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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลัง
อานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ (2) ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอ านาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา และแบบ
สารวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใ ช้การ
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ จานวน 22 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ (1) วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน (2) สิ่งที่มุ่งประเมิน (3) เกณฑ์การประเมิน (4) วิธีการประเมิน (5) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา สมรรถนะ
ของผู้ บริห ารสถานศึก ษาใหม่ประกอบด้ว ย (1) สมรรถนะด้ านวิชาชีพ (2) สมรรถนะด้ านผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง และ (3)
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินแบบเสริมพลังแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล
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การกาหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์ และการจัดหาหลักฐานแสดงความก้าวหน้า โดยการประเมินแบบเสริมพลังใช้ยุทธวิธี
ในการดาเนินการ คื อ การฝึก อบรม การอานวยความสะดวก การให้ก ารสนับสนุน การสร้างความกระจ่าง และการให้
เสรีภ าพในการตัดสิ นใจปฏิบัติ และ 2) ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุก ต์ใช้ก าร
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก ทั้งด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้องและความพึงพอใจ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มคี วามรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะในระดับมาก
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The objectives of this research were (1) to create a competency evaluation model by applying an empowerment
evaluation for new administrators under the office of the basic education commission and (2) to inspect the quality of a
competency evaluation model by applying an empowerment evaluation for new administrators under the office of the
basic education commission. The research methods divided into two phases; the first phase was to create a competency
evaluation model by applying an empowerment evaluation for new administrators. The Target group included 215
administrators of educational administration. Data was collected using 5 point rating scale questionnaire and was
statistically analyzed in the Index of Item Objective Congruence analysis, mean score, standard deviation, and content
analysis. The second phase was quality inspection of a competency evaluation model by applying an empowerment
evaluation for new administrators. The sample included 22 new administrators who applied to participate in the
campaign. Data was collected using a competency evaluation model by applying an empowerment evaluation for new
administrators under the office of the basic education commission and was statistically analyzed in mean score, standard
deviation, independent t – test and content analysis.
The findings revealed that 1) the competency evaluation model by applying an empowerment evaluation for
new administrators under the office of the basic education commission consisted of (1) the purpose of evaluation (2) what
evaluation focused on (3) the evaluation criteria (4) the evaluation methods (5) providing feedback for development. The
competencies of new administrators included (1) the professional competency (2) the competency of transformational
leaders (3) the competency in using information technology for administrative purposes. An empowerment evaluation
were divided into four stages: (1) taking stock (2) setting goals (3) developing strategies ; and (4) documenting progress.
The tactical implementations of an empowerment evaluation were used as following (1) training (2) facilitating (3)
providing support (4) making it clear (5) giving freedom for making decision to perform. 2) The results of quality
inspection of a competency evaluation model by applying an empowerment evaluation for new administrators under the
office of the basic education commission was generally found at the high level ; utility, feasibility, appropriateness, and
accuracy. The new administrators had increased knowledge and understanding and satisfied with the competency
development at the high level.
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สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สาคัญตามแนวทางการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นแกนนาการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มภี าระรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นที่นา่ เชื่อถือศรัทธาในการส่งเสริม สนับสนุน
ผลักดัน กระตุน้ และจัดการให้ครู นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน
และใช้ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทที่ปฏิบัตใิ ห้ประสบผลสาเร็จอย่างโดดเด่นกว่าผู้อื่น ซึ่งเรียกว่า สมรรถนะ
(Competency) ในปัจจุบันการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเน้นให้สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และสายการบริหารนิยมแบบราบ
มากกว่าเป็นแบบปิรามิด ตลอดจนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนโดยยึดกิจกรรมที่ดาเนินการกับ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จะสามารถช่วยให้ การทางานบังเกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานทดสอบทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 10-13) จึงมีความจาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ
(Competency) จึงเข้ามามีบทบาทและถูกนามาใช้ในการจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เหตุเพราะการกาหนด
