
 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Methods) ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. ข้ันตอนการวิจัย 

 3. สรุปผลการวิจัย 

 4. การอภิปรายผลการวิจัย 

 5. ขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 3. เพื่อยืนยันรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 4. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Methods) โดยแบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิด โดยการวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ (Documentary Analysis) และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จํานวน 

8 คน 

 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 

Technique) จํานวน 3 รอบ สอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน 

 ระยะท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ โดยวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  

 ระยะท่ี 4 การใชรูปแบบ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา  

 

สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปออกเปน 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย  

  ผลการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จากการวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Documentary Analysis) และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Expert 

Interview) จํานวน 8 คน แบงออกไดเปน 2 องคประกอบ คือ  

 1.1 องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน คือ (1) ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน (2) ดานการสงเสริม

และพัฒนาความรวมมือในองคกร (3) ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน (4) ดานการสรางภาวะ

ผูนําใหกับผูปฏิบัติ และ (5) ดานการสรางทีมงาน 

 1.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 

6 ดาน คือ (1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) ดานการจัดการเรียนการสอน (3) ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู (4) ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (5) ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา และ (6) ดานการวัดผลประเมินผล 

 2. การสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

  รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
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จํานวน 17 คน พบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา มีขอท่ีควรเพิ่มตามแบบสอบถามเดลฟาย ท้ัง 3 รอบ ทําใหไดองคประกอบ

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน ดังนี้ 

  2.1.1 ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย หนวยงานมีการเบิกจาย

สวัสดิการครูตามสิทธิไดทันกําหนดเวลา ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามความคาดหวังหรือความ

สนใจของครู ผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตามความตองการของครู 

ผูบริหารแสดงความเปนกัลยาณมิตรเพื่อใหครูสามารถขอคําปรึกษา ช้ีแนะในการทํางาน ผูบริหาร

สนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจ ใหผูรวมงานเกิด

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

ผูบริหารกลาวยกยองชมเชยครูท้ังในท่ีประชุมและหรือเปนการสวนตัว ผูบริหารเปดโอกาสใหครูได

เรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ ผูบริหารมอบหมายภาระงาน บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใหครูตาม

ความสามารถ 

 2.1.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร ประกอบดวย ผูบริหารให

ครูมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการโรงเรียน ผูบริหารสงเสริมใหครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

ผูบริหารสงเสริมความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและสรางเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร

สงเสริมใหครูนําขอมูลสารสนเทศของหนวยงานมาใชประกอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและหาแนวทางปรับปรุง และ

พัฒนาโรงเรียน ผูบริหารใหอํานาจครูในการควบคุมและตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบ ผูบริหารใหอิสระใน

การทํางาน ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสตอการตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูบริหารใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงโรงเรียนรวมกัน 

 2.1.3 ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ประกอบดวย ผูบริหารใหโอกาสครู

ไดรับทํางานท่ีสําคัญ ทาทายความสามารถตามความถนัดอยางเหมาะสม ผูบริหารใหโอกาสครูได

เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน ผูบริหารใหการใหคํายกยอง

ชมเชยและรางวัลในการปฏิบัติงานหรือการใหส่ิงของตอบแทน ผูบริหารใหโอกาสครูไดรับการพัฒนา

เปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ ผูบริหารให

โอกาสครูไดสงผลงานดีเดน นวัตกรรมดีเดนเขาประกวดท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และ

ระดับชาติ ผูบริหารใหโอกาสครูไดเปนหัวหนางาน เชน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรม
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พัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ผูบริหารใหโอกาสครูไดมีอิสระในการแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ผูบริหารใหโอกาสครูไดหมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบงานภายในโรงเรียน เพื่อให

ครูไดเรียนรูงานอยางเทาเทียมกัน ผูบริหารใหโอกาสครูไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเล่ือนวิทย

ฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู จากผลงานสรางสรรคของตนเอง ผูบริหารจัดเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการใหกับครูท่ีมีผลงานดีเดน 

 2.1.4 ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ ประกอบดวย ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนใน

การปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ผูบริหารวางตัวเหมาะสม

และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของการเปนผูนํา ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผลงานใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาลงมือปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน 

ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสงเสริมใหครูกลาเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลง ผูบริหารกระตุนใหครูใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา ผูบริหารสงเสริมใหครู

รูจักวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ ผูบริหารกระตุนใหครูกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ 

 2.1.5 ดานการสรางทีมงาน ประกอบดวย มีการสงเสริมใหครูเลือกสมาชิกในทีมงาน

เอง มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีมตามความสมัครใจ มีการใหอิสระแกครูในการทํางานรวมกันเพื่อ

แสวงหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน มีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม 

เพื่อใหครูเห็นความสําคัญในความสามารถของครูแตละคน มีการสงเสริมใหครูแสดงบทบาทหนาท่ี

ของสมาชิกทีมงานท่ีดี มีใจมุงมั่น ใหความรวมมือรวมใจเปนสําคัญ มีการสรางทีมท่ีเปนตนแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางใหกับครูทุกคนในสถาบัน มีการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของสมาชิกอยางชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมไว

อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของทีมได มีการสงเสริมทีมงานใหยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีแตกตาง เปดเผย แบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรขอมูลขาวสารใหกันและกัน มี

การกระจายอํานาจใหกับทีมงาน โดยมอบอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และ

คลองตัวในการทํางาน  

 2.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 

6 ดานดังนี้ 

 2.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อ

รวมกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการ

ประชุมมอบหมายงานครูดานการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน มีการประชุมระดมความคิด ฝกอบรมครูใหครูเขาใจหลักสูตรและแนวการใชหลักสูตร มีการ

จัดประชุมครูและแตงต้ังคณะครูในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีสวนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการ

กําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเหมาะสมกับคุณวุฒิประสบการณ

ความเช่ียวชาญ หรือภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยู ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและ

สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรทองถ่ิน ครูออกแบบหลักสูตร

การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมของคณะครู ครู

ออกแบบหนวยการเรียนรูกําหนดเนื้อหา และประสบการณการเรียนรูไดสอดคลองกับการพัฒนา

ผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ครูประเมินผลการใชหลักสูตรเปนประจําทุกปการศึกษา 

 2.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เนนใหผูเรียนรวมกันสรางความรูเองในรูปแบบของการทํางานเปนทีม ครูจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ 

นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรู

เพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเนนกระบวนการ ใหผูเรียนมี

อิสระในการแสวงหาความรู ความคิด และทําส่ิงใหม ๆ อยางสรางสรรค โดยไมปดกั้นความคิด ครูจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนท่ีเนนการคิด วิเคราะห และการสรุปองคความรูแบบองครวม ไม

แยกสวนดวยการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเช่ือมโยงเรื่องราวและความคิดของส่ิงท่ีเรียนในหองเรียน

กับวิถีชีวิต ครูจัดกิจกรรมเรียนรูอยางยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือวิธีการเรียนการ

สอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ครูสามารถบูรณาการความรูโดยใชเนื้อหาภายในกลุมสาระ

เดียวกันหรือขามกลุมสาระ เพื่อสรางทักษะชีวิตและทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ ตอการเรียนรู ครูกระตุน

ผูเรียนใหคิดต้ังคําถามแปลก ๆ ใหม ๆ หรือการอภิปรายเพื่อนําไปสูการกระตุนใหสนใจ ใฝรู และ

ชวยกันหาทางคนควาหรือทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้น ครูกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ

สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรค ครูฝกใหผูเรียนไดนําเสนองานในหลากหลายรูปแบบ 

เชน การนําเสนอดวยความเรียง การนําเสนอดวยส่ือมัลติมีเดีย การนําเสนอในลักษณะภาพยนตรส้ัน

หรือละคร เปนตน ครูสะทอนหรือประเมินผลการสอนของตนเอง ทุกครั้งหลังการสอนเพื่อปรับปรุง

การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวย ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และ

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู ชุมชนมีสวนรวมใน

การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง ความสนใจและความถนัดของผูเรียน ผูบริหารและครูมี

สวนรวมสงเสริมในการจัดกระบวนการเรียนรูมี่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน

อยางหลากหลาย โดยใชส่ือเทคโนโลยี ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหครู
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ไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรูตามความเหมาะสม สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลอง กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และเนนทักษะกระบวนการ สงเสริมสนับสนุนใหครู

จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน มุมประสบการณตาง ๆ ปายนิทรรศการภายในโรงเรียน จัด

นิทรรศการงานวิชาการ เปนตน นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม มีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเพียงพอใหกับครูตามความเปนจริง 

 2.2.4 ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบดวย 

ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา กับบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ผูบริหารมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองดานการ

ผลิต และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานหรือ

องคกรภายนอกใหมีสวนรวมในการสนับสนุนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูพัฒนา

ตนเองดานการใชส่ือ นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเขารับการอบรมและการศึกษา

คนควาดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ครูตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ ในการใชส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน ครูจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ตลอดจน

ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการสอนไดอยางพอเพียงและเหมาะสม ครูใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสนใจศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง ครูใชชองทางเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส อาทิ การสอนผานเว็บไซต, อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book)  มาชวยในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนและเปนชองทางในการเสริมความรูใหกับผูเรียน ครูสงเสริมใหผูเรียนใชเครือขายสังคม

ออนไลน (social media) เปนชองทางในการติดตอส่ือสารเพื่อเรียนรูรวมกัน ครูมีทักษะในการ

ประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูได จากส่ืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบออนไลนผานเว็บไซต โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือ

แอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

 2.2.5 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย มีการเขียนแผนปฏิบัติการ

นิเทศ โดยระบุวัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจ เปาหมาย วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมท้ังจัดทํา

คูมือการนิเทศใหครูมีสวนรวมไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการระดมความคิดและรวบรวมปญหา

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูเพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการนิเทศ มีการปรับปรุงวิธีการ

นิเทศภายใน ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน การใหคําปรึกษาแนะนํา

แกครูเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึนหรือเปนท่ี

ยอมรับแกเพื่อนรวมงาน มีการประเมินผลจากปฏิบัติการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเมินผลการ

ประชุม อบรม สัมมนา หรือการสนทนาทางวิชาการ มีการประเมินผลความพึงพอใจของครูและ
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ผูบริหารตอกระบวนการและวิธีนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณ

การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รวมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา มีการ

กํากับนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเปน

การนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 2.2.6 ดานการวัดผลประเมินผล ประกอบดวย สงเสริมใหครูเขารับการอบรม

พัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจ จัดสรางเครื่องมือวัด

และประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันป) สาระการเรียนรู กิจกรรมการ

เรียนรู และสภาพผูเรียน นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ และใชเปนเครื่องมือวัดผล

และประเมินผล ครูมีสวนรวมในจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลใหทันสมัยโดยเนนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการอยางเปนระบบ เชน การ

วิเคราะหตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน การใชมุมมองสะทอนกลับเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานหรือกระบวนการท่ีสําคัญอยางเปนระบบ กําหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธท่ี

ไดจากการปฏิบัติงานจริง ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินรวมกัน เพื่อสามารถ

นําจุดประสงคของการประเมินไปใชประโยชนไดจริง การวัดและประเมินผลท่ีมีการวางแผนการวัด 

และประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลท่ีมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3. ผลการยืนรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

  จากการยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง จํานวน 413 คน สรุปไดดังนี้ 

 3.1 การยืนยันความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

พบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ 

พบวา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความ
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เหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการสราง

ทีมงาน ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ดานการสงเสริม

และพัฒนาความรวมมือในองคกร และดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ ตามลําดับ           ( X =

4.34, 4.31, 4.27, 4.25 และ 4.22) และองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

โดยรวมมีความเหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา และ

ดานการวัดผลประเมินผล ตามลําดับ ( X =4.35, 4.33, 4.31, 4.30, 4.30 และ 4.30) 

 3.2 การยืนยันความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

พบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยรวมมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ 

พบวา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความ

เปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการสราง

ทีมงาน ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ดานการสราง

แรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน และดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร ตามลําดับ ( X =4.39, 

4.38, 4.36, 4.35 และ 4.33) สวนองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมี

ความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

จัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ตามลําดับ ( X =4.41, 4.38, 4.37, 4.36, 4.35 และ 4.32) 

 4. ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครแูละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนและหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 451 คน สรุปไดดังนี้ 

  ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กอนการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

( X = 4.14) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครู
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และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.13) เรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ดานการสงเสริมและ

พัฒนาความรวมมือใน องคกร ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ ดานการสรางแรงจูงใจแก

ผูปฏิบัติงาน และดานการสรางทีมงาน ตามลําดับ ( X =4.17, 4.16, 4.14, 4.12 และ 4.08) และ

องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีความการดําเนินการอยูในระดับ

มาก ( X = 4.15) เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ดานการวัดผลประเมินผล และดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลําดับ          

( X =4.20, 4.17, 4.17, 4.16, 4.16 และ 4.08) 

  สวนความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

( X = 4.49) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X = 4.49) โดยมีการ

ดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยนอย ไดแก             

ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ และดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร 

ตามลําดับ ( X =4.53 และ 4.51) มีการดําเนินการอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ีย

จากมากไปนอยนอย ไดแก ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ดานการสรางแรงจูงใจแก

ผูปฏิบัติงาน และดานการสรางทีมงาน ตามลําดับ ( X =4.49, 4.48 และ 4.41) และองคประกอบดาน

การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีความการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 

