
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การจัดการศึกษาของชาติ มีความมุงหมายเพื่อใหคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี 

มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับหลักการพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใหมีการจัดระบบโครงสราง 

และกระบวนการบริหารจัดการใหมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการ

กระจายอํานาจสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และงานบรหิารท่ัวไป อันจะกอใหเกิดความคลองตัว มีอิสระดานการบริหารจัดการ

ในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะการใชฐานโรงเรียน (School Based) เปนหนวยสรางศักยภาพในการ

บริหารจัดการคุณภาพอยางตอเนื่องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2553: 6) 

 การพัฒนาองคกรภาครัฐและสถานศึกษา ตองยึดปรัชญาพื้นฐานท่ีแตกตางจากองคกรเอกชน 

เพราะองคกรภาครัฐเปนองคกรท่ีมีระบบบริหารปกติแบบพิธีการ (Bureaucratic norms) มีรูปแบบ

พฤติกรรมมเปนทางการ ดังนั้น การพัฒนาองคกรจึงยากและมีความละเอียดออน นอกจากนี้องคกร

ภาครัฐยังมีการมอบอํานาจหนาท่ีและมีกระบวนการตัดสินใจหลายข้ันตอนและการรายงานในหลาย

ระดับ มีคนจํานวนมากหลายระดับเขามาเกี่ยวของ คนในองคกรภาครัฐจะมีอุปนิสัยท่ียึดติดระเบียบ

และไมตองการเส่ียง การตัดสินใจในองคกรภาครัฐจะกระทําจากเบ้ืองบนลงสูเบ้ืองลาง (McConkie. 

1993: 632) นอกจากนั้น Hopkins (2001: 18) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาองคกรท่ีเปนสถานศึกษา

ไวดังนี้ 1) มุงผลสัมฤทธิ์นักเรียนและมุงคุณภาพผูเรียนและมุงคุณภาพการสอนและการเรียนรู 

2) เสริมพลังอํานาจใหเกิดแรงบันดาลใจเพิ่มความตระหนักตอความรับผิดชอบเสริมสรางทักษะตาง ๆ 

อิสรภาพทางวิชาการ 3) อาศัยการวิจัยเปนฐานและมีทฤษฎีรองรับในการสอนการเรียนรูและการ

พัฒนา 4) มีลักษณะเฉพาะบริบท การพัฒนาสถานศึกษาตองไมยึดติดวา “กลยุทธเดียวใชไดทุก

องคกร” ดังนั้นกระบวนการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบท 5) การเสริมสรางศักยภาพตองเปนไปตาม

ธรรมชาติ เนนความยั่งยืนและสรางสังคมแหงการเรียนรู และสรางเครือขายแบบมืออาชีพรวมกับ

ชุมชน 6) สรางแรงจูงใจใหครูศึกษาคนควาเพิ่มเติม และมีการสะทอนผลการทํางานอยางตอเนื่อง 

7) ตองดําเนินการอยางเขมแข็ง กระตือรือรน 8) มีกลยุทธและกระบวนการเสริมท่ีเปนระบบ โดยใช
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แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการและตองมีนโยบายท่ีเอื้อตอการดําเนินการ 10) ตองดําเนินการอยางเปน

ระบบท้ังแนวราบและแนวด่ิง ใหเกิดพลังการสรางสรรคท่ีจะเปล่ียนแปลงจากภายใน 

 การบริหารงานวิชาการเปนพันธกิจของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2545: 24) กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมแหงการ

เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจ สติ ปญญา ความรู และ

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

การบริหารงานวิชาการจึงเปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพท่ีสุด สถานศึกษามีหนาท่ีใหความรูทางดาน

วิชาการแกผูเรียน การบริหารการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด บริหารจัดการใหพลเมืองมีความรู มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ดํารงตนเปน

พลเมืองดี ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนา (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 15) งานวิชาการเปน

กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การกําหนด

นโยบาย การวางแผน และจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน งานวิชาการ

กาวหนา โรงเรียนนั้นมักมีช่ือเสียงเปนท่ีนิยม เปนท่ีนิยมท่ัวไป สวนโรงเรียนใดงานวิชาการลาหลัง 

ออนดอย โรงเรียนนั้นจะไมเปนท่ีนิยม ขาดศรัทธาหรือความศรัทธามักจะเส่ือมถอยไมเปนท่ียอมรับ 

งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา (ประชุม ผงผาน, 2552: 10) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงกระจายอํานาจ

ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีทําใหสถานศึกษาดําเนินการได

โดยอิสระ คลองแคลว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและ

การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล รวมท้ังปจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) นอกจากนี้ปจจัยท่ีสงผลใหการพัฒนางานวิชาการมี

ประสิทธิภาพ ตองเกิดจากความต้ังใจเอาใจใส และความมุงมั่นของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร 

จึงเปนส่ิงสําคัญซึ่งตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก ความสามารถในการนําองคกร มีความุงมั่นทํางาน

ใหเกิดความสําเร็จ มีความรับผิดชอบ ตัดสินใจ โดยการมีสวนรวมและมีสถานภาพท่ีดีในสังคม 

ตลอดจนผูบริหารตองสรางวิสัยทัศนท่ีแสดงออกถึงการสรางแรงบันดาลใจ โดยใหความสําคัญและให
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กําลังใจแกทีมงาน เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน อีกท้ังผูบริหารตองมีความกระตือรือรน และ

มองโลกในแงดีอีกดวย (Stogdill. 1974: 11) 

  การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เปนกระบวนการหนึ่งท่ีสรางใหบุคลากรในองคกร 

ไดตระหนักและเห็นคุณคาของผลงานท่ีตนเองปฏิบัติ ซึ่งเปนการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) 

ตองดําเนินการตามเปาหมาย กําหนดแนวทางและวางแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อจะทําใหผูปฏิบัติงาน 

ในองคกรเกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุนใหทํางานโดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู

สวนกลาง รวมไปถึงการเช่ือมโยงคุณลักษณะ เจตคติ และความสามารถแตละบุคคลในการทํางาน 

เปนทีมใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกร โดยการใหอํานาจกับแตละบุคคลไดแสดง

ศักยภาพใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องในระดับองคกร จะเห็นไดวาการเสริมพลังอํานาจ 

(Empowerment) เปนกระบวนการทางสังคมท่ีเสริมสรางใหบุคคล ทีมงาน และองคกรมีพลัง 

มีความสามารถในการควบคุม รวมมือกันในการเปล่ียนแปลงไปสูความสําเร็จ ซึ่งเปนแนวคิดในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร โดยมีจุดเริ่มตนมาจากทฤษฎี Y ของ Douglas 

Mc.Gregor นอกจากนั้น Conger and Kanungo ไดใหความหมายของการเสริมพลังอํานาจวาเปน

การเนนถึงการสรางพลังอํานาจดานจิตใจ โดยขจัดความรูสึกไสอํานาจของบุคคลใหมีความรูสึกมั่นใจ

ในการทํางาน เชนเดียวกับ Thomas and Velhouse (1990: 18-23) และ Spreizer (1995: 1442) 

ไดกลาววา การเสริมพลังอํานาจเปนการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติเกิดความมั่นใจในตนเองวา 

มีความสามารถในการทํางานใหสําเร็จได ผูปฏิบัติรับรูความหมายของงงาน รับรูความสามารถในการ

ทํางานของตนเอง สามารถตัดสินใจเองไดและรับรูวาตนเองมีสวนทําใหเกิดผลลัพธ ท่ีเปนประโยชนตอ

องคกรได ทําใหผูปฏิบัติรูจักคุณคาตนเองเพิ่มสมรรถนะของตนเอง และเกิดความพึงพอใจในงาน 

ซึ่ง Scott and Jaffe (1991) and Zimmerman and Rappaport (1988) ไดกลาววา การเสริมพลัง

อํานาจเปนส่ิงท่ีมีความซับซอนหลายระดับซึ่งตองพิจารณาใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล  

จะเห็นไดวาองคกรไมตองการเพียงผูปฏิบัติงานท่ีสามารถทํางานใหสําเร็จตามคําส่ัง แตตองการ

ผูปฏิบัติงานท่ีสามารถตัดสินใจ เปนนักแกปญหาท่ีดี มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคและรับผิดชอบงาน 

ดังนั้น การเสริมพลังอํานาจในระดับบุคคล จึงตองการใหผูปฏิบัติงานมีลักษณะดังกลาว เพื่อใหทุกคน

มีความรูสึกตองการงานใหดีท่ีสุดเพื่อองคกร 2) ระดับทีมงาน เปนการปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงาน 

แตละคนในการรวมกันเปนกลุมทีมงานท่ีจะไดรับการเสริมพลังอํานาจนั้น ทุกคนในทีมงานจะตองมี

ความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบรวมกันในผลงานท่ีเกิดข้ึน มีการปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของทีมงานอยางตอเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ในการทํางานเพิ่มสูงข้ึน และ 3) ระดับองคกร เปน

