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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินกระบวนการด าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการน าเสนอ วัสดุ/
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร (2) ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล และ (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้แบบประเมินปลายปิดและปลายเปิด แบบทดสอบ Pre – test และ Post – test 
แบบประเมินความสามารถในการจัดท า Action Research วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (

X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  การประเมินกระบวนการด าเนนิโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) ส่วนผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .31) และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44) ตามล าดับ 
 2. การประเมินผลการด าเนนิงานของโครงการยกระดับคุณภาพครทูั้งระบบ  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม  
    ครูมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.2 ผลการประเมินโครงการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching & 
Mentoring  
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    ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & 
Mentoring ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) 
  2.3 ความรู้ความเข้าใจและประโยชนท์ี่ได้รบัจากโครงการ  
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ และครูยังได้มีการพัฒนาตนเองมากข้ึน  
 3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  
  3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนี้  (1) 
ระยะเวลาน้อยท าให้การน านวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง  (2) ครูมีภาระงานอื่น
มากท าให้โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการด าเนินโครงการยัง
น้อย (4) การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ช านาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอน
ด้วยวิธีการนี้จะท าให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน  
  3.2 ข้อเสนอแนะ  
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้
มีความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัย
เป็นเรื่องๆ (3) ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5) 
ควรจัดในวันเสาร์และอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้
ครบกับครูทุกคนรวมถึงรุน่ต่อๆ ไปด้วย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติให้มากข้ึน 
 
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. 
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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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บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะท าให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และการศึกษาควรมี การพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อท าให้
ทรัพยากรมนุษย์มีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยแีละสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และการศึกษายังเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก
ทรัพยากร แรงงาน และทุน ซึ่งถือได้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้น การศึกษายังเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ ปลูกฝังความมี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง ตลอดจนการศึกษายังเป็นการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
ทั้งความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนการเสริมสร้างและรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่ตลอดไป (รสรินทร์ อมรรัตน์, 2545) โดยที่ จาตุรนต์      ฉายแสง (2556) กล่าวว่า การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่
ส าคัญของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา 
เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจากการปฏิวัติด้าน
ดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ที่ท าให้โลกทั้ง
โลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การ เป็น
ประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง         ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ (2546) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเป็นแนวทางซึ่งจะช่วย จัดเตรียมก าลังคนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่าง
ดีคือ “การฝึกอบรม” ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์หลายด้าน 
 โดยการฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตประเภทหนึ่งส าหรับทุกคนโดยไม่จ ากัดเพศ อายุ และ
วุฒิการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน ซึ่ง วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้
กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา พฤติกรรมของบุคคลในองค์การโดยการให้
บุคคล เรียนรู้ เข้าใจ ให้เกิดทักษะ มีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง หรือพึงปรารถนาขององค์การ 
อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจะประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมทั้ง
ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ ที่ต้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็น
ระบบ  
 รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching และให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วม
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เป็นคู่พัฒนา การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบตัิการสอน (On the Job Training) 
และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring โดยให้เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy 
และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวบกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ออกแบบ จัดท า และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน แล้วจึงประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา แล้ว
ด าเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตร โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วันดังนี้ (1) กิจกรรม 
Classroom เน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง พร้อมฝึกให้ครูท า Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) และจะต้องมีกระบวนการ
นิเทศ ติดตามประเมินผลด้วย 
 โดยการด าเนินโครงการต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็น
กลไกส าคัญในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศในการตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าของการด าเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็เช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบจะท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบว่าโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ หรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อจะได้น าผลจากการศึกษาไป
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถน าผลจาก
การศึกษาไปแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการจัดโครงการฝึกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อไปได้
ด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากรและวิธีการน าเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 2.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล  
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบในด้านต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  
 ขอบเขตประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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 1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จ านวน 100 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 76 ฉบับ 
 1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ Pre - test และ Post - test  
   ประชากรในส่วนนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จ านวน 100 คน ซึ่งจะ
ท าการทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ และท าการทดสอบ 
Post - test ในวันสุดท้ายของการอบรม และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ 
  ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านต่างๆ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายละเอียด ตัวชี้วัด 
1. กระบวนการด าเนิน
โครงการ 

- กิจกรรมการเรียนการสอน  
- วิทยากรและวิธีการน าเสนอ  
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
- การวัดและประเมินผล  
- การบริหารจัดการโครงการ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอน 
2. ความเหมาะสมของวิทยากรและวิธีการ 
   น าเสนอ 
3. ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และ 
   เอกสารประกอบการสอน 
4. ความเหมาะสมของการวดัและ 
    ประเมินผล 
5. ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ 
    หลักสูตร 

2. ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

1. ผลทดสอบ Pre - test และ Post - test 
2. ความสามารถในการจดัท า Action  
    Research (วิจัยในช้ันเรียน) 
3. ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ท่ีได้รับ 
    จากโครงการ 

3. ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด าเนิน
โครงการในด้าน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน  
- วิทยากรและวิธีการน าเสนอ  
- วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
- การวัดและประเมินผล  
- การบริหารจัดการโครงการ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องวิทยากรและ 
    วิธีการน าเสนอ 
3. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องวัสด ุอุปกรณ์  
    และเอกสารประกอบการสอน 
4. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการวัดและ 
    ประเมินผล 
5. ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการบริหาร 
    จัดการหลักสูตร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด คือ 
  (1) แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จ านวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเติมค าสั้นๆ ลงในช่องว่าง  
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยการประเมินใน 5 องค์ประกอบคือ 
    2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.2 วิทยากรและวธิีการน าเสนอ 
    2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน 
    2.4 การวัดและประเมินผล 
    2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
  ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อ
ค าถามปลายเปิด   

   ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเติมค าสั้นๆ ลงในช่องว่าง  
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยการประเมินใน 5 องค์ประกอบคือ 
    2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.2 วิทยากรและวธิีการน าเสนอ 
    2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน 
    2.4 การวัดและประเมินผล 
    2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อค าถาม
ปลายเปิด   
  (2) แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test 
    เป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre – test) จ านวน 40 ข้อ และแบบทดสอบความรู้หลัง
เรียน (Post – test) จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)  
  (3) แบบประเมินความสามารถในการจัดท า Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) 
    เป็นแบบประเมินความสามารถในการจัดท า Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบประเมินที่ก าหนดระดับคะแนน (Rubric Score)  
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 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  (1) ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนด
องค์ประกอบของการประเมิน 
  (2) สร้างแบบประเมินตามขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
  (3) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ในด้านความครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็นและสาระส าคัญตรงตามพฤติกรรมที่
ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมของส านวนภาษา หลังจากนั้นจึงน ามาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์พร้อมน าไปเก็บข้อมูลจริง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
    (1.1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมินและประโยชน์ที่ได้รับจากการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการตอบแบบ
ประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบประเมินกลับคืนด้วย โดยผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน
ในด้าน (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) วิทยากรและวิธีการน าเสนอ (3) วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร
ประกอบการสอน (4) การวัดและประเมินผล และ (5) การบริหารจัดการหลักสูตร โดยในส่วนของการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิทยากรและการน าเสนอนั้น ผู้ วิจัยให้ผู้เข้าอบรมตอบเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการอบรมของแต่ละเรื่อง ส่วนแบบประเมินเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการสอน การ
วัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม
ทันที โดยผู้วิจัยรับแบบประเมินในแต่ละส่วนคืนด้วยตนเอง  
    (1.2) ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการนั้น ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
พร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการทุกท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินและประโยชน์ที่
ได้รับจากการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการตอบแบบประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบ
ประเมินกลับคืนด้วย  
  (2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test 
    (2.1) ผู้วิจัยน าแบบสอบที่จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมให้เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทดสอบ Pre - test และ Post - 
test และก าหนดหมายเลขของแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบ 
    (2.2) ท าการทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ 

    (2.3) ท าการทดสอบ Post - test ในวันสุดท้ายของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ 
    (2.4) ตรวจให้คะแนน Pre - test และ Post - test ตามเฉลยที่ให้ไว้ ท าให้ได้คะแนนสอบ
ก่อนการเข้าร่วมโครงการ (PRE) และคะแนนสอบหลังการเข้าร่วมโครงการ (POST) 
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  (3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดท า Action 
Research (วิจัยในชั้นเรียน) 
    (3.1) ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความสามารถในการจัดท า Action Research (วิจัยในชั้น
เรียน) ด้วยตนเองพร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการทุกท่านซึ่งเป็นผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน
และประโยชน์ที่ไดร้ับจากการประเมินในคร้ังนี ้ตลอดจนวิธีการประเมิน และแจ้งระยะเวลาในการส่งแบบประเมนิ
กลับคืนด้วย 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเป็นหน่วยใน การ
วิเคราะห ์(Unit of Analysis) หลังจากได้รับแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ดังนี้ 
   (1) การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ (%) จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบประเมิน    
  (2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านต่างๆ โดย

การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบ
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) การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดท า Action Research (วิจัยในชั้นเรียน) โดยการหา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
 
 



ฉบับมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ วารสารวิชาการ  Veridian E-Journal  ปีที่ 7  ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – เมษายน  2557 

 

 