4.51) โดยมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 4 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย

นอย ไดแก ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล ตามลําดับ ( X = 4.55, 4.52, 

4.51 และ 4.51) มีการดําเนินการอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย

นอย ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ           

( X =4.47 และ 4.44) 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา (วัตถุประสงคขอท่ี 1) จากการวิเคราะห สังเคราะห 



228 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Documentary Analysis) และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

(Expert Interview) จํานวน 8 คน พบวา องคประกอบของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู        

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย องคประกอบ           

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน คือ 

ดานการสรางแรงจูงใจแก ผูปฏิบั ติงาน ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร              

ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ และดานการสราง

ทีมงาน และองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 6 

ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล และเมื่อไดองคประกอบผูวิจัยไดประเมินความถ่ีของ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน พบวาเห็นดวยรอยละ 82.35-100.0 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมี

ความเห็นดวยอยางมากท่ีประเด็นดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จะเปนองคประกอบในการสรางรูปแบบการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับ

แนวคิดของ Short & Rinehart (1992: 954) ไดแบงมิติการเสริมสรางพลังอํานาจครูออกเปน 6 มิติ 

คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สถานภาพครู ความเปนอิสระ ความเช่ือมั่นในตนเอง การมีภาวะ

ผูนํา และความกาวหนาในวิชาชีพ ท้ังนี้เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจเปนส่ิงท่ีจะนําพาใหเกิด

ศักยภาพท่ีนําไปสูการทํางานอยางมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งเปนงานหลักของ

สถานศึกษาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา พัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามท่ีตองการ             

ซึ่งตองอาศัยความรู ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาชวยพัฒนาใหเกิดประสิทธิผล

ทางวิชาการ 

 2. ผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

(วัตถุประสงคขอท่ี 2) พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับแบบแผนและข้ันตอนของแตละองคประกอบของ

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยมีคามัธยมฐาน (Median) อยูระหวาง 4.00-5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล 

( Interquartile Range) อยูระหวาง 0.00-1.00 คามัธยมฐานรอบท่ี 2 กับรอบท่ี 3 สวนใหญ           

ไมแตกตางกัน แสดงวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาในครั้ง ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา และองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ในสวนขององคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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จากการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ถาพิจารณาแตละประเด็นพบวา การเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมมีปจจัยสําคัญ คือ การสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน 

การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร การสรางบรรยากาศในการทํางาน การสรางภาวะผูนํา

ใหกับผูปฏิบัติ และการสรางทีมงาน ซึ่งการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับบุคลากรมีความสําคัญตอ

องคกรเปนมาก เปนกระบวนการท่ีชวยให เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

จะชวยใหบุคลากรมั่นใจในการทํางาน การเสริมพลังอํานาจจะชวยใหบุคลากรมีอิสระและ             

กลาตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ไดดีข้ึน ความสัมพันธกับบุคลากรจะชวยทําใหเกิดเครือขายท่ีดี           

ในการทํางาน (Breeding,  2008: 89) สอดคลองกับ Scott and Jaffe (1991: 64)  กล าวว า                 

การเสริมสรางพลังอํานาจในองคกร เปนการต้ังเปาหมายกําหนดกลยุทธและการวางแผนไปสูการ

ปฏิบัติเพื่อจะทําใหผูปฏิบัติงานในองคการเกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุนใหทํางาน โดยการผอง

ถายอํานาจการตัดสินใจไปจากสวนกลาง รวมถึงการเช่ือมโยงคุณลักษณะ ทัศนคติ และความสามารถ

ในแตละบุคคลกับกลุมหรือทีมงาน และใหเขากันไดกับสภาพแวดลอม องคการโดยการใหอํานาจและ

โอกาสกับแตละบุคคล ไดแสดงศักยภาพใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ซึ่งรูปแบบของการเสริม

พลังอํานาจในองคกรมีวิธีการท้ังหมด 5 สวน ไดแก การสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน การสงเสริมและ

พัฒนาความรวมมือในองคกร การสรางบรรยากาศในการทํางาน การสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ 

และการสรางทีมงาน (Scott and Jaffe, 1991: 20-30) สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมชัย แกวมณี

ชัย (2556) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา องคประกอบท่ีเปนสาเหตุของการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 4 องคประกอบหลัก ไดแก การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม

โรงเรียน การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน การสรางภาวะผูนํา

ใหกับครู  สวนองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จากการวิจัยพบวา 

ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา ถาพิจารณาแตละประเด็นพบวา การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาใน

ภาพรวมมีปจจัยสําคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศภายใน

สถานศึกษา และการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 8 คน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา  จันทะปสสา (2555) ไดศึกษาการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนเขวาไรศึกษา มีการดําเนินงานดาน

การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก รองลงมาเปนการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาระบบการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ กษม โสมศรีแพง (2554) ไดศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนชุดกิจกรรมตามลําดับความตองการพัฒนา จํานวน 9 ชุด ประกอบดวย             

ดานการพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศ

การศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในแตละชุดมีกระบวนการ

เสริมสรางพลังอํานาจ จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการใหการสนับสนุน ดานการใหโอกาสการ

ทํางาน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการสรางภาวะผูนํา ดานการสรางทีมงาน และดานการ

สรางแรงจูงใจ ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อทําใหเกิดการบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายของ         

การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน               

ขนาดเล็ก 

 3. ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร           

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วัตถุประสงคขอท่ี 3) พบวา ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ

นํารูปแบบไปใชในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงาน

วิชาการในสถานศึกษา จึงทําใหมองวาขอปฏิบัติท่ีกําหนดมาใหนี้สามารถทําไดและมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรฐิตา ฤทธิ์รอด (2555) ไดศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษา               

ข้ันพื้นฐานแบบเสริมพลังอํานาจ ผลการศึกษาพบวา การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษา          

ข้ันพื้นฐานแบบเสริมพลังอํานาจท่ีพัฒนาข้ึน มีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับมากและ                  

มีความเปนประโยชนในการนําไปใชอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ผองศรี แกวชูเสน 

(2555) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการประเมินแบบ

เสริมพลังสําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พบวา ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการประเมินแบบเสริมพลัง โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก           

ท้ังดานความเปนประโยชนความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตอง ผูบริหารและครูมีความรู

ความเขาใจเพิ่มข้ึน และมีความพึงพอใจตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีพ ช้ันสูง (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินตนเองโดยใช

วิธีเสริมพลังอํานาจเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดํารงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สําหรับครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ผลการประเมินรูปแบบการประเมินตนเอง 
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โดยใชวิธีเสริมพลังอํานาจ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก และรายดานพบวา ดานความเปน

ประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสมและความถูกตอง มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

 4. ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครแูละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วัตถุประสงค

ขอท่ี 4) พบวา กอนการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก โดยองคประกอบดานการ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา และองคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก สวนหลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยูใน

ระดับมาก โดยองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการดําเนินการอยู

ในระดับมากท่ีสุด และองคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียการดําเนินการของแตละองคประกอบ

และรายดาน พบวา หลังการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียของการดําเนินการสูงกวากอนใชรูปแบบการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาในทุกองคประกอบ

และทุกดาน สอดลองกับงานวิจัยของ ศรายุทธ รัตนปญญา (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะโดยประยุกตใชการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจสําหรับผูบริหารสถานศึกษาใหม 

สังกดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะโดยประยุกตใชการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจสําหรับผูบริหารสถานศึกษาใหม 

โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบไปใช 

 การนํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษาไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในหนวยงานระดับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับโรงเรียน หรืออื่น ๆ ควรคํานึงถึง

ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

 1.1 ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีองคประกอบ 2 ดาน ไดแก องคประกอบ

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5 ดาน คือ 

(1) ดานการสรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน (2) ดานการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร                
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(3) ดานการสรางบรรยากาศในการทํางาน (4) ดานการสรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติ (5) ดานการ

สรางทีมงาน และองคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 

6 ดาน คือ (1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) ดานการจัดการเรียนการสอน (3) ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู (4) ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (5) ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา (6) ดานการวัดผลประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาควรนําไปทดลองใชกอน

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลกอนนําไปใชจริง 

 1.2 การนํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรศึกษาองคประกอบของรูปแบบ และ

กระบวนการพัฒนาใหเขาใจทุกข้ันตอนกอน เพื่อจะไดปรับรูปแบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบท

ของสถานศึกษา 

 1.3 ควรนํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาไปทําประชาพิจารณกับบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกอน

นําไปใชจริง เพื่อพัฒนารูปแบบในแตละดานใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนแตละแหง 

 1.4 เมื่อดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาแลว ควรจัดกิจกรรมการเสริมพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลเฉพาะสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 เทานั้น ในครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นบาง 

เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางสังกัด  

 2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษา เชน งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป เปนตน 

 2.3 ควรติดตามและประเมินผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศึกษาผลลัพธทางวิชาการท่ี

เปนรูปธรรมจากการนํารูปแบบไปใช 
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