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การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
Evaluation on Teacher Development Project by Coaching & Mentoring : Kanchanaburi
Primary Educational Service Area Office 3
*

มาเรียม นิลพันธุ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2) เพื่อประเมิน
กระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการ
นาเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร 3) เพื่อ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 จานวน 100 คน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน และ
ครูผู้สอน จานวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2)
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการและปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน 3)
แบบสอบถามสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 4) แบบการประเมินผลการพัฒนาครูตามสมรรถนะการสอน (สาหรับครู)
5) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาครู (สาหรับสัมภาษณ์ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3) และ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศและติดตามการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t (t–test for Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หลังเข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อโครงการโดยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านที่มากที่สุด คือ ด้านวิทยากรและการบรรยาย ความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ พี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) พบว่า
ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ความเหมาะสมของหลักสูตร คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยเห็นว่า กระบวนการพัฒนาครูตาม
กระบวนการพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) มีความเหมาะสมมาก เนื้อหาในการจัดอบรมดีมาก เพราะช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครู พัฒนาทักษะการวิจัยให้แก่ครู ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ ในการพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนได้ จ ริง ผลการประเมิ น สมรรถนะผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา และ
ศึกษานิเทศก์ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพสูงสุด คื อ เรื่อง
*
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เกี่ย วกับ “ความเหมาะสมของ กลยุ ทธ์ แนวทาง วิ ธีการ รูป แบบ ระบบการเป็น พี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน” ความคิดเห็นของวิทยากรที่มีต่อ
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) พบว่า การเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรมดีเนื้อหาครบถ้วน สามารถทาได้ทันเวลาที่กาหนด แต่ผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาและอุปสรรค
ในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท
คาสาคัญ :
1. การประเมินโครงการ
2. การพัฒนาครู
3. ระบบพี่เลี้ยง
4. การวิจัยในชั้นเรียน
Abstract

The purposes of this research were, 1) to evaluate the results of developing project
to enhance teachers quality supervisors’ on individually learning achievement, 2) to evaluate
the operating processes to enhance teachers quality in teaching and learning activities,
lecturing and presenting, teaching materials, assessment and curriculum management, 3) to
study the problems and obstacles of the operating processes to enhance teachers quality.
The population and informant persons were 100 participants (10 administrators, 10 supervisors
and 80 teachers) in evaluation project for developing the teachers quality by using the process
of coaching & mentoring system under Kanchanaburi primary educational service area office 3.
The research instruments consisted of 1) pre–test and post–test in action research, 2) opened
and closed questionnaire of project, 3) questionnaire for the participants of project,
4) assessment forms for teachers, 5) the project interview form (for the director of
Kanchanaburi primary educational service area office/ the vice the director of primary
educational service And assistant director area office) and the director of supervisors group.
The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t – test for
dependent samples and content analysis.
The research results were as follows; administrators, supervisors and teachers under
Kanchanaburi primary educational service area office 3 after training had achievement of
classroom action research higher before joined the project statistically significant at .05 level.
The trainees had opinion toward the project were in high level. The opinion average scores
that most at the trainers and presentation. The opinion toward the curriculum of developing
teachers by using the process of coaching & mentoring system found that the trainees had
overall opinion in high level, the highest opinion were the curriculum, handbook, medias and
document for training. Their opinioned about the process to develop teachers by using the
process of coaching & mentoring was suitable at high level. The contents of training were the
best because it used to enhance their cognition to develop research skills for the teachers.
They had chanced to develop themselves and keep their knowledge to develop teaching in
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real live. The evaluation competency of directors and supervisors found that at good level, the
subject that had the highest quality was the suitable of strategy, guideline, approach, coaching
& mentoring system could to develop competencies for action research skills. The opinion of
trainers toward teachers development project by coaching & mentoring found that the
preparing for document to train are very good and could in time, but the trainees had
problems and obstacles about to write research report.
