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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ และ 2) พัฒนาและประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและระบบพี่เลี้ยง
จํานวน 10 คน ศึกษาความต้องการฝึกอบรมจากหัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม จํานวน 288 คน และผู้เชี่ยวชาญใน
ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 5 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย 4.95
ระดับมากที่สุด ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบพี่เลี้ยงที่พัฒนาขึ้น มีปัจจัยป้อนเข้า และกระบวนการ ของระบบพี่เลี้ยงของ
ครูบรรจุใหม่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการ
บริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ โดยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป พบว่า การประเมินสภาวะ
แวดล้อมของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น มีความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อการฝึกอบรม แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าประเมินความสอดคล้องในระดับสูงและการประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมินใบเนื้อหา แบบประเมินใบงานและแบบประเมินผลฝึกอบรม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด การประเมินกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีค่าร้อยละ 85.54/85.00 และ
ผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การประเมินผลผลิตโดยครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนก
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนก มีค่าประเมิน
ภาพรวม ระดับมาก คู่มือบริหารระบบพี่เลี้ยง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก พี่เลี้ยง ครูบรรจุใหม่
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The Development of Training Program for Head of Department in
Administration of a Coaching and Mentoring System of the New
Teachers under the Office of Vocational Education Commission
Narongchai Suksawakhon1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The research objectives were to 1) develop and evaluate the appropriateness of a coaching and
mentoring system of the new teacher 2) develop and evaluate the effectiveness of training programs for
head of department in administration of a coaching and mentoring system of the new teachers under the
office of vocational education commission by research and development method which sample by the
target group in this study was selected from 10 performance appraisal and a coaching and mentoring
system experts study the training needs from 288 heads of industrial department and 5 experts in creating
training program get the results of the suitability evaluation of training program were 4.95 at the highest
level. The research results were as follows: 1)The experts agreed that a coaching and mentoring system
of the new teachers has been developed and is appropriate at the highest level.2) The results of the
development and evaluation the effectiveness of training programs for head of department in
administration of a coaching and mentoring system of the new teachers. Training programs was
developed by the application form CIPP MODEL found that the environmental assessment at the highest
level. The rate of input that consistency during training topics, test and behavioral objectives. The
compliance rate is high and assessing the content assessment, evaluation sheet and evaluation training
are assessed on the highest level. The evaluation process has a theoretical achievement of 85.54 / 85.00
percent and practical achievement is 89.00 percent which is higher than the temperature threshold. Both
theoretical, practical and satisfaction of the trainees was high level. Product evaluation of department
which the overall rating was high level and there was an administration manual of a coaching and
mentoring system at the highest level.
Keywords: Training Program for Head of Department in a Coaching and Mentoring System of the New
Teachers
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1. บทนํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น
หน่ ว ยงานหลั ก ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ภ ารกิ จ
หลักการจัดอาชีวศึกษา การปรับปรุงคุณภาพครู ก่อน