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องกาหนดให้สอดคล้องเชื่ อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน
อีกทั้งยังนาหลักการแนวคิด มาใช้ในกระบวนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายมิติ (อาภร ภูว่ ิทยพันธุ์.
2551 : 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจาเป็นต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่และที่ซ่อนเร้นอยู่มาบริห ารจัดการการศึกษาและ
ภาระงานที่รับผิดชอบอยูใ่ ห้บังเกิดผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ย่ิงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ เอนกลาภ สุทธินันท์ (2552 : 12)
กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะว่า สมรรถนะมีทั้งส่วนที่เหมือนและมีทั้งส่วนที่แตกต่างจากความสามารถทั่วไป คือในส่วน
ที่เหมือ นประกอบไปด้ วยความรู้ ความเข้าใจ ทั ศนคติและทั กษะความชานาญในการทางานแต่ในส่ วนที่ แตกต่างกัน คื อ
ศักยภาพส่วนบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อานาจการตัดสินใจที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย ดังนั้นเหตุผลสาคัญที่ต้ องมีการกาหนดสมรรถนะในการทางานก็คือ 1) สมรรถนะคือ
คุณสมบัติที่สาคัญที่ทาให้บุคคลในแต่ละตาแหน่งงานสามารถทางานให้บรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ 2) เป็นแนวทางการ
คัดเลือก พัฒนา โยกย้าย บุคลากร 3) เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการทางาน 4) ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเป็น
ธรรม 5) ป้ องกัน ความสู ญ เสี ยที่ จะเกิด จากการทางาน และ 6) สร้างขวัญ ก าลังใจให้ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน จะเห็น ได้ว่าการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีความรู้ และทักษะในการ
บริ ห ารการศึ ก ษา กล่ า วคื อ ควรมี ค วามรู้ ค วามสามารถในเชิ ง การวางแผน ความรู้ ค วามสามารถเชิ ง ผู้ น า ความรู้
ความสามารถในการเป็นนักจัดการ ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การประสานประโยชน์ การประสานงาน การ
สื่อสาร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเป็นผู้มีอานาจหรือศักยภาพ เป็นผู้นาที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างแท้จริง จาเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหาร ซึ่งเป็นศักยภาพที่ซ่อนในตนเอง
และแสดงออกได้ด้วยพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงจะทาให้องค์กร
เกิดการพัฒนาสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมายังพบปัญหา
ในการจัดการศึกษาหลายประการดังที่ สุพักตร์ พิบุลย์ (2557 : 6) ได้กล่าวถึงปัญ หาในการบริหารงานสถานศึกษา ที่ยัง
ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น 1) การบริหารงานล้มเหลว ระบบผลิต คัดเลือก นิเทศ พัฒนา ส่งเสริมควบคุมคุณภาพครูไม่มี
ประสิทธิภาพ 2) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมล้มเหลว สถาบันอุดมศึกษาไม่ร่วมรับผิดชอบ ดูแลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างจริงจัง เป็นระบบต่อเนื่อง ระบบกรรมการเขตพื้นที่ กรรมการสถานศึกษา ยังไม่ทางาน/ไม่มปี ระสิทธิภาพ 3) การ
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บริหารจัดการในรูปแบบของเครือข่ายโรงเรียน สหวิทยาเขต หรือศูนย์พัฒนาทางวิชาการ ยังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างจริงจัง 4) กระบวนการสอนไม่ได้มาตรฐานยังเน้นเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติจริง ครูไม่มีการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ขาดการวิจัยและพั ฒ นานวัต กรรมอย่างจริงจั ง 5) การสอนภาษาไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ภาษาไทย ซึ่ งเป็ น
เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่สาคัญ ยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าในชั้น ป.1-3 ชั้นใด ภาคเรียนใด นักเรียนจะต้องมี
สมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน หรือการพูดอยู่ในระดับใด 6) กระบวนการส่งเสริมคุณลักษณะหรือทักษะจาเป็นพื้นฐานยัง
ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับครอบครัว ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ยังไม่สอดคล้องกันและไม่มปี ระสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้บริหารเป็นตัวจักรสาคัญที่จะสร้างบรรยากาศและสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อการสร้างสรรค์คุณภาพ
การเรียนการสอนโรงเรียนที่มีครูดี มีความรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะทาเพื่อนักเรียนแต่สภาพนี้อาจจะสะดุดหยุดลงได้ เมื่อ
ผู้บริหารขาดสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารใหม่ที่เข้าสู่ตาแหน่งสายงานบริหารต้องศึกษาทาความเข้าใจในการเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง ซึ่ ง ในการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักและให้ความสาคัญ ประกอบกับการประเมินสมรรถนะของผู้บริหาสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นระยะๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของตนเองในการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการ
ประเมินและตรวจสอบระดั บขีดความสามารถในการนาสมรรถนะไปใช้สาหรับตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ซึ่งการ
ประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง (empowerment evaluation) เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา ที่ น าเสนอโดย เฟทเธอร์ แ มน
(Fetterman. 1996 : 117) รากฐานของแนวคิดมาจากการวิจัยปฏิบัติการ (action research) เป็นกระบวนการให้บุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อค้นพบจาก
การประเมิน ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การกากับตนเองตามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยใช้วธิ ีการ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพในการดาเนินงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ช่วยตนเองได้ พัฒ นา
ตนเองโดยใช้วิธีการประเมินสมรรถนะตนเองและสะท้อนผลแก่ตนเอง และกลุ่ม โดยมีลักษณะที่เอื้อต่อการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเข้ามาร่วมเรียนรู้การประเมิน ประเมินตนเองสะท้อนผลแก่ตนเอง
จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วจิ ัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนา รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บัณ

