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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครู 
ทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการ และการบริหารจัดการหลักสูตร และ 2.เพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของ 
ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยมีผูใหขอมูลสำคัญ  2 กลุม ไดแก 1. ผูเขารวมโครงการยก
ระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 100 คน 
แบงเปน ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน  10  คน ศึกษานิเทศก  จำนวน  10  คน และครู จำนวน  80 คน   
2. คณะวิทยากรดำเนินงานโครงการ จำนวน 13 คน ทำการประเมินความกาวหนาของโครงการ โดยรวบรวม
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสำหรับผูเขารวมโครงการ  
ประเด็นคำถามสำหรับ Focus Group คณะวิทยากร และแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน   
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t (t – test Dependent) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหาและสรุปประเด็นสำคัญโดยรายงานเปนความเรียง  

ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 1.1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการ พบวา 
โดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก 1.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 

ความคิดเห็นของวิทยากรท่ีเขารวมโครงการ พบวา ประเด็นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึงเกิดความยากในการวางโครงสรางเนื้อหาใหเกิด
ความรูใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายที่กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกจิกรรมทำใหเกิดขอติดขัดบาง 
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ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจมีสวนรวมดี  1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร ความคิดเห็นของ
ครูที่เขารวมโครงการ พบวา โดยภาพรวมครูสวนใหญมีความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ
เห็นดวยมาก   

 2. การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่อง
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวมโครงการของผูบริหารสถาน
ศึกษาและศึกษานิเทศกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากการเขา
รวมโครงการสูงกวากอนการเขารวมโครงการ  และ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่องกระบวนการสราง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring  กอนและหลังการเขารวมโครงการของครูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวมโครงการ   
คำสำคัญ:   1. การประเมินโครงการ.  2. การประเมินความกาวหนา.   3. coaching & mentoring   

 
Abstract 

 The objectives of this research was 1. to evaluate the process of teacher development 
project for all teachers including the teaching activities, experts and methods, 2. to evaluate 
project management and learning achievement. The samples of this research were 2 groups;  
100 persons of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 and 13 Lecturers.   
The persons of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 consisted of 10 
administrators, 10 educational officers and 80 teachers. The evaluation of this project was a 
formative evaluation, which collects both quantitative and qualitative data. The instrument was 
questionnaires questions concept focus group for lecturers and achievement test.  The quantitative 
data analysis used frequency distribution statistic: percent (%), mean ( ), standard deviations  
(S.D.) and dependent sample t-test.  The qualitative data analysis used content analysis and 
concluded the main points from the focus group in an essay form.  

Research result showed that: 
1. The evaluation of teacher development project consisted of teaching activities, experts 

and methods and project management.  1.1 The result showed that administrators’ opinion of 
teaching activities were in the highest level. 1.2 The result of experts and methods showed that the 
teachers were used to teach with the traditional innovation for a long time. So, it was difficult to 
create the content structure which leading to new knowledge. Moreover, there were various 
substance learning groups, academic background and position.  The group activity was in trouble; 
however, the participants well paid attention, participated and were interested in this part. 1.3  
The result of project management showed that teachers’ opinion were at the agree level.  

2. The evaluation of teacher development project showed that the mean score of 
learning achievement before and after using Coaching & Mentoring was significantly different at 
the 0.05 level. 
Keywords: 1. Project Evaluation.  2. Formative Evaluation.  3. Coaching & Mentoring.  
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บทนำ  
รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  โดยใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี  
ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม ในปงบประมาณ 2556 
จึงไดจัดโครงการพัฒนาครูท่ีเนนการสรางความเขมแข็ง
ของสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนในบริบท
ที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน 
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียงCoaching และ
ใหเปนไปตามความตองการจำเปนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยให
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมเปนคูพัฒนา การ
จัดพัฒนาใหเนนรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนใน
ขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training) และให
มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ 
Mentoring โดยใหเนนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางจิต
วิญญาณและอุดมการณของความเปนครู การพัฒนา 
ผูเ รียนใหมีความรูความสามารถดาน Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับช้ัน      
โดยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดวยการออกแบบ จัดทำ และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ใหครอบคลุมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีสอน แลวจึงประเมิน
สมรรถนะกอนการพัฒนา แลวดำเนินการพัฒนาครู
ตามหลักสูตร โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนา
ไมนอยกวา 5 วันดังนี้  (1) กิจกรรม Classroom เนน
ดานเน้ือหาและกระบวนการรวมท้ังการฝกปฏิบัติ  

