5) งานวิจัยของครูมักใช้
เวลาในการด าเนินการนาน  สิ่งที่ครูค้นพบจึงไม่ทันสมัย  ไม่สามารถน าไปใช้ได้ทันเหตุการณ์  
เนื่องจากการเรียนการสอนที่เกิดปัญหาได้ลุล่วงผ่านมาแล้ว  หรือนักเรียนที่มีปัญหาต้องการการแก้ไข
ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนั้นแล้ว  และ 6) การท าวิจัยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ  แต่หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด  ในหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับหลักการของการท าวิจัย  การเรียนรู้ศัพท์เทคนิค  และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าวิจัย  
ซ่ึงเป็นเรื่องที่ครูไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติภายใต้พ่ีเลี้ยงที่เข้าใจ       
ในวิธีการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  แต่ในสภาพจริงหลังการฝึกอบรมครูที่ท าวิจัยไม่ได้มีพ่ีเลี้ยงช่วยในการท าวิจัย  
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ไม่มีประสบการณ์และความช านาญในการท าวิจัยอย่างแท้จริงท าให้รายงานการวิจัยของครูมีข้อบกพร่อง
มากในเกือบทุกขั้นตอนของการท าวิจัย ด้วยเหตุนี้จึ งต้องเร่งพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการวิจัยและสามารถท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง  มั่นใจ  เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนานักเรียน รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง  ดังนั้นจากหลักการ แนวคิด เป้าหมายที่
แท้จริงของการนิเทศที่มุ่งการช่วยเหลือแนะน าครูให้มีการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับครูและศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียน  จึงน่าจะเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหานี้ได้ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555 : 6 - 8) ได้สรุปผล      
การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียน      
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ผลการประเมินด้านผู้เรียนได้ระดับพอใช้  ซึ่งเป็นระดับต่ ากว่าดี 
มาจากหลายสาเหตุและพบจุดที่ต้องพัฒนาว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  รวมทั้งการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพ่ือให้นักเรียน       
มีกระบวนการคิด  ครูควรพัฒนาในการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย        
ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของนักเรียน  รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้นักเรียน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
และน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนผู้บริหาร
ควรพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ผลิตสื่อใช้
อย่างหลากหลาย  เหมาะสมกับนักเรียน   การบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ  มีระบบการตรวจ
ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

นอกจากนี้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ประจ าปีการศึกษา 2560 (2560 : 43)  พบว่า  ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยส่วนมากอยู่ในระดับ
ปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการจึงได้วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์  โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน จึงท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดพัฒนาในแต่ละสาระการเรียนรู้ ตลอดจนให้มี
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  นอกจากนี้แล้วยังให้ มี
การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา รวมถึงการสอนพิเศษนอกตารางเรียน แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากยังมีนักเรียนขาดทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการจึงได้
เสนอแนะแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนี้  1) ปรับปรุง พัฒนาวิธี หรือกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ เน้นทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์      
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2) สร้างความตระหนักให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดถือมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นส าคัญ (Standard Based Curriculum)  3) พัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนานวัตกรรม และการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งเทวี  รัตนา  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน   
โรงเรียนบ้านโพนแดง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  พบว่า  การพัฒนาบุคลากร      
ด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้
ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ตามกรอบการศึกษา  5 ขั้นตอนของ     
กรมวิชาการ แต่ยังไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนได้ จึงด าเนินการ
พัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้ครูส่วนมากเกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
สามารถท าผลงานการวิจัยได้ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้ในระดับดี การเขียนเค้าโครงการวิจัยได้ในระดับพอใช้    
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การนิเทศ สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี จึงควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนต่อไป   
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) พบว่า  ครูมีการท าวิจัยแต่การด าเนินการวิจัยส่วนใหญ่เพียงเพ่ือให้มี
ผลงานตามนโยบายและเงื่อนไขทางวิชาชีพ  ไม่ได้ท าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและครู
ยังไม่สามารถท าวิจัยที่ถูกต้องด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  คุณภาพผลรายงานการวิจัยของครูยังอ่อนด้อยต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวมีสาเหตุท านองเดียวกับที่สุวิมล  ว่องวาณิช (2548 : 5-6) 
ได้รวบรวมไว้  เช่น  สาเหตุด้านวิธีการพัฒนา  ซึ่งสาเหตุดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาของครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) คือ ครูได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนไม่ต่อเนื่อง และ
ขาดทักษะการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝึกอบรมโดยโรงเรียนส่งครูเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งไม่สามารถพัฒนาครูให้มีทักษะการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ได้ตามเกณฑ์ที่น่าพอใจ  อีกประเด็นหนึ่งมาจากการอบรมที่ยังขาดการก ากับ ติดตาม การให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างครูศึกษาวิจัย  นอกจากสาเหตุด้านกระบวนการการพัฒนาดังกล่าว  ด้านประสบการณ์
การสอนของครูก็เป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหา เนื่องจากในระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีครูใหม่เข้ามา
ปฏิบัติการสอนยังมีประสบการณ์ทางด้านการสอนไม่มากนัก และยังขาดความรู้และทักษะด้านการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงไม่สามารถท าการวิจัยที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกระบวนการวิจัย
ได้ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงควรที่จะมีนโยบายพัฒนาครูในด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะความช านาญให้แก่ครูมากยิ่งข้ึน 



เอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                                                             
 
 

 จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ซึ่งถือเป็นทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้าน เป็นความสามารถ
ของบุคคลในงานเฉพาะอย่าง (เมธี  ปิลันธนานนท์, 2552 : 61)  ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู
ในโรงเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าที่จะต้องมีการพัฒนาให้ครูมีสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้สูงขึ้น  
ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
ถูกต้องมีคุณภาพ  เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง  ซึ่งคงจะต้อง
ใช้วิธีการที่เป็นระบบที่เชื่อว่าจะได้ผลดีกว่าที่เคยใช้ในอดีตที่ผ่านมา  จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ  
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  กระบวนการที่จะใช้แก้ปัญหานี้ได้ คือ การนิเทศภายในหรือการนิเทศ
การสอน  ดังที่  เมธี  ฮ่งภู่  (2554 : 10)  กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็นการท างานร่วมกันกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผล  
ในด้านการเรียนการสอน  ช่วยให้ครูรู้จักช่วยเหลือตนเองและมีจุดหมายเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนมุ่งพัฒนาครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้รู้จักวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น  เพ่ือท าให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมายของการศึกษา   นอกจากนี้  Fischer  
(2008 : 1)  ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้บริหารสามารถน าการนิเทศการสอนมาส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย  เนื่องจากการนิเทศการสอนเป็นทั้งกลยุทธ์และเทคนิค
วิธีการหนึ่งในการช่วยครูปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งการนิเทศสามารถด าเนินการได้เพ่ือการ
พัฒนาครูทั้งก่อนประจ าการ (Preservice Teaching) และครูประจ าการ (Inservice Teaching) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือการจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน
ของโรงเรียนบ้านท่าทรายโดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จากการศึกษาของศราวุฒิ  ศรีสุขใส (2559 : 
105 - 108) ที่ศึกษาสภาพปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านท่าทราย  อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า  ครูมีความรู้ผ่านการอบรมการท าวิจัย   
ในชั้นเรียนมาแล้วทุกท่านมากกว่าสองครั้ง  แต่ยังไม่ทราบแนวทางในการด าเนินการท างานวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจนและมีความเห็นว่าการท างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยุ่งยาก  
ซับซ้อน  แต่ครูมีความต้องการที่จะน าการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  จึงมี
ความเห็นว่าต้องน าแนวทางการนิเทศการเรียนการสอนมาพัฒนาการท าวิจัย  การนิเทศภายในของ
โรงเรียนบ้านท่าทราย   นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้นิเทศยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายใน        
ขาดความมั่นใจในการนิเทศ  มีการจัดท ารูปแบบรายการในการนิเทศภายในแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด      
ขาดการมีส่วนร่วมและไม่ให้ความส าคัญในการวางแผน  ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเอกภาพในโรงเรียน       
ขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือและไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส่วนการวางแผน    
การปฏิบัติการนิเทศภายในไม่มีการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้  มีการนิเทศภายในแต่ขาดความต่อเนื่อง  
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศขาดความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายใน  ต้องการได้รับความรู้จากการศึกษา
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และท าความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ซึ่งผู้บริหารและครู
ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน  ต้องเอาจริงเอาจังในการนิเทศ       
เอาใจใส่และเห็นความส าคัญของการนิเทศ  โดยเฉพาะด้านวิชาการ  ด้านการสร้างเครื่องมือและ    
การพัฒนาวิธีการในการนิเทศ  สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน  มีวิธีการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ท าการนิเทศและผู้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  (ศราวุฒิ  ศรีสุขใส, 2559 : 109 - 110) 
ซึ่งมีผลการวิจัยสอดคล้องกัน  กล่าวโดยสรุป  การนิเทศการสอนที่ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ          
มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น  และครูกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการนิเทศการสอน
ช่วยให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบความส าเร็จและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) มีการนิเทศการสอน  ซึ่งใช้รูปแบบการนิเทศ
ภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS สู่ครูมืออาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ศิวพร  ยืนชนม์, 2558 : 5)  
อันเป็นการนิเทศภายในโดยมีขอบข่ายการนิเทศแบบกว้าง ๆ  แต่ยังไม่มีการนิเทศในเรื่องทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเฉพาะด้าน  ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  และจากการศึกษาวิจัยผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ MEATS สู่ครูมืออาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)     
ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะกล่าวคือครูผู้สอนควรพัฒนาการเขียนรายงาน      
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนต่อยอดจากแฟ้มพัฒนา 9 ขั้น  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับ
งานวิจัย 5 บท  และการฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนควรฝึกเรียงล าดับจากความง่ายไปสู่การฝึกฝน   
ที่ยากขึ้น  ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  และยังให้มีผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่นิเทศ
ตามกระบวนการ  MEATS ที่ก าหนดไว้ (ศิวพร  ยืนชนม์, 2558 : 248) 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ   จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  
MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
ให้เป็นรูปธรรมและให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ด้วยประโยชน์และ
ความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 
MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการใน 

ชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย 

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย 

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ   

MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูมีความต้องการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในระดับมาก 
2. รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  มีองค์ประกอบและกระบวนการที่เหมาะสม 
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะ        

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  อยู่ในระดับมาก 
4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนา 

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อยู่ในระดับมาก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมุ่งศึกษา 
ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ซึ่งการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS นี้ 
เป็นรูปแบบการนิเทศที่ศิวพร  ยืนชนม์ (2558 : 6) เป็นผู้คิดค้นรูปแบบนี้  ในที่นี้ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาเกี่ยวกับ
การนิเทศ  การวิจัยในชั้นเรียน  และการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  มาปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสมต่อบริบทการนิเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  
ดังนี้ 
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ระยะที่ 1  การศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศภายใน 
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยขั้นตอนนี้มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศภายใน 

เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  จ านวน 68 คน   
ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา 

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า 
ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

ในการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
 

ระยะที่ 2  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1 ร่างรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
       1.2  แบบตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของ
รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
2.1 ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารและ 

การสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  และมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
2.2 ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาคัดเลือกมาจากผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าระดับเชี่ยวชาญ 
2.3 ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นศึกษานิเทศก์  โดยพิจารณาคัดเลือกมาจากศึกษานิเทศก์ที่มี 

วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าระดับเชี่ยวชาญ 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา 

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า 
            ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับแบบตรวจสอบความเหมาะสม
ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
 

ระยะที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1 ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  

เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของนักเรียนและผลการทดสอบ 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561   
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือ 

พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
1.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบ 

การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  จ านวน 68 คน   

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า 

     ตัวแปรตาม  คือ   
1) ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือ 

พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  และร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2) ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศภายในก่อนและ 
หลังใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า) 
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3) ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
ก่อนและหลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ    
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ระยะที่ 4  การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        1.1  ทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 
        1.2  ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ านวน 68 คน   

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า 

ตัวแปรตาม  คือ   
1) ทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ 

กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
2) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  

เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ประเมินในเดือนมีนาคม 2562 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 ต่อโรงเรียน 

1. ท าให้ทราบถึงผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. ท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการท างาน  เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
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 ต่อผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการศึกษาและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูมา 

ปรับปรุงพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน 
2. ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างบรรยากาศการวิจัยภายในโรงเรียน  เกิดเวทีวิชาการ 

และได้สนับสนุนครูภายในโรงเรียนได้ตามศักยภาพ 
 ต่อครูผู้สอน 

1. ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 
3. ท าให้ครูได้ทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
ต่อผู้เรียน 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยให้สอดคล้องตรงกัน  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยาม
ความหมายไว้  ดังนี้ 

1. การนิเทศภายใน  หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและคณะครู 
ในโรงเรียนในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ   
อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

- ด้านการสอน  หมายถึง  การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนก่อนที่จะเริ่ม 
ด าเนินการสอน  เป็นการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายที่วางไว้  
ซึ่งประกอบด้วย การจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  การใช้สื่อการเรียนการสอน  
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการสอน  ผู้เรียนมีนิสัยรู้จักคิด  รู้จักท า  และรู้จักแก้ปัญหา  สามารถ
น าไปเป็นรูปแบบในการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปได้ 

