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50253909 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ / สมรรถภาพการวจิยัในชั้นเรียน 
                   ยพุิน  ยืนยง   :   การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู
เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :   ผศ. ดร. วชัรา  เล่าเรียนดี, รศ.ดร. บุญมี  เณรยอด.  
และ  อ.ดร. สุจิตรา  คงจินดา.  390  หนา้. 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  พฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยั
ในชั้นเรียน  ของครูเขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ         2) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ  ครูผูส้อนและนกัเรียน   เขตการศึกษา  5  อคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ  านวน  5  โรงเรียน  ประกอบดว้ย  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์  2)  โรงเรียนนกับุญเปโตร   3)  โรงเรียน
บอสโกพิทกัษ ์   4)  โรงเรียนอนันาลยั    และ  5)  โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์ ประกอบดว้ย  ครู  จ  านวน  680  คน  และนกัเรียน  จ  านวน  
12,076  คน   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ครูผูส้อนและนักเรียน  เขตการศึกษา  5  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จ  านวน  3  
โรงเรียน ไดแ้ก่  1)  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  2) โรงเรียนนกับุญเปโตร  และ  3) โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์   โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบ
อาสาสมคัร     จ  าแนกเป็นครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ  จ  านวน  11 คน  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  4  และ 6   จ  านวน  
328  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ไดแ้ก่   แบบวิเคราะห์เอกสาร  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต และ
ประเด็นสนทนากลุ่ม   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่า  Wilcoxon Signed 
Ranks Test  ค่า  t – test  แบบ  dependent   และการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)    
 ผลการวจิยั  พบวา่     
 1) รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน มีช่ือว่า ซีไอพีอี  (CIPE  
Model)  ประกอบดว้ย  หลกัการ มุ่งเน้นกระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบสัมพนัธ์กนั  และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
วตัถุประสงค์   เพื่อพฒันาสมรรถภาพการนิเทศและการท าวิจยัในชั้นเรียน  กระบวนการนิเทศ  4  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนท่ี 1 
Classifying : C  การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อจดักลุ่ม
ครูและเลือกวธีิการนิเทศท่ีเหมาะสมส าหรับครูแต่ละกลุ่ม   ขั้นตอนท่ี  2  Informing :  I   การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ    ขั้นตอนท่ี  3  
Proceeding : P  การด าเนินงาน ไดแ้ก่  3.1  การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  (Pre conference) 3.2  การสังเกตการสอน 
(Observation) 3.3 การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  (Post conference)  ขั้นตอนท่ี 4 Evaluating : E   การประเมินผลการนิเทศ  
โดยมีการก ากบั  ติดตาม (Monitoring) อยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน    และ 
 2)  ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน   พบวา่  ครูผูนิ้เทศ
มีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  อยูใ่นระดบัสูงมาก  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ    ครูผูรั้บการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการนิเทศ    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบการนิเทศ  มีสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัสูงมาก  และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
ของครูผูรั้บการนิเทศ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ   นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ  
 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร                             ปีการศึกษา 2553 
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50253909 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEY WORDS   :   DIFFERENTIATED SUPERVISION MODEL / CLASSROOM  ACTION  
                             RESEARCH COMPETENCY 
 YUPIN YUENYONG : THE DEVELOPMENT OF DIFFERENTIATED SUPERVISION 
MODEL FOR THE ENHANCEMENT ON CLASSROOM ACTION RESEARCH COMPETENCY 
OF TEACHERS IN BANGKOK ARCHDIOCESE, EDUCATIONAL REGION 5. THESIS 
ADVISORS : ASST.PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., ASSOC.PROF. BOONMEE 
NENYOD, Ed.D., AND SUJITTRA KONGJINDA, Ph.D. 390 pp. 
