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การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2
An Evaluation Project for Developing the Teacher Quality by Using
the Process of Coaching & Mentoring System: Nakhon Pathom
Primary Educational Service Area Office 2
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ1
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินกระบวนการดาเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุ/
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร (2) ประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล และ (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการดาเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้แบบประเมินปลายปิดและปลายเปิด แบบทดสอบ Pre – test และ Post – test
แบบประเมินความสามารถในการจัดทา Action Research วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (
X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า
1. การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ครูผู้ส อนมี ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนิ นโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) ส่วนผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .31) และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44) ตามลาดับ
2. การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม
ครูมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ ง Coaching &
Mentoring
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ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57)
2.3 ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รบั จากโครงการ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ และครูยังได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น
3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
3.1 ปัญหาและอุปสรรค
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1)
ระยะเวลาน้อยทาให้การนานวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (2) ครูมีภาระงานอื่น
มากทาให้โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการดาเนินโครงการยัง
น้อย (4) การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ชานาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอน
ด้วยวิธีการนี้จะทาให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน
3.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้
มีความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัย
เป็นเรื่องๆ (3) ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5)
ควรจัดในวันเสาร์และอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้
ครบกับครูทุกคนรวมถึงรุน่ ต่อๆ ไปด้วย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น
Abstract
The purposes of An Evaluation Project for Developing the Teacher Quality by Using the
Process of Coaching & Mentoring System: Nakhon Pathom Primary Educational Service Area
office 2 were 1) To evaluate the operating processes in raising teacher quality monitoring in
teaching and learning activities, lecturing and presenting, teaching materials, evaluation and
measurement and curriculum management. 2) To evaluate raising teacher quality supervisors’
on individually learning achievement. 3) Supervision on problems and barriers of the operating
processes of raising teacher quality by using opened and closed, Pre – test, Post – test, Action
Research assessment forms. The obtained data was analyzed by mean ( X ), standard deviation
(S.D.), t – Test for Dependent and content analysis.
The research results were as follows:
1. The evaluation of the operating processes in raising teacher quality.
2
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The teacher’s opinion in the operating processes in raising teacher quality were in
high level ( X =4.02 S.D. = .57), the executive’s opinion in the operating processes in raising
teacher quality were in high level ( X =2.89 S.D. = .31), The educational supervisor’s opinion in
the operating processes in raising teacher quality were in high level ( X =2.75 S.D. = .44) as
respectively.
2. The evaluation of the overall processes in raising teacher quality.
2.1 A comparative of pre – test and post – test score.
The teacher’s post – test average score ( X ) were 27.25 S.D. = 3.50 higher
than pre – test average score ( X ) were 17.33 S.D. = 4.50. It was statistically significant at .01.
2.2 An Evaluation Project for Developing the Teacher Quality by using the process
of Coaching & Mentoring System
The teacher’s opinion in the Project for Developing the Teacher Quality by
using the process of Coaching & Mentoring System were in high level ( X =4.14 S.D. = .57)
2.3 The Project understanding and benefit.
The executives, The educational supervisors and the teachers comments in
Project for Developing the Teacher Quality by using the process of Coaching & Mentoring
System that this project was profitable its created new teaching methods and self development.
3. The study of problems and barriers of the operating processes
3.1 The problems and barriers
Most of The executives, The educational supervisors and the teachers
comments in Project for Developing the Teacher Quality by using the process of Coaching &
Mentoring System problems that (1) The limitations of time was impact for the use of
innovation adoption (2) The teacher others workload was impact for the efficient of the project
(3) The less of public relations and cooperation (4) The proficiency of choosing teaching
techniques and (5) The real situation its take long time for teaching and preparing.
3.2 The suggestions
The suggestions of The executives, The educational supervisors and the
teachers comments in Project for Developing the Teacher Quality by using the process of
Coaching & Mentoring System problems were (1) Always have the project’s continued and
updated (2) Should be specified by each research (3) Should be build school networking (4)
Always continually the teacher supervision (5) Should be provide at the end of semester (6)
The teacher should have much more time to preparation (7) Should be extend to all
concerned and (8) The training should focused on practicing.