Keywords: 1. Project Evaluation
2. Teacher Development
3. Coaching & Mentoring
4. Classroom Action Research
บทนา

การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัฒ น์ (Globalization) ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี คุณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้น และการศึ กษาควรมี การพั ฒ นาอยู่ เ สมอ เพื่ อท าให้
ทรัพยากรมนุษย์มีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และการศึกษายังเป็ นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก
ทรัพยากร แรงงาน และทุน ซึ่งถือได้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้น การศึกษายังเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ การปลูกฝัง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง ตลอดจนการศึกษายังเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน ทั้งความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนการเสริมสร้างและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป (รสรินทร์ อมรรัตน์, 2545) ซึ่งภิญโญ สาธร (2524) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า “การ
ลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมือง ผลที่ได้จากการลงทุนเพื่อการศึกษามีค่า
มากกว่าผลของการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทุกชนิด ผลที่ได้คือความมีคุณภาพของคน” นอกจากนี้ ชนิตา รักษ์
พลเมือง (2532) ได้กล่าวว่า “การศึกษาได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกหรือวิถีทาง (Means) อันมีประสิทธิภาพ
อั น หนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ บ รรลุ จุ ด หมาย (Ends) แห่ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามเป้ า หมายของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีความเห็นโดยทั่วไปว่าการพัฒนาคนจ าเป็นต้องมีการศึกษา และการศึกษาคือ “บันได” ไปสู่
ความสาเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์” การฝึกอบรมเป็นการ
ให้การศึกษาตลอดชีวิตประเภทหนึ่งสาหรับทุกคนโดยไม่จากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา เป็นการเพิ่มพูน
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทางาน ซึ่ง วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา พฤติกรรมของบุคคลในองค์การโดยการให้บุคคล เรียนรู้ เข้าใจ ให้
เกิดทักษะ มีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง หรือพึงปรารถนาขององค์การ อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจะ
ประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยความพร้อมทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการฝึกปฏิบัติ ที่ต้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ
รัฐบาลโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
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คุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายตามลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และให้เป็นไปตามความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วม
เป็นคู่พัฒนา ภายใต้รูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training) และมีการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบสนับสนุนที่เน้นรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) โดย
ให้เน้น การพั ฒนาเพื่อเสริม สร้า งจิ ต วิ ญญาณและอุด มการณ์ของความเป็ นครู การพั ฒ นาผู้ เรีย นให้มี ความรู้
ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวบกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบ จัดทา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ให้ครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน แล้วจึง
ประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา แล้วดาเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตร โดยกาหนดกรอบระยะเวลาในการ
พั ฒ นาไม่ น้ อ ยกว่ า 5 วั น ดั ง นี้ (1) กิ จ กรรมการอบรมเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเน้ น ด้ า นเนื้ อ หาและ
กระบวนการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง พร้อมฝึกให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และต้องมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามประเมินผลอย่างมีระบบ
การดาเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring จัด
ว่าเป็นโครงการที่พัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความต้องการจาเป็นของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างดี ดัง นั้น
จาเป็นต้องมีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นกลไกสาคัญในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศใน
การตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าของการดาเนินงานโครงการต่างๆ ในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบจะทาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ทราบว่าโครงการนี้สามารถบรรลุวั ตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีความ
เหมาะสมในด้า นต่ างๆ หรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงปั ญหาอุป สรรคที่ เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะที่มีต่ อโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อจะได้นาผลจากการศึกษาไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร
ตลอดจนการดาเนิ นการเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนาผลจากการศึกษาไปแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการจัดโครงการฝึกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อไปด้วย
จากการดาเนินการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตามระดับชั้นที่สอนและเป็นไปตามนโยบาย
ทิศทาง จุ ดเน้น ของ สพฐ. ในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร
ร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และสร้าง
หรือพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะความรู้ตามเนื้อหารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือบูรณาการสาระใน
ระดับผู้เรียนขั้นต้น สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา สายงาน ออกแบบ จัดทาและพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และวิธีการพัฒนาครู จัดกิจกรรมการพัฒนาครูตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละเขต
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พื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามที่กาหนดจัดทาคู่มือ องค์ประกอบ โครงสร้าง วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน
ของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และครูที่เข้า
รับการพัฒนาทุกคน มีการดาเนินการประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา ดาเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตร เน้น
รูปแบบการพัฒนา ฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training) และสนับสนุนการพัฒนาการ
สอนของครูในรูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) และเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy , Numeracy และ Reasoning
Ability ที่เหมาะสมกับระดับชั้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
การให้การฝึกอบรมหรือพัฒนา ให้ครอบคลุมความรู้ เนื้อหาและสมรรถนะทางด้านการจัด การเรียนรู้ของครูตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วัน และดาเนินการพัฒนาในวันหยุด ดังนี้
จัดกิจกรรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วัน ตลอดจน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาจานวน 3 ครั้ง พร้อมฝึกให้ครูทา วิจัยในชั้นเรียน ศึกษานิเทศก์และ
ผู้บริหารเรียนรู้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching) จัดให้มีกระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผล ทา
การประเมินและติดตามผลตลอดการพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา และจัดทารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาส่ง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป
วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่ อประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของโครงการยกระดั บ คุณ ภาพครูทั้ ง ระบบในด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
2. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตร
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น โดยผู้ วิ จั ย ศึกษาความคิด เห็น ของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้องกับ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านต่างๆ และมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุ ณ ภาพครูทั้ ง ระบบ สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 3 จ านวน 100 คน
ประกอบด้วยผู้บริหาร จานวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน และครูระดับประถมศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จานวน 80 คน จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ เรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียน 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดาเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน 3)
แบบสอบถามสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 4) แบบการประเมินผลการพัฒนาครูตามสมรรถนะสาหรับครู 5) แบบ
453

ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2557

สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาครู สาหรับสัมภาษณ์ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศและติดตามการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริมด้วยข้อมูล
เชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสถิติทดสอบ t (t – test for Dependent Samples)
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หลังเข้าร่วม
โครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบด้วย
2.1 ผลการประเมินหลังการจัดอบรมให้ความรู้ ในด้านความเหมาะสมของหลักสูตร วิทยากร
และการบรรยาย และด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
คิดเห็นต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านที่มากที่สุด คือ ด้านวิ ทยากรและการบรรยาย ในประเด็น “การเปิดโอกาสให้
ซักถามและความชัดเจนในการตอบปัญหา” รองลงมาเป็นด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ ใน
ประเด็น “ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ” และด้านความเหมาะสมของหลักสูตรในประเด็น “เนื้อหา
และการนาเสนอเนื้อหา” นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมของหลักสูตรว่า ควรจัด
ครูทุกกลุ่มสาระมาอบรม และจัดกลุ่มโดยจาแนกตามระดับการศึกษา ควรมีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท
เป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมดู และเน้นการพัฒนาครูให้แก้ปัญหาที่แท้จริง ด้านการบริหารจัดการโครงการควรจัด
อบรมในช่ วงวั นจัน ทร์ – ศุกร์ และเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น และสิ่งที่ ผู้เข้ารับ การอบรม มี ความ
ต้องการให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมในครั้งต่อไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางานครูเพื่อ
ทาวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการเขียนโครงการหรือโครงงาน เรื่องเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การจัดทาแผนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ การสร้างแบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นจากปัญ หาที่เกิด ในโรงเรีย น สอนอย่ า งไร : ทักษะกระบวนการศึกษาของนักเรีย น
ประถมศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดทาสื่อและนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมแบบฝึกหรือชุดฝึก การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
2.2 ผลการประเมินหลักสูตรหลังการพัฒนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร คู่มือ สื่อ
และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการทั้งโครงการ (อบรม 2
วั น /นิ เ ทศ ติ ด ตาม 3 ครั้ ง ) ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ / การวิ จั ย ชั้ น เรี ย นตามเนื้ อ หาที่ อ บรม
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ สพฐ.กาหนด และการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ.กาหนด แบ่งออกเป็น
2.2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของหลักสูตร คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม รองลงมา คือ ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ.
