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กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ: การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและ
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ (1) เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนและการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และ (2) เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่พฒันาขึน้  ด าเนินการวิจยัด้วยวิธีการวิจยั
และพฒันา กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน และนกัเรียน จ านวน 488 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน แบบบนัทกึ แบบสงัเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนือ้หา   

ผลการวิจยั พบวา่  
1. รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน  มีช่ือว่า 

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลกัการและ
วตัถปุระสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  และองค์ประกอบเชิงระบบสนบัสนนุ  รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่
พฒันาขึน้ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) 
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase = P) ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentoring Phase = M) ประกอบไปด้วยการด าเนินการดงันี ้1) การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
(Preconference) 2) การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data Gathering) 3) การร่วมกนัวิเคราะห์
และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) 4) การประชมุหลงักระบวนการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = 
E) ซึง่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ทา่น 

2. ผลการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบว่า สมรรถนะของอาจารย์นิเทศก์ในด้านการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดบัสงูมาก สมรรถนะด้านการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในระดบัสงู
มาก สมรรถนะด้านการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดับสูงมาก นอกจากนีร้ะดบัความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ต่อ
รูปแบบดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สดุ ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สดุ และเมื่อพิจารณาผลการเรียนของนกัเรียน พบว่าผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนที่สอนโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุม่ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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The purposes of this research were to develop a mentoring model for enhancing 
competency in teaching and conducting classroom action research for pre-service mathematics 
teachers and to examine evidentially effectiveness of the model. The research and development procedures 
were processed. The purposive sampling subjects were 5 faculty supervisors, 10 pre-service mathematics 
student teachers and 488 students. The research instruments were an achievement test, competency evaluation 
form, record form, observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analyses were mean, 
percentage, standard deviation, dependent t-test and content analysis. The mentoring model was proved to 
be effective as verified by seven experts.   

The research results were:   
1. Mentoring model for enhancing competency in teaching and conducting classroom action 

research called “The PPME Mentoring Model” which consisted of principles and objective component, process 
component and support system component. The process of mentoring were: step 1: Preparing Phase (P), step 
2: Planning Phase (P), step 3: Mentoring Phase (M) (which were composed of 3.1 Preconference, 3.2 
Observation and Data Gathering, 3.3 Collaborative Reflection and Analysis, 3.4 Postconference) and step 
4: Evaluating Phase (E). The mentoring model was proved to be effective as verified by the seven 
experts.   

2. The results of PPME Mentoring Model implementation revealed that PPME Mentoring Model 
was evidentially effective as verified by the experts. Faculty supervisors’ mentoring competence after the 
implementation of the model was at the highest level. Pre-service Mathematics student teacher’ teaching 
competence and conducting classroom action research was at the highest level. Faculty supervisors’ 
satisfaction with the PPME Mentoring Model was at the highest level. Pre-service mathematics student 
teachers’ satisfaction with the mentoring was at the highest level. Students learning achievements from 
Pre-service Mathematics student teachers, prior to and after the implementation of the model were 
statistically significant different at the level of .05.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา               
เลา่เรียนดี รองศาสตราจารย์  ดร.บญุมี เณรยอด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัติ ศรีสวนแตง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอบอบรมสัง่สอนให้ค าแนะน าศษิย์คนนีอ้ยา่งเต็มท่ีและเต็มใจเสมอมา  
  ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง โตรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีท าให้งานวิจยัฉบบันีมี้ความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้  
  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.วีรฉตัร สปัุญโญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ อดุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จนัทรา  
อาจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ์ สงัข์ชยั  อาจารย์ ดร.บญัญตัิ สร้อยแสง และอาจารย์ ดร.สนุทร เทียนงาม 
ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรูปแบบและ
เคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                                    
ดร.แสงเดือน เจริญฉิม และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ เดือนแจ้ง ท่ีให้ ความกรุณาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ คุณเมธาพร ฮ่งกือ อาจารย์                                   
พินดา วราสุนันท์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศิ ริชัย ศรีพรหม ตลอดจนคณะผู้ บริหารของคณะ
ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์และผู้บริหารสถานศึกษาทัง้ 10 โรงเรียนท่ีเอือ้อ านวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
  ขอขอบคณุแรงใจและความช่วยเหลือท่ีส าคญัจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศกัดิ์ นุ้ยสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง อาจารย์ต้องตา สมใจเพ็ง อาจารย์อานนท์ พึ่งสาย อาจารย์
ศศิธร ศรีพรหม อาจารย์ธัญพร ช่ืนกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรณฐั กิจรุ่งเรือง อาจารย์จิระ ดีช่วย 
อาจารย์เกศริน ทองงาม และเพื่อนๆ สมาชิกปริญญาเอกรุ่นท่ี 2 ทกุคน นายนพดล ประจกัษ์โพธา 
และนายอนรัุกษ์ เร่งรัด  
   และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูยิ่งกบัพระคณุของบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ของผู้วิจยัท่ี
ให้ก าลงัใจและคอยสนบัสนนุให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จถึงทกุวนันี ้
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