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บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (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 และการศึกษายังเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก
ทรัพยากร แรงงาน และทุน ซึ่งถือได้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้น การศึกษายังเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ ปลูกฝังความมี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง ตลอดจนการศึกษายังเป็นการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
ทั้งความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนการเสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่ตลอดไป (รสรินทร์ อมรรัตน์, 2545) โดยที่ จาตุรนต์ ฉายแสง (2556) กล่าวว่า การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญมากและขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่
สาคัญของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา
เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจากการปฏิวัติด้าน
ดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทาให้โลกทั้ง
โลกเชื่ อมโยงและสื่ อสารถึง กั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จ าเป็ น ต้ องสร้ า งและพั ฒ นาให้ค นเป็ น ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ประเทศพั ฒ นาในระดั บ ที่สู ง ขึ้น ซึ่ ง
ธั ญ ญลั กษณ์ วี ระสมบั ติ (2546) กล่ า วว่ า กระบวนการเรีย นรู้ที่
เหมาะสมและเป็นแนวทางซึ่งจะช่วย จัดเตรียมกาลังคนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่าง
ดีคือ “การฝึกอบรม” ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทาให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์หลายด้าน
โดยการฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตประเภทหนึ่งสาหรับทุกคนโดยไม่จากัดเพศ อายุ และ
วุฒิการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทางาน ซึ่ง วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้
กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา พฤติกรรมของบุคคลในองค์การโดยการให้
บุคคล เรียนรู้ เข้าใจ ให้เกิดทักษะ มีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง หรือพึงปรารถนาขององค์การ
อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจะประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นั้น จาเป็นต้องอาศัยความพร้อมทั้ง
ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ ที่ต้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็น
ระบบ
รัฐบาลโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching และให้เป็นไปตามความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วม
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เป็นคู่พัฒนา การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบตั ิการสอน (On the Job Training)
และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring โดยให้เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy
และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวบกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ วยการ
ออกแบบ จัดทา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน แล้วจึงประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา แล้ว
ดาเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตร โดยกาหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วันดังนี้ (1) กิจกรรม
Classroom เน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง พร้อมฝึกให้ครูทา Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) และจะต้องมีกระบวนการ
นิเทศ ติดตามประเมินผลด้วย
โดยการดาเนินโครงการต่างๆ นั้นจาเป็นต้องมีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็น
กลไกสาคัญในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศในการตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าของการดาเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็เช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบจะทาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบว่าโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ หรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อจะได้นาผลจากการศึกษาไป
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการดาเนินการเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนาผลจาก
การศึกษาไปแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการจัดโครงการฝึกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อไปได้
ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากรและวิธีการนาเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตร
2. เพื่ อประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของโครงการยกระดั บ คุณ ภาพครูทั้ ง ระบบในด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบในด้านต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ขอบเขตประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
5
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1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดาเนินโครงการและ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จานวน 100 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 76 ฉบับ
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ Pre - test และ Post - test
ประชากรในส่วนนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จานวน 100 คน ซึ่งจะ
ทาการทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ และทาการทดสอบ
Post - test ในวันสุดท้ายของการอบรม และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านต่างๆ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. กระบวนการดาเนิน
โครงการ

รายละเอียด
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรและวิธีการนาเสนอ
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการโครงการ

2. ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

3. ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดาเนิน
โครงการในด้าน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรและวิธีการนาเสนอ
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการโครงการ

6

ตัวชี้วัด
1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. ความเหมาะสมของวิทยากรและวิธีการ
นาเสนอ
3. ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เอกสารประกอบการสอน
4. ความเหมาะสมของการวัดและ
ประเมินผล
5. ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
หลักสูตร
1. ผลทดสอบ Pre - test และ Post - test
2. ความสามารถในการจัดทา Action
Research (วิจัยในชั้นเรียน)
3. ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ
1. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องวิทยากรและ
วิธีการนาเสนอ
3. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์
และเอกสารประกอบการสอน
4. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการวัดและ
ประเมินผล
5. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด คือ
(1) แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการและปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน จานวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ย วกับสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมี ลักษณะเป็น แบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเติมคาสั้นๆ ลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการและปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยการประเมินใน 5 องค์ประกอบคือ
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 วิทยากรและวิธีการนาเสนอ
2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน
2.4 การวัดและประเมินผล
2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อ
คาถามปลายเปิด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ย วกับสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมี ลักษณะเป็น แบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเติมคาสั้นๆ ลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการและปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยการประเมินใน 5 องค์ประกอบคือ
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 วิทยากรและวิธีการนาเสนอ
2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน
2.4 การวัดและประเมินผล
2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อคาถาม
ปลายเปิด
(2) แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test
เป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre – test) จานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบความรู้หลัง
เรียน (Post – test) จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
(3) แบบประเมินความสามารถในการจัดทา Action Research (วิจัยในชั้นเรียน)
เป็นแบบประเมินความสามารถในการจัดทา Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบประเมินที่กาหนดระดับคะแนน (Rubric Score)
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
(1) ศึกษาวิ เคราะห์ เอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อเป็ น พื้ น ฐานในการกาหนด
องค์ประกอบของการประเมิน
(2) สร้างแบบประเมินตามขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
(3) นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ในด้านความครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสาคั ญตรงตามพฤติกรรมที่
ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมของสานวนภาษา หลังจากนั้นจึงนามาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์พร้อมนาไปเก็บข้อมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) การเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน
(1.1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมินและประโยชน์ที่ได้รับจากการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการตอบแบบ
ประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบประเมินกลับคืนด้วย โดยผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน
ในด้าน (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) วิทยากรและวิธีการนาเสนอ (3) วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร
ประกอบการสอน (4) การวัดและประเมินผล และ (5) การบริหารจัดการหลักสูตร โดยในส่วนของการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิทยากรและการนาเสนอนั้น ผู้ วิจัยให้ผู้เข้าอบรมตอบเมื่อสิ้นสุ ด
ระยะเวลาการอบรมของแต่ละเรื่อง ส่วนแบบประเมินเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน การ
วัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม
ทันที โดยผู้วิจัยรับแบบประเมินในแต่ละส่วนคืนด้วยตนเอง
(1.2) ในส่วนของคณะกรรมการดาเนินงานโครงการนั้น ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
พร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการทุกท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินและประโยชน์ที่
ได้รับจากการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการตอบแบบประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบ
ประเมินกลับคืนด้วย
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test
(2.1) ผู้วิจัยนาแบบสอบที่จัดเตรียมไว้ให้สาหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมให้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทดสอบ Pre - test และ Post test และกาหนดหมายเลขของแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบ
(2.2) ทาการทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ
(2.3) ทาการทดสอบ Post - test ในวันสุดท้ายของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ
(2.4) ตรวจให้คะแนน Pre - test และ Post - test ตามเฉลยที่ให้ไว้ ทาให้ได้คะแนนสอบ
ก่อนการเข้าร่วมโครงการ (PRE) และคะแนนสอบหลังการเข้าร่วมโครงการ (POST)
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(3) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบประเมิ น ความสามารถในการจั ด ท า Action
Research (วิจัยในชั้นเรียน)
(3.1) ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความสามารถในการจัดทา Action Research (วิจัยในชั้น
เรียน) ด้วยตนเองพร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินงานโครงการทุกท่านซึ่งเป็นผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน
และประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินในครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบประเมิน
กลับคืนด้วย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้ งระบบในด้า นต่า งๆ โดยมี ผู้ เข้า ร่วมโครงการและคณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการเป็ น หน่ว ยใน การ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) หลังจากได้รับแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส
และทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อคานวณหาค่าสถิติ ดังนี้
(1) การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิ นโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ (%) จาแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบประเมิน
(2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านต่างๆ โดย
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จาแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบ
ประเมิน ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best,
1981) มาใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
และในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ
สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2540) มาใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย
(3) การทดสอบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการ (PRE) และคะแนนสอบ
หลังการเข้าร่วมโครงการ (POST) โดยใช้สถิติทดสอบ t (t – test for Dependent Samples)
(4) การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดทา Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจัย
1. การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ครูผู้ส อนมี ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนิ นโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
“หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วท่านสามารถจัดการเรียนรู้/การวิจัยชั้นเรียนตามเนื้อหาที่อบรม” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
(4.06) รองลงมาคือ “ท่านสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ. กาหนด
ได้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) ตามลาดับ
ผู้บริหารมี ความคิด เห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้ง ระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
“แผนการ Coaching and Mentoring มีความเหมาะสม” และ “รายงานผลการ Coaching & Mentoring เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจั ยในชั้ นเรียนที่ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน” มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด (3.00)
รองลงมาคือ “กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน มีความเหมาะสม” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86) ตามลาดับ
และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า “แผนการ Coaching and Mentoring มีความเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00)
รองลงมาคือ “กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน มีความเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ตามลาดับ
2. การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring
ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) โดยในด้าน
วิทยากรและการบรรยายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47) รองลงมา
คือ ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53) และด้าน
ความเหมาะสมของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49) ตามลาดับ หากพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านจะพบว่า
(1) ด้านความเหมาะสมของหลักสูตรพบว่า “การจัดรูปเล่มของเอกสารประกอบการอบรม”
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.29) รองลงมาคือ “เอกสารประกอบการอบรมสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
การปฏิบัติและการนาไปประยุกต์ใช้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ตามลาดับ
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นอกจากนี้หากพิจ ารณาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ย ง
Coaching & Mentoring พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring ภายหลังการฝึกอบรมก่อนการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 แต่มี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ภายหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
(2) ด้านวิทยากรและการบรรยายพบว่า “วิทยากรมีมุมมองแนวคิดที่ทันสมัย สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติ ” มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด (4.28) รองลงมาคือ “การเปิดโอกาสให้ซั กถามและความชัดเจนในการตอบ
ปัญหา” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) ตามลาดับ
(3) ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพบว่า “การอานวยความสะดวกในการอบ” มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.23) รองลงมาคือ “คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ตามลาดับ
2.3 ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เกี่ ย วกับ เทคนิ ค การสอนแบบใหม่ และครู ยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองมากขึ้น แต่ ก็ยั ง มี ข้อ จ ากั ด ในเรื่อ งการ
ประสานงานในทางตรงและทางเอกสารที่ยังไม่ทั่วถึง และระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างกระชั้นชิด อีกทั้ง
ระยะเวลาในการดาเนินการรวมถึงระยะเวลาในการนิเทศกากับติดตามที่ค่อนข้างน้อย ทาให้ความรู้ที่ได้รับอาจไม่
เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการขยายผลในระยะยาวจากรุ่นสู่รุ่น จากครู
แกนนา ซึ่งจะสามารถพัฒนาครูทั้งระบบ
3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1)
ระยะเวลาน้อยทาให้การนานวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (2) ครูมีภาระงานอื่น
มากทาให้โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการดาเนินโครงการยัง
น้อย (4) การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ชานาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอน
ด้วยวิธีการนี้จะทาให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน
3.2 ข้ อเสนอแนะในการด าเนินโครงการพั ฒ นาครูโ ดยใช้ ก ระบวนการสร้า งระบบพี่เ ลี้ ย ง
Coaching & Mentoring
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้
มีความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัย
เป็นเรื่องๆ (3) ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5)
ควรจัดในวันเสาร์และอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้
ครบกับครูทุกคนรวมถึงรุน่ ต่อๆ ไปด้วย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น
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อภิปรายผล
1. การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นของบุคลากรทางการศึกษา
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและเป็นโอกาสในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาที่ดี
2. การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
2.1 คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
ทั้งการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching และยังเน้นการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการ
สอน (On the Job Training) โดยให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring ซึ่งเน้นการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู สอดคล้องกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ (2540)
ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมิ นความคิดเห็นของนายทหารสัญ ญาบัตรเหล่าสารบรรณที่ มีต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ โดยมุ่งประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความสัมฤทธิผล
ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่ าสารบรรณ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ประสบความสาเร็จด้วยดีตามที่กาหนดในวัตถุประสงค์ทุก
