
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Methods) ไดแก วิเคราะหเอกสารและงานวิจัย (Documentary analysis) การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

(Expert Interview) การใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) และการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 

 N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 n แทน จํานวนในกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 

 S.D. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 Mdn. แทน คามัธยฐาน (Median) 

 Mo. แทน คาฐานนิยม (Mode) 

 I.R. แทน คาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) 

 Q3 แทน คาควอไทลท่ี 3 (Inter-Quartile 3) 

 Q1 แทน คาควอไทลท่ี 1 (Inter-Quartile 1) 

 

ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แจกแจง

ประเด็นและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1 วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Documentary Analysis) 
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 1.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จํานวน 8 คน 

 2. การวิเคราะหขอมูลรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 

Technique) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 17 คน จํานวน 3 รอบ ซึ่งวิเคราะหขอมูล 

โดยคํานวณคาความถ่ี คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile 

Range) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 การวิเคราะหขอมูลจากการใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลจากการใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2 

 2.3 การวิเคราะหขอมูลจากการใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 3 

 3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช

ในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

โดยการสอยถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จํานวน 413 คน ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดนหาคาความถ่ี 

และคารอยละ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

 3.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยันองคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 3.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยันองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 4. การวิเคราะหขอมูลผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนากรอบแนวคิด 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยใน 2 

ลักษณะ คือ การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการวิเคราะหผลการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผูนําทาง

วิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา แลวนําผล

การศึกษามาพัฒนากรอบแนวคิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Documentary Analysis) 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีองคประกอบ 2 สวน คือ               

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจของครูและบุคลากรทางการศึกษา และองคประกอบดาน

การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอาํนาจครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูวิจัยได

ศึกษาจากแนวคิดจากทฤษฎีการเสริมพลังอํานาจในองคกรของสกอต และเจฟเฟ (Scott and Jaffe, 

1991) ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี ้

 1.1.1 การใหแรงจูงใจกับผูปฏิบัติงาน แบงเปน 3 สวน คือ 1) การใหความถูกตอง

เปนธรรม คือ ใหความเสมอภาคกับทุกคน ใหเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการท่ียุติธรรม มีความ

ยืดหยุนตอความตองการของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใหโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะใหม ๆ 

ตามความสนใจและความสามารถ 2) การใหสารสนเทศ คือ การใหความรูในส่ิงท่ีตองปฏิบัติงาน รวม

ไปถึงขอมูล สารสนเทศท่ีจําเปนท่ีเกี่ยวของกับองคกร และ 3) การใหการมีสวนรวม คือ ผูปฏิบัติงานมี

โอกาสในการควบคุม หรือตัดสินใจในการทํางานดวยตัวผูปฏิบัติงานเอง 

 1.1.2 การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร ผูบริหารคือผูมีบทบาทสําคัญ

ในสวนนี้ ทุกคนตองเรียนรูวาผูบริหารท่ีดีตองรับผิดชอบการทํางานต้ังแตกระบวนการผลิต ไมใช

เฉพาะผลงานท่ีเกิดข้ึน และตองทราบวาผูปฏิบัติงานทุกคนตองการเรียนรูการทํางาน และการ

แกปญหารวมกับผูบริหาร ตองการโอกาสและอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการ อิสระในการทํางาน 

ควบคุมและตัดสินใจงานในหนาท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง รวมไปถึงการไดรับผลตอบแทนหรือรางวัล 

อยางเหมาะสมและยุติธรรม และส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือการติดตอส่ือสารใหสารสนเทศเพื่อ 

สรางความเขาใจรวมกัน อันจะนํามาซึ่งความรวมมือจากทุกคนในองคกร 

 1.1.3 สรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติงาน ภาวะของผูนําของบุคคลในองคกรเปนตัว

บงช้ี อีกประการหนึ่งในการพิจารณาวา องคกรไดรับการเสริมพลังอํานาจเพียงใด กระบวนการท่ี

สําคัญในการสรางภาวะผูนําก็คือ การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรวมกันทํางานเปนทีม และกระตุนใหทุก

คน เปนผูนําในการกําหนดเปาหมาย การปฏิบัติและการตัดสินใจในทีมงานหรือในสวนงานท่ีตนเอง 

รับผิดชอบ 

 1.1.4 การสรางบรรยากาศในองคกร องคกรควรมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู

รวมกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน หรือระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน เปดโอกาสใหเรียนรูและรับ

เอาแนวคิดหรือทักษะใหม ๆ ท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน  

 1.1.5 การสรางทีมงาน ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการเสริมพลังอํานาจในองคกรก็

คือ การสรางทีมงาน เทคนิคท่ีจะสงเสริมการทํางานเปนทีม คือ การวางระบบการทํางานท่ีเอื้อตอ 
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การประสานสัมพันธกัน การฝกอบรมสรางเครือขายในการทํางาน การกระตุนใหแรงจูงใจและ 

สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีจําเปน และเมื่อเกิดทีมงานข้ึนแลว ส่ิงท่ีทีมงานตองการไดรับ 

การแบงปนจากผูบริหาร ก็คือ ความรูสึกเปนเจาของรวม หนาท่ีความรับผิดชอบ อิสระใน การทํางาน 

อํานาจการตัดสินใจ และรางวัลหรือผลตอบแทนท่ียุติธรรม 

 1.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับขอบขายการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาจากนักวิชาการ และนักการศึกษา 

ไดแก กมล ภูประเสริฐ (2547), จันทรานี สงวนงาม (2551), สมาน อัศวภูมิ (2551), ฆนัท ธาตุทอง 

(2552), ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553), ประยูร เจริญสุข (2553), กระทรวงศึกษาธิการ (2550), 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) และ Carter & Cunningham (1997) ซึ่งจาก

การสังเคราะหทําใหไดตัวแปร ดังนี ้

 1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการ

ออกแบบ จัดหา พัฒนาหลักสูตร การจัดการบริหารหลักสูตร ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการประเมินผลการใช

หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินการดานหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2.2 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และการสรุปองคความรู ให

ผูเรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค บูรณาการความรู

ภายในกลุมสาระเดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการ

เรียนรู รวมท้ังการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและตามสภาพจริง 

 1.2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

และเนนทักษะกระบวนการ จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย โดยใชส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความ

รวมมือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ

เหมาะสมเพื่อทําใหผูเรียนเปนคนมีความรู เปนคนฉลาด เปนคนเกง เปนคนดี และอยูในสังคมโลกได

อยางมีความสุข 

 1.2.4 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การดําเนิน 

การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การประยุกตใชส่ือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ โดยการประสานความรวมมือกับสถาบัน 

องคกรอื่น ๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 
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 1.2.5 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา               

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงข้ึน โดยการกํากับนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือ

ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของ

บุคลากรภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.2.6 การวัดผลประเมินผล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรางเครื่องมือ

วัดและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และตัวช้ีวัด โดยนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือและใชเปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผล มีการกําหนด

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอมีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนและตอเนื่องท้ังกอน ระหวาง และ      

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกัน 

เพื่อสามารถนําจุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

 2. การวิเคราะหผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) 

  การศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน 

ประกอบดวย นักวิชาการ และนักปฏิบัติการท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณเกี่ยวกับ             

การเสริมสรางอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใหไดมาซึ่งองคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งผลการสัมภาษณนํามา

กําหนดขอคําถามเพื่อใหกลุมผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สรุปไดดังนี้ 

  องคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

  2.1 องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน 

40 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1.1 ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทันกําหนดเวลา 

 2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือความสนใจของคร ู
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 3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตามความตองการ

ของคร ู

 4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครูสามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะ

ในการทํางาน 

 5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

 7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

 8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือเปนการสวนตัว 

 2.1.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 

 2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

 3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

 4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน 

 5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบใน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

 6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและ

หาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

 7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ 

 8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 

 2.1.3 ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทายความสามารถตามความ

ถนัดอยางเหมาะสม 

 2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะการ

ปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

 3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลในการปฏิบัติงานหรือการให

ส่ิงของตอบแทน 

 4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง เชน 

การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 
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 5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังใน

ระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ 

 6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

 7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพงาน 

 8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบงานภายในโรงเรียน 

เพื่อใหครูไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

 2.1.4 ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ จํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 

 1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานได 

 2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของการเปน

ผูนํา 

 3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อ

พัฒนาสถาบัน 

 4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการ

จัดการเรียนการสอน 

 6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 

 7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 

 8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา 

 2.1.5 ดานการสรางทีมงาน จํานวน 10 ขอ ประกอบดวย 

 1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 

 2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ 

 3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน 

 4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม เพื่อใหครูเห็นความสําคัญใน

ความสามารถของครูแตละคน 

 5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น 

ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ 
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 6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางใหกับครูทุก

คนในสถาบัน 

 7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิก

อยางชัดเจน 

 8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมไวอยางชัดเจน 

สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของทีมได 

 2.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีจํานวน 48 ขอ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อรวม

กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครูเขาใจหลักสูตรและแนวการ

ใชหลักสูตร 

 5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีสวน

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได

เหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความเช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู 

 7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและสาระสําคัญของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน  

 8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู 

 2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนรวมกันสรางความรูเองใน

รูปแบบของการทํางานเปนทีม 

 2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน  
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 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ใหผูเรียนมีอิสระ

ในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

 4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และ

การสรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและ

ความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

 5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือ

วิธีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

 6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระเดียวกันหรือ

ขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู 

 7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ หรือการอภิปรายเพื่อ

นําไปสูการกระตุนใหสนใจ ใฝรู และชวยกันหาทางคนควาหรือทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

 8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อยางสรางสรรค 

 2.2.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง ความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน 

 3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวนการเรียนรูมี่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

 4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน

อยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

 5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 6) สง เสริมใหครู ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

หลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

 7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลอง กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะกระบวนการ 

 8) สง เสริมสนับสนุนใหครู จัดแหลง เรียนรูภายในโรงเรียน เชน มุม

ประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัดนิทรรศการงานวิชาการ เปนตน 
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 2.2.4 ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จํานวน 8 ขอ 