การทําใหผูปฏิบัติมีความคาดหวังในความสําเร็จของงานท่ีไดทําตามตองการ ไมใชจากการบีบบังคับ

หรือเพราะผลตอบแทนแตทํางานดวยความเต็มใจและตองการความสําเร็จ เพราะการเสริมพลัง

อํานาจมีความเช่ือวา คนทุกคนตองการความเปล่ียนแปลงในการทํางาน และองคกรคือผูท่ีใหโอกาส
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นั้นกับผูปฏิบัติงาน เพื่อผูบริหารมีความคิดริเริ่มท่ีจะนําแนวคิดการเสริมพลังอํานาจมาใชหนวยงาน

เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารใหกาวทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัฒน ผูบริหารตองมีภาวะ

ผูนํา มีความคิดกวางไกล มีความยืดหยุน มีความคิดสรางสรรค และท่ีสําคัญคือตองเปนผูท่ีไดรับการ

เสริมพลังอํานาจและเปนผูเสริมพลังอํานาจใหกับบุคคล ทีมงาน และองคกรได ซึ่งผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงจิตวิทยาท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ตองขจัดความรูสึกไรอํานาจในบุคคล ทีมงานและองคกร 

รวมถึงระบบเจาขุนมูลนาย การบริหารแบบเผด็จการ การกําจัดการแสดงความรูสึก การควบคุมและ

การไรจุดหมายขององคกร 2) การใชกลยุทธในการบริหารและเทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม 

การกําหนดเปาหมาย การมีแมแบบ และการเพิ่มคุณคาของงาน สรางความไววางใจใหเกิดข้ึน 

ใหอํานาจในการตัดสินใจ และใหอิสระในการปฏิบัติงาน 3) การใหขอมูลขาวสารท่ีมีคุณคาแกบุคคล 

ทีมงาน และองคกร ซึ่งเปนส่ิงท่ีสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ ผูบริหารตองเรียนรูและฝกทักษะในการ

เสริมพลังอํานาจ เมื่อบุคคล ทีมงาน และองคกร รูสึกวาตนเองไดรับอํานาจแลว พฤติกรรมของบุคคล 

ทีมงาน และองคกร จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน บุคคล ทีมงานและองคกร จะเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน บุคคล ทีมงาน และองคกรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีอิสระในการ

ทํางาน กอใหเกิดประโยชน และมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในตนเอง ทีมงาน และองคกรมากข้ึน  

 ดังนั้น รูปแบบการเสริมพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษาจึงเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนระดับบุคคล ระดับทีมงาน 

ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อนําความรูไป

ประยุกตใชในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปพัฒนาใหเกิด

ประโยชนตอการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 3. เพื่อยืนยันรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 4. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลของการวิจัยครั้งนี้ มีความสําคัญ ดังนี้ 

 1. ไดรูปแบบการเสริมสรางอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการท่ี

สามารถนําไปใชเปนสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู นําทฤษฎีลงสูการปฏิบัติจริง โดย

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถประยุกตนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผน สงเสริม 

สนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้ 

 1. ดานเนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาไว ดังนี้ 

  เนื้อหาของการวิจัยเปนขอมูลท่ีวิเคราะหและสังเคราะหจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา จากนักวิชาการตาง ๆ และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ผูบริหาร หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

องคประกอบ ดังนี้ 

 1.1 องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา มีตัวแปร

ท่ีศึกษา ดังนี้ 

 1.1.1 การสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน 

 1.1.2 การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร 

 1.1.3 การสรางบรรยากาศในการทํางาน 

 1.1.4 การสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ 

 1.1.5 การสรางทีมงาน  

 1.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

 1.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 1.2.4 ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 1.2.5 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 1.2.6 ดานการวัดผลประเมินผล 
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 2. ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดข้ึนเพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางอํานาจคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จําแนกตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

  2.1 ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย นักวิชาการ และนักปฏิบัติการท่ีมีความรู ความสามารถ

และประสบการณเกี่ยวกับการเสริมสรางอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

รวมท้ังส้ิน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  2.2 ผูเช่ียวชาญ ไดมาจากบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณดานการ

พัฒนารูปแบบการเสริมสรางอํานาจ และดานการวิจัยหรือการวัดผลประเมินผลการศึกษา ซึ่งเลือก

แบบเจาะจงจากสถาบันระดับอุดมศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับผูบริหารโรงเรียน และระดับ

ครูในสถานศึกษา เพื่อใหขอมูลและพิจารณาความเหมาะสม โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