2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สถานศึกษา
ไมนอยกวา 3 ครั้ง พรอมฝกใหครูทำแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และจะตองมี

กระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลดวย 
โดยการดำเนินโครงการตางๆ น้ันจำเปนตอง

มีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการ
เปนกลไกสำคัญในการท่ีจะไดมาซึ่งสารสนเทศใน
การตัดสินใจหรือตัดสินคุณคาของการดำเนินงาน
โครงการตางๆโดยที่ นักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงใหความสำคัญของการประเมิน
โครงการไวในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เชน สมคิด 
พรมจุย (2542: 30) สมประสงค วิทยเกียรติ (2543: 
191 - 192) สำราญ มีแจง (2543: 8 - 9) สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน (2544: 93) ไพศาล หวังพานิช (2544: 
4) วินัย  อัศวศิวะกุลและมนตรี โสคติยานุรักษ (2544
: 373) และปรีชา คัมภีรปกรณ (2544: 641) ซึ่งจาก
การวิเคราะหความสำคัญของการประเมินโครงการ
ของนักการศึกษาที่ไดกลาวมา       พอสรุปไดวาการ
ประเมินโครงการมีความสำคัญเพ่ือใหทราบผลการ
ดำเนินงานทุกระยะ อันท่ีจะเปนขอมูลในการพิจารณา
ตอการดำเนินโครงการวามีจุดเดน จุดดอย ขอบกพรอง
และแนวทางการปรับปรุงแกไขอยางไรจึงจะทำให
โครงการน้ันดำเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางมีคุณภาพในสวนของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็เชนเดียวกัน 
ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
จะทำใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไดทราบวาโครงการน้ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กำหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด และมีความ
เหมาะสมในดานตางๆ หรือไม ตลอดจนศึกษาถึง
ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะท่ีมีตอ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพ่ือจะไดนำ
ผลจากการศึกษาไปปรับปรุงเน้ือหาสาระ โครงสราง
ของหลักสูตร ตลอดจนการดำเนินการเก่ียวกับโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังสามารถนำผลจากการศึกษาไปแกไข
และปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการจัด
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โครงการฝกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งตอไป 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ออกแบบ จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะความรูตามเน้ือหาการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน (Project Base) กจิกรรมการพัฒนาคร ู 
ออกแบบสื่อในการฝกอบรม วิธีการและกิจกรรมการ
ฝกอบรมของครูรายกลุมสาระการเรียนรู ใหครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช  2551 และมีทักษะพ้ืนฐานดาน   Literacy, 
Numeracy  และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ  Learning to Question, Learning 
to Search, Learning to Construct, Learning to 
Communicate and Learning to Serve จัดใหมี
ทดสอบ ประเมินผลระหวางการฝกอบรม และจัดใหมี
การนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
จัดทำรายงานผลคะแนนของครูตลอดจนดำเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝกอบรมของครูและจัดทำ
รายงานสรุปผลสงใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
1. เ พ่ื อประ เมิ นกระบวนการดำ เ นิน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานกิจกรรม
การเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการ และการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

2. เ พ่ือประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบ  

 
ขอบเขตของการประเมิน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยมุงศึกษาความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการยกระดับ
คุณภาพครูท้ังระบบในดานตางๆ ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1.1  
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ขอบเขตกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสำคัญ 
1. ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครู

ทั้งระบบ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 100 คน แบงเปน 

 
  

1 .  
     

-  
-   
- /  
-   
-  

1.  
2. 

 
3. 

2.  

 

1.  Pre - test  Post - test
2.  

 
3. 