และหลังการเป็นครูอย่างสม่ําเสมอ จะต้องเน้นการสร้าง
ครู ห รื อ อาจารย์ รุ่ น ใหม่ ที่ มี ม าตรฐานทั้ ง ด้ า นความรู้
ทั ก ษะการสอน และคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ครู ที่ ดี
รวมถึงกลยุทธ์การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการ
ศึ ก ษาให้ ยึ ด หลั ก การส่ ง เสริ ม มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาและพั ฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึง
เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดความความสําเร็จทางการ
ศึกษาสอดคล้องกับมาตรา 10(7) กําหนดแนวทางการ
จัดการอาชีวศึกษาต้ องคํ านึงถึงการศึกษามีระบบการ
พัฒนาครูและคณาจารย์ ของการอาชีวศึกษาที่มี ความ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี [1]
สํ า หรั บ ด้ า นจุ ด อ่ อ น จากการขยายจํ า นวนของ
สถานศึกษาในช่วงต้นแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาระยะที่
8 เป็นไปอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนและอัตรากําลังบุคลากร
ทางการศึกษาที่ ไม่สอดคล้ อง ซึ่ งจะเห็นได้ว่ า ปั ญหา
สําคัญด้านกําลังบุคลากร จํานวนครูไม่ได้สัดส่วนโดยขาด
แคลนครูในบางสาขาหรือมีอัตราครูเกินในบางสาขา หาก
พิจารณาจํานวนครูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 415 แห่ง ในปี
การศึกษา 2551 มีครูจํานวน 17,524 คน จําแนกตาม
กลุ่มอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 39.93 กลุ่มอายุ 50-59 ปี
ร้อยละ 37.59 ภาวะคาดการณ์อนาคตแสดงเห็นถึง
จํานวนครูที่ลดลงจากการเกษียณอายุราชการร่วมกั บ
มาตรการปรั บ ขนาดกํ า ลั ง คนภาครั ฐ ในโครงการ
เกษี ย ณอายุ ร าชการก่ อ นกํ า หนด ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความคลาดแคลนครู ที่ มี ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่ งใน
ระดับอาชีวศึกษามีการขาดแคลนข้าราชการครูที่มีตาม
เกณฑ์ จํานวน 23,439 คน ระบบการเพิ่มอัตรากําลังครู
ทดแทนด้วยการสรรหา บรรจุเลื่อนระดับในตําแหน่งครู
ผู้ช่วย พนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอนและครูพิเศษ
สอนให้เพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2554
สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการบรรจุ แต่งตั้งโอน
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ย้ า ยครู จํ า นวน 3,235 คน ผลิ ต ผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 452,475 คน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 226,801 คนและ
หลักสูตรระยะสั้นจํานวน 537,000 คน [2] โดยที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการมีการวางแผนแก้ไขปัญหาขาดแคลน
ครู โดยการสรรหาบรรจุครูอัตราจ้าง จํานวน 11,993 คน
เป็นพนักงานของรัฐตําแหน่งครู จํานวน 3,272 คนและ
ครูพิเศษจํานวน 8,661 คน เพื่อให้ได้อัตราครูทดแทน
พอเพียงตรงตามสาขา จึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีนโยบาย แผนงานการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเพื่อเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย ซึ่ งก่ อนแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งครู
บรรจุ ใหม่ ตามความมุ่ ง หมายให้ มี ก ารเพิ่ มพู นความรู้
ทักษะและบุคลิกลักษณะการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตาม
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและ
พั ฒนาอย่ างเข้ มข้ น แต่ ในสภาพความเป็ นจริ ง เป็ น ที่
ยอมรับได้ว่าบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูอัตรา
จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ มาทดแทน พบว่ า ขาดประสบการณ์ ก าร
จัดการเรียนการสอน ขาดสมรรถนะตามเกณฑ์ทําให้
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการประกอบวิ ช าชี พ ครู
เนื่องจากครูอัตราจ้างยังไม่มีหรือขาดระบบแนวทางการ
พัฒนา ร่วมกับปัจจุบันพบสภาพปัญหาสําคัญด้านการ
ขาดแคลนครูที่มีความรู้และประสบการณ์ ฉะนั้นการที่
จะสร้างความเข้มแข็งหรือด้านความพอเพียงหรือความ
ชํานาญการด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ทางศึกษาที่
เชี่ยวชาญในอาชีพของครูบรรจุใหม่ที่มีอยู่ ไม่สามารถทํา
ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันต่อการขาดแคลนและการมี
ครูที่มีศักยภาพ และจากความสําคัญของหัวหน้าแผนกซึง่
เป็นบุคคลที่ยอมรับได้ว่ามีความรู้ความชํานาญ ด้านการ
เรียนการสอนอีกทั้งมีประสบการณ์ทํางานที่เป็นบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารขั้นต้นภายในองค์กรที่วางแผน สั่ง
การ กํ ากั บดู แ ล การเรี ยนการสอนภายในแผนกวิ ช า
ดั ง นั้ น จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบการศึ ก ษาด้ า น
ครูผู้สอนบรรจุใหม่ หัวหน้าแผนกจึงเป็นผู้บริหารขั้นต้น