- ด้านสื่อนวัตกรรม  หมายถึง  การใช้สื่อ แนวความคิด  วิธีการปฏิบัติ หรือนวัตกรรมที่จะ 
ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว     
มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนการสอน  

- ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  การเตรียมการในการจัดการเรียน 
การสอนไว้ล่วงหน้า  ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์  การคัดเลือกเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  สื่อนวัตกรรม  และการวัดและประเมินผลอย่างมีระบบระเบียบ  

- ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง  การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
ของผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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- ด้านการวิจัย  หมายถึง  กระบวนการค้นคว้าที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน  เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง  การสร้างลักษณะการนิเทศภายใน  โดยเป็นกระบวนการแนะน า  
ช่วยเหลือ ชี้แจงที่ผู้บริหารใช้ในการนิเทศครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท า
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (ซึ่งพัฒนามาจาก  ศิวพร  ยืนชนม์, 2558) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1  M  =  Motivation  (แรงจูงใจ)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยการด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
2) ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนและอุปสรรคร่วมกัน 
3) ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   

โดยด าเนินการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) ระดมความคิดในการวิเคราะห์  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ     

ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง  โดยด าเนินการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) สร้างแรงจูงใจทางบวกในการแก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

  ขั้นที่ 2  E  =  Edutainment  (การศึกษาบันเทิง) เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันประชุม  
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะท าอย่างไรให้นักเรียนไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเดินเข้าชั้นเรียน  
และเมื่อเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนานและเพลิดเพลิน  โดยการแนะน า  ช่วยเหลือครูให้
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  มีบรรยากาศเชิงบวกที่เป็นมิตรและอบอุ่น  ปลอดภัย  สบายใจและ         
มีทางเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและความถนัด  รวมถึงรูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่ครู
น ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการคิดและการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด 
  ขั้นที่ 3  A  = Attitude  (ทัศนคติ)  เป็นขั้นผู้บริหารปลูกฝังทัศนคติครูให้มีกระบวนการ
ด าเนินการหรือปฏิบัติภาระงานสอนของครูให้เป็นระบบ  อันได้แก่ 

1) วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2) การเตรียมและปฏิบัติการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 

3) การเตรียมพร้อมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4) ประเมินผลก่อนสอน 

5) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 

6) สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 

7) ประเมินผลหลังสอน 

8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

9) วิเคราะห์ผลหลังสอนเพ่ือน าประเด็นที่ส าคัญและเป็นปัญหาไปแก้ปัญหา 

10) ด าเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิจัย 
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  ขั้นที่ 4  T  = Training  (การอบรม) เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการอบรมให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาตนเอง  เช่น  การประชุม  การอบรม  การแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดท าคู่มือการนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
1.2 ลักษณะของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1.3 ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
1.4 หลักการของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1.5 ขอบเขตการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.6 ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.7 การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบเชิงวิชาการ 
1.8 ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 

2) การก าหนดปัญหาการวิจัย 
3) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
4) ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 
5) ประชากร  กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
6) การออกแบบการวิจัย 
7) เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
9) การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
10) การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน   

  ขั้นที่ 5  S  = Support  (การสนับสนุน)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการโดยสร้าง
โอกาสและมีเวทีทางวิชาการให้ครูได้น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
  ซึ่งในกระบวนการนิเทศทั้ง 5 ขั้นตอนนี้  ครอบคลุมคุณภาพทางวิชาการที่ประกอบด้วย  
ด้านการสอน  ด้านสื่อนวัตกรรม  ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  และด้านการวิจัย 

3. คู่มือการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) หมายถึง  แบบฉบับเอกสารส าหรับให้ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  
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4. ผลการเรียนรู้  หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของนักเรียน  
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ        
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

5. ทักษะ  หมายถึง  ความช านาญ  ความเชี่ยวชาญในที่นี้ได้มาจากผลการจัดท าการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 

6. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้  ทักษะ หรือ 
วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ      
การเรียนการสอนตลอดจนเพ่ือแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพ      
โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ  1) ก าหนดปัญหา  2) พิจารณาเลือก
วิธีด าเนินการ   3) การด าเนินการวิจัย  4) การวิเคราะห์ข้อมูล  และ 5) การรายงานผลการวิจัย 

7. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครูผู้รับการนิเทศโรงเรียนเทศบาล ๕  
(บ้านตลาดเก่า) ที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะ       
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ในที่นี้ได้มาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