 
3. 
      

-   
-   
- /   
     
-   
-  

1. 
 

2. 
 

3.   
 

4 . 
 

5. 
 

ตารางท่ี1.1  แสดงขอบเขตดานเน้ือหาของการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการ 
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ 

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 

 1.2 ศึกษานิเทศก      จำนวน  10  คน 
 1.3 ครู    จำนวน  80  คน      
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 2. คณะวิทยากรดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 13 คน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

   

25 - 26 . .56 
  

 

7 . .56   
16 . .56 
 
 
 
 
 
 

 9.00-12.00 . 
 13.00 – 16.00 
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-   
     
-   

 
    
-     
    
    

   
   

 + 
  

  
 

12-31 . .56      + 
  

  
16 . .56 

 9.00-12.00 . 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาความคิดเ ห็นของผูที่ มีส วน

เกี่ยวของกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
ในดานตางๆ นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ประเมิน
กระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครู 
ทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากร
และวิธีการนำเสนอ วัสดุ/อุปกรณประกอบการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ
หลักสูตร (2) ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ 
ครูทั้งระบบ เพ่ือใหการวิจยัน้ีบรรลุจดุมุงหมายท่ีตั้งไว  
ผูวิจัยจึงไดกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสำคัญ 
 1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
และปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 ประชากรและผูใหขอมูลสำคัญในสวน
นี้มีจำนวน 2 กลุมดังตอไปนี้ 

 1. ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบ จำนวน 100 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเขารวมอบรมทั้งหมด ไดแบบสอบถามกลับคืน
มาจำนวน 78 ฉบับ 

 2. คณะวิทยากรที่ดำเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 13 คน ซึ่งเก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการ Focus Group จากคณะวิทยากร

ที่ดำเนินงานโครงการทั้งหมด  
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบ 

Pre - test และ Post - test  

ผูใหขอมูลเปนผูเขารวมโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 100 คน ซึ่งจะทำการ
ทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บ
แบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ และทำการทดสอบ    
Post - test ในวันสุดทายของการอบรม และเก็บแบบ

ทดสอบกลับคืนทุกฉบับ 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัยครั้ง

นี้ มี 3 ชนิด คือ 
 1 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการดำเนินโครงการและปญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน จำนวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับผูเขา
รวมโครงการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 เปนขอคำถามเกีย่วกบัสถานภาพ 
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจ
สอบรายการ  

 ตอนท่ี 2 เปนขอคำถามเกี่ยวกับการ
ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและปญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการดำเนินโครงการ ประกอบดวย
การประเมินใน 3 องคประกอบคือ 

 2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
 2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบ

รายการ แบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ (สำหรับครู) 
และ 3 ระดับ (สำหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก) และขอคำถามปลายเปด   

ฉบับท่ี 2 ประเด็นคำถามสำหรับการ  
Focus Group คณะวิทยากรท่ีดำเนินงานโครงการ     
แบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 1. ปญหาและอุปสรรค
ในการเปนวิทยากรบรรยาย 2. ความเห็นของวิทยากรท่ี

มีตอผูเขารับการอบรม ซึ่งเปนขอคำถามปลายเปด   
2. แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test 
   เปนแบบทดสอบความรูกอนเรียน (Pre – 

test) จำนวน 40 ขอ และแบบทดสอบความรู  

หลังเรียน (Post – test) จำนวน 40 ขอ ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice)  

3. แบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
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เปนแบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู และความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบประเมินท่ีกำหนด
ระดับคะแนน (Rubric Score) 

2.2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห เอกสาร ตำรา และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกำหนด
องคประกอบของการประเมิน 

2. สรางแบบประเมินตามขอบเขตของเน้ือหา
ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษา 

3. นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนำไป
ใหผูเช่ียวชาญทางดานการประเมินผล ผูเช่ียวชาญ
ทางดานศึกษา และผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
จำนวน 3 คน เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรง  เชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ในดานความครอบคลุมครบถวน
ของเน้ือหาในประเด็นและสาระสำคัญตรงตาม
พฤติกรรมท่ีตองการวัด รวมท้ังความเหมาะสมของ
สำนวนภาษา หลังจากน้ันจึงนำมาขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณพรอมนำไปเก็บขอมูลจริง ไดคา 
IOC ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 1.00 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนิน
การตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและปญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
พรอมชี้แจงใหผูเขารวมโครงการทุกทานทราบถึง

วัตถุประสงคของการประเมินและประโยชนที่ไดรับ
จากการตอบแบบประเมินในคร้ังน้ี ตลอดจนวิธีการ
ตอบแบบประเมิน และแจงระยะเวลาในการสงแบบ

ประเมินกลับคืนดวย โดยผูวิจัยใหผูเขารวมโครงการ
ตอบแบบประเมินในดาน (1) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (2) วิทยากรและวิธีการนำเสนอ (3) วัสดุ 
อุปกรณ และเอกสารประกอบการสอน (4) การวัด
และประเมินผล และ (5) การบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยในสวนของการประเมินดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและวิทยากรและการนำเสนอนั้น ผูวิจัย
ใหผูเขาอบรมตอบเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการอบรมของ
แตละเร่ือง สวนแบบประเมินเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ 
และเอกสารประกอบการสอน การวัดและประเมินผล 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ผูวิจัยใหผูเขารวม
โครงการตอบเม่ือส้ินสุดโครงการฝกอบรมทันที โดย 
ผูวิจัยรับแบบประเมินในแตละสวนคืนดวยตนเอง  

 1.2 ในสวนของคณะกรรมการดำเนิน
งานโครงการนั้น ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
พรอมชี้แจงใหคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุก
ทานทราบถึงวัตถุประสงคของการประเมินและ
ประโยชนที่ไดรับจากการตอบแบบประเมินในคร้ังน้ี 
ตลอดจนวิธีการตอบแบบประเมิน และแจงระยะเวลา
ในการสงแบบประเมินกลับคืนดวย  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบ 
Pre - test และ Post – test 

 2.1 ผูวิจัยนำแบบสอบที่จัดเตรียมไวให
สำหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู
ของผูเขารวมโครงการ จัดเตรียมใหเพียงพอกับจำนวนผู
เขารวมโครงการ เพื่อทดสอบ Pre – test  และ Post - 

test และกำหนดหมายเลขของแบบทดสอบเพ่ือตรวจ
สอบ 

 2.2 ทำการทดสอบ Pre - test ในวัน

แรกของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ 
 2.3 ทำการทดสอบ Post - test ใน 

วันสุดทายของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืน

ทุกฉบับ 
 2.4 ตรวจใหคะแนน Pre - test และ 

Post - test ตามเฉลยทีใ่หไว ทำใหไดคะแนนสอบกอน  
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การเขารวมโครงการ (PRE) และคะแนนสอบหลังการ
เขารวมโครงการ (POST) 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ โดยมีผูเขารวม
โครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปน
หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) หลังจากได
รับแบบประเมินแลว ผูวิจัยนำขอมูลทั้งหมดมาจัด
ระเบียบขอมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพ่ือคำนวณ
หาคาสถิติ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบประเมินโดยใชคาความถ่ี และ
คารอยละ (%) จำแนกตามกลุมของผูตอบแบบประเมิน    

 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ 
โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกตามกลุมของ
ผูตอบแบบประเมิน ซึ่งผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best, 1981) มาใชในการแปลความหมาย 
ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ 
โดยใชเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00    

 หมายความวา   มีความเหมาะสมมากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49   

 หมายความวา มีความเหมาะสมมาก   
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  

 หมายความวา มีความเหมาะสมปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  

 หมายความวา มีความเหมาะสมนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49  

 หมายความวา   มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
สำหรับการวิ เคราะหขอมูลท่ีเปนมาตร

ประเมินคา 3 ระดับ ใชเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.66   
 หมายความวา  มีคุณภาพ ระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.67 – 2.32   
 หมายความวา มีคุณภาพ ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.33 – 3.00   
 หมายความวา  มีคุณภาพ ระดับมาก 