กาหนดได้ สาหรับความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินการทั้งโครงการโดยการอบรม 2 วันและมีการนิเทศ
ติดตามจานวน 3 ครั้ง) ซึ่งมีระยะเวลาการติดตามเน้นช่วงเวลามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด นอกจากนี้ ครูผู้
เข้ารับการอบรมยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการ
(Coaching & Mentoring) โดยเห็นว่า มีความเหมาะสมมาก เนื้อหาในการจัดอบรมดีมาก เพราะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ครู พัฒนาทักษะการวิจัยให้แก่ครู ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนได้จริง จุดเด่นจุดด้อยในการดาเนินโครงการ เห็นว่า โครงการนี้มีจุดเด่น อยู่ที่ครูมี
ความรู้ในด้านกระบวนการทาวิจัย และนักเรียนได้รับการพัฒนา ส่วน จุดด้อย คือ ระยะเวลาในการจัดอบรมมี
น้อยเกินไป และครูบางคนไม่มีความรู้ด้านการวิจัย ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการคือ การสื่อสารระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์ทาได้ลาบาก ครูขาดทักษะและความรู้ที่ชัดเจนในการทารูปเล่มเอกสารงานวิจัย
เวลาในการทาวิจัยของครูไม่ค่อยมี การจัดการอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ทาให้ไม่ทั่วถึง และครูผู้เข้ารับการอบรมส่วน
ใหญ่เห็นว่า ควรจัดโครงการนี้ โดยจัดในลักษณะเดิม แต่เพิ่มเวลาในการอบรมมากขึ้น ควรเน้น 3 – 5 วัน หรือ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูทั้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และจัดเวลาสาหรับการให้คาปรึกษามากขึ้น โดยเน้นให้
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ ติดตามให้คาปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด
2.2.2 ผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพสูงสุด คือ เรื่องเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของ
กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน” และเรื่อง “ความเหมาะสมของการรายงานผลการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน”
รองลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของแผนการพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)” ส่วนเรื่อง
เกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)” มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับคุณภาพน้อยที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความ
เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ว่า มีความเหมาะสม
ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ เสนอให้กระจายโรงเรียนละ1 คน การใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เป็นเรื่องที่
มีความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน จุดเด่นจุดด้อยในการ
ดาเนินโครงการเห็นว่ามีจุดเด่น คือ ได้คณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และมีช่วงเวลาในการติดตาม
ผลเพื่อพัฒนา จุดด้อย คือ ระยะทาง และระยะเวลาเป็นอุปสรรคในการทางาน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน
โครงการ คือ การมีข้อจากัดเรื่องเวลาในการให้ความรู้ และการเขียนรายงานครูที่เข้าร่วมโครงการควรมีความรู้
พื้นฐานด้านงานวิจัย และการกากับ ติดตามเป็นอุปสรรคที่สาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความ
คิดเห็นว่าควรจัดโครงการนี้อีกเนื่องจากเป็นการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ แต่ให้กระจายกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนละ 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการทาวิจัยในชั้นเรียน หรืออาจจัดเป็นรุ่นๆอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้นการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
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2.2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อ
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring พบว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อครู และนักเรียนอย่างยั่งยืน จุดประสงค์ของ
โครงการ หลักสูตร รายวิชา เนื้อหาวิชา ระยะเวลาการฝึกอบรมในชั้นเรียนและระหว่างปฏิบัติการสอน มี
ความเหมาะสม จุดประสงค์ของโครงการดีมาก ทุกคนมีความตั้งใจในการดาเนินงาน ทางานอย่างเต็มที่สอดคล้อง
กับวิธีดาเนินการ กระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหาร
จัดการหลักสูตร มีความพร้อม และเหมาะสม วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นครูสูงมาก แต่มี
เวลาค่อนข้างน้อยในการติดตามดูแล กระบวนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่ครูในเรื่องการมีระบบ
สนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ส่งเสริมให้ครูฝึกปฏิบัติการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน (Classroom Action Research) มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะได้รับ การแนะนาติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิดตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาของตนเอง กระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผล มี
ความเหมาะสมดี แต่ส่วนใหญ่ติดขัดในเรื่องเวลาและการเดินทาง สิ่งที่คิดว่าเป็นจุดเด่นในการดาเนินโครงการนี้