   2.2.1 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย บุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณ จํานวน 8 คน จําแนกเปนดานการบริหาร นักชาการ และนักศึกษา 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การใชภาษา โครงสราง และรูปแบบของแบบสอบถาม 

   2.2.2 ผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเปนนักวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 17 คน เลือก

แบบเจาะจง เพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ตามข้ันตอนและวิธีการ

ของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จํานวน 3 รอบ 

 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิด 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากตองการขอมูลจาก           

ผูท่ีมีความรอบรูในองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. อาจารยในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ผูท่ีมีประสบการณในการสอนทางการ

บริหารการศึกษา หรือจิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร อยางนอย 5 ป และมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 
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 2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เปนผูดํารงตําแหนงอยางนอย 

5 ป และมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการบริหารอยาง

นอย 10 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา และมีวิฐานะไมตํ่ากวาชํานาญ

การพิเศษ จํานวน 2 คน 

 4. ครู เปนครูท่ีมีประสบการณในการสอนอยางนอย 10 ป มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา

ระดับปริญญาโททางการศึกษา และมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน  

  ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิ จัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือก

ผูเช่ียวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 17 คน ซึ่งแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา กลุมหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และกลุมเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีเปนโรงเรียน

ตนแบบ หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 5 ทาน 

 2. หัวหนางาน ไดแก งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารบุคคล งานบริหาร

งบประมาณ มีประสบการณในการบริหารงานอยางนอย 5 ป ในโรงเรียนตนแบบ หรือโรงเรียน

มาตรฐานสากล จํานวน 5 ทาน 

 3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีประสบการณในการบริหารงานอยางนอย 5 ป ใน

โรงเรียนตนแบบ หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 7 ทาน  

  ระยะท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ 

 1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2561 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 234 คน และครู 

จํานวน 6,128 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 6,362 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 437 คน ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน              

100 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครู จํานวน 337 คน ซึ่งกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย 

(2Simple Random Sampling) 
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  ระยะท่ี 4 การใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 234 คน และครู 

จํานวน 6,220 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 6,454 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 451 คน ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน              

111 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครู จํานวน 340 คน ซึ่งกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย 

(2Simple Random Sampling) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา แลวนํามา

สังเคราะหเพื่อกําหนดองคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลังอาํนาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 

 1. การเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด 

จากทฤษฎีการเสริมพลังอํานาจในองคกรของสกอต และเจฟเฟ  (Scott and Jaffe, 1991) 

ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี้ 

  1.1 การใหแรงจูงใจกับผูปฏิบัติงาน 

  1.2 การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร 

  1.3 สรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติงาน 

  1.4 การสรางบรรยากาศในองคกร 

  1.5 การสรางทีมงาน 

 2. การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ

ขอบขายการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาจากนักวิชาการ ไดแก กมล ภูประเสริฐ (2547), 

จันทรานี สงวนงาม (2551), สมาน อัศวภูมิ (2551), ฆนัท ธาตุทอง (2552), ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2553), ประยูร เจริญสุข (2553), กระทรวงศึกษาธิการ (2550), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน (2552) และ Carter & Cunningham (1997) ซึ่งจากการสังเคราะหทําใหไดตัวแปร ดังนี้ 
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  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.2 การจัดการเรียนการสอน 

  2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  2.4 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  2.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา  

  2.6 การวัดผลประเมินผล 

 ซึ่งจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและขอคนพบ สามารถเขียนเปนราง

กรอบแนวคิด ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1 รางกรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 

1. การสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน 

2. การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือ 

ในองคกร 

3. การสรางบรรยากาศในการทํางาน 

4. การสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ 

5. การสรางทีมงาน 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ประกอบดวย 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

4. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

6. ดานการวัดผลประเมินผล 

 

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

การยืนยันรูปแบบ 

1. ความเหมาะสม 

2. ความเปนไปได 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังตอไปนี้ 

 1. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึน แสดงใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญ ของเรื่อง

นั้น ๆ ใหเขาใจงายข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ในท่ีนี้หมายถึง 

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 2. การเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  กระบวนการและ

วิธีการท่ีชวยเสริมสรางใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มพูนพลังอํานาจการทํางานในดานตาง ๆ

โดยผูบริหารเปนผูใหการสนับสนุนและใหอิสระในการคิดตัดสินใจ รวมถึงการจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การปฏิบัติงาน และสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความสามารถในทํางานและแกปญหา

ตาง ๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของสภานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 