ที่ต้องมีความรับผิดชอบวางแนวทางแก้ไขซึ่งมีหลายวิธี
ซึ่งระบบพี่เลี้ยงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนํามาเป็น
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แนวทางของการพัฒนาครูบรรจุใหม่ เนื่องจากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับการปรับตัวในการทํางาน
ของพนักงานพบว่าทักษะและคุณลักษณะของพี่เลี้ยงและ
คุณลักษณะผู้ได้รับการดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปรับตัวในการทํางานของพนักงาน [3] นอกจากการ
นําระบบพี่เลี้ยงมาใช้ด้านการปรับตัวของบุคคลแล้วยังมี
ความสําคัญกับการพัฒนาด้านอื่น ๆด้วย จากการศึกษา
การปฏิบัติงานของครูจ้างสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบว่า การ
พัฒนานวัตกรรมและเพิ่มพูนความรู้สร้างความเชี่ยวชาญ
โดยการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยถูกต้องตามหลัก
ทฤษฎีทางการศึกษาช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน [4]
จะเห็นได้ว่าความจําเป็นของการพัฒนาต้องพัฒนาครู
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหลักส่วนใหญ่ ที่มีภารกิจหน้าที่หลัก
ในการจัดสภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้
หรือจัดมวลประสบการณ์ทั้งหลาย ให้แก่ผู้เรียน จึงควร
ได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะประสบการณ์ เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้น
สร้ างคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ มี ความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะ (Competency) เพียงพอต่อการใช้งานและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
บุ คคลให้ มี คุ ณภาพ ด้ วยเทคนิ คการปรั บปรุ งคุ ณภาพ
อย่างมีระบบ ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
บริหารงานที่ระบบงานเป็นสาเหตุของปัญหามากกว่าตัว
บุคคล [5]
จากความสําคัญของสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว
มาแล้ ว ผู้ วิ จั ย มี แ นวคิ ด การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
หัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สังกัดสํานักงานการอาชีวศึกษา ให้นํามาประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริ ห ารดู แ ลครู บ รรจุ ใ หม่ โ ดยให้ มี ก ารจั ด การ
วางแผน ควบคุม กํากับพี่เลี้ยงครูบรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยหากมีการจัดสภาพระบบบริหารของพี่เลี้ยงที่ดี ย่อม
นํ าไปสู่ ก ารบรรลุ ผลของนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่ สอง ด้ า นการสร้ างและผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า น
อาชี ว ศึ ก ษาให้ เ ตรี ย มพร้ อ ม สภาพการขาดแคลน
ครูผู้สอนในอนาคต นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินระบบพี่เลี้ยงของครู
บรรจุใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนก ในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุ
ใหม่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ขอบเขตการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
หัวหน้าแผนกในการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง มี
ขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ด้านเนือ้ หาของการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหั วหน้ าแผนกในการ
บริ หารระบบพี่ เลี้ ยงของครู บรรจุ ใหม่ สั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งศึกษา การบริหาร
ระบบพี่เลี้ยงของหัวหน้าแผนก เพื่อให้พี่เลี้ยงมีสมรรถนะ
ของพี่เลี้ยง และเป็นพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ ตําแหน่งครู
ผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ติดตามประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก ในการบริหารระบบพี่
เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ยครั้ งนี้ กํ าหนดประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การร่างสมรรถนะพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่และระบบพี่
เลี้ยง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา
และครูผู้สอน
3.2.2 ขั้นตอนการหาความต้องการฝึกอบรม
ของหัวหน้าแผนกวิชาช่างวิชาอุตสาหกรรม ที่เปิดสอน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สถานศึ ก ษา สั ง กั ด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 288 คน โดยใช้วิธี
สุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น (Stratified
Random
Sampling)
3.2.3 ขั้ น ตอนการประเมิ น ความเหมาะสม
ของคู่มือบริหารระบบพี่เลี้ยง โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5
คน เกี่ยวกับหลักการบริหารหลักสูตรสื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