คือ ทุกคนได้รับความรู้และปฏิบัติจริง เข้าใจปัญหาและการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ได้พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการนี้คือ ผู้ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ยังมีความรู้ความสามารถ
ไม่เพียงพอ ขาดความมั่นใจในตนเองทาให้การเสนอแนะให้ความรู้ครูไม่เต็มที่ การบริหารจัดการโครงการในครั้ง
ต่อไป ควรขยายกลุ่มเป้าหมายและเวลาในการจัดทาโครงการให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนได้ การดาเนินโครงการนี้จะเกิดสัมฤทธิผลในด้าน ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะ
ตามความมุ่งหมายของโครงการได้ โดยส่งเสริมให้ครูมีทักษะ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีความมั่นใจในการทาวิจัย
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ทาหน้าที่ พี่เลี้ยง (Coaching) ควรได้รับการอบรมอย่าง
เข้มข้นก่อนมาทาหน้าที่โดยเฉพาะเนื้อหาด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน ควรจัดอบรมให้ความรู้โดยแยกกลุ่มครูออก
จากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) โดยจัดอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่แม่นยา
และเพิ่มทักษะการเป็นผู้นิเทศมากขึ้น
2.2.4 ความคิดเห็นของวิทยากรที่มีต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ สร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching & Mentoring พบว่า การเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งเป็นประเด็นที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อยู่แล้ว การเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรมสามารถทาได้ทันเวลาที่กาหนด ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการออกข้อสอบสาหรับใช้ประกอบการอบรม
ระยะเวลาในการอบรมและการนิเทศกากับติดตามค่อนข้างรวดเร็ว กระชั้นชิด ทาให้สมรรถภาพที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น ปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการดาเนินงานเป็นเรื่องของการเดินทาง
ในช่วงของการติดตามประเมินผลที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่ าเวลาที่ใช้ในการติดตามแนะนาให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และช่วงระยะเวลาในการตรวจผลงานของครูผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยมาก ครูส่วน
ใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจงานที่ปฏิบัติเพียงพอ ไม่เข้าใจประเด็นที่แนะนา และส่งงานไม่ทันตามกาหนดเวลา ครูบาง
คนไม่สามารถค้นหาข้อมูลมาประกอบการทาวิจัยได้ บางคนใช้งานเดิมมาเป็นแบบอย่างในการทางานส่ง บางคน
ยังกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยไม่ได้ แต่ก็พบว่าครูผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความสนใจและตั้งใจระหว่าง
การเข้ารับการอบรมดีมาก
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3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบ
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ในการเขียนรายงานการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ การเขียนชื่อเรื่อง พบว่า บางเล่มยังตั้ง
ชื่อได้ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ดาเนินการวิจัย เช่น จะศึกษาตัวแปรตาม โดยใช้ตัวแปรต้น ซึ่งควรปรั บเป็นการ
พัฒนา (ตัวแปรต้น) เพื่อส่งเสริมหรือเสริมสร้าง (ตัวแปรตาม) การเขียนบทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ค่อนข้างกระชับ สั้นเกินไป ขาดใจความ ขาดประเด็นที่บ่งชี้ถึงปัญหา และขาดข้อมูล
ประกอบการนาเสนอ วัตถุประสงค์ พบว่า ส่วนหนึ่งกาหนดวัตถุประสงค์ไม่ตรงกับสิ่งที่ดาเนินการ และมีความ
ซ้าซ้อน เช่น ข้อ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ข้อ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น และบางเล่มมีวัตถุประสงค์เพียง
ประเด็นเดียวทั้งที่ในเล่มมีการดาเนินการวัดตัวแปรตามตัวอื่น ขอบเขตการวิจัย งานวิจัยบางเล่มระบุขอบเขต
ด้านประชากรและตัวอย่างเหมือนกัน ทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสน บางเล่มยังระบุตัวแปรต้น/ตามไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน และนิยามศัพท์ พบว่า การเขียนนิยามศัพท์ไม่ครบถ้วน การเขียนนิยามศัพท์ไม่เป็นเชิงปฏิบัติการ บทที่
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าวรรณกรรม ยังไม่ครบถ้วน บางเล่มมีเพียงประเด็นเดีย ว และไม่พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดาเนินการประเมิน ส่วนใหญ่ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย
โดยเฉพาะเครื่องมือ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุเป็นข้อๆ สั้นๆ จนขาดความละเอียด ไม่บ่งชี้การตรวจสอบและแสดงค่า
คุณภาพเครื่องมือ และบางเล่มไม่ระบุแบบแผนการวิ จัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ยังไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย การรายงานผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การใช้
สถิติยังไม่ถูกต้อง การเสนอผลยังขาดการแปลผล บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่ไม่พบ
การอภิปรายผล การเขียนข้อเสนอแนะควรเขียนเป็นรูปธรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ และบรรณานุกรมไม่
ครบถ้วน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ผู้บ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูสั ง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 หลังเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิจัยในชั้น
เรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านที่มากที่สุด คือ ด้ านวิทยากรและการบรรยาย ในประเด็น การ
เปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนในการตอบปัญหา
2.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดคือ ความ
เหมาะสมของหลักสูตร คู่มื อ สื่ อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม และเห็น ว่า กระบวนการเป็นพี่ เลี้ย ง
(Coaching & Mentoring) ที่ใช้ในการพัฒนาครู มีความเหมาะสมมาก
2.3 ผู้บริหารเขตพื้นที่ การศึกษา และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยพบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
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จุดประสงค์ของโครงการ หลักสูตร รายวิชา เนื้อหาวิชา ระยะเวลาการฝึกอบรมในชั้นเรียนและระหว่าง
ปฏิบัติการสอน กระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหาร
จัดการหลักสูตรมีความเหมาะสมชัดเจน วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นครูสูงมาก แต่มีเวลา
ค่ อนข้า งน้ อยในการติ ด ตามดู แ ล มี ความเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ครู ไ ด้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ การ วิ จั ย ในชั้ น เรีย น
กระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมดี แต่ส่วนใหญ่ติดขัดในเรื่องเวลาและการเดินทาง
2.4 ความคิดเห็นของวิทยากรที่มีต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring) พบว่า การเตรียมเอกสารประกอบการอบรมสามารถทาได้ทันเวลาที่กาหนด การออก
ข้อสอบและระยะเวลาสาหรับใช้ประกอบการอบรม และนิเทศกากับติดตามค่อนข้างรวดเร็ว กระชั้นชิด
3. ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ พบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคในการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมานาเสนอในรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท
และมีข้อเสนอแนะให้มีพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท
อภิปรายผล
จากผลการประเมินพบว่ า ผู้ บริหารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์ และครูสั งกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หลังเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้ งระบบโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านที่มากที่สุด คือ ด้าน
วิทยากรและการบรรยาย ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนในการตอบปัญหา ครูผู้เข้ารับการ
อบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของหลักสูตร คู่มือ สื่อ และ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถาบันผลิตครูที่ทาหน้าที่นิเทศ ติดตามให้คาปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงครูและมีประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของยุทธนา พันธ์มี(2552) ได้ ประเมินผล
โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พบว่าผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 100 มีความพึงพอใจของต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.30
สามารถนาความรู้ไปใช้ ร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นว่ากระบวนการพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ที่ใช้
ในการพัฒนาครู มีความเหมาะสมมาก ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อโครงการ
พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยพบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ฝึกอบรม จุดประสงค์ของโครงการหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาวิชา ระยะเวลาการฝึกอบรมในชั้นเรียนและ
ระหว่างปฏิบัติการสอน กระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตรมีความเหมาะสมชัดเจน วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นครูสูงมาก มีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งส่งเสริมให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผล มี
ความเหมาะสมดี ครูสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งนี้เป็น การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียน
ในขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training) เป็นการฝึกอบรมในงานสามารถช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สูงขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ครูสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยที่ไม่แยกการวิจัยออกจากการเรียนการสอน รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 24ข้อ 5 ที่ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทาให้การเรียนการสอน และองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุบลวรรณ
โตอวยพร (2555) ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา พบว่าผลการดาเนิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เกิดการติดตามช่วยเหลือ (Mentoring) ซึ่ง
เป็นการนาเสนองานที่ประสบความสาเร็จจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมขององค์ประกอบของ
กระบวนการ
การติดตามช่วยเหลือระหว่างครูกับครู เป็นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้อย่าง
มืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสมาชิกให้มีช่องว่างระหว่าง