10  
 

ผลการวิจัย 
 1. การประเมินกระบวนการด าเนนิโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
“หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วท่านสามารถจัดการเรียนรู้/การวิจัยชั้นเรียนตามเนื้อหาที่อบรม” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(4.06) รองลงมาคือ “ท่านสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่  สพฐ. ก าหนด
ได้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) ตามล าดับ 
  ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
“แผนการ Coaching and Mentoring มีความเหมาะสม” และ “รายงานผลการ Coaching & Mentoring เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.00) 
รองลงมาคือ “กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน มีความเหมาะสม” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86) ตามล าดับ 
  และศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบใน
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 ตามล าดับ 
 2. การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
    คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  2.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสรา้งระบบพี่เลี้ยง 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) ตามล าดับ หากพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านจะพบว่า 
    (1) ด้านความเหมาะสมของหลักสูตรพบว่า “การจัดรูปเล่มของเอกสารประกอบการอบรม” 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.29) รองลงมาคือ “เอกสารประกอบการอบรมสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
การปฏิบัติและการน าไปประยุกต์ใช้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ตามล าดับ 
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        นอกจากนี้หากพิจารณาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
Coaching & Mentoring พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & 
Mentoring ภายหลังการฝึกอบรมก่อนการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 แต่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ภายหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
    (2) ด้านวิทยากรและการบรรยายพบว่า “วิทยากรมีมุมมองแนวคิดที่ทันสมัย สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.28) รองลงมาคือ “การเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนในการตอบ
ปัญหา” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) ตามล าดับ 
    (3) ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพบว่า “การอ านวยความสะดวกในการอบ” มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.23) รองลงมาคือ “คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ตามล าดับ 
  2.3  ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ และครูยังได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการ
ประสานงานในทางตรงและทางเอกสารที่ยังไม่ทั่วถึง และระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างกระชั้นชิด อีกทั้ง
ระยะเวลาในการด าเนินการรวมถึงระยะเวลาในการนิเทศก ากับติดตามที่ค่อนข้างน้อย ท าให้ความรู้ที่ได้รับอาจไม่
เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการขยายผลในระยะยาวจากรุ่นสู่รุ่น จากครู
แกนน า ซึ่งจะสามารถพัฒนาครูทั้งระบบ 
 3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) 
ระยะเวลาน้อยท าให้การน านวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (2) ครูมีภาระงานอื่น
มากท าให้โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการด าเนินโครงการยัง
น้อย (4) การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ช านาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอน
ด้วยวิธีการนี้จะท าให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน  
  3.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
Coaching & Mentoring 
    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้
มีความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัย
เป็นเรื่องๆ (3) ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5) 
ควรจัดในวันเสาร์และอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้
ครบกับครูทุกคนรวมถึงรุน่ต่อๆ ไปด้วย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติให้มากข้ึน 
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อภิปรายผล 
 1.  การประเมินกระบวนการด าเนนิโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการจ าเป็นของบุคลากรทางการศึกษา
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและเป็นโอกาสในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาที่ดี 
 2. การประเมินผลการด าเนนิงานของโครงการยกระดับคุณภาพครทูั้งระบบ  
  2.1 คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.50 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย 
ทั้งการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching และยังเน้นการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการ
สอน (On the Job Training) โดยให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring ซึ่งเน้นการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู สอดคล้องกับ  ดาราวรรณ สุวรรณชฎ (2540) 
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ โดยมุ่งประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความสัมฤทธิผล
ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ประสบความส าเร็จด้วยดีตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ทุก
ประการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ 
นายทหารสารบรรณในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาภาวะผู้น าอีกด้วย โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าหลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเมื่อก่อนเข้า
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2 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) ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลากรด้วย
วิธีการให้ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง (Two Way  Communication) เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ 
สมบัติ เดชบ ารุง (2538) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่พบว่าการประเมินด้าน
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กระบวนการ ผู้ให้การฝึกอบรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอเทคนิคการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมและ
การก ากับดูแลของหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมร้อยละ 88.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
  2.3 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะครูจะได้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ และครูยังได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ 