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ างรู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ ใช้ก ารประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจส าหรับ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. เพื่อตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบของการประเมิน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของการประเมิน
2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) เกณฑ์การประเมิน 4) วิธีการประเมิน และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา
2. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3. วิธีการประเมิน เป็นการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
2) การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และ 4) การจัดหาหลักฐานที่
แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
4. คุณ ภาพของรูปแบบการประเมิน การประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การประเมินที่ครอบคลุมมาตรฐานการประเมิน คือ 1) ความเป็นประโยชน์ โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง
การนารูปแบบฯ ไปใช้ 2) ความเป็นไปได้ 3) ความเหมาะสม 4) ความถูกต้อง 5) ความพึงพอใจที่มีต่อการนารูปแบบฯ ไปใช้
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ
2) สมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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วิธีการประเมิน

ัย

เกณฑ์การประเมิน

มห

สิ่งที่มงุ่ ประเมิน

การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
2) การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล
3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
4) การจัดหาหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน

บัณ

การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณภาพของรูปแบบประเมิน
1) ด้านอรรถประโยชน์ (Utility Standards)
2) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards)
3) ด้านความเหมาะสม (Propriety Standards )
4) ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards)
5) ความพึงพอใจที่มีต่อการนารูปแบบฯ ไปใช้
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การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวธิ ีดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุก ต์ใช้ก ารประเมินแบบเสริม พลั งอ านาจส าหรับผู้ บริห าร
สถานศึกษาใหม่ สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 2 เป็นการประเมินคุณ ภาพของรูปแบบการ
ประเมิ น สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ใช้ก ารประเมิ น แบบเสริม พลั ง อ านาจส าหรั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ใช้ก ารประเมิน แบบเสริ มพลังอ านาจสาหรั บ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จานวน 148 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
จานวน 146 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จานวน 141 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 496 คน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลในการสร้างรูปแบบฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มที ี่ตั้งสานักงานในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 496 คน โดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan. 1970 : 608-610) ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 215 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling
กลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
สั งกั ด ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จ านวน 9 ท่ าน ได้ แก่ ผู้ บริ หารโรงเรียนทั้ งในระดั บประถมศึ กษา และ
มั ธยมศึกษา โดยด ารงต าแหน่ง ผู้ อ านวยการวิท ยฐานะเชี่ย วชาญ จ านวน 6 คน ผู้ เชี่ย วชาญด้ านการบริ ห ารการศึ ก ษา
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 3 คน
กลุ่ ม ผู้ เชี่ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบฯ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา
เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการวัดผลประเมินผล จานวน 13 คน
ตอนที่ 2 เป็นการประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลัง
อ านาจส าหรั บผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาใหม่ กลุ่ ม ตั วอย่า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใหม่ที่ ส มั ค รเข้ าร่ ว มโครงการ โดยมี
ประสบการณ์ในการบริหารงาน สถานศึกษา ตั้งแต่ 0-2 ปี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จานวน 22 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ใช้ก ารประเมิน แบบเสริ มพลังอ านาจสาหรั บ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบฯ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์การพัฒนา
รู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใหม่ 2)
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสมรรถนะและความต้องการพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) แบบประเมิน
คุณภาพของร่างรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตอนที่ 2 การประเมินคุณ ภาพของรูปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุก ต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลั ง
อานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดย
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ประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ของการประเมิน (2) สิ่งที่มุ่งประเมิน (3) เกณฑ์การประเมิน
(4) วิธีการประเมิน โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนด
เป้าหมายเพื่อต้องการบรรลุ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติ และการจัดหาหลักฐานแสดงความก้าวหน้า และ (5) การให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒ นา 2) แบบวัดความรู้ความเข้า ใจที่มีต่อการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ
เสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ
โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ไปใช้ และ 4) แบบประเมินคุณ ภาพของ
รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนที่ 1
1. นัดหมายสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะแบบเสริมพลังอานาจ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จานวน 9 คน
2. จัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสมรรถนะและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มที ี่ตงั้ สานักงานในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 215 ฉบับ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถาม โดยส่งผ่านทางไปรษณีย์
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 215 ฉบับ ไปตรวจสอบความสมบูรณ์
และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. จัดส่งแบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการประเมินสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จานวน
13 ฉบับ พร้อมคู่มอื การใช้รูปแบบฯ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนที่ 2
1. ประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ก่อนการนารูปแบบฯ ไปใช้จริง โดยผู้วจิ ัยนาแบบประเมินให้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประเมินสมรรถนะของตนเองก่อนการใช้รูปแบบและเก็บข้อมูลกลับด้วยตนเอง
2. เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความเข้าใจ โดยนาแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ไปให้ผู้ให้ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบประเมินตนเอง โดยทาการวัด 2 ครั้ง คือก่อน
และหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้บริหาสถานศึกษาใหม่ โดยหลังการทดลองใช้
รูปแบบฯ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บกลับด้วยตนเอง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบฯ โดยผู้วิจัยนาแบบประเมินให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบประเมินและเก็บกลับด้วยตนเองในการทดลองใช้รูปแบบฯ
5. ประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่หลังการใช้รูปแบบฯ โดยผู้วิจัยนาแบบประเมินให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประเมินตนเองหลังการใช้รูปแบบและเก็บกลับด้วยตนเอง
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพสมรรถนะและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ความต้องการในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