8. ครู หมายถึง พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ปีการศกึษา 2561 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   

2. ร่างรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   

3.  แบบตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของรูปแบบ 
การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

4. แบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือ 
พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
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5. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS ก่อนและ 
หลังการด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

6. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก่อนและหลัง 
การด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

7. แบบประเมินทักษะในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
8. แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สรุปได้  ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
 1.1 สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขั้น  พบว่า   
ทุกขั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ขั้นทัศนคติ  รองลงมา  คือ  
ขั้นการอบรม  และข้ันการสนับสนุน  ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ขั้นการศึกษาบันเทิง 
 1.2 ความต้องการในการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นขั้น  พบว่า ทุกข้ัน       
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ขั้นการอบรม  รองลงมา  คือ  ขั้นการสนับสนุน  
และข้ันแรงจูงใจ   ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ขั้นการศึกษาบันเทิง     

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนเิทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

 2.1  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  M  =  Motivation  (แรงจูงใจ)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้าง 
แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
2. ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนและอุปสรรคร่วมกัน 
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3. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   
โดยด าเนินการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ระดมความคิดในการวิเคราะห์  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น        
ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง  โดยด าเนินการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจทางบวกในการแก้ปัญหา
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  ขั้นที่ 2  E = Edutainment (การศึกษาบันเทิง) เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันประชุม  
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะท าอย่างไรให้นักเรียนไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเดินเข้าชั้นเรียน  
และเมื่อเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนานและเพลิดเพลิน  โดยการแนะน า  
ช่วยเหลือครูให้สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  มีบรรยากาศเชิงบวกที่ เป็นมิตรและอบอุ่น  
ปลอดภัย  สบายใจและมีทางเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและความถนัด  
รวมถึงรูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้นักเรียนมี
แรงจูงใจในการคิดและการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด 
  ขั้นที่ 3  A  = Attitude  (ทัศนคติ) เป็นขั้นผู้บริหารปลูกฝังทัศนคติครูให้มีกระบวนการ
ด าเนินการหรือปฏิบัติภาระงานสอนของครูให้เป็นระบบ  อันได้แก่ 
  1. วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. การเตรียมและปฏิบัติการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
  3. การเตรียมพร้อมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  4. ประเมินผลก่อนสอน 
  5. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 
  7. ประเมินผลหลังสอน 
  8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  9. วิเคราะหผ์ลหลังสอนเพ่ือน าประเด็นที่ส าคัญและเป็นปญัหาไปแก้ปัญหา 
  10. ด าเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิจัย 
  ขั้นที่ 4  T  = Training  (การอบรม) เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการอบรมให้ครู
เข้ารับการพัฒนาตนเอง  เช่น  การประชุม  การอบรม  การแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดท าคู่มือการ
นิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
1.2 ลักษณะของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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1.3 ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
1.4 หลักการของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1.5 ขอบเขตการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.6 ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.7 การเขียนรายงานการวิจัยรูปแบบเชิงวิชาการ 
1.8 ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 

2. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
4. ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 
5. ประชากร  กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
6. การออกแบบการวิจัย 
7. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
9. การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
10. การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน   

  ขั้นที่ 5  S = Support  (การสนับสนุน) เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการโดยสร้างโอกาส
และมีเวทีทางวิชาการให้ครูได้น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
  2.2  ผลการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของรูปแบบ  
การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น  พบว่า ขั้นที่ 1 M = Motivation 
(แรงจูงใจ) เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีค่ าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมา  คือ ขั้นที่ 5  S  = Support  (การสนับสนุน)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการโดยสร้างโอกาส
และมีเวทีทางวิชาการให้ครูได้น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจและขั้นที่ 4   
T  = Training  (การอบรม)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการอบรมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเอง  เช่น      
การประชุม  การอบรม  การแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดท าคู่มือการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS     
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  คือ  ขั้นที่ 2  E = Edutainment (การศึกษาบันเทิง) เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันประชุม  
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะท าอย่างไรให้นักเรียนไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเดินเข้าชั้นเรียน  
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และเมื่อเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยแนะน าช่วยเหลือครู          
ให้สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น  ปลอดภัย 
  ส าหรับผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 
MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น  พบว่า ขั้นที่ 4  T  = Training (การอบรม)  เป็น
ขั้นที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการอบรมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเอง  เช่น  การประชุม  การอบรม             การ
แลกเปลี่ยนความรู้  การจัดท าคู่มือการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ ขั้นที่ 1 M = 
Motivation  (แรงจูงใจ)  เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
และขั้นที่ 3  A  = Attitude  (ทัศนคติ)  เป็นขั้นที่ครูด าเนินการหรือปฏิบัติซึ่งเป็นภาระงานตามปกติของครู   
ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ  ขั้นที่ 2  E = Edutainment (การศึกษาบันเทิง) 
เป็นขั้นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันประชุม  เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะท าอย่างไรให้นักเรียน  
ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเดินเข้าชั้นเรียน  และเมื่อเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนาน
และเพลิดเพลิน โดยแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่
เป็นมิตรและอบอุ่น  ปลอดภัย และขั้นที่ 5 การสนับสนุน  S  = Support  (การสนับสนุน)  เป็นขั้นที่
ผู้บริหารด าเนินการโดยสร้างโอกาสและมีเวทีทางวิชาการให้ครูได้น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