3.2.4 ขั้ น ตอนการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไป
ทดลองใช้ (Try - Out) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้า
แ ผ น ก วิ ช า ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ ปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ คื อ หั ว หน้ า แผนกวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
3.2.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมเก็บ
รวบรวมข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรมในสถานศึ กษา สั งกัดอาชีวศึกษาจังหวั ด
สมุ ท รสงคราม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
3.2.6 ขั้นตอนการติดตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการฝึกอบรม โดยหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ โดยใช้
วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.3 ระยะเวลาการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูลระหว่างปี
การศึกษา 2555 - 2557
4. วรรณกรรมที่ศึกษา
4.1 แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการพั ฒนาหลั ก สู ตรฝึ กอบรม
แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยที่การ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง
เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดหมาย
ของการสอน วัสดุ อุปกรณ์ วิธีสอนรวมทั้งการ
ประเมินผล ส่วนคําว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็น
การสร้างโอกาสทางการเรียนการสอนให้กว้างขึ้นไป [6]
4.2 แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับสมรรถนะ
สมรรถนะเป็นการค้นหาสิ่งที่ทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า
(Superior Performance) และความหมายของ
สมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational Competency)
หมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทํากิจกรรมต่าง
ๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ถู ก คาดหวั ง ไว้ คํ า ว่ า มาตรฐานในที่ นี้ จ ะหมายถึ ง
องค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติ
และคําอธิบายขอบเขตงาน
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4.3 ระบบพี่เลี้ยง คือ กระบวนการที่จดั ทําขึ้นเพื่อ
ให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหาร
ในสถานศึกษา ซึ่งเรียกกันว่า พีเ่ ลี้ยง (Mentor) ทําหน้าที่
ให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า หรือผู้ที่อยูใ่ นระดับต่าํ กว่า
4.4 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการประยุกต์
ใช้รปู แบบซิป เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์พิจารณาเลือกแบบประเมินโครงการ
5. วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจัย ใช้วธิ ีการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยใช้
รูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
5.1 การดําเนินการวิจัย รวม10 ขั้นตอน คือ 1)
ศึกษารวบรวมข้อมูลการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุ
ใหม่ 2) ร่างสมรรถนะพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ 3)ร่าง
ระบบพี่ เลี้ ยงของครู บรรจุใหม่ 4)ประเมินสมรรถนะพี่
เลี้ยง และระบบพี่เลี้ยงของครูใหม่ 5)สร้างคู่มือบริหาร
ระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ 6)ความต้องการฝึกอบรม
การบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ 7) สร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม 8) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 9) นํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 10) ติดตามผล
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
5.2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของระบบพี่
เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.95
5.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
บริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ มีความเหมาะสม
ระดับมาก
5.2.3 แบบประเมิ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่
ประยุกต์รูปแบบของ CIPP มีความเหมาะสมระดับมาก
ที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 4.84 และมี ค่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หลักสูตรฝึกอบรม ด้านทฤษฎี E1 เท่ากับ 85.54และ E2
ด้านปฏิบัติ เท่ากับ 89.00
5.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และไปรษณีย์ แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ความถี่ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี เกณฑ์ 80/80 ด้านปฏิบัติ เกณฑ์
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75 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Office Excel และ
โปรแกรม SPSS
6. สรุปผลการวิจยั
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินการบริหารระบบพี่
เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จากรูปที่ 1 ระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ที่พัฒนามี
ปัจจัยป้อนเข้า ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก ครูพี่เลี้ยง
คู่ มื อ บริ ห ารระบบพี่ เ ลี้ ย ง มี ก ระบวนการดํ า เนิ น การ
ระบบพี่เลี้ยง 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1
การกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย ง องค์ ป ระกอบที่ 2
การคัดเลือกพี่เลี้ยง องค์ประกอบที่ 3 มอบหมายหน้าที่
พี่เลี้ยง องค์ประกอบที่ 4 พัฒนาและฝึกอบรมพี่เลี้ยง
องค์ประกอบที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
และองค์ประกอบที่ 6 การติดตามประเมินผล และมีผล
ทําให้พี่ เลี้ย งมีสมรรถนะการปฏิ บัติหน้า ที่เป็น พี่เลี้ย ง
ของครูบรรจุใหม่และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบรรจุใหม่
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ
พี่เลี้ยงครูบรรจุใหม่และคู่มือบริหารระบบ
พี่เลี้ยง
ระบบพี่เลี้ยงครู
บรรจุใหม่
คู่มือบริหารระบบ
พี่เลี้ยง