208
GRADUATE STUDIES JOURNAL 13(60) January - March 2016

าช
ภัฏ
สก
ลน
ค

ร

พัฒนาตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของความต้องการ โดยใช้สูตร
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 3) การวิเคราะห์ร่างรูปแบบฯ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
สาหรับผู้บริห ารสถานศึก ษาใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ คุณ ภาพของรูปแบบฯ โดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ก่ อนและหลั งการใช้รูปแบบฯ โดยการทดสอบค่ าที (t-test) 3) การเปรีย บเที ยบสมรรถนะของผู้บริห าร
สถานศึกษาใหม่ก่อนและหลั งการใช้รูปแบบฯ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และ 4) การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการนา
รูปแบบฯ ไปใช้โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1. ผลการสร้างรูป แบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสร้างรู ปแบบการประเมิน สมรรถนะโดยประยุ ก ต์ใช้ก ารประเมิน แบบเสริ ม พลั งอ านาจส าหรั บผู้ บริห าร
สถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การ
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) เกณฑ์การประเมิน 4) วิธีการประเมิน
5) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒ นา สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้ านวิชาชีพ
2) สมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง 3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินแบบเสริม
พลังแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การกาหนดเป้าหมาย 3) การพัฒนากลยุทธ์ และ 4) การจัดหาหลักฐาน
แสดงความก้าวหน้า โดยการประเมินแบบเสริมพลังใช้ยุทธวิธีในการดาเนินการ คือ การฝึกอบรม การอานวยความสะดวก
การให้การสนับสนุน การสร้างความกระจ่าง และการให้เสรีภาพในการตัดสินใจปฏิบัติ โดยมีวิธีการประเมินแบบเสริมพลัง ซึ่ง
วิธีดั งกล่าวเป็น กลไกของวงจรคุ ณ ภาพที่มีองค์ประกอบในการด าเนินการสัม พั นธ์และเชื่อมโยงกัน ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้ยุทธวิธีการพัฒนาสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง ซึ่งมี
องค์ประกอบและรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
1. วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อ พั ฒ นาสมรรถนะที่ เป็น เลิ ศของผู้ บริห ารสถานศึก ษาใหม่แ ละคุณ ภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
2. สิ่งที่มุ่งประเมินประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) กระบวนการบริหาร (2)
การบริหารด้านวิชาการ (3) นโยบายและการวางแผนการศึกษา (4) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
(5) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ (6) การประกันคุณภาพการศึกษา (7) การบริหารงานบุคคล
(8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ 10) การบริหาร
กิจการนักเรียน 2) สมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการแนวใหม่ (2) พัฒนาทีมงาน
(3) ความสามารถในการสื่อสาร (4) การวางแผนกลยุทธ์ (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ (6) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืน
เห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน 3) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)
การจัดหา จัดให้มี เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การให้บริการ ควบคุม บารุงรักษาเทคโนโลยี และ (3) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและปฏิบัตงิ าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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3. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 1) การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 2) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาใช้เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
1) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
ระดับคะแนน 1 หมายถึง จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างยิ่ง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สมรรถนะอยู่ในระดับใช้งานได้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สมรรถนะอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดี
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สมรรถนะอยู่ในระดับที่ดเี ยี่ยม
มาตรวัดคะแนน
น้อยกว่า 19 คะแนน เท่ากับ 1
20 – 38 คะแนน เท่ากับ 2
39 – 57 คะแนน เท่ากับ 3
58 – 76 คะแนน เท่ากับ 4
77 – 95 คะแนน เท่ากับ 5
2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาใช้เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4. วิธีการที่ใช้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลังอานาจประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวบข้อมูล 2) การ
กาหนดเป้าหมาย 3) การพัฒนากลยุทธ์ และ 4) การจัดหาหลักฐานแสดงความก้าวหน้า
5. การให้ข้อ มู ลย้อนกลั บเพื่อ การพั ฒ นา โดยคณะกรรมการประเมิน ให้ข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ทั้ ง 5
องค์ประกอบ เพื่อเสนอจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา นาไปสู่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ปรากฏ
ดังภาพประกอบ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