(2540) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ พบว่าการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ประสบความส าเร็จด้วยดีตามที่ก าหนดใน
วัตถุประสงค์ทุกประการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติ
หน้าที่นายทหารสารบรรณในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาภาวะผู้น าอีกด้วย แต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องการประสานงานในทางตรงและทางเอกสารที่ยังไม่ทั่วถึง และระยะเวลาในการอบรมค่อนข้าง
กระชั้นชิด อีกทั้งระยะเวลาในการด าเนินการรวมถึงระยะเวลาในการนิเทศก ากับติดตามที่ค่อนข้างน้อย ท าให้
ความรู้ที่ได้รับอาจไม่เต็มที่  
 3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring มีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ (1) ระยะเวลา
น้อยท าให้การน านวัตกรรมไปใช้ยังไม่ทันเห็นผลที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (2) ครูมีภาระงานอื่นมากท าให้
โครงการไม่ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควร (3) การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการด าเนินโครงการยังน้อย (4) 
การเลือกเทคนิคการสอนเพราะครูไม่ช านาญการใช้เทคนิคที่หลากหลาย (5) ในการสอนจริงการสอนด้วยวิธีการนี้
จะท าให้ใช้เวลานานและครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนนาน ซึ่งสอดคล้องกับ วราวุธ สาลีสี (2551) ได้
ศึกษาการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่าการน าหลักสูตรไปใช้ยังไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการคิด
วิเคราะห์ ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า สื่อ อุปกรณ์ และนวัตกรรมการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอไม่ทันสมัย และขาด
ประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการพบว่าการประสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองยังไม่ทั่งถึงและการ
นิเทศติดตามประเมินผลยังไม่เป็นระบบ และด้านผลผลิต พบว่า พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมาจาก
หลากหลายพื้นที่ท าให้พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน การรับรู้และความสนในจึงต่างกัน  ทั้งนี้ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด า เนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ดังนี้ (1) ควรจัดโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนเรื่องให้ทันกับการพัฒนาบทบาทของครูในยุคสมัยใหม่ (2) ควรเจาะจงการวิจัยเป็นเรื่องๆ (3) ควรมี
การสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (4) ควรจัดให้มีการนิเทศครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5) ควรจัดในวันเสาร์และ
อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม (6) ควรมีเวลาให้ครูได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ (7) ควรขยายผลให้ครบกับครูทุกคน
รวมถึงรุ่นต่อๆ ไปด้วย และ (8) ในการฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  ดาราวรรณ  
สุวรรณชฎ (2540) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ ซึ่งพบปัญหาในการฝึกอบรมจึงเสนอแนะให้จัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมในการฝึกอบรมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์สื่ อการสอนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาในการนิเทศมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นทางส านักงานเขตพื้นที่ ควรมี
การปรับระยะเวลาของโครงการให้ยาวนานมากข้ึนเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวครูและตัวผู้เรียน 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่มีภารกิจอื่นๆ จ านวนมาก เพราะฉะนั้นในการฝึกอบรม/ขณะ
พัฒนาผู้บริหารอาจจะหาแนวทางลดภาระด้านงานประจ าเพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
 3. จากผลการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่เห็นโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ครูและตัว
นักเรียนในด้านเพิ่มพูนความทักษะเกี่ยวกับการสอนและนักเรียนรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนตามกระบวนการเรียน
การสอนแบบใหม่ จึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่  
 4. จากผลการวิจัยพบว่าอาจารย์นิเทศมีเวลาค่อนข้างจ ากัดในการนิเทศติดตาม เพราะฉะนั้นทาง
ส านักงานเขตพื้นที่ อาจจะให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงควบคู่กับอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 5. จากการผลการวิจัยพบว่าการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียนและกับมหาวิทยาลัยยังไม่
คล่องตัว ท าให้การด าเนินงานมีการติดขัด และกระชั้นชิดมาก จนอาจจะเตรียมตัวไม่ทัน เพราะฉะนั้นทาง
ส านักงานเขตพื้นควรมีการชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน 
 6. จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้อบรมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สมควรจะขยาย
โครงการต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใช้ครูต้นแบบและอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมนิเทศติดตามในระยะที่สอง
ด้วยจะท าให้เป็นการพัฒนาครูทั้งระบบอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ใน
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ครุได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 2. ควรมีการท าการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาครูหรือสมรรถนะของครูในกระแสความเปลี่ยนของ
สังคมโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

เอกสารอ้างอิง 
จาตุรนต์ ฉายแสง. (2556). 8 นโยบายการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ. 
ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ. (2546). การใช้ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมในองค์การ. 

วารสารบริหารธุรกิจ ฉบบัที่ 99 (กรกฎาคม-กันยายน), หน้า 55-63. 
ดาราวรรณ สุวรรณชฏ. (2540). ความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณที่มีตอ่การฝึกอบรม 

หลักสูตรชั้นนายร้อยสารบรรณ กองบัญชาการทหารสูงสุด. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
รสรินทร์ อมรรัตน์. (2545). การประเมินผลหลักสตูรวิชาสื่อสารการกีฬา. มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
วราวุธ สาลีสี. (2551). การประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเลย. 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย. 
วิจิตร อาวะกุล. (2540). การฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมบูรณ์ สุริยวงศ์. (2540). เอกสารประกอบการบรรยายระเบยีบวิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เนติ

กุลการพิมพ์. 
สมบัติ เดชบ ารุง. (2538). การประเมินโครงการฝึกอบรมผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือชั้นหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมวิชา

ผู้ก ากับลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหง่ชาติ. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 