_17-0780(115-123)14.indd 120

10 4.80

ระดับความ
เหมาะสม
0.35 มากที่สุด

5

0.02

N



4.98

ผลการ
ประเมิน
5 1.00 สอดคล้องสูง

รายการประเมิน

รูปที่ 1 ระบบพี่เลี้ยงครูบรรจุใหม่

รายการประเมิน

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ด้านความเหมาะสมของระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
และคู่มือบริหารระบบพี่เลี้ยงภาพรวม เหมาะสมระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80 และ 4.98 ตามลําดับ
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation : C )
การตรวจประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ พบว่า มีเหมาะสม
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.95
6.2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input
Evaluation : I)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องของปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรม

S.D

มากที่สุด

N

IOC

หัวข้อการฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
แบบทดสอบกับ
5 0.91 สอดคล้องสูง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ของ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม โดยการประเมิ น ความสอดคล้ อ ง
หั ว ข้ อ ฝึ ก อบรม แบบทดสอบกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องสูง
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรม
รายการประเมิน
ใบเนื้อหา
ใบงาน
การจัดฝึกอบรม

N



5 4.82
5 4.93
5 4.80

ระดับความ
เหมาะสม
0.30 มากที่สุด
0.13 มากที่สุด
0.17 มากที่สุด
S.D

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ น ความเหมาะสม
ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมิน
ความเหมาะสมของใบเนื้อหา ใบงาน การจัดฝึกอบรม
พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

6.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process
valuation : P)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับ
การนําหลักสูตรไปเก็บรวบรวมข้อมูล
รายการประเมิน
คะแนนแบบฝึกหัด (E1)
คะแนนแบบทดสอบ (E2)
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
8 760
636
8 720
610
8 600
534

N

ร้อยละ
85.54
85.00
89.00

จากตารางที่ 4 ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า ร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด
เท่ากับ 85.54 ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ เท่ากับ
85.00 และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
เท่ากับ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ แ ละความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
6.2.4 การประเมินผลผลิต (Product
Evaluation: P)
ตารางที่ 5 ผลการแสดงความคิดเห็นของพี่เลีย้ ง
รายการประเมิน

N



S.D

การปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าแผนก
คู่มือบริหารระบบ
พี่เลี้ยง