เกณฑ์การประเมิน
1. ใช้เกณฑ์สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
2. ใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

(Taking stock)

การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุผล

1. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง

1) กระบวนการบริหาร

2. กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

2) การบริหารด้านวิชาการ
3) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
5) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
6) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) การบริหารงานบุคคล

8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา

การจัดหาหลักฐานแสดง
ความก้าวหน้า

10) การบริหารกิจการนักเรียน

สมรรถนะด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1) การบริหารจัดการแนวใหม่

วิธีการประเมิน

2) พัฒนาทีมงาน

ใช้การประเมินแบบเสริม
พลังอานาจ

ัย

3) ความสามารถในการสื่อสาร

ิทย
าล

4) การวางแผนกลยุทธ์
5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญ
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ของการปรับเปลี่ยน
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นค

สมรรถนะด้านวิชาชีพ

4) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน

การพัฒนากลยุทธ์เพือ่ ปฏิบัติ
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ล

การรวบรวมข้อมูล

รา
ชภ
ัฏ

เพื่อการบริหาร

สมรรถนะของผู้บริหาร

การประเมินแบบเสริมพลัง

าว
ิทย
าล
ัย

1. สมรรถนะด้านวิชาชีพ
2. สมรรถนะด้านผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง
3. สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มห

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ร

วัตถุ210
ประสงค์ของการประเมิน เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่และคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
GRADUATE STUDIES JOURNAL 13(60) January - March 2016

สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
1) การจัดหา จัดให้มี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การให้บริการ ควบคุม บารุงรักษาเทคโนโลยี
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และกาหนด
ภารกิจของครู

4. กาหนดแผนงานโครงการ
1. กาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. กาหนดแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. นาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
4. ชี้แจงให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยน
5. กาหนดวิธีการที่ผู้บริหารจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามที่คาดหวังไว้
6. ระบุข้อกาหนดการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

7. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการปฏิบตั ิงาน
1. จัดหาและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยให้ครู
เลือกใช้
3. ส่งเสริมให้ครูสร้างและปรับปรุงนวัตกรรม
4. แสวงหาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ภายนอก
5. ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการ

3) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

การให้บัตขิง้อานมูลย้อนกลับเพือ่ การพัฒนา
การสอนและปฏิ
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- ฝึกอบรม
- การอานวยความสะดวก
- การให้การสนับสนุน
- สร้างความกระจ่าง
- การให้เสรีภาพในการ
ตัดสินใจปฏิบัติ
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2. ผลการประเมินคุณ ภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลัง
อานาจสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีคุณภาพด้านอรรถประโยชน์
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนี้
1) ด้านอรรถประโยชน์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจหลังการนารูปแบบไปใช้สูงกว่าก่อนการนารูปแบบไปใช้ และผู้ประเมินมี
ความเห็นว่ารูปแบบการประเมินสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ฯ สะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของผู้บริหาร และ
สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2) ด้านความเป็นไปได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มสี มรรถนะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ผู้ประเมินมีความ
คิดเห็นว่า ผลจากการใช้รูปแบบการประเมินสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ฯ มีความคุ้มค่า และรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ฯ มีความเป็นไปได้ในการนาไปพัฒนาตนเอง
3) ด้านความเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มคี วามเห็นว่ากิจกรรมการ
ดาเนินงานตามสมรรถนะสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
4) ด้ านความถู กต้ อ ง มี คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บมาก โดยผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาใหม่ มี ความเห็ นว่ า มี การระบุ
วัตถุประสงค์การประเมินอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบ/ทบทวนสมรรถนะผู้บริหารเป็นระยะๆ
5) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบฯ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาใหม่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
โดยผู้ ประเมิน มีความเห็ น ว่า กระบวนการฝึ ก อบรมช่วยสร้ างให้ผู้ บริห ารสถานศึก ษาใหม่เกิ ด ความเชื่อ มั่ น ในการพั ฒ นา
สมรรถนะของตนเอง โดยจะได้รับค าแนะนาในการประเมิน สมรรถนะของผู้บริห ารสถานศึกษาใหม่จ ากนั กประเมิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานพัฒนาสมรรถนะของตนเองในสถานศึกษาได้
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1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการนาการประเมินสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรทาความเข้าใจรูปแบบให้ชัดเจน โดยศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบอย่างละเอียด พร้อมทั้งเตรียมการใน
ด้านต่างๆ ให้พร้อมเพื่อให้การดาเนินงานตามรูปแบบฯราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 จากปัญหาการนารูปแบบฯ ไปใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ พบว่า ความแตกต่างของประเภทสถานศึกษา
ทาให้เป็นปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล นั้น ควรมีการกาหนดขอบข่ายการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน
โดยจัดทาแบบประเมินให้สอดคล้องกับขนาดและบริบทของสถานศึกษา
1.3 จากผลการประเมินที่พบว่า การจัดหาหลักฐานแสดงความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ผู้บริหาร
ควรกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยรวบรวมเอกสารร่องรอย หลักฐาน ประกอบผลการ
ดาเนินงานตามสมรรถนะ และจัดแสดงเป็นหลัก ฐาน ที่สามารถแสดงถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ให้ชัดเจนในแต่ละขัน้ ตอนและระบุเงื่อนไขการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
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1.4 ในการนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ ไปใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรต้องใช้ที่ปรึกษาที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ และประสบผลสาเร็จในการบริหารงาน ซึ่งบทบาทของที่ปรึกษาในการเสริมพลังนี้มีความสาคัญต่อการผลักดัน
ให้การพัฒนาสมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ตามขั้นตอนของการประเมินแบบเสริมพลังอานาจให้มีประสิทธิภาพ
1.5 หน่วยงานต้นสังกัดควรมีบทบาทในการสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ตามที่สถานศึกษาต้องการ เช่น สนับสนุนการฝึกอบรม การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ และนิเทศติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานตามโครงสร้างหลักได้อย่างราบรื่น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒ นารูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะที่เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ควรมีการพัฒ นารูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอานาจสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒ นาสมรรถนะเป็น
ระยะๆ

ัยร

เอกสารอ้างอิง

บัณ

ฑิต
ว

ิทย
าล

ัย

มห

าว
ิทย
าล

สุพักตร์ พิบุลย์. บริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2557.
สานักงานทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย. กรุงเทพฯ :
การศาสนา, 2550.
อาภร ภูว่ ทิ ยพันธุ์. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2551.
เอนกลาภ สุทธินันท์. สมรรถนะทางการบริหาร. กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2552.
Fetterman, D. M. Empowerment evaluation: An introduction to theory and practice. In Fetter man., Empowerment evaluation:
Knowledge and tools for self-assessment & accountability. Thousand Oaks,CA: Sage, 1996.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological
Measurement, 30(3), 1970.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

