
 
 

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 

ปี พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของ แดเนียล แอล 
สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ใน ๔ ด้าน คือ ๑) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
๒) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation) ๓) การประเมินด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) และ ๔) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ๑) 
คณะกรรมการ Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๓๐ คน ๒) 
คณะกรรมการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๖๐ คน ซึ่งมี
คณะกรรมการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑๕ คน ที่
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ๓) 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน ๒๙๐ คน และ ๔) นักเรียน จ านวน ๒๙๐ คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๖๕๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) แบบสอบถามการประเมินโครงการ Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับคณะกรรมการ Supervisor Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก/คณะกรรมการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑ ฉบับ ๒) แบบสอบถามการประเมินโครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน จ านวน ๑ ฉบับ 
โดยใช้เครื่องมือส าหรับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ๓) แบบสอบถามการประเมินโครงการ 
Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับนักเรียน จ านวน ๑ ฉบับ โดย
ใช้เครื่องมือส าหรับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 
๑. คณะกรรมการ Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ

คณะกรรมการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นการ
ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม หรือความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสอดคล้อง ความ



 
 

เหมาะสม หรือความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านผลผลิต (Product) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และด้านบริบท (Context) ตามล าดับ  
 โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ ๑) อยากให้นิเทศทุกโรงเรียนในสังกัด ตชด. เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ๒) ควรมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษาอย่างพอเพียงกับจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อยอด และลงสู่
การปฏิบัติได้สอดคล้องกับสภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ๓) ระยะเวลาใน
การพัฒนาแต่ละโรงเรียนอาจไม่เท่ากัน มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละแห่ง ดังนั้นควรมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง และ ๔) บริบทต่างกัน ดังนั้นทีมนิเทศก็ต้องแตกต่างกันไปตามบริบท   
 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ อันดับแรก 
ได้แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ/ผลลัพธ์ ของการนิเทศฯ รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ให้
การนิเทศฯ ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามล าดับ 
 ผลที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของการด าเนินงานโครงการ  Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
.  ๑. ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ๑) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการมากขึ้น ๒) ผู้บริหารได้
รับทราบแนวทางการปรับวิธีการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ๓) รับทราบข้อมูล จุดเด่น จุด
ด้อย เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา ๔) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ ๕) เล็งเห็น
ปัญหาและแก้ไขปัญหา O-NET ได้ตรงจุด 
.  ๒. ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ๑) ครูได้รับการแนะน าการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ O-NET ๒) ช่วยครูแก้ปัญหาและคิดวิธีแก้ปัญหาเพ่ือให้คะแนน O-NET เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งแนะ
แนวทางและเทคนิคการสอน การเอาใจใส่นักเรียน ๓) ครูกระตือรือร้นในการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและการสอบ O-NET มากขึ้น ๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้
มากขึ้น และ ๕) ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน  
  ๓. ต่อนักเรียน ได้แก่ ๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการสอบ O-NET เพ่ิมข้ึนจาก
เดิม ๒) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ๓) มีความสุขกับการเรียน ๔) มีคุณภาพ และ ๕) 
นักเรียนได้รับโอกาสในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังนี้ ๑) เป็นโครงการที่ดี ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๒) 
พัฒนาครูให้ครอบคลุมทุกคน ๓) ระยะเวลาในการนิเทศน้อยไป อยากให้มีเวลาในการพูดคุยมากกว่านี้ 



 
 

และลงลึกในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เข้าใจอย่างแท้จริง ๔) การ
อบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยครั้ง และ ๕) ให้มีการนิเทศ ติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง  
 

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ อันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อครูผู้สอน ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อสื่อการเรียน
การสอน ตามล าดับ  
 