กันได้น้อยระหว่างรุ่นพี่ที่จะสามารถแบ่งปันประสบการณ์เฉพาะทางให้กับรุ่นน้องมีการศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน
สาหรับการติดตามช่วยเหลือ กาหนดจุดประสงค์ของการพัฒนาการติดตามช่วยเหลือแนะนาบทบาทของการ
ติดตามช่วยเหลือการสังเกตเยี่ยมเยียนชั้นเรียนการพูดคุยหาเหตุผล การสอนงาน สรุปให้ข้อเสนอแนะ และการ
ติดตามผลอย่างเป็นระบบร่วมกับระบบพี่เลี้ยงที่เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
กับบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูง กว่าจะทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
แนะนาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทางานให้กับบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสอนงานมีความรู้ ทักษะ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน การสอนงานมีความสาคัญมากในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะเป็นไป
ตามที่องค์กรต้องการ เพราะทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันรวดเร็ว
(Sweeney, 2013) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพันธ์ มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนงานและผู้รับการสอนงาน อาจเป็นลักษณะรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก
และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับผู้รับการสอนงานให้มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่าสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง การสอนงาน (Coaching) เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่
กาหนดขึ้นซึ่งต้องมีการตกลงและยอมรับร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและต่อองค์กรและในการ
สอนงานดังกล่าวต้องชี้แจงทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอนงาน ยอมรับซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของไนท์ (Knight ,2009) ที่ให้ความสาคัญการสอนงานว่ามีความจาเป็นมากในระบบโรงเรียน เพราะจะ
ทาให้การเรียนมีคุณภาพ ช่วยพัฒนาการสอนของครู และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาครูจึงมี
ความจาเป็นมากในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูได้รับความรู้ ใหม่ๆและนาความรู้และประสบการณ์ไปแก้ปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งก็คือกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนนั่นเอง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนาโครงการไปใช้
1. ควรมีการขยายผลโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโดยขยายให้ครอบคลุมครูที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ควรมีการจัดกลุ่มผู้เข้าอบรม
จาแนกตามประเภทได้แก่ระดับการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์การทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการเป็น พี่เลี้ยงผู้สอนงาน (Coaching and
Mentoring) ควรเป็นผู้บริหารของโรงเรียนที่ครูที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานอยู่และเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีการ
นิเทศอยู่เดิม
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ควรจัดโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring และควรมีการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) จากผู้นิเทศภายนอก หรือให้ครูสามารถเลือกผู้นิเทศได้ตามความต้องการ
4. การจัดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoringต่อไป
ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการทาวิจัยในชั้นเรียนสาหรับคุณครูและมี การขยายช่วงเวลาการนิเทศแบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring) ให้มากขึ้น
5. กระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อให้ครูสามารถ
ทาวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสมมากทาให้สามารถออกแบบรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
ได้ทาให้ผู้นิเทศมั่นใจขึ้น ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring อีกโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริหารและศึกษานิเทศก์
6. ควรจัดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring โดย
เน้นการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ในลักษณะของการนิเทศแบบผสมผสานเทคโนโลยี จากระบบ
เครือข่าย Social Network เช่น Tango, Line, Facebook เป็นต้น
7. ผู้นิเทศในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ เขตพื้นที่การศึกษาควรมีแนวทาง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน
การนิเทศในลักษณะเดียวกัน
8. ผู้นิเทศควรพัฒนารูปแบบ แนวทาง กลยุทธ์ วิธีการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนให้เหมาะกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินโครงการโดยศึกษาผลของโครงการที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เกิด
จากการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
2. ควรมีการประเมินผลโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอด ขยายผลของ
โครงการที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching & Mentoring เพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
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