  2.1 การสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการสงเสริม กระตุน 

ผลักดันใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความขยัน มุงมันในการทํางาน และแสดงความสามารถใน

การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะทําใหครูทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับ

งาน สงผลใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายโรงเรียน 

  2.2 การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการ

สงเสริม สนับสนุน และใหอิสระแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดจุดหมาย

และนโยบายการปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานของโรงเรียน มีสวนรวมประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน รวมถึง 0รวมตัดสินใจในการ

แกปญหาหรือขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

  2.3 การสรางบรรยากาศในการทํางาน หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความสามารถของคนและมีความกาวหนาในการปฏิบัติหนาท่ี  

การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ ตลอดจนการใหคํายกยอง ชมเชย และการยอมรับใน

ความสามารถหรือใหรางวัลตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

  2.4 การสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการสงเสริมใหครูพัฒนา

ความสามารถ ถายทอดวิสัยทัศนการทํางานใหครู กระตุนจูงใจใหครูมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน 

วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ รวมถึงสงเสริมใหครูเปนผูนําในการดําเนินงานและชวยเหลือเพื่อน

รวมงานเพื่อความสําเร็จของงานและประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.5 การสรางทีมงาน หมายถึง การท่ีผูบริหารใหการสงเสริมใหมีการจัดระบบการทํางาน

เปนทีมระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
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ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และรวมกันแสวงหาวิธีการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายเพื่อความสําเร็จของทีมงาน 

 3. การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุง เปล่ียนแปลง สงเสริม 

สนับสนุน โดยการหาแนวทาง วิธีการท่ีจะทําใหการดําเนินงานวิชาการดีข้ึน โดยใชหลักการเสริมสราง

พลังอํานาจการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตัวแปรสอดแทรกให เกิดการ

เปล่ียนแปลงและเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี ้

  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ 

จัดหา พัฒนาหลักสูตร การจัดการบริหารหลักสูตร ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีม ตลอดจนการ

พัฒนาบุคลากร โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินการดานหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.2 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และการสรุปองคความรู ใหผูเรียนมี

อิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค บูรณาการความรูภายในกลุม

สาระเดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ  ตอการเรียนรู รวมท้ัง

การวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและตามสภาพจริง 

  4.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนน

ทักษะกระบวนการ จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขาย

ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

เพื่อทําใหผูเรียนเปนคนมีความรู เปนคนฉลาด เปนคนเกง เปนคนดี และอยูในสังคมโลกไดอยางมี

ความสุข 

  4.4 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การดําเนินการจัดหา

วัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ โดยการประสานความรวมมือกับสถาบัน องคกร

อื่น ๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 

  4.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงข้ึน โดยการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบ
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กัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4.6 การวัดผลประเมินผล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และตัวช้ีวัด โดยนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในการสรางเครื่องมือและใชเปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผล มีการกําหนดวิธีการวัด

และประเมินผลท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

มีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนและตอเนื่องท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู โดยครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกัน เพื่อสามารถ

นําจุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

 5. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานการ

บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสัมภาษณเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ รวมท้ังส้ิน จํานวน 8 คน ประกอบดวย นักวิชาการ 

จํานวน 2 คน นักปฏิบัติการ จํานวน 6 คน ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู 

 6. ผูเช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานรูปแบบ

การพัฒนาเพื่อการเสริมสรางอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ และดาน

การวิจัยหรือการวัดผลประเมินผลการศึกษา จากระดับอุดมศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ

ผูบริหารโรงเรียนและระดับครู เพื่อพิจารณาและใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ซึ่งแบงออกเปน 2 

กลุม คือ 

  6.1 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย คือ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถและ

ประสบการณดานการบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา               

การใชภาษา โครงสรางและรูปแบบของแบบสอบถาม จํานวน 5 คน  

  6.2 ผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม คือ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ

ดานบริหาร นักวิชาการ และครู เพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

แบบสอบถาม จํานวน 17 คน 

 7. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีทําหนาท่ีบริหารงานในโรงเรียนท่ีเปด

ทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2561-2562 

 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานสอน ครูหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู ครูหัวหนาฝายงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานแตละฝายในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2561-2562 
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ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ มีภาวะผูนําทางวอชาการ และ

สามารถทํางานเปนทีมไดอยางเขมแข็ง 

 2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาส่ือนวัตกรรม 

การวัดผลประเมินผล ใหเหมาะสมกับผูเรียน พรอมท้ังมีการนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง 

 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีรูปแบบในการเสริมพลังอํานาจ ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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