3. การทดสอบความแตกตางของคะแนน
สอบกอนการเขารวมโครงการ (PRE) และคะแนน
สอบหลังการเขารวมโครงการ (POST) โดยใชสถิติ
ทดสอบ t (t – test for Dependent Samples) 

 
สรุปผลการประเมิน 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

    1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการพัฒนาครูโดย 
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & 
Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมสวนใหญมี 
ความคิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก        
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาโครงการมีคุณภาพใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย  
ดังน้ี แผนการ Coaching and Mentoring มีความ

เหมาะสม  กลยุทธ  แนวทาง  วิธีการ  รูปแบบ   
ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน          

มีความเหมาะสมและเคร่ืองมือประกอบการ Coaching 
& Mentoring มีความเหมาะสม รายงานผลการ 
Coaching & Mentoring เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู  การวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียน นอกจากน้ีผูบริหารและศึกษานิเทศกไดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังนี้ 
 - กระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการ

การ  Coaching & Mentoring มีความเหมาะสม เปน

การประเมินโครงการพฒันาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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โครงการท่ีดีไดพัฒนาครูทั้งระบบ เปนการฝกปฏิบัติ
ในสถานการณจริงท่ีโรงเรียน เปนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะครู
และนักเรียนมีสวนรวมครูสามารถนำไปใชเสริมทักษะ
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 -  ในการดำเนินโครงการนี้ มีจุดเดนคือ 
เนนใหครูไดจัดใหนักเรียนทำโครงงาน โดยการเรียนรู
จากการลงมือกระทำสงเสริม สนับสนุน ทบทวน และ
กระตุนใหเกิดการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณ 
เปนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
ไดพัฒนาครูใหเกิดการเรียนรู ครูมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนระบบ
และมีกระบวนการ กระตุนใหครูตื่นตัวและตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและสราง
องคความรูดวยตนเอง ครู ผูบริหารและศึกษานิเทศก 
มีการรวมคิดรวมทำ รวมแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงผลทำให
เกิดรูจักการแสวงหาความรู การสรางองคความรูดวย
ตนเอง นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ไดนำเสนอผลงาน 

 - ในการดำเนินโครงการนี้ มีจุดดอย คือ
ครูมีเวลานอย เพราะมีกิจกรรมการดำเนินการมาก   
ควรใชเวลาในการดำเนินการใหมากกวานี้ เพราะงาน
ในระบบราชการมีมาก ทำใหพัฒนาไดไมเต็มที่ 

 - ปญหา/อปุสรรคในการดำเนินโครงการน้ี 
คือ ระยะเวลาในการพบปะกลุมระหวางมหาวิทยาลัย 
ศึกษานิเทศกนอย และโรงเรียนควรใหมีระยะเวลา
มากกวาน้ี ประสบการณของผูนิเทศระดับมหาวิทยาลัย 

(นอย) กับครูผูอาวุโส ครูมีภาระงานมาก จึงดำเนิน
การคอนขางลำบาก  

 - โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ 

สรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching & Mentoring นี้ ควร
จัดอีกในลักษณะจัดสรรงบประมาณลงสูโรงเรียน 
และเขตพ้ืนที่ โดยตรงโดยใหสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษานครปฐม เขต 1 ประสานกับมหาวิทยาลัย 
และขยายใหครอบคลุมท้ังโรงเรียนตอยอดประสบการณ
เดิม (อาจเปนเรื่องโครงงานเพื่อความตอเนื่อง)  

ในลักษณะ On the job training และพัฒนาเปนงาน
วิจัย มีการสรางเครือขายระหวางระดับเขตกับโรงเรียน
ขางเคียง กระจายไปตามโรงเรียนตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

 1.2  วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
  ความคิดเห็นของวิทยากรที่เขา

รวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ประเด็น
ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึง
เกิดความยากในการวางโครงสรางเน้ือหาใหเกิดความรู
ใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายท่ี
กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน 
ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกิจกรรมทำใหเกิดขอติดขัด
บาง ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจ 
มีสวนรวมดี อยูครบจำนวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
แตบางคนเห็นวาเปนภาระเพ่ิมเติม จึงใหความรวมมือ
นอย ครูบางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ ไมได
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามที่ผูนิเทศกได 
แนะนำไว  

 1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
   ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการ

พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 

Coaching & Mentoringสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมครู
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย พบวา ลำดับที่ 1 ดานวิทยากรและการบรรยาย 
ลำดับท่ี  2 ดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โครงการ และลำดับท่ี 3 ดานความเหมาะสมของ
หลักสูตร นอกจากนี้ครูที่ เขารวมโครงการไดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังนี้ 
  -  ควรมีการจัดอบรม โดยรวมกับ

มหาวิทยาลัยเชนนี้อีก แตควร การอบรมวันหยุด ควร

การประเมนิโครงการพัฒนาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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เปนศุกร-เสาร และไมควรอบรมชวงวันหยุดยาว  หรือ
เปนวันธรรมดา 

- วิทยากร มีความรูเปนอยางดี มีความคิด
สมัยใหม เชิงบวก แตบางทานพูดเร็ว ผูเขาอบรม  
อายุมาก ตามไมทัน คิดและติดตามไมทัน 

- การจัดกิจกรรมอบรมแบบนี้เปนการจัด
อบรมที่ดี ชวยใหครูไดมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ
หนาท่ีและนำความรูไปพัฒนาผูเรียนได ควรมีตัวอยาง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำตอไป 

2. การประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

     2.1 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 

      การประเมินผลหลังการเขารวม
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก ผูประเมินดำเนินการ
โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเขา
รวมโครงการ และไดนำมาทดสอบคาสถิติ  t – test 
แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมโครงการ  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวม
โครงการของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการเขารวมโครงการสูงกวา

กอนการเขารวมโครงการ   
 2.2  ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 

test ของครู 
  การประเมินผลหลังการเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 

Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับครู  
ผูประเมินดำเนินการโดยใชแบบทดสอบความรูความ

เขาใจหลังการเขารวมโครงการ และไดนำมาทดสอบ
คาสถิติ  t – test แบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกอนและหลังการเขารวมโครงการ  พบวา 
คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการ
สรางระบบพี่เล้ียง Coaching & Mentoring  กอน
และหลังการเขารวมโครงการของครูแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม
โครงการ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

และศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการพัฒนาครูโดย 
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & 
Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของอารีย บัวสุริยะ (2548:บทคัดยอ)  
ที่ไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู 
จั งหวัดสมุทรสงครามพบวาด านบริบทพบวา
วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและความตองการจำเปนของครู

ที่เขารวมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูอยูในระดับมาก 
ดานปจจัยเบ้ืองตนพบวาการประเมินความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและผูเก่ียวของ
อยูในระดับมาก ดานกระบวนการพบวาประเมินการ
ดำเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของความเหมาะสม 

และความชัดเจนอยูในระดับมาก ดานผลผลิต พบ
วาการประเมินผลที่ไดรับจากโครงการ ความพึงพอใจ
ดานการใหบริการ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู

ในระดับมาก และยังสอดคลองกับวราวุธ สาลีสี (2551: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการพระสอน

การประเมินโครงการพฒันาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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ศีลธรรมในโรงเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบวา  
ในทัศนะของกลุมผูดำเนินงานโครงการ พบวาผลการ
ประเมินโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก เชน
เดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีวิทยากรไดมีการให
ขอมูลพรอมตัวอยางตางๆในการดำเนินงาน และมี
การนิเทศติดตามงานหลายคร้ังจึงชวยทำใหโครงการ
มีคุณภาพระดับมาก 