2.3  ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS  
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า      
ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทกัษะ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

 3.1  ผลการประเมินประสิทธิผลของการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขั้น  พบว่า  ทุกข้ันมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ขั้นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  คือ  ขั้นที่ 4  T = Training (การอบรม)  )  รองลงมา  คือ  ขั้นที่ 1 M = Motivation (แรงจูงใจ)  
และข้ันที่ 3 A = Attitude (ทัศนคติ) 
 3.2  ผลการประเมินเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) 
ระหว่างก่อนและหลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป  ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561   
สูงกว่าปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ 4.14  จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รองลงมา  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าที่สุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  พบว่า  ร้อยละ
ของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า               
ปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ 10.69  จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รองลงมา  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.3  ผลการประเมินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เปรียบเทียบระหว่าง     
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า   ปี
การศึกษา 2560  มีค่าพัฒนาร้อยละ 1.86  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละสูงสุด  คือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  รองลงมา คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละต่ าสุด  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า   
ปีการศึกษา 2560  มีค่าพัฒนาร้อยละ  3.06  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละสูงสุด  คือ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองลงมา คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละต่ าสุด  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 3.4  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในก่อนและหลังการด าเนินการนิเทศ
ภายในโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ     
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ        
การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  หลังการใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการ   
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ MEATS       
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เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยมี     
ค่าพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 17.24 

 3.5  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน         
ก่อนและหลังการด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS        
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า      
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังการด าเนินการนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕     
(บ้านตลาดเก่า)  สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการใน       
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยมีค่าพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 20.33 

4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ประกอบด้วย 

 4.1  ผลการประเมินทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ  
MEATS เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า     
ผลการประเมินทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS      
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  การก าหนดปัญหาการวิจัย หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา     
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ  การตั้งชื่อเรื่อง  และการระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  การน าเสนอข้อมูลและผลการวิจัย  และบรรณานุกรม 

 4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  ความพึงพอใจ
ของครูผู้รับการนิเทศด้วยกระบวนการ MEATS  เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายขั้น 
พบว่า ขั้นที่ 4 ขั้นการอบรม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ  ขั้นที่ 1  ขั้นแรงจูงใจ  ขั้นที่ 5  ขั้นการสนับสนนุ  
และข้ันที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ขั้นที่ 2  ขั้นการศึกษาบันเทิง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1  ผู้บริหาร 
          ผู้บริหารควรน าผลการวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  MEATS  
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ไปประยุกต์ใช้
กับครูในโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาครูให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    1.2  ผู้สอน   
          ผู้สอนควรพัฒนาตนเองในด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  และเขียนรายงาน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง  สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนและสื่อนวัตกรรมได้
เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1  ควรขยายกลุ่มตัวอย่างออกไปยังกลุ่มครูศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือจะได้น าข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการนิเทศและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
   2.2  ควรมีการพัฒนาครูในด้านการสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติม  เพ่ือให้ครู
สามารถสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

 
ชื่อ – สกุล   นางศิวพร  ยืนชนม์ 
 

วัน  เดือน  ปีเกิด  12  มีนาคม  2525 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  17  ซอยเริงจิตต์  ถนนอาคารสงเคราะห์ 
    ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

    ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
    ส านักการศึกษา  เทศบาลนครยะลา 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    กระทรวงมหาดไทย 
 

วิทยฐานะ   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

หมายเลขโทรศัพท์  093 – 6872411 
 

ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ปีที่ส าเร็จ 2547 
 ระดับปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา) 
  ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ปีที่ส าเร็จ 2554 
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