 
 The purposes of this research were to 1) develop a Differentiated Supervision 
Model for the enhancement on classroom action research competency  of teachers in 
Bangkok Archdiocese, Educational Region 5, and 2) evaluate the implementation of a 
Differentiated Supervision Model for the enhancement on classroom action research  
competency  of teachers in Bangkok Archdiocese, Educational Region 5. The population 
were 680 teachers and 12,076 students  from five schools in Bangkok Archdiocese, 
Educational Region 5 namely 1) Joseph Upathom School   2) St.Peter School   3)  Boscopitak 
School  4)  Annalai School  and 5)  St.Andrews School. The sample included 11 volunteer 
teachers  and  328  students  from  the third fourth and the sixth  grade  from  three  schools 
in  Bangkok  Archdiocese  namely    1)  Joseph Upathom School    2)  St.Peter School     and 
3)  Boscopitak School. The research instruments comprised of a document analysis form, 
interview form, tests, questionnaire, observation forms, and focus-group items.  Data were 
analyzed in terms of percentage (%), means (X), standard deviation (S.D.), Wilcoxon Signed 
Ranks Test, t-test dependent, and content analysis. 
  The results of the research were as follow. 1) A Differentiated Supervision Model 
for the enhancement on classroom action research  competency called CIPE Model which 
consisted of principles : focus systematic functioning of related elements and individual 
differences, objectives : to enhance supervision and classroom action research competency 
and four-step procedures including step 1 : Classifying (C) : to classify teachers with 
appropriate supervisory techniques based on level of knowledge, skills and competency on 
teaching and classroom action research. Step 2 : Informing (I) : to inform and provide teacher 
with essential knowledge and skills before supervision. Step 3 : Proceeding (P) : to perform 
the supervisory process beginning with pre conference , observation and post conference and 
step 4 : Evaluating (E) : to evaluate the process and outcomes of Differentiated Supervision 
Model implementation together with continuous coaching and monitoring. The Differentiated 
Supervision Model was proved to be effective as verified by experts.  2) The empirical data 
that supported the effectiveness of the Differentiated Supervision Model developed were as 
follows : (1) Regarding to the supervising teachers, they showed a very high level of 
competency in differentiated supervision  and their knowledge on classroom action research 
before and after the implementation of the supervision model were statistically significant 
different at the .05 level whereas the average scores of knowledge on classroom action 
research after the implementation of the supervision model were higher  than the prior one. 
(2) Regarding to the inviting teachers, their knowledge on differentiated supervision before 
and after the implementation of the supervision model were statistically significant different at 
the .05 level whereas the average scores of knowledge on supervision after the 
implementation of the supervision model were higher than before the implementation of the 
supervision model. The teachers who were supervised also showed a very high  level of 
competency on classroom action research. They were satisfied with the Differentiated 
Supervision Model at the most satisfaction level. (3) Regarding to the students, it was found 
that their learning outcomes before and after the implementation of the supervision model 
were statistically significant different at the .05 level. After the implementation of the 
supervision model, the students’ learning outcomes were higher than before the 
implementation of the supervision model. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

               วิทยานิพนธ์    เร่ือง    “การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม 
สมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  เขตการศึกษา 5  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ” ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงได ้ ดว้ยความกรุณาเอาใจใส่ ดูแล ใหค้  าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  
เณรยอด  และ  อาจารย ์ ดร.สุจิตรา  คงจินดา   คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์  ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์    และอาจารย ์
ดร.ประเสริฐ มงคล  ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.อรชร  กิจทวี  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์  
บาทหลวง ดร.วิวฒัน์  แพร่สิริ   ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา  บาทหลวง ดร.อภิสิทธ์ิ   
กฤษเจริญ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์   อาจารย ์ ดร.จตุรงค ์   อินทรรุ่ง   ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ดร.เกรียงศกัด์ิ  สงัขช์ยั   ศึกษานิเทศกส์ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  และ ดร.วชิรา  เครือค าอา้ย อาจารยม์หาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  แกไ้ข  ปรับปรุงรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั   
 ขอขอบพระคุณ คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 5  อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ยอแซฟอุปถมัภ์  โรงเรียนนักบุญเปโตร  และโรงเรียนบอสโกพิทกัษ์  ท่ีใหค้วามร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจยัเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน  ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั  ตลอดจนคุณพอ่  คุณแม่  ครอบครัวท่ีเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา   
 ทา้ยสุด ขอขอบคุณ  ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ ์ ท่ีใหค้  าแนะน า  ช่วยเหลือในดา้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  และขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ  นกัศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ท่ีเป็น
ก าลงัใจ  ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยัตลอดมา 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