8

4.49

0.57

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

8

4.7

0.45

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลติดตามประเมินความคิดเห็นของ
พี่เลี้ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนกมีผลการ
ประเมิ น มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก คู่ มื อ บริ ห าร
ระบบพี่เลี้ยงมีผลการประเมินความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด
7. อภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ดําเนินการตามกระบวนการวิจัย
ซึ่งมีขนั้ ตอนวิธกี ารดําเนินการวิจยั 10 ขั้นตอน ดังทีไ่ ด้
กล่าวมาเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และสมมติฐานของการ
วิจัยทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
7.1 การพัฒนาและประเมินระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุ
ใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
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ความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับทุกองค์ประกอบ
[7] พี่เลี้ยง จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจต
คติ ในการทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ควรมีประสบการณ์ใน
การปฏิ บั ติ ก ารสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา [8]
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมความเป็ น ครู ผู้
ปฏิ บั ติ การสอนที่ ได้ รั บมอบหมายจากสถานศึ กษาให้
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ครู พี่ เลี้ ยง คุ ณวุ ฒิ ขั้ นต่ํ าปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษามีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี
7.2 การพั ฒ นาและประเมิ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
หัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการ
บริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพด้านความรู้ และด้านปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ และหัวหน้าแผนกที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจภาพรวม ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.49 และการ
ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนกจากพี่เลี้ยง
ของครูบรรจุใหม่ พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก จึงทํา
ให้ผู้วิจัยค้นพบสิ่งที่น่าสนใจพบว่า สมรรถนะของพี่เลี้ยง
ของครูบรรจุใหม่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย
ได้แก่ด้านการสอนงาน ด้านการให้คําปรึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการนิเทศ
โดยผู้วิจัยดําเนินการศึกษาความต้องการจําเป็นของ
การฝึกอบรม ได้ ผลการศึ กษาวิ เคราะห์ ความต้ องการ
ฝึ ก อบรมของหั ว หน้ า แผนกวิ ช าชี พ ช่ างอุ ต สาหกรรม
พบว่า มีความต้องการจําเป็นด้านสมรรถนะการสอนงาน
เรื่ อ งการจั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นการสอนประเภทสื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า
และจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมซึ่ง
ประกอบด้วย 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การเลือกสื่อการ
เรียนการสอน หน่วยที่ 2 เทคนิคการใช้สื่อและประเภท
ของสื่ อการเรี ยนการสอน หน่ วยที่ 3 การผลิ ตสื่ อการ
เรี ย นการสอน ประเภทสื่ อ ภาพเคลื่ อ นไหวด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 4 การประเมินสื่อการเรียนการ
สอน และเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเป็นผู้ประเมิน ผลการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รและเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนการ
ประเมิ นปั จจั ยเบื้ องต้ นมาใช้ และหาความเชื่ อมั่ นของ
แบบทดสอบ นํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปทดลองใช้ กั บ
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กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านทฤษฎี
ด้านปฏิบัติ ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรม
แล้ วนํ าไปเก็ บข้ อ มู ล กั บหั ว หน้ าแผนกวิ ช าช่ า ง
อุ ต สาหกรรม ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ใน
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิด [9] ที่กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
รู ปแบบของกระบวนการฝึ กอบรม มี ขั้ นตอนของการ
ดํ า เนิ น การ ประกอบด้ ว ย หาความต้ อ งการของการ
ฝึกอบรม กํ าหนดวัตถุ ประสงค์ ออกแบบนํ าไปใช้เก็ บ
ข้อมูล ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรม
ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรม ผู้วิจัยกําหนดกระบวนการ
ฝึกอบรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมเรียนรู้ [10] การทํากิจกรรมต่าง ๆ มีการลงมือ
ปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการของสิ่งเร้าที่จะทําให้เกิด
การเรียนรู้ของผู้เรียน
การนํ าหลั ก สู ตรฝึ กอบรมหั วหน้ าแผนก ไปใช้ เก็ บ
รวบรวมข้ อมู ลกั บกลุ่ มเป้ าหมาย โดยการดํ าเนิ นการ
เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่จัดเตรียมไว้ หลังจากผ่าน
การฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าแผนกได้นําความรู้
ทักษะ เจตคติ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ให้กับพี่เลี้ยงของ
ครูบรรจุใหม่ โดยติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และติดตาม
ผลจากพี่ เลี้ ยงของครู บรรจุ ใหม่ พบว่ า พี่ เลี้ ยงของครู
บรรจุใหม่ สรุปผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เพราะว่ า ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรม โดยนําหัวข้อเรื่องที่มีความต้องการใน
การฝึกอบรมของหัวหน้าแผนกด้านสมรรถนะการสอน
งาน เรื่อง การจัดทําสื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ มีความต้องการเป็น
อันดับแรก [11] ซึ่งข้อจํากัดของครูทมี่ ีอายุมากกว่า 45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่ม
ส่งผลทําให้หัวหน้าแผนกส่วนใหญ่ขาดความรู้ ทักษะ การ
ผลิตสื่อประเภทสื่อภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วน
สมรรถนะด้านอื่นมีอยู่ในตัวของหัวหน้าแผนกอยู่แล้ว ทํา
ให้สามารถบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ ส่งผลทํา
ให้พี่เลี้ยงครูบรรจุใหม่ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในการเป็นพี่
เลี้ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและ
สถานศึกษาควรนําหลักสูตรไปฝึกอบรมหัวหน้าแผนก
วิชาช่างอุตสาหกรรม เพื่อสร้างพี่เลี้ยงและจัดระบบให้มี
การติดตามดูแล โดยปฏิบัติหน้าที่ให้โดยฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกทุ กสาขาวิ ชาและทุ กระดั บการศึ กษา หลั กสู ตร
ฝึ กอบรมหั วหน้ าแผนกตามความต้ องการจํ าเป็ นด้ าน
สมรรถนะอื่น ๆ
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนและคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการใช้ระบบ
พี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนและให้
สอดคล้องกับระบบทวิภาคี ระบบเทียบโอนประสบการณ์
9. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอบพระคุณ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร และ
รศ.ดร.พิ สิ ฐ เมธาภั ท ร อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษากรุ ณ าให้
คํ าแนะนํ า ขอขอบคุ ณสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการศึกษาต่อครั้งนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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