 1.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
 ความคิดเห็นของวิทยากรท่ีเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ประเด็นท่ี
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึง
เกิดความยากในการวางโครงสรางเน้ือหาใหเกิดความรู
ใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายท่ี
กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน 
ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกิจกรรมทำใหเกิดขอติดขัด
บาง ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจ 
มีสวนรวมดี อยูครบจำนวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
แตบางคนเห็นวาเปนภาระเพ่ิมเติม จึงใหความรวมมือ
นอย ครูบางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ ไมได
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีผูนิเทศกไดแนะนำ
ไว สอดคลองกับสุรพล  ไมยวงษ (2536:บทคัดยอ) 
ไดทำการวิจัยเร่ือง การประเมินผลหลักสูตรการฝก

อบรมนายอำเภอของวิทยาลัยการปกครอง กรมการ
ปกครอง ผลการวิจัยพบวา ผูผานการฝกอบรมสวน
ใหญใหคงวิชาในหลักสูตรไวอยางเดิม การจัดเน้ือหา

วิชา เทคนิคการสอน วิทยากรกิจกรรม อยูในระดับ
เหมาะสม การบริหารโครงการอยูในระดับคอนขาง
เหมาะสม การนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใช
อยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมีสวนสัมพันธกับระดับการ
นำความรูไปใช ไดแก ความตองการของผูเขารับการ

อบรมตอวิชาที่สอน เทคนิคการฝกอบรมของวิทยากร

และจำนวนชั่วโมงท่ีเรียนแตละวิชา สวนปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับระดับการนำความรูไปใช ไดแก อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน 
ระยะเวลาดำรงตำแหนงนายอำเภอ ความรวมมือความ
ชวยเหลือของผูบังคับบัญชา และผูนำทองถิ่นซ่ึงเมื่อ
วิเคราะหแลวจะเห็นไดวามีลักษณะคลายคลึงกัน 

    1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการ

พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoringสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมครู
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย พบวา ลำดับที่ 1 ดานวิทยากรและการบรรยาย 
ลำดับท่ี  2 ดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โครงการ และลำดับท่ี 3 ดานความเหมาะสมของ
หลักสูตร  

 2. การประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

     2.1 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 

      การประเมินผลหลังการเขารวม
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก ผูประเมินดำเนินการ
โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเขา
รวมโครงการ และไดนำมาทดสอบคาสถิติ  t – test 
แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมโครงการ  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวม

โครงการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม

การประเมนิโครงการพัฒนาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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โครงการสอดคลองกับดาราวรรณ สุวรรณชฎ(2540:
บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการประเมินความคิด 
เห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหลาสารบรรณที่มีตอ
การฝกอบรมหลักสูตรชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ 
โดยมุงประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
เก่ียวกับความสัมฤทธิผลของโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ ตลอดจนปญหาและขอ
เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ ผลการวิจัยพบวา 
การจัดฝกอบรมหลักสูตรน้ีประสบความสำเร็จดวยดี
ตามที่กำหนดในวัตถุประสงคทุกประการ ผูผานการ
ฝกอบรมสามารถนำความรูความสามารถท่ีไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชปฏิบัติหนาท่ี นายทหารสารบรรณ
ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดพัฒนา
ภาวะผูนำอีกดวย ปญหาท่ีพบในการฝกอบรมจึง
เสนอแนะใหจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมท่ี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณสื่อการสอนท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังเพ่ิมความสามารถของวิทยากรใน
การถายทอดและสรางบรรยากาศท่ีดีในการอบรม 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาหลังผานการฝก
อบรมแลว ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
มากกวาเมื่อกอนเขาฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 2.2 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของครู 

      การประเมินผลหลังการเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับครู  
ผูประเมินดำเนินการโดยใชแบบทดสอบความรูความ

เขาใจหลังการเขารวมโครงการ และไดนำมาทดสอบ
คาสถิติ  t – test แบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกอนและหลังการเขารวมโครงการ  พบวา 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการ
สรางระบบพี่เล้ียง Coaching & Mentoring  กอน
และหลังการเขารวมโครงการครูแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม
โครงการสอดคลองกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ (2540
:บทคัดยอ) พบวาหลังผานการฝกอบรมแลว ผูผาน
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจมากกวาเม่ือกอน
เขาฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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