ประกอบดวย 

 1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา 

กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดาน

การผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกใหมีสวนรวมใน

การสนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัย โดยเขารับการอบรมและการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน 

 6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อ

ใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพยีงและเหมาะสม 

 7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสนใจศึกษา

หาความรูไดดวยตนเอง 

 8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การสอนผานเว็บไซต, 

อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  มาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเปนชองทางในการเสริม

ความรูใหกับผูเรียน 

 2.2.5 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจ 

เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือการนิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป 

 2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู

เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

 3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหา

และความตองการจําเปน 

 4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ียอมรับแกเพื่อนรวมงาน 

 5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเมินผล

การประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 
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 6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอกระบวนการและ 

วิธีนิเทศภายในสถานศึกษา 

 7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศภายใน

กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

 2.2.6 ดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย 

 1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ 

 2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนท่ี

คาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

 3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ และใชเปนเครื่องมือ

วัดผลและประเมนิผล 

 4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลใหทันสมัยโดยเนน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ  

 5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปนระบบ เชน การวิเคราะห

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน การใชมุมมองสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง

ผล การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปนระบบ 

 6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน ผลงาน 

นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง 

 8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกัน เพื่อ

สามารถนําจุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

  เมื่อการดําเนินการเสร็จส้ินในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ มาสรุปตามเกณฑท่ีกําหนด

ไว และจัดทํากรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  สรุปผลการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการสราง

กรอบแนวคิดจากผลการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ 

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
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พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มี 2 สวน คือ องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สรุปผลดังนี ้

 1. องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน คือ  

 1.1 ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน 

 1.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร 

 1.3 ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน 

 1.4 ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ 

 1.5 ดานการสรางทีมงาน 

 2. องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 

6 ดาน คือ 

 2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 2.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 2.4 ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 2.5 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 2.6 ดานการวัดผลประเมินผล 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรง (Modified Delphi 

Technique) 3 รอบ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยคํานวณหา

คาความถ่ี คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) 

รายละเอียดดังนี้ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 

  การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญวาเห็นดวยหรือไมเห็น

ดวยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1 เลือกประเด็นท่ีผูเช่ียวชาญเห็นดวย 

รอยละ 80 ข้ึนไป เพื่อมาสรางเปนแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ตอไป รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1-4.2 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 
 

องคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน   

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทันกําหนดเวลา 82.35 17.65 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือความสนใจของครู 94.12 5.88 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตามความ

ตองการของคร ู

82.35 17.65 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครูสามารถขอคําปรึกษา 

ช้ีแนะในการทํางาน 

100 - 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 88.24 11.76 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

100 - 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 82.35 17.65 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือเปนการสวนตัว 88.24 11.76 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร   

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 88.24 11.76 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน 100 - 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

รวมกัน 

94.12 5.88 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและสราง เจตคติ

ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

88.24 11.76 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบ

ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

82.35 17.65 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน

และหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

94.12 5.88 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ 100.00 - 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 88.24 11.76 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

องคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน   

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทายความสามารถตาม

ความถนัดอยางเหมาะสม 

88.24 11.76 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะการ

ปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

100.00 - 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลในการปฏิบัติงานหรือการ

ใหส่ิงของตอบแทน 

82.35 17.65 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง เชน 

การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 

88.24 11.76 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ัง

ในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ 

82.35 17.65 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุมสาระ          

การเรียนรู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

82.35 17.65 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงาน ใหม ๆ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

88.24 11.76 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบงานภายในโรงเรียน 

เพื่อใหครูไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

88.24 11.76 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ   

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานได 

88.24 11.76 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของการเปน

ผูนํา 

82.35 17.65 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อ

พัฒนาสถาบัน 

82.35 17.65 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 88.24 11.76 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

องคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการ

จัดการเรียนการสอน 

82.35 17.65 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 94.12 5.88 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 82.35 17.65 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา 100 - 

ดานการสรางทีมงาน   

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 82.35 17.65 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ 88.24 11.76 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน 

82.35 17.65 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม เพื่อใหครูเห็นความสําคัญใน

ความสามารถของครูแตละคน 

100 - 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น 

ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ 

94.12 5.88 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางใหกับครู

ทุกคนในสถาบัน 

88.24 11.76 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิก

อยางชัดเจน 

82.35 17.65 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมไวอยางชัดเจน 

สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของทีมได 

94.12 5.88 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยตามเกณฑท่ีกําหนดเกี่ยวกับองคประกอบ

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งจําแนกในแตละดาน ดังนี้ 
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 1) ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ และ ขอ 10 

ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใหครูตามความสามารถ 

 2) ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ 

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการตัดสินใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษา และขอ 10 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือขอ

ขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

 3) ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือนวิทย

ฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงานสรางสรรคของตนเอง และขอ 10 ผูบริหารจัด

เผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับครูท่ีมีผลงานดีเดน 

 4) ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ และ 

ขอ 10 ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ 

 5) ดานการสรางทีมงาน ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 

คือ ขอ 9 มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรู

และเผยแพรขอมูลขาวสารใหกันและกัน และ ขอ 10 มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบ

อํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัวในการทํางาน 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบดานการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 
 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

88.24 11.76 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา        

เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

94.12 5.88 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

82.35 17.65 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครูเขาใจหลักสูตรและ             

แนวการใชหลักสูตร 

100.00 0.00 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีสวน

รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

82.35 17.65 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความเช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ี           

ท่ีรับผิดชอบอยู 

88.24 11.76 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและสาระสําคัญของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน 

82.35 17.65 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู 

100.00 0.00 

ดานการจัดการเรียนการสอน   

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนรวมกันสรางความรูเอง

ในรูปแบบของการทํางานเปนทีม 

88.24 11.76 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อ

กระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

82.35 17.65 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ใหผูเรียนมี

อิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค 

โดยไมปดกั้นความคิด 

82.35 17.65 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และ

การสรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ี

บูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนกับ

วิถีชีวิต 

88.24 11.76 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือ

วิธีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

82.35 17.65 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระเดียวกันหรือ

ขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอ              

การเรียนรู 

94.12 5.88 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ หรือการอภิปรายเพื่อ

นําไปสูการกระตุนใหสนใจ ใฝรู และชวยกันหาทางคนควาหรือทดลอง

เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

82.35 17.65 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นอยางสรางสรรค 

100.00 0.00 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

88.24 11.76 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง ความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน 

100.00 0.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวนการเรียนรูมี่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู 

94.12 5.88 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน

อยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

88.24 11.76 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

82.35 17.65 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

หลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ

เหมาะสม 

94.12 5.88 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 

ใหสอดคลอง กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะ

กระบวนการ 

94.12 5.88 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน            

มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัดนิทรรศการ

งานวิชาการ เปนตน 

88.24 11.76 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทาง

การศึกษา กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

82.35 17.65 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเอง

ดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

100.00 0.00 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกใหมีสวนรวม

ในการสนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

94.12 5.88 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย โดยเขารับการอบรมและการศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

88.24 11.76 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใชส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน 

100.00 0.00 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 

94.12 5.88 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสนใจ

ศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

88.24 11.76 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การสอนผานเว็บไซต, 

อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book) มาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอน

และเปนชองทางในการเสริมความรูใหกับผูเรียน 

82.35 17.65 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา   

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย 

ภารกิจ เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือ

การนิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

100.00 0.00 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ

ครูเพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

82.35 17.65 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหา

และความตองการจําเปน 

88.24 11.76 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ียอมรับแกเพื่อน

รวมงาน 

82.35 17.65 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเมินผล

การประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 

88.24 11.76 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

คาสถิติ (N = 17) 

เห็นดวย 

รอยละ 

ไมเห็นดวย 

รอยละ 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอกระบวนการและ

วิธีนิเทศภายในสถานศึกษา 

88.24 11.76 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศภายใน

กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

94.12 5.88 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

100.00 0.00 

ดานการวัดผลประเมินผล   

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ 

82.35 17.65 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง 

(มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

88.24 11.76 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ และใชเปนเครื่องมือ

วัดผลและประเมินผล 

82.35 17.65 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลใหทันสมัยโดยเนน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ 

100.00 0.00 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปนระบบ เชน การวิเคราะห

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน การใชมุมมอง

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ี

สําคัญอยางเปนระบบ 

88.24 11.76 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ              

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

88.24 11.76 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน 

ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง 

94.12 5.88 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกนั              

เพื่อสามารถนําจุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

88.24 11.76 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยตามเกณฑท่ีกําหนดเกี่ยวกับองคประกอบ

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งจําแนกในแตละดาน ดังนี้ 

 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และประสบการณการ

เรียนรูไดสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และขอ 10 ครูประเมินผลการ

ใชหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา 

 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ เชน การนําเสนอดวย

ความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การนําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

และ ขอ 10 ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้งหลังการสอนเพื่อปรับปรุงการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ 

 3) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม และขอ 10 มีการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความ    

เปนจริง 

 4) ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับ

ทุกขอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคมออนไลน 

(social media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกัน และขอ 10 ครูมีทักษะในการ

ประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือ

แอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

 5) ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และขอ 10 มีการนิเทศการเรียนการสอนใน

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 6) ดานการวัดผลประเมินผล ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับทุกขอ และใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมอีก คือ ขอ 9 การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุน
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ท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู และขอ 10 การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรง (Modified Delphi 

Technique) รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวชิาการของสถานศึกษา โดยการใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรง รอบท่ี 2 และ

รอบท่ี 3  รอบ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน เกี่ยวกับระดับความ

เหมาะสมและระดับความสอดคลองของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยเลือกขอท่ีมีคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-

Quartile Range) ไมเกิน 1.50 และรูปแบบท่ีมีคามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป ซึ่งมี

รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3-4.4 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 2 เกี่ยวกับระดับความสอดคลองตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน      

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิได

ทันกําหนดเวลา 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความ

คาดหวังหรือความสนใจของครู 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียน

การสอนตามความตองการของครู 

4.50 5.00 1.00 0.50 มาก 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครู

สามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน 

5.00 5.00 0.75 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิด

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทย

ฐานะท่ีสูงข้ึน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุม

และหรือเปนการสวนตัว 

5.00 5.00 0.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยู

เสมอ 

5.00 5.00 0.00 0.00 มาก 

10) ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี 

และความรบัผิดชอบใหครูตามความสามารถ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร      

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

ของโรงเรียน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละ         

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของ

หนวยงานมาใชประกอบในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน 

5.00 5.00 0.75 0.00 มาก 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง 

และพัฒนาโรงเรียน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและ

ตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 4.50 5.00 1.00 0.50 มาก 

9) ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการ

ตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.00 5.00 0.75 0.00 มาก 

10) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหา

หรือขอขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน      

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทา

ทายความสามารถตามความถนัดอยางเหมาะสม 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานอยาง

เทาเทียมกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลใน

การปฏิบัติงานหรือการใหส่ิงของตอบแทน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมือ

อาชีพอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน 

นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี 

ระดับภาค และระดับชาติ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหา

วิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ี

รับผิดชอบงานภายในโรงเรียน เพื่อใหครูได

เรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

9) ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ 

เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ

ครู จากผลงานสรางสรรคของตนเอง 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) ผูบริหารจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับครู

ท่ีมีผลงานดีเดน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ      

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อ

เปนแนวทางใหครูสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานได 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีของการเปนผูนํา 

5.00 5.00 0.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิด

การเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลง 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการ

แกไขปญหา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการทํางาน

อยางเปนระบบ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางาน

ใหสําเร็จ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการสรางทีมงาน      

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความ

สมัครใจ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อ

แสวงหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใน

การทํางาน 

4.50 5.00 1.00 0.50 มาก 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม 

เพื่อใหครูเห็นความสําคัญในความสามารถของ

ครูแตละคน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของ

สมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น ใหความรวมมือ

รวมใจเปนสําคัญ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

เพื่อเปนตัวอยางใหกับครูทุกคนในสถาบัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของสมาชิกอยางชัดเจน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของทีมไวอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบและ

ประเมินผลการทํางานของทีมได 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

9) มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกตาง เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรู

และเผยแพรขอมูลขาวสารใหกันและกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบ

อํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปน

อิสระ และคลองตัวในการทํางาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 เกี่ยวกับ

ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคลองในระดับมากทุกขอ 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 2 เกี่ยวกับระดับความสอดคลองตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและ

กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมิน

สถานภาพสถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน 

ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค    

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนา

หลักสูตรตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครู

เขาใจหลักสูตรและแนวการใชหลักสูตร 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีสวนรวมทุกกลุมสาระ         

การเรียนรู 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิ

ประสบการณความเช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ี           

ท่ีรับผิดชอบอยู 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสราง

และสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกัน

เปนทีมของคณะครู 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

9) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และ

ประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกป

การศึกษา 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน      

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน

รวมกันสรางความรูเองในรูปแบบของการทํางาน

เปนทีม 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน 

และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทันสมัย และ

สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อกระตุน

การเรียนรูของผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนน

กระบวนการ ใหผูเรียนมีอิสระในการแสวงหา

ความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยาง

สรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนน

การคิด วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบ

องครวม ไมแยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ี

บูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ี

เรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถ

ปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายใน

กลุมสาระเดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสราง

ทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการ

เรียนรู 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ 

หรือการอภิปรายเพื่อนําไปสูการกระตุนใหสนใจ 

ใฝรู และชวยกันหาทางคนควาหรือทดลองเพื่อให

ไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลาย

รูปแบบ เชน การนําเสนอดวยความเรียง            

การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การนําเสนอใน

ลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

10) ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเอง 

ทุกครั้งหลังการสอนเพื่อปรับปรุงการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู      

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรู 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู

โดยคํานึงถึง ความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัด

กระบวนการเรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ         

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย 

โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระ

ความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และ

บูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง กับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะ

กระบวนการ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน เชน มุมประสบการณตาง ๆ ปาย

นิทรรศการภายในโรงเรียน จัดนิทรรศการงาน

วิชาการ เปนตน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือ

เครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวน

รวมในการพัฒนากระบวนการเรยีนรูตามความ

เหมาะสม 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตาม

ความเปนจริง 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

     

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมทางการศึกษา กับบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการ

อบรมพัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกร

ภายนอกใหมีสวนรวมในการสนับสนุนส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเขารับการอบรมและ

การศึกษาคนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใช

ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริม

การเรียนรูแกผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการสอน

ไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสให

ผูเรียนท่ีมีความสนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การ

สอนผานเว็บไซต, อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  

มาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเปน

ชองทางในการเสริมความรูใหกับผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคมออนไลน 

(social media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสาร

เพื่อเรียนรูรวมกนั 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูได จาก

ส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต 

โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา      

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุ

วัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจ เปาหมาย วิธีการ

ปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือการ

นิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนของครูเพื่อนํามาวิเคราะหและ

วางแผนการนิเทศ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสม

กับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะ

รับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ียอมรับแก

เพื่อนรวมงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม 

สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและ

ผูบริหารตอกระบวนการและวิธีนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการ

จัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือ

เครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช

กิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

10) มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือ

ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน

ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล      

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรู

ความเขาใจ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลอง

กับผลการเรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระ

การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ 

และใชเปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและ

ประเมินผลใหทันสมัยโดยเนนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปน

ระบบ เชน การวิเคราะหตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน การใช

มุมมองสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล           

การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยาง

เปนระบบ 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจาก

การจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ

ท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบ

ประเมินรวมกนั เพื่อสามารถนําจุดประสงคของ

การประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

9) การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัด 

และประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง 

และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

10) การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 เกี่ยวกับ

ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา มีความสอดคลองในระดับมากทุกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 3 เกี่ยวกับระดับความสอดคลองตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน      

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิได

ทันกําหนดเวลา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความ

คาดหวังหรือความสนใจของครู 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียน

การสอนตามความตองการของครู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครู

สามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิด

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะ

ท่ีสูงข้ึน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุม

และหรือเปนการสวนตัว 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยู

เสมอ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบใหครูตามความสามารถ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร      

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

ของโรงเรียน 

5.00 5.00 0.50 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของ

หนวยงานมาใชประกอบในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง 

และพัฒนาโรงเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจ

งานท่ีรับผิดชอบ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการ

ตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหา

หรือขอขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน      

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทาย

ความสามารถตามความถนัดอยางเหมาะสม 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานอยาง   

เทาเทียมกัน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลใน

การปฏิบัติงานหรือการใหส่ิงของตอบแทน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมือ

อาชีพอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรม

ดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค 

และระดับชาติ 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหา

วิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ี

รับผิดชอบงานภายในโรงเรียน เพื่อใหครูได 

เรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ 

เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ

ครู จากผลงานสรางสรรคของตนเอง 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

10) ผูบริหารจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับ         

ครูท่ีมีผลงานดีเดน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ      

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปน

แนวทางใหครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีของการเปนผูนํา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงาน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลง 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไข

ปญหา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการทํางาน

อยางเปนระบบ 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

10) ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางาน

ใหสําเร็จ 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

ดานการสรางทีมงาน      

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ 4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อ

แสวงหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใน

การทํางาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม เพื่อใหครู

เห็นความสําคัญในความสามารถของครูแตละคน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิก

ทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น ใหความรวมมือ รวมใจเปน

สําคัญ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ       

เพื่อเปนตัวอยางใหกับครูทุกคนในสถาบัน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
Mdn Mo IR 

|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของสมาชิกอยางชัดเจน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของทีมไวอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบและ

ประเมินผลการทํางานของทีมได 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกตาง เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูและ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหกันและกัน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบ

อํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปน

อิสระ และคลองตัวในการทํางาน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 เกี่ยวกับ

ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีความสอดคลองในระดับมากทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 3 เกี่ยวกับระดับความสอดคลองตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระ

การเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมิน

สถานภาพสถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน 

ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค        

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนา

หลักสูตรตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครู

เขาใจหลักสูตรและแนวการใชหลักสูตร 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับ 

ปรุงหลักสูตรใหมีสวนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิ

ประสบการณความเช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบอยู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสราง

และสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและ      

การประเมินผลการเรียนรู ภายใตการเรียนรู

รวมกันเปนทีมของคณะครู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

9) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และ

ประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

10) ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกป

การศึกษา 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน      

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน

รวมกันสรางความรูเองในรูปแบบของการทํางาน

เปนทีม 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน 

และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทันสมัย และ

สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อกระตุน

การเรียนรูของผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนน

กระบวนการ ใหผูเรียนมีอิสระในการแสวงหา

ความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยาง

สรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนน

การคิด วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบ

องครวม ไมแยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ี

บูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ี

เรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถ

ปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายใน

กลุมสาระเดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสราง

ทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่นๆ ตอการเรียนรู 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ 

หรือการอภิปรายเพื่อนําไปสูการกระตุนใหสนใจ 

ใฝรู และชวยกันหาทางคนควาหรือทดลองเพื่อให

ไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

9) ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลาย

รูปแบบ เชน การนําเสนอดวยความเรียง การ

นําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การนําเสนอในลักษณะ

ภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเองทุก

ครั้งหลังการสอนเพื่อปรับปรุงการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู      

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู

โดยคํานึงถึง ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัด

กระบวนการเรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรียนรู 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย 

โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระ

ความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และ

บูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ

เหมาะสม 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง กับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะ

กระบวนการ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน เชน มุมประสบการณตาง ๆ ปาย

นิทรรศการภายในโรงเรียน จัดนิทรรศการงาน

วิชาการ เปนตน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

9) นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือ

เครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวน

รวมในการพัฒนากระบวนการเรยีนรูตามความ

เหมาะสม 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

10) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตาม

ความเปนจริง 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

     

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมทางการศึกษา กับบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการ

อบรมพัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกร

ภายนอกใหมีสวนรวมในการสนับสนุนส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเขารับการอบรม

และการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใช

ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริม

การเรียนรูแกผูเรียน 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการสอน

ไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสให

ผูเรียนท่ีมีความสนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การ

สอนผานเว็บไซต, อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  

มาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเปน

ชองทางในการเสริมความรูใหกับผูเรียน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

9) ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคมออนไลน 

(social media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสาร

เพื่อเรียนรูรวมกนั 

5.00 5.00 1.00 0.00 มาก 

10) ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูได จาก

ส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต 

โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา      

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุ

วัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจ เปาหมาย วิธีการ

ปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือการ

นิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนของครูเพื่อนํามาวิเคราะหและ

วางแผนการนิเทศ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสม

กับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะ

รับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ียอมรับแก

เพื่อนรวมงาน 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม 

สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและ

ผูบริหารตอกระบวนการและวิธีนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

4.00 4.00 0.50 0.00 มาก 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการ

จัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือ

เครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.00 4.00 0.00 0.00 มาก 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช

กิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

9) มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

10) มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือ

ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน

ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.00 4.00 1.00 0.00 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล      

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรู

ความเขาใจ 

4.00 4.00 1.00  มาก 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลอง

กับผลการเรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระ

การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

4.00 4.00 1.00  มาก 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ 

และใชเปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

4.00 4.00 1.00  มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา Mdn Mo IR 
|Mo-

Mdn| 

ระดับความ

สอดคลอง 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและ

ประเมินผลใหทันสมัยโดยเนนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือ 

4.00 4.00 1.00  มาก 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปน

ระบบ เชน การวิเคราะหตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานของหนวยงาน การใชมุมมอง

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล การดําเนินงาน

หรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปนระบบ 

4.00 4.00 0.00  มาก 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

4.00 4.00 0.00  มาก 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจาก

การจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ

ท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง 

4.00 4.00 0.00  มาก 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบ

ประเมินรวมกนั เพื่อสามารถนําจุดประสงคของ

การประเมินไปใชประโยชนไดจริง 

4.00 4.00 0.00  มาก 

9) การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและ

ประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และ

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00  มาก 

10) การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.00 4.00 0.00  มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 เกี่ยวกับ

ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา มีความสอดคลองในระดับมากทุกขอ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยันรูปแบบ 

 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้เปนยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลับคืนไดและมีความสมบูรณ จํานวน 413 ฉบับ            

จากจํานวน 437 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.51 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันรูปแบบ 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ   

 - ชาย 253 61.26 

 - หลัง 160 38.74 

รวม 413 100.00 

อายุ   

 - ไมเกิน 30 ป 55 13.32 

 - 31 – 40 ป 96 23.24 

 - 41 – 50 ป 164 39.71 

 - 51 ป ข้ึนไป 98 23.73 

รวม 413 100.00 

สถานภาพ   

 - ผูบริหารโรงเรียน 52 12.59 

 - ครูหัวหนาฝายงาน 28 6.78 

 - ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 96 23.24 

 - ครูผูสอน 237 57.38 

รวม 413 100.00 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

วุฒิการศึกษา   

 - ปริญญาตร ี 155 37.53 

 - ปริญญาโท 235 56.90 

 - ปริญญาเอก 23 5.57 

รวม 413 100.00 

ประสบการณในการทํางาน   

 - ไมเกิน 10 ป 165 39.95 

 - 11 – 20 ป 169 40.92 

 - มากกวา 20 ป 79 19.13 

รวม 413 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 413 คน สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 253 8o คิดเปนรอยละ 61.26 เปนเพศหญิง จํานวน 160 8o คิดเปนรอยละ 38.14 มีอายุ 

41 – 50 ป มากท่ีสุด จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 39.71 รองลงมาคือ อายุ 51 ป ข้ึนไป จํานวน 

98 คน คิดเปนรอยละ 23.73 มีสถานภาพเปนครูผูสอน จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 57.38                

มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 56.90 และมีประสบการณในการทํางาน 

11-20 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 40.92 รองลงมาคือ ไมเกิน 10 ป จํานวน 165 คน คิดเปน

รอยละ 39.95 
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 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยนัรูปแบบ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบ          

ไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ทําการทดสอบโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบ

กับเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีกําหนดไว ดังตารางท่ี 4.8-4.13 

 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  

n = 413 

องคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.28 0.23 มาก 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 4.31 0.13 มาก 

รวม 4.30 0.14 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก              

( X = 4.31) รองลงมา คือ องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อยูในระดับมาก ( X = 4.28) 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการ

เสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน    

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทัน

กําหนดเวลา 

4.41 0.53 มาก 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือ

ความสนใจของครู 

4.37 0.53 มาก 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตาม

ความตองการของคร ู

4.33 0.50 มาก 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครูสามารถขอ

คําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน 

4.34 0.53 มาก 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 4.30 0.49 มาก 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิดความคิด

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.30 0.49 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 4.25 0.49 มาก 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือเปน

การสวนตัว 

4.30 0.52 มาก 

9) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ 4.32 0.52 มาก 

10) ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และความ

รับผิดชอบใหครูตามความสามารถ 

4.20 0.49 มาก 

รวม 4.31 0.30 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร    

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 4.30 0.57 มาก 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 

4.27 0.46 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อการพัฒนา

โรงเรียนรวมกัน 

4.20 0.52 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและ

สรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

4.26 0.54 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมา

ใชประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

4.18 0.63 มาก 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

4.18 0.52 มาก 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ี

รับผิดชอบ 

4.23 0.51 มาก 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 4.30 0.54 มาก 

9) ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการตัดสินใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.33 0.52 มาก 

10) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือขอ

ขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

4.28 0.50 มาก 

รวม 4.25 0.34 มาก 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน    

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทาย

ความสามารถตามความถนัดอยางเหมาะสม 

4.28 0.49 มาก 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถและ

ทักษะการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

4.25 0.54 มาก 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลในการ

ปฏิบัติงานหรือการใหส่ิงของตอบแทน 

4.27 0.50 มาก 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพอยาง

ตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 

4.28 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขา

ประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ 

4.30 0.54 มาก 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

4.26 0.54 มาก 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

4.31 0.48 มาก 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบงานภายใน

โรงเรียน เพื่อใหครูไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

4.28 0.50 มาก 

9) ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือน

วิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงาน

สรางสรรคของตนเอง 

4.31 0.51 มาก 

10) ผูบริหารจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับครูท่ีมีผลงาน

ดีเดน 

4.19 0.57 มาก 

รวม 4.27 0.35 มาก 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ    

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางให

ครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 

4.28 0.51 มาก 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี

ของการเปนผูนํา 

4.27 0.52 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน

ใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน 

4.17 0.57 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

4.19 0.47 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.55 มาก 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 4.13 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลง 

4.28 0.51 มาก 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา 4.22 0.49 มาก 

9) ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 4.24 0.51 มาก 

10) ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ 4.22 0.50 มาก 

รวม 4.22 0.34 มาก 

ดานการสรางทีมงาน    

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 4.30 0.58 มาก 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ 4.41 0.49 มาก 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน 

4.43 0.50 มาก 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม เพื่อใหครูเห็น

ความสําคัญในความสามารถของครูแตละคน 

4.23 0.53 มาก 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีมงานท่ี

ดี มีใจมุงมั่น ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ 

4.34 0.52 มาก 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเปน

ตัวอยางใหกับครูทุกคนในสถาบัน 

4.34 0.52 มาก 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของสมาชิกอยางชัดเจน 

4.37 0.48 มาก 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมไว

อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน

ของทีมได 

4.32 0.52 มาก 

9) มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหกันและกัน 

4.24 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10) มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบอํานาจการ

ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัวใน

การทํางาน 

4.37 0.48 มาก 

รวม 4.34 0.24 มาก 

โดยรวม 4.28 0.23 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังนี้ 

 1. ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก                  

( X = 4.31) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทัน

กําหนดเวลา ( X = 4.41) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือความ

สนใจของครู ( X = 4.37) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมอบหมายภาระงาน 

บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใหครูตามความสามารถ ( X = 4.20) 

 2. ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.25) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการ

ตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.33) รองลงมาคือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน และผูบริหารใหอิสระในการทํางาน ( X = 4.30) เทากัน สวนขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบ

ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน ( X  = 4.18) เทากัน 

 3. ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก               

( X = 4.27) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ
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เล่ือนวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงานสรางสรรคของตนเอง ( X = 4.31) เทากัน 

รองลงมาคือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี 

ระดับภาค และระดับชาติ ( X = 4.30) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารจัดเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใหกับครูท่ีมีผลงานดีเดน ( X = 4.19) 

 4. ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก               

( X = 4.22) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปน

แนวทางใหครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได และผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง ( X = 4.28) เทากัน รองลงมาคือ ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตน

ใหเปนแบบอยางท่ีดีของการเปนผูนํา ( X = 4.27) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร

สงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ( X = 4.13) 

 5. ดานการสรางทีมงาน มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน ( X = 4.43) รองลงมาคือ มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตาม

ความสมัครใจ ( X = 4.41) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการสงเสริมสนับสนุนการ

ทํางานเปนทีม เพื่อใหครูเห็นความสําคัญในความสามารถของครูแตละคน ( X = 4.23) 

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.26 0.47 มาก 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ

สถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4.37 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตรตาม

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.45 0.50 มาก 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครูเขาใจหลักสูตร

และแนวการใชหลักสูตร 

4.26 0.55 มาก 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับปรุง

หลักสูตรใหมีสวนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.37 0.56 มาก 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความ

เช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู 

4.21 0.61 มาก 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและ

สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

หลักสูตรทองถ่ิน 

4.26 0.55 มาก 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

การเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู 

4.37 0.50 มาก 

9) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และประสบการณ

การเรียนรูไดสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตร 

4.40 0.49 มาก 

10) ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา 4.32 0.48 มาก 

รวม 4.33 0.27 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน    

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนรวมกันสราง

ความรูเองในรูปแบบของการทํางานเปนทีม 

4.43 0.51 มาก 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยี

ท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการ

เรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

4.48 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ให

ผูเรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม 

ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

4.34 0.55 มาก 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด 

วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยกสวน

ดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและ

ความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

4.31 0.51 มาก 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียน

กิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4.31 0.46 มาก 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระ

เดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ี

จําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู 

4.32 0.48 มาก 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ หรือการ

อภิปรายเพื่อนําไปสูการกระตุนใหสนใจ ใฝรู และชวยกัน

หาทางคนควาหรือทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

4.34 0.52 มาก 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

4.38 0.49 มาก 

9) ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ เชน การ

นําเสนอดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การ

นําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

4.23 0.52 มาก 

10) ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้งหลังการ

สอนเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.48 มาก 

รวม 4.35 0.26 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู    

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

4.16 0.54 มาก 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง 

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

4.30 0.54 มาก 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวนการ

เรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

4.37 0.53 มาก 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 

ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

4.32 0.48 มาก 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.30 0.47 มาก 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู

อยางหลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

ตามความเหมาะสม 

4.34 0.48 มาก 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลอง กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

และเนนทักษะกระบวนการ 

4.31 0.48 มาก 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน 

มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัด

นิทรรศการงานวิชาการ เปนตน 

4.31 0.51 มาก 

9) นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขาย

ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4.28 0.56 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง 

4.35 0.51 มาก 

รวม 4.30 0.23 มาก 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทาง

การศึกษา กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.33 0.52 มาก 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนา

ตนเองดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

4.35 0.49 มาก 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกใหมี

สวนรวมในการสนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 

4.30 0.54 มาก 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเขารับการอบรมและการศึกษา

คนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 

4.24 0.51 มาก 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใชส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน 

4.20 0.58 มาก 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพยีงและ

เหมาะสม 

4.31 0.55 มาก 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความ

สนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

4.31 0.49 มาก 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การสอนผาน

เว็บไซต, อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  มาชวยในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนและเปนชองทางในการเสริม

ความรูใหกับผูเรียน 

4.32 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

9) ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคมออนไลน (social 

media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกนั 

4.37 0.52 มาก 

10) ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

เปนเครื่องมือในการเรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

4.32 0.50 มาก 

รวม 4.31 0.23 มาก 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา    

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุวัตถุประสงค 

ขอบขาย ภารกิจ เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ 

รวมท้ังจัดทําคูมือการนิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป 

4.30 0.51 มาก 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนของครเูพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

4.24 0.52 มาก 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน 

4.31 0.53 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาชีพ ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปน

ท่ียอมรับแกเพื่อนรวมงาน 

4.27 0.48 มาก 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทาง

วิชาการ 

4.36 0.50 มาก 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอ

กระบวนการและวิธนีิเทศภายในสถานศึกษา 

4.40 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการ

นิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.30 0.55 มาก 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.34 0.56 มาก 

9) มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.28 0.63 มาก 

10) มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.20 0.63 มาก 

รวม 4.30 0.24 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล    

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัด

และประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ 

4.36 0.51 มาก 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการ

เรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนรู และสภาพผูเรียน 

4.34 0.48 มาก 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ และใชเปน

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

4.27 0.56 มาก 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลให

ทันสมัยโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ 

4.31 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปนระบบ เชน  

การวิเคราะหตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน การใชมุมมองสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล 

การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปนระบบ 

4.35 0.55 มาก 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

4.24 0.60 มาก 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัด

โครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการ

ปฏิบัติงานจริง 

4.30 0.51 มาก 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมิน

รวมกัน เพื่อสามารถนําจุดประสงคของการประเมินไปใช

ประโยชนไดจริง 

4.27 0.50 มาก 

9) การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผล

ท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

4.30 0.51 มาก 

10) การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.26 0.51 มาก 

รวม 4.30 0.26 มาก 

โดยรวม 4.31 0.13 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31)             

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดังนี้ 
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 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก        

( X  = 4.33) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตร

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( X = 4.45) รองลงมาคือ ครูออกแบบ

หนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนให

บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ( X = 4.40) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการกําหนด

ภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความ

เช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู ( X = 4.21) 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35) 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของผู เรียน         

( X = 4.48) รองลงมาคือ ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนรวมกันสรางความรูเองใน

รูปแบบของการทํางานเปนทีม ( X = 4.43) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ครูฝกใหผูเรียน

ไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ เชน การนําเสนอดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย 

การนําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน ( X = 4.23) 

 3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก                 

( X = 4.30) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวน

การเรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ( X = 

4.37) รองลงมาคือ มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยาง

เพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง ( X = 4.35) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร 

ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู (

X = 4.16) 

 4. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวม

อยูในระดับมาก( X = 4.31) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคม

ออนไลน (social media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกัน ( X = 4.37) รองลงมา

คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( X = 4.35) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ                

ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญในการใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูแกผูเรียน ( X = 4.20) 

 5. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก                

( X = 4.30) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอ

กระบวนการและวิธีนิเทศภายในสถานศึกษา ( X = 4.40) รองลงมาคือ มีการประเมินผลจาก
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ปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทาง

วิชาการ ( X = 4.36) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวย

เพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา ( X = 4.20) 

 6. ดานการวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30) ขอ

ท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ ( X = 4.36) รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

องคการอยางเปนระบบ เชน การวิเคราะหตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

การใชมุมมองสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปน

ระบบ ( X = 4.35) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ( X = 4.24) 

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  

n = 413 

องคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.36 0.19 มาก 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 4.37 0.14 มาก 

รวม 4.36 0.12 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก            

( X =4.37) รองลงมา คือ องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อยูในระดับมาก ( X = 4.36) 
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดาน

การเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน    

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทันกําหนดเวลา 4.42 0.49 มาก 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือ

ความสนใจของครู 

4.32 0.47 มาก 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตาม

ความตองการของคร ู

4.34 0.48 มาก 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครูสามารถขอ

คําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน 

4.38 0.49 มาก 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 4.32 0.47 มาก 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิดความคิด

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.29 0.45 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 4.33 0.47 มาก 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือเปน

การสวนตัว 

4.43 0.50 มาก 

9) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ 4.36 0.48 มาก 

10) ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และความ

รับผิดชอบใหครูตามความสามารถ 

4.35 0.48 มาก 

รวม 4.35 0.28 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร    

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 4.38 0.49 มาก 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 

4.28 0.45 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อการพัฒนา

โรงเรียนรวมกัน 

4.35 0.48 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและ

สรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

4.36 0.48 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมา

ใชประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

4.37 0.48 มาก 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

4.31 0.46 มาก 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ี

รับผิดชอบ 

4.26 0.44 มาก 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 4.32 0.47 มาก 

9) ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการตัดสินใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.34 0.47 มาก 

10) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือขอ

ขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

4.30 0.46 มาก 

รวม 4.33 0.26 มาก 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน    

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทาย

ความสามารถตามความถนัดอยางเหมาะสม 

4.33 0.47 มาก 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถและ

ทักษะการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

4.34 0.47 มาก 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและรางวัลในการ

ปฏิบัติงานหรือการใหส่ิงของตอบแทน 

4.31 0.46 มาก 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพอยาง

ตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ 

4.38 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขา

ประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ 

4.40 0.49 มาก 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุม

สาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม

ความสามารถ 

4.30 0.46 มาก 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

4.42 0.49 มาก 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ภายในโรงเรียน เพื่อใหครูไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

4.37 0.48 มาก 

9) ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือน

วิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงาน

สรางสรรคของตนเอง 

4.36 0.48 มาก 

10) ผูบริหารจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับครูท่ีมีผลงาน

ดีเดน 

4.35 0.48 มาก 

รวม 4.36 0.29 มาก 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ    

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางให

ครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 

4.38 0.49 มาก 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี

ของการเปนผูนํา 

4.43 0.50 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน

ใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน 

4.41 0.49 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

4.44 0.50 มาก 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน 

4.40 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 4.35 0.48 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลง 

4.36 0.48 มาก 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา 4.31 0.46 มาก 

9) ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 4.34 0.47 มาก 

10) ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ 4.38 0.49 มาก 

รวม 4.38 0.32 มาก 

ดานการสรางทีมงาน    

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง 4.44 0.50 มาก 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ 4.46 0.50 มาก 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน 

4.48 0.50 มาก 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม เพื่อใหครูเห็น

ความสําคัญในความสามารถของครูแตละคน 

4.36 0.48 มาก 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีมงานท่ี

ดี มีใจมุงมั่น ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ 

4.40 0.49 มาก 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเปน

ตัวอยางใหกับครูทุกคนในสถาบัน 

4.39 0.49 มาก 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของสมาชิกอยางชัดเจน 

4.34 0.48 มาก 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมไว

อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน

ของทีมได 

4.35 0.48 มาก 

9) มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหกันและกัน 

4.38 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

n = 413 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10) มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบอํานาจการ

ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัวใน

การทํางาน 

4.33 0.47 มาก 

รวม 4.39 0.25 มาก 

โดยรวม 4.36 0.19 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเปนไปในการนํารูปแบบ

ไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังนี้ 

 1. ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก              

( X = 4.35) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือ

เปนการสวนตัว ( X = 4.43) รองลงมาคือ หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทัน

กําหนดเวลา ( X = 4.42) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจให

ผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ( X = 4.29) 

 2. ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร มีความเปนไปไดโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.33) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนของโรงเรียน ( X = 4.38) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของ

หนวยงานมาใชประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ( X = 4.37) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับ

สุดทาย คือ ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.26) 

 3. ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก             

( X = 4.36) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ( X = 4.42) รองลงมาคือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงาน

ดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ ( X = 4.40) สวนขอ
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ท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ( X = 4.30) 

 4. ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก             

( X = 4.38) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ( X = 4.44) รองลงมาคือ ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง

ท่ีดีของการเปนผูนํา ( X = 4.43) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารกระตุนใหครูใช

วิจารณญาณในการแกไขปญหา ( X = 4.31) 

 5. ดานการสรางทีมงาน มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.39) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน ( X = 4.48) รองลงมาคือ มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตาม

ความสมัครใจ ( X = 4.46) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการกระจายอํานาจใหกับ

ทีมงาน โดยมอบอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัวในการทํางาน                

( X = 4.33) 

 

ตารางท่ี 4.13 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.34 0.47 มาก 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ

สถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4.37 0.48 มาก 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตรตาม

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.40 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครูเขาใจหลักสูตร

และแนวการใชหลักสูตร 

4.38 0.49 มาก 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับปรุง

หลักสูตรใหมีสวนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.33 0.47 มาก 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความ

เช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู 

4.29 0.46 มาก 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและ

สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

หลักสูตรทองถ่ิน 

4.41 0.49 มาก 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

การเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู 

4.46 0.50 มาก 

9) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และประสบการณ

การเรียนรูไดสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตร 

4.38 0.49 มาก 

10) ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา 4.36 0.48 มาก 

รวม 4.37 0.21 มาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน    

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนรวมกันสราง

ความรูเองในรูปแบบของการทํางานเปนทีม 

4.37 0.48 มาก 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยี

ท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการ

เรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

4.35 0.48 มาก 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ให

ผูเรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิง  

ใหม ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

4.38 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด 

วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยกสวน

ดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและ

ความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

4.39 0.49 มาก 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียน

กิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4.41 0.49 มาก 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระ

เดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ี

จําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู 

4.32 0.47 มาก 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ หรือการ

อภิปรายเพื่อนําไปสูการกระตุนใหสนใจ ใฝรู และชวยกัน

หาทางคนควาหรือทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น 

4.34 0.48 มาก 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

4.31 0.46 มาก 

9) ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ เชน  

การนําเสนอดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย 

การนําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

4.33 0.47 มาก 

10) ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้งหลังการ

สอนเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4.43 0.50 มาก 

รวม 4.36 0.27 มาก 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู    

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

4.35 0.48 มาก 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง 

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

4.32 0.47 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวนการ

เรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

4.31 0.46 มาก 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 

ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

4.39 0.49 มาก 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.40 0.49 มาก 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู

อยางหลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

ตามความเหมาะสม 

4.30 0.46 มาก 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลอง กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

และเนนทักษะกระบวนการ 

4.28 0.45 มาก 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน 

มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัด

นิทรรศการงานวิชาการ เปนตน 

4.33 0.47 มาก 

9) นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขาย

ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4.26 0.44 มาก 

10) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง 

4.25 0.48 มาก 

รวม 4.32 0.27 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 

ทางการศึกษา กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.39 0.49 มาก 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนา

ตนเองดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกใหมี

สวนรวมในการสนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 

4.33 0.47 มาก 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเขารับการอบรมและการศึกษา

คนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ 

4.38 0.48 มาก 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใชส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน 

4.38 0.48 มาก 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลย ี     

ท่ีทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียงและ

เหมาะสม 

4.32 0.47 มาก 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความ

สนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

4.37 0.48 มาก 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ การสอนผาน

เว็บไซต, อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  มาชวยในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนและเปนชองทางในการเสริม

ความรูใหกับผูเรียน 

4.36 0.48 มาก 

9) ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคมออนไลน (social 

media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกนั 

4.35 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10) ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

เปนเครื่องมือในการเรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

4.27 0.45 มาก 

รวม 4.35 0.26 มาก 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา    

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยระบุวัตถุประสงค 

ขอบขาย ภารกิจ เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ 

รวมท้ังจัดทําคูมือการนิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป 

4.41 0.49 มาก 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนของครูเพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

4.38 0.49 มาก 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน 

4.38 0.49 มาก 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาชีพ ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปน

ท่ียอมรับแกเพื่อนรวมงาน 

4.35 0.48 มาก 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ประเมินผลการประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทาง

วิชาการ 

4.41 0.49 มาก 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอ

กระบวนการและวิธนีิเทศภายในสถานศึกษา 

4.34 0.47 มาก 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการ

นิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.43 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.43 0.50 มาก 

9) มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.46 0.50 มาก 

10) มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.48 0.50 มาก 

รวม 4.41 0.23 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล    

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัด

และประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ 

4.45 0.50 มาก 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการ

เรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนรู และสภาพผูเรียน 

4.42 0.49 มาก 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ และใชเปน

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

4.33 0.47 มาก 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลให

ทันสมัยโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ 

4.40 0.49 มาก 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปนระบบ เชน การ

วิเคราะหตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน การใชมุมมองสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล 

การดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปนระบบ 

4.38 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

n = 413 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

4.37 0.48 มาก 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัด

โครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการ

ปฏิบัติงานจริง 

4.36 0.48 มาก 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมิน

รวมกัน เพื่อสามารถนําจุดประสงคของการประเมินไปใช

ประโยชนไดจริง 

4.41 0.49 มาก 

9) การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผล

ท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

4.32 0.47 มาก 

10) การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.34 0.47 มาก 

รวม 4.38 0.25 มาก 

โดยรวม 4.37 0.14 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับความเปนไปไดในการนํา

รูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ        

ของสถานศึกษา ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37)              

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดังนี้ 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก                

( X = 4.37) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู ( X = 4.46) รองลงมาคือ ครูมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
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พื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน ( X = 4.41) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการกําหนด

ภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความ

เช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู ( X = 4.29) 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36) 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้งหลังการสอน

เพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ( X = 4.43) รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุน

และสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ                    

( X = 4.41) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรค ( X = 4.31) 

 3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก              

( X = 4.32) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรู

ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ              

( X = 4.40) รองลงมาคือ ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน

อยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี ( X = 4.39) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความ        

เปนจริง ( X = 4.25) 

 4. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความเปนไปไดโดย

รวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริม

ใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา            

( X = 4.40) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา 

กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.39) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ 

ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูได จากส่ือ

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส                 

(E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ( X = 4.27) 

 5. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก               

( X = 4.41) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู

ตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา ( X = 4.48) รองลงมาคือ มีการกํากับ

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( X = 4.46) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการ
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ประเมินผลความพึงพอใจของครูและผูบริหารตอกระบวนการและวิธีนิเทศภายในสถานศึกษา               

( X = 4.34) 

 6. ดานการวัดผลประเมินผล มีความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38)             

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ ( X = 4.45) รองลงมาคือ จัดสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรมการ

เรียนรู และสภาพผูเรียน ( X = 4.42) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ การวัดและประเมินผล

ท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรม            

การเรียนรู ( X = 4.32) 

 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 451 คน 

โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ จํานวน 420 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.13 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเพือ่ศึกษาผลการใชรูปแบบ 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ   

 - ชาย 241 57.38 

 - หลัง 179 42.62 

รวม 420 100.00 
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ตารางท่ี 4.14 (ตอ) 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

อายุ   

 - ไมเกิน 30 ป 57 13.57 

 - 31 – 40 ป 101 24.05 

 - 41 – 50 ป 163 38.81 

 - 51 ป ข้ึนไป 99 23.57 

รวม 420 100.00 

สถานภาพ   

 - ผูบริหารโรงเรียน 101 24.04 

 - ครูหัวหนาฝายงาน 28 6.67 

 - ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 65 15.48 

 - ครูผูสอน 226 53.81 

รวม 420 100.00 

วุฒิการศึกษา   

 - ปริญญาตร ี 158 37.62 

 - ปริญญาโท 239 56.90 

 - ปริญญาเอก 23 5.48 

รวม 420 100.00 

ประสบการณในการทํางาน   

 - ไมเกิน 10 ป 166 39.52 

 - 11 – 20 ป 171 40.72 

 - มากกวา 20 ป 83 19.76 

รวม 420 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 420 คน สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 57.38 เปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 42.62 มีอายุ 

41-50 ป มากท่ีสุด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 38.81 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป จํานวน 101 

คน คิดเปนรอยละ 24.05 มีสถานภาพเปนครูผูสอน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 53.81                   

มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 56.90 และมีประสบการณในการทํางาน 
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11-20 ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 40.72 รองลงมาคือ ไมเกิน 10 ป จํานวน 166 คน คิดเปน

รอยละ 39.52 

 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

  ผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ทําการทดสอบโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีกําหนดไว 

ดังตารางท่ี 4.15-4.17 

 

ตารางท่ี 4.15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

n = 420 

องคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

4.13 0.09 มาก 4.49 0.09 มาก 

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 4.15 0.07 มาก 4.51 0.08 มากท่ีสุด 

รวม 4.14 0.06 มาก 4.49 0.06 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนการใชรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการ

อยูในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก ( X = 4.15) รองลงมา คือ 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู ในระดับมาก                    

( X = 4.13) 
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 สวนความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับ

มาก ( X = 4.49) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) รองลงมา คือ 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมาก ( X = 4.49) 

 

ตารางท่ี 4.16 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน       

1) หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตาม

สิทธิไดทันกําหนดเวลา 

4.21 0.50 มาก 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

2) ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตาม

ความคาดหวังหรือความสนใจของครู 

4.07 0.39 มาก 4.38 0.49 มาก 

3) ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือ

การเรียนการสอนตามความตองการ 

ของคร ู

4.18 0.48 มาก 4.40 0.49 มาก 

4) ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตร

เพื่อใหครูสามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะใน

การทํางาน 

4.11 0.43 มาก 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

5) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับ

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

4.12 0.44 มาก 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

 



196 

ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

6) ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงาน

เกิดความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.05 0.37 มาก 4.43 0.50 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมี

วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

4.10 0.39 มาก 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

8) ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ี

ประชุมและหรือเปนการสวนตัว 

4.15 0.46 มาก 4.48 0.50 มาก 

9) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิง 

ใหม ๆ อยูเสมอ 

4.00 0.43 มาก 4.46 0.50 มาก 

10) ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาท

หนาท่ี และความรับผิดชอบใหครูตาม

ความสามารถ 

4.16 0.47 มาก 4.37 0.48 มาก 

รวม 4.12 0.17 มาก 4.48 0.18 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือ

ในองคกร 

      

1) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนของโรงเรียน 

4.16 0.47 มาก 4.69 0.46 มากท่ีสุด 

2) ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

4.12 0.44 มาก 4.46 0.50 มาก 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและ

เสียสละเพื่อการพัฒนาโรงเรียนรวมกนั 

4.19 0.49 มาก 4.48 0.50 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจใน

การปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 

4.22 0.51 มาก 4.47 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูนําขอมูล

สารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบ

ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

4.20 0.49 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

6) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียนและหา

แนวทางปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

4.10 0.42 มาก 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

7) ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและ

ตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ 

4.08 0.40 มาก 4.43 0.50 มาก 

8) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน 4.18 0.48 มาก 4.36 0.48 มาก 

9) ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอ

การตัดสินใจของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

4.17 0.48 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

10) ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการ

แกปญหาหรือขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในงโรงเรียนรวมกนั 

4.15 0.46 มาก 4.38 0.49 มาก 

รวม 4.16 0.17 มาก 4.51 0.18 มากท่ีสุด 

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน       

1) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับทํางานท่ี

สําคัญ ทาทายความสามารถตามความ

ถนัดอยางเหมาะสม 

4.16 0.47 มาก 4.47 0.50 มาก 

2) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน

อยางเทาเทียมกัน 

4.18 0.48 มาก 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

3) ผูบริหารใหการใหคํายกยองชมเชยและ

รางวัลในการปฏิบัติงานหรือการให

ส่ิงของตอบแทน 

4.11 0.43 มาก 4.44 0.50 มาก 

4) ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนา

เปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง เชน    

การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ

ศึกษาตอ 

4.20 0.49 มาก 4.37 0.48 มาก 

5) ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน 

นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับ

เขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ 

4.09 0.41 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

6) ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน 

เชน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ 

4.12 0.44 มาก 4.46 0.50 มาก 

7) ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการ

แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพงาน 

4.23 0.51 มาก 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

8) ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ี

รับผิดชอบงานภายในโรงเรียน เพื่อใหครู

ไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน 

4.17 0.47 มาก 4.39 0.49 มาก 

9) ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทาง

วิชาการ เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและ

ความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงาน

สรางสรรคของตนเอง 

4.22 0.51 มาก 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

10) ผูบริหารจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ใหกับครูท่ีมีผลงานดีเดน 

4.19 0.49 มาก 4.40 0.49 มาก 

รวม 4.17 0.18 มาก 4.49 0.17 มาก 

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ       

1) ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน

เพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถนําไปใช

ในการปฏิบัติงานได 

4.17 0.52 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

2) ผูบริหารวางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตน

ใหเปนแบบอยางท่ีดีของการเปนผูนํา 

4.14 0.50 มาก 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

3) ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อพัฒนา

สถาบัน 

4.16 0.51 มาก 4.39 0.49 มาก 

4) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.20 0.54 มาก 4.69 0.46 มากท่ีสุด 

5) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติ

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.07 0.53 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

6) ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจใน

การปฏิบัติงาน 

4.21 0.54 มาก 4.45 0.50 มาก 

7) ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 

4.18 0.53 มาก 4.42 0.49 มาก 

8) ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณใน

การแกไขปญหา 

4.13 0.49 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

9) ผูบริหารสงเสริมใหครูรูจักวางแผนการ

ทํางานอยางเปนระบบ 

4.12 0.48 มาก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

10) ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนใน

การทํางานใหสําเร็จ 

4.04 0.51 มาก 4.44 0.50 มาก 

รวม 4.14 0.18 มาก 4.53 0.16 มากท่ีสุด 

ดานการสรางทีมงาน       

1) มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกใน

ทีมงานเอง 

4.13 0.53 มาก 4.38 0.49 มาก 

2) มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตาม

ความสมัครใจ 

4.15 0.42 มาก 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

3) มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกัน

เพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน 

4.09 0.50 มาก 4.28 0.45 มาก 

4) มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปน

ทีม เพื่อใหครูเห็นความสําคัญใน

ความสามารถของครูแตละคน 

4.10 0.51 มาก 4.36 0.48 มาก 

5) มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ี

ของสมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น ให

ความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ 

4.12 0.53 มาก 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

6) มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางใหกับครู 

ทุกคนในสถาบัน 

4.06 0.48 มาก 4.40 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

7) มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

และความรบัผิดชอบของสมาชิกอยาง

ชัดเจน 

4.00 0.42 มาก 4.31 0.46 มาก 

8) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของทีมไวอยางชัดเจน 

สามารถตรวจสอบและประเมินผลการ

ทํางานของทีมได 

4.05 0.47 มาก 4.33 0.47 มาก 

9) มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกตาง เปดเผย แบงปน 

แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหกันและกัน 

4.08 0.50 มาก 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

10) มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน   

โดยมอบอํานาจการตัดสินใจ ความ

รับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัว

ในการทํางาน 

3.99 0.40 มาก 4.37 0.48 มาก 

รวม 4.08 0.16 มาก 4.41 0.20 มาก 

โดยรวม 4.13 0.09 มาก 4.49 0.09 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนการใชรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการ

เสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก                 

( X = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังนี้ 
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 1. ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก                  

( X = 4.12) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ หนวยงานมีการเบิกจายสวัสดิการครูตามสิทธิไดทัน

กําหนดเวลา อยูในระดับมาก ( X = 4.21) รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการ

เรียนการสอนตามความตองการของครู อยูในระดับมาก ( X = 4.18) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับ

สุดทาย คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูส่ิง ใหม ๆ อยูเสมอ อยูในระดับมาก ( X = 4.00) 

 2. ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร โดยรวมมีการดําเนินการอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.16) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( X = 4.22) รองลงมาคือ ผูบริหาร

สงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุม

และตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( X = 4.08) 

 3. ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก              

( X = 4.17) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน อยูในระดับมาก ( X = 4.23) รองลงมาคือ ผูบริหารให

โอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงาน

สรางสรรคของตนเอง อยูในระดับมาก ( X = 4.22) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร

ใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และ

ระดับชาติ อยูในระดับมาก ( X = 4.09) 

 4. ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก             

( X = 4.04) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับมาก ( X = 4.21) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก ( X = 4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารกระตุน

ใหครูกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ อยูในระดับมาก ( X = 4.04) 

 5. ดานการสรางทีมงาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.08) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ อยูในระดับมาก              

( X = 4.15) รองลงมาคือ มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงานเอง อยูในระดับมาก ( X = 4.13) 

สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบอํานาจการ

ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และคลองตัวในการทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 3.99) 

 สวนความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการเสริมสรางพลัง
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อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.49) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังนี ้

 1. ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก        

( X = 4.48) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ี

สูงข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64) รองลงมาคือ ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครู

สามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปน

อันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใหครูตาม

ความสามารถ อยูในระดับมาก ( X = 4.37) 

 2. ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร โดยรวมมีการดําเนินการอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69) รองลงมาคือ ผูบริหารใหความสําคัญและเอา

ใจใสตอการตัดสินใจของครูและบุคลากรทาง การศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) สวนขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 4.36) 

 3. ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก           

( X = 4.49) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดน

เขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับชาติ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66) 

รองลงมาคือ ผูบริหารใหโอกาสครูไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานอยางเทา

เทียมกัน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารให

โอกาสครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ

ศึกษาตอ อยูในระดับมาก ( X = 4.37) 

 4. ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.53) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69) รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูใช

วิจารณญาณในการแกไขปญหา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับ

สุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.39) 

 5. ดานการสรางทีมงาน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.41) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น 

ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59) รองลงมาคือ มีการสงเสริมทีมงาน

ใหยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารใหกัน

และกัน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการใหอิสระแก
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ครูในการทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน อยูในระดับ

มาก ( X = 4.28) 

 

ตารางท่ี 4.17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       

1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางของกระทรวง- 

ศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรู

ทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.23 0.51 มาก 4.42 0.49 มาก 

2) มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อรวม

กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวน

รวมของทุกฝาย 

4.28 0.54 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

3) มีการประชุมมอบหมายงานครูดานการ

พัฒนาหลักสูตรตามนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.22 0.51 มาก 4.45 0.50 มาก 

4) มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครู

ใหครูเขาใจหลักสูตรและแนวการใช

หลักสูตร 

4.27 0.53 มาก 4.44 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

5) มีการจัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูใน

การปรับปรุงหลักสูตรใหมีสวนรวมทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

4.18 0.48 มาก 4.48 0.50 มาก 

6) มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได

เหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณความ

เช่ียวชาญหรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู 

4.12 0.44 มาก 4.45 0.50 มาก 

7) ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบ

โครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

หลักสูตรทองถ่ิน 

4.15 0.46 มาก 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

8) ครูออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน

และการประเมินผลการเรียนรู ภายใต

การเรียนรูรวมกนัเปนทีมของคณะครู 

4.16 0.47 มาก 4.49 0.50 มาก 

9) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนด

เนื้อหา และประสบการณการเรียนรูได

สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตร 

4.13 0.44 มาก 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

10) ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปน

ประจําทุกปการศึกษา 

4.21 0.50 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.20 0.17 มาก 4.51 0.16 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ดานการจัดการเรียนการสอน       

1) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนให

ผูเรียนรวมกันสรางความรูเองในรูปแบบ

ของการทํางานเปนทีม 

4.16 0.47 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2) ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรม 

การสอน และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระ

การเรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

4.23 0.52 มาก 4.45 0.50 มาก 

3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ี

เนนกระบวนการ ใหผูเรียนมีอิสระในการ

แสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม 

ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด 

4.27 0.53 มาก 4.46 0.50 มาก 

4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ

สอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และการ

สรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยก

สวนดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ

เช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ี

เรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต 

4.13 0.45 มาก 4.65 0.48 มาก 

5) ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและ

สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือวิธีการ

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4.17 0.48 มาก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

6) ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใช

เนื้อหาภายในกลุมสาระเดียวกันหรือขาม

กลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและ

ทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู 

4.12 0.44 มาก 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

7) ครูกระตุนผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ 

ใหม ๆ หรือการอภิปรายเพื่อนําไปสูการ

กระตุนใหสนใจ ใฝรู และชวยกันหาทาง

คนควาหรือทดลองเพื่อใหไดมา             

ซึ่งคําตอบนั้น 

4.18 0.48 มาก 4.47 0.50 มาก 

8) ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ

สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค 

4.10 0.42 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

9) ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานใน

หลากหลายรูปแบบ เชน การนําเสนอ

ดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือ

มัลติมีเดีย การนําเสนอในลักษณะ

ภาพยนตรส้ันหรือละคร เปนตน 

4.19 0.49 มาก 4.42 0.49 มาก 

10) ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของ

ตนเองทุกครั้งหลังการสอนเพื่อปรับปรุง

การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.47 มาก 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.17 0.18 มาก 4.52 0.18 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู       

1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชน            

มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

4.11 0.43 มาก 4.49 0.50 มาก 

2) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน 

4.14 0.45 มาก 4.40 0.49 มาก 

3) ผูบริหารและครูมีสวนรวมสงเสริมในการ

จัดกระบวนการเรียนรูมี่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

4.18 0.48 มาก 4.39 0.49 มาก 

4) ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน

อยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี 

4.21 0.50 มาก 4.36 0.48 มาก 

5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสาน

สาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน และบูรณาการการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.20 0.50 มาก 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

6) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและ

ตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

ตามความเหมาะสม 

4.15 0.47 มาก 4.46 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

7) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  

โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ

ผูเรียน และเนนทักษะกระบวนการ 

4.16 0.47 มาก 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

8) สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียน เชน มุมประสบการณ

ตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน 

จัดนิทรรศการงานวิชาการ เปนตน 

4.10 0.42 มาก 4.35 0.48 มาก 

9) นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความ

รวมมือเครือขายผูปกครอง ชุมชน 

ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4.19 0.49 มาก 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

10) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับ

การพัฒนากระบวนการเรียนรูอยาง

เพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง 

4.23 0.51 มาก 4.49 0.50 มาก 

รวม 4.17 0.16 มาก 4.47 0.19 มาก 

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

      

1) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการ

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา กับ

บุคลากรท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

4.19 0.49 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

2) ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครู

ไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดานการ

ผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.98 0.39 มาก 4.73 0.44 มากท่ีสุด 

3) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือ

องคกรภายนอกใหมีสวนรวมในการ

สนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทาง การศึกษา 

4.06 0.48 มาก 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

4) ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ 

นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย โดยเขารับการอบรมและ

การศึกษาคนควาดวยตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

4.14 0.54 มาก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

5) ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ 

ในการใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน 

4.07 0.49 มาก 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

6) ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา 

ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใช

ในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียง

และเหมาะสม 

4.04 0.46 มาก 4.43 0.50 มาก 

7) ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปด

โอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสนใจศึกษาหา

ความรูไดดวยตนเอง 

4.09 0.45 มาก 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

8) ครูใชชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส 

อาทิ การสอนผานเว็บไซต, 

อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  มาชวยใน

การสนับสนุนการเรียนการสอนและเปน

ชองทางในการเสริมความรูใหกับผูเรียน 

4.02 0.44 มาก 4.48 0.50 มาก 

9) ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคม

ออนไลน (social media) เปนชองทาง

ในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกัน 

4.12 0.52 มาก 4.50 0.50 มาก 

10) ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือใน

การเรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบออนไลนผานเว็บไซต 

โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือ

แอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

4.05 0.47 มาก 4.42 0.49 มาก 

รวม 4.08 0.15 มาก 4.55 0.16 มากท่ีสุด 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา       

1) มีการเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ โดย

ระบุวัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจ 

เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา

ปฏิบัติ รวมท้ังจัดทําคูมือการนิเทศใหครู

มีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

4.11 0.43 มาก 4.37 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

2) มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหา

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูเพื่อ

นํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ 

4.01 0.43 มาก 4.47 0.50 มาก 

3) มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ให

เหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหาและ

ความตองการจําเปน 

4.23 0.51 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเพื่อใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถ

ท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ี

ยอมรับแกเพื่อนรวมงาน 

4.17 0.48 มาก 4.34 0.47 มาก 

5) มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ประเมินผลการ

ประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนา

ทางวิชาการ 

4.16 0.47 มาก 4.40 0.49 มาก 

6) มีการประเมินผลความพึงพอใจของครู

และผูบริหารตอกระบวนการและวิธี

นิเทศภายในสถานศึกษา 

4.10 0.42 มาก 4.43 0.50 มาก 

7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ประสบการณการจัดระบบการนิเทศ

ภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขาย

การนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.21 0.50 มาก 4.36 0.48 มาก 

8) รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา 

โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.18 0.49 มาก 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

9) มีการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.20 0.50 มาก 4.36 0.48 มาก 

10) มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศ

ท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของ

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.22 0.51 มาก 4.40 0.49 มาก 

รวม 4.16 0.14 มาก 4.44 0.19 มาก 

ดานการวัดผลประเมินผล       

1) สงเสริมใหครูเขารับการอบรมพัฒนาการ

จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล 

เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ 

4.19 0.49 มาก 4.50 0.50 มาก 

2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง 

(มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

4.17 0.48 มาก 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสราง

เครื่องมือ และใชเปนเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

4.16 0.47 มาก 4.44 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

4) ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัด

และประเมินผลใหทันสมัยโดยเนนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ 

4.12 0.43 มาก 4.45 0.50 มาก 

5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการ

อยางเปนระบบ เชน การวิเคราะห

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงาน การใชมุมมองสะทอน

กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงผล การ

ดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญ

อยางเปนระบบ 

4.18 0.48 มาก 4.47 0.50 มาก 

6) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

4.08 0.40 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

7) สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริงจากการจัดโครงงาน ผลงาน 

นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการ

ปฏิบัติงานจริง 

4.13 0.44 มาก 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

8) ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการ

สรางแบบประเมินรวมกัน เพื่อสามารถ

นําจุดประสงคของการประเมินไปใช

ประโยชนไดจริง 

4.20 0.50 มาก 4.43 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

n = 420 

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

กอนการใชรูปแบบ หลังการใชรูปแบบ 

X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

9) การวัดและประเมินผลท่ีมีการวาง

แผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความ

ยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

4.21 0.50 มาก 4.41 0.49 มาก 

10) การวัดและประเมินผลท่ีมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

4.14 0.46 มาก 4.46 0.50 มาก 

รวม 4.16 0.15 มาก 4.51 0.17 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.15 0.07 มาก 4.51 0.08 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนการใชรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังนี ้

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก           

( X = 4.20) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ

สถานศึกษา เพื่อรวมกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวม

ของทุกฝาย อยูในระดับมาก ( X = 4.28) รองลงมาคือ มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครู

เขาใจหลักสูตรและแนวการใชหลักสูตร อยูในระดับมาก  ( X = 4.27) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับ

สุดทาย คือ มีการกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับ

คุณวุฒิประสบการณความเช่ียวชาญหรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู อยูในระดับมาก  ( X = 4.12) 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.17) 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ใหผูเรียน
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มีอิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด             

อยูในระดับมาก ( X = 4.27) รองลงมาคือ ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรม การสอน และ

เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียน อยูในระดับมาก ( X = 4.23) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ครูกระตุนและสงเสริม

ใหผูเรียนไดมีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรค อยูในระดับมาก ( X = 4.10) 

 3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก             

( X = 4.17) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง อยูในระดับมาก ( X = 4.23) รองลงมา

คือ ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนอยางหลากหลาย โดยใช

ส่ือเทคโนโลยี อยูในระดับมาก ( X = 4.21) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ สงเสริมสนับสนุน

ใหครูจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัด

นิทรรศการงานวิชาการ เปนตน อยูในระดับมาก  ( X = 4.10) 

 4. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการ

อยูในระดับมาก ( X = 4.08) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการ

พัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก             

( X = 4.19) รองลงมาคือ ครูพัฒนาตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โดยเขารับการอบรมและการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( X = 4.14) 

สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรม

พัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมาก              

( X = 3.98) 

 5. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 

4.16) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ มีการปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน อยูในระดับมาก ( X = 4.23) รองลงมาคือ มีการนิเทศการ

เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.22) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ มีการระดมความคิดและรวบรวม

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูเพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ อยูในระดับมาก            

( X = 4.01) 

 6. ดานการวัดผลประเมินผล โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.16)           

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมี

ความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 4.21) 
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รองลงมาคือ ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกัน เพื่อสามารถนํา

จุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง อยูในระดับมาก ( X = 4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย

เปนอันดับสุดทาย คือ กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( X = 4.08) 

 สวนความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา องคประกอบดานการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานและรายขอ ดังนี ้

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.51) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) รองลงมาคือ ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและ

สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน อยูในระดับมากท่ีสุด        

( X = 4.64) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางของกระทรวง- ศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา อยูในระดับมาก ( X = 4.42) 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด             

( X = 4.52) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด 

วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบองครวม ไมแยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ

เช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนกับวิถีชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) 

รองลงมาคือ ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระเดียวกันหรือขามกลุมสาระ 

เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ เชน การ

นําเสนอดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การนําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ันหรือละคร 

เปนตน อยูในระดับมาก ( X = 4.42) 

 3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 

4.47) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะกระบวนการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X = 4.63) รองลงมาคือ ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยาง

ไดสัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมากท่ีสุด 

( X = 4.62) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดแหลงเรียนรูภายใน
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โรงเรียน เชน มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัดนิทรรศการงานวิชาการ  

เปนตน อยูในระดับมาก ( X = 4.35) 

 4. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการ

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริม

ใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดานการผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73) รองลงมาคือ ครูใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมี

ความสนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปน

อันดับสุดทาย คือ ครูมีทักษะในการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ อยูในระดับมาก ( X = 4.42) 

 5. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 

4.44) ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62) รองลงมาคือ มีการ

ปรับปรุงวิธีการนิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย คือ การใหคําปรึกษาแนะนําแกครู

เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ียอมรับแก

เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก  ( X = 4.34) 

 6. ดานการวัดผลประเมินผล โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน 

ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70) 

รองลงมาคือ กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย 

คือ การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง 

และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก  ( X = 4.41) 
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