ประการ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมสามารถน าความรู้ ความสามารถที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ ก อบรมไปใช้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายทหารสารบรรณในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาภาวะผู้นาอีกด้วย โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าหลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเมื่อก่อนเข้า
ฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้ก ระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching &
Mentoring ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) โดยในด้าน
วิทยากรและการบรรยายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47) รองลงมา
คือ ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53) และด้าน
ความเหมาะสมของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49) ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลากรด้วย
วิธีการให้คาแนะนาและสอนงานแบบสองทาง (Two Way Communication) เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ
สมบัติ เดชบารุง (2538) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึ กอบรมวิ ช าผู้ กากับ ลู กเสื อของส านั กงานคณะกรรมการบริหารลู กเสื อแห่ง ชาติ ที่ พ บว่ า การประเมิ น ด้ า น
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กระบวนการ ผู้ให้การฝึกอบรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอเทคนิคการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมและ
การกากับดูแลของหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมร้อยละ 88.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
2.3 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ และครู ยังได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ
(2540) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ พบว่าการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ประสบความสาเร็จด้วยดีตามที่กาหนดใน
วัตถุประสงค์ทุกประการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติ
หน้าที่นายทหารสารบรรณในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาภาวะผู้นาอีกด้วย แต่ก็ยังมี
ข้อจากัดในเรื่องการประสานงานในทางตรงและทางเอกสารที่ยังไม่ทั่วถึง และระยะเวลาในการอบรมค่อนข้าง
กระชั้นชิด อีกทั้งระยะเวลาในการดาเนินการรวมถึงระยะเวลาในการนิเทศกากับติดตามที่ค่อนข้างน้อย ทาให้
ความรู้ที่ได้รับอาจไม่เต็มที่
3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) ระยะเวลา
น้อยทาให้การนานวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (2) ครูมีภาระงานอื่นมากทาให้
โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการดาเนินโครงการยังน้อย (4)
การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ชานาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอนด้วยวิธีการนี้
จะทาให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน ซึ่งสอดคล้องกับ วราวุธ สาลีสี ( 2551) ได้
ศึกษาการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่าการนาหลักสูตรไปใช้ยังไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการคิด
วิเคราะห์ ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า สื่อ อุปกรณ์ และนวัตกรรมการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอไม่ทันสมัย และขาด
ประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการพบว่าการประสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองยังไม่ทั่งถึงและการ
นิเทศติดตามประเมินผลยังไม่เป็นระบบ และด้านผลผลิต พบว่า พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมาจาก
หลากหลายพื้นที่ทาให้พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน การรับรู้และความสนในจึงต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริหาร
ศึกษานิ เทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่ วนใหญ่ ได้ ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนิน โครงการพัฒ นาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัยเป็นเรื่องๆ (3) ควรมี
การสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5) ควรจัดในวันเสาร์และ
อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้ครบกับครูทุกคน
รวมถึง รุ่นต่อๆ ไปด้ว ย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบั ติให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ดาราวรรณ
สุวรรณชฎ (2540) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ ซึ่งพบปัญหาในการฝึกอบรมจึงเสนอแนะให้จัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมในการฝึ ก อบรมที่ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกและอุ ป กรณ์ สื่ อ การสอนที่ มี ม าตรฐาน รวมทั้ ง เพิ่ ม
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาในการนิเทศมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นทางสานักงานเขตพื้นที่ ควรมี
การปรับระยะเวลาของโครงการให้ยาวนานมากขึ้นเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวครูและตัวผู้เรียน
2. จากผลการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่มีภารกิจอื่นๆ จานวนมาก เพราะฉะนั้นในการฝึกอบรม/ขณะ
พัฒนาผู้บริหารอาจจะหาแนวทางลดภาระด้านงานประจาเพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
3. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ครูส่ ว นใหญ่ เห็น โครงการนี้ เป็ น โครงการที่ เป็ นประโยชน์ แก่ครูและตั ว
นักเรียนในด้านเพิ่มพูนความทักษะเกี่ยวกับการสอนและนักเรียนรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนตามกระบวนการเรียน
การสอนแบบใหม่ จึงควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่
4. จากผลการวิจัยพบว่าอาจารย์นิเทศมีเวลาค่อนข้างจากัดในการนิเทศติดตาม เพราะฉะนั้นทาง
สานักงานเขตพื้นที่ อาจจะให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงควบคู่กับอาจารย์มหาวิทยาลัย
5. จากการผลการวิจัยพบว่าการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียนและกับมหาวิทยาลัย ยังไม่
คล่องตัว ท าให้การด าเนิน งานมี การติ ดขัด และกระชั้ นชิดมาก จนอาจจะเตรียมตัวไม่ทัน เพราะฉะนั้ นทาง
สานักงานเขตพื้นควรมีการชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน
6. จากผลการวิจั ยพบว่า ครูผู้อบรมส่ว นใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่ มีประโยชน์ สมควรจะขยาย
โครงการต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใช้ครูต้นแบบและอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมนิเทศติดตามในระยะที่สอง
ด้วยจะทาให้เป็นการพัฒนาครูทั้งระบบอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสารวจความต้องการจาเป็นในการพัฒนาครูเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ใน
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ครุได้นาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2. ควรมีการทาการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาครูหรือสมรรถนะของครูในกระแสความเปลี่ยนของ
สังคมโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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