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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งในการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือในการด าเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ 
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า
กระบวนการด าเนินการจัดท าการค้นคว้าอิสระที่ถูกต้อง ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจน
ปรับปรุง พัฒนา การค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ผู้วิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการท าวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน อาจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
และดร.จรุญ จารุสาร ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือและข้อเสนอแนะในการสร้าง
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง        
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง      
ทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ และพ่ี ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ให้ก าลังใจและความห่วงใย
ที่ดีเสมอมา 

 ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณของคุณแม่อัญชลี คงกัลป์ ตลอดจนครอบครัวที่คอย
ห่วงใยและให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ขอมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แด่คุณพ่อสุวรรณ์ คงกัลป์ ผู้ที่ล่วงลับ
ไปแล้วและเป็นต้นแบบที่ดีในการด าเนินชีวิตจนประสบความส าเร็จในหน้าที่ราชการ รวมทั้งผู้ที่มี
พระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ส าเร็จการศึกษาได้ในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของครูและเขตที่ตั้งของ
โรงเรียน ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน 
จ านวน 760 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 262 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย             
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รองลงมา คือ การให้ความรู้สารสนเทศ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้ความไว้วางใจ และการ
ยอมรับข้อผิดพลาด 
 2) การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า 
  2.1) ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
10 ปีขึ้นไป มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  2.2) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้     
มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 5 ด้าน คือ การก าหนดมาตรฐาน         
การท างาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การยกย่องยอมรับ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to find out working empowerment of teacher in Princess 
Chulabhorn’s Colleges; and to compare working empowerment of Princess Chulabhorn’s 
Collegs by discriminating according to teachers’ experiences and school locations. 
The population was teachers, 760 teachers, of a group at 12 Princess Chulabhorn’s 
Colleges.  The sample derived by means of Taro Yamane’s of a population and 
stratified random sampling method, consisted of 262. The research instrument was 
five rating scales and the reliability was 0.96 questionnaire that has. The statistical 
analysis of this study focused on the percentage, mean standard deviation, t-test and 
F – test. 
 The results of the study were as follows:  
 1) Working empowerment of teacher in Princess Chulabhorn’s Colleges was 
at high level in overview. Responsibility was the highest mean and was followed by 
knowledge and information.  Permission to fail was the lowest mean. 
 2) Comparing working empowerment of teacher in Princess Chulabhorn’s 
Colleges by discriminating according to teachers’ experiences and school locations. 
The study revealed that: 
  2.1) Opinions of the teachers who have been teaching for less than 10 
years with the teachers who have been teaching for 10 years and over aren’t 
different in both in overview and each step.  
  2.2) Teachers’ opinions in Princess Chularbhorn’s Colleges located in 
north, central and south of Thailand were different significantly at 0.05 level in 
overview Considering the differences in each pair of teacher groups, the finding 
showed that 5 steps, standard of excellence, feedback, recognition, permission to fail 
and honoring, were different significantly at 0.05 level. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นแบบมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน  
และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ไว้หลายมาตรา เช่น มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 9(6) การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 อ้างถึงใน นพพร วิมลศิลปิน, 2547) นอกจากนี้ในมาตรา 39 
ได้กล่าวถึงการให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
  ในการปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งของการจัดการบริหาร
การศึกษาเพราะเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด กิจกรรมการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นในสถานศึกษาตลอดเวลา  การจัดระบบบริหารงาน
สถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การศึกษา
มีคุณภาพ การบริหารงานในสถานศึกษาจึงต้องครอบคลุมภาระงานในทุกด้านตั้งแต่ด้านบริหาร
วิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป (นงรัตน์  ศรีพรหม, 2544 อ้างถึงใน ปาลภัสสร์  
อัญบุตร, 2555) 
  ในการปฏิบัติงานของครู จะมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่ต้องท างานร่วมกันยิ่งโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญ่มีบุคลากรจ านวนมากคนในโรงเรียนนั้นย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีการปฏิสัมพันธ์
กันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งคุณภาพของเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างครูกับครู หรือครูกับผู้บริหาร โรงเรียนต้องมีหลักและเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียน  การท างานของครูต้องอาศัยกระบวนการเทคนิคและปัจจัยหลายประการเพ่ือช่วยให้งาน
การสอนด าเนินไปโดยสะดวกและประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (กาญจนา ทรรพนันทน์, 
2547) 
  การพัฒนาองค์การให้มีการปฏิบัติงานที่ดีสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ต้องมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ร่วมมือกัน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และร่วมกันท างานเป็นทีม ซึ่งแนวคิดที่ได้รับความสนใจศึกษาเพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนสภาพ 
แวดล้อมในการท างานให้แตกต่างไปจากการท างานแบบดั้งเดิม และสอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เน้นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ยกระดับความรู้            
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเสริมพลังอ านาจ 
หรือ Empowerment (อุไรวรรณ  ซัลตัน, 2551) 
  การเสริมพลังอ านาจ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของบุคคล เพ่ือให้
สามารถกระท าการใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การเสริมพลังอ านาจจึงได้รับความสนใจจาก
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หลายสาขาวิชารวมไปถึงสาขาวิชาบริหาร  การเสริมพลังอ านาจจึงเป็นแนวคิดทางการบริหารที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหาร (Scarnati & Scarnati, 2002 อ้างถึงใน อ้อมอารี  
สุวรรณศรี, 2553)  เนื่องจากการเสริมพลังอ านาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่
จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีการแบ่งปันข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประการส าคัญการเสริมพลัง
อ านาจท าให้องค์การมีความอยู่รอด เนื่องจากการเสริมพลังอ านาจจะท าให้องค์การมีการปรับตัวและ
พัฒนาอยู่เสมอ เนื่องจากมีการดึงความสามารถจากบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรมาใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต  ด้วยประโยชน์ของการเสริม
พลังอ านาจที่มีหลากหลาย การเสริมพลังอ านาจจึงได้รับความสนใจและมีบทความที่เกี่ยวกับการเสริม
พลังอ านาจทางการบริหารจ านวนมาก (Wan, 2005 อ้างถึงใน อ้อมอารี  สุวรรณศรี, 2553) การเสริม
พลังอ านาจถือเป็นการถ่ายโอนอ านาจเพ่ือดึงศักยภาพภายในตัวบุคคลออกมาใช้อย่างเต็มที่ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความมั่นคงในตนเอง ตลอดจนขวัญและก าลังใจในการท างาน สามารถเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพงาน และพัฒนาการตัดสินใจ (Stewart, 1994 อ้างถึงใน นวชล  
จงเปรมกิจไพศาล, 2546) การเสริมพลังอ านาจจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรในองค์การต่าง ๆ เพราะการเสริมพลังอ านาจเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคล 
องค์การ และชุมชนมีความสามารถจัดการกับชีวิตของตนจะท าให้บุคคลรู้ในคุณค่า และความสามารถ
ทั้งของตนเองและผู้อื่น  การเสริมพลังอ านาจแก่บุคคลจะส่งผลให้บุคคลรับรู้ศักยภาพของตน และเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
ความพึงพอใจในการท างาน และความพึงพอใจต่อสถานที่ท างาน  ความรู้สึกเกี่ยวกับความมีอิสระ
และการมีความรับผิดชอบการเสริมพลังอ านาจเป็นรูปแบบการสร้างแรงเสริมและเป็นกระบวนการที่
บุคคลมีความสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในองค์การ พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการก าหนดเป้าหมาย การสร้างวิสัยทัศน์ และการ
ก าหนดแผนงานต่าง ๆ ขององค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  ในประเทศไทยพบว่าแนวคิดการเสริมพลังอ านาจเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการบริหารจัดการเกี่ยวกับองค์การของเอกชนและพยาบาล ซึ่งมีนักวิจัยของไทยศึกษา
เกี่ยวกับการเสริมพลังอ านาจในองค์การพยาบาลไว้จ านวนมาก  ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเสริม
พลังอ านาจครูก็มีการน าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาศึกษาเช่นเดียวกัน  ในการเสริมพลังอ านาจครูนั้น
โรงเรียนนับว่าเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการและส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการเสริม
พลังอ านาจอย่างเต็มที่ ซึ่งศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนก็มีความ
แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นขนาดพ้ืนที่ จ านวนนักเรียน จ านวนครู และบุคลากร 
ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการในโรงเรียนมีมาตรฐานที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่สองระยะครึ่งวงจร (พ.ศ. 2549 – 2553) โรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 22,456 แห่ง มีค่าเฉลี่ยในระดับพอใช้ มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองร้อยละ 
79.68 และโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองร้อยละ 20.32 ในจ านวนทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นโรงเรียน
คุณภาพดีหนึ่งประเภทหนึ่ง 4,306 แห่ง  โรงเรียนคุณภาพดี 5,298 แห่ง และโรงเรียนคุณภาพพอใช้ 
8,288 แห่ง ที่เหลืออีก 4,524 แห่ง ล้วนเป็นโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ าซึ่งจากผลการประเมิน 
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พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษผ่านการรับรองสูงสุด ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาท าให้เห็นถึงภาพรวมของโรงเรียนขนาดต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี (ฐาปณัฐ  อุดมศรี, 2553) 
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิม      
พระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยส านึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่องาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ท่ีทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยให้โอกาสแก่
เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝน
ความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย  (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี, 2555) 
ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ซึ่งอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ (World Class) มี
ภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งมีจุดเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์คิดค้น รักการเรียนรู้ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า  
เนื่องจากมีการรับนักเรียนจากเขตพ้ืนที่บริการที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ผู้เรียนจ านวนมากจึงไม่
สามารถเดินทางไป - กลับได้  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในหอพักของผู้เรียนสามารถท าให้มีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะได้อย่างหลากหลาย  ส่งผลให้มีการพัฒนาทางอุดมการณ์ ศักยภาพ และทักษะ
ความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, 2554) 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนดังกล่าวเป็นหน่วยงานทางการศึกษา    
ที่มีจุดเน้นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาอุดมการณ์ ศักยภาพ และความสามารถในการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นในระดับ
นานาชาติ  จากภาระหน้าที่ดังกล่าว ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและกระบวนการ
ท างานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย คือ บุคลากรของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน          
และด าเนินงานต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จ 

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน            
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ               
ราชวิทยาลัย   
  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ             
ราชวิทยาลัยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของครู และเขตที่ตั้งของโรงเรียน 

 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  1.3.1 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์
เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย โดยใช้ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้
ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10 ขั้นตอน คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมพัฒนา            
ให้ความรู้สารสนเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การยกย่องยอมรับ การให้ความไว้วางใจ การยอมรับ
ข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
   จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปรายละเอียดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
                ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน  มีความเห็นต่อการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแตกต่างกัน 

สถำนภำพของครู 
1. ประสบการณ์ในการท างาน 

2. เขตท่ีตั้งของโรงเรียน 

    

กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจตำมทฤษฎี คือ 

1. การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
3. การก าหนดมาตรฐานการท างาน 

4. การฝึกอบรมพัฒนา 

5. การให้ความรู้สารสนเทศ 

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

7. การยกย่องยอมรับ 

8. การให้ความไว้วางใจ 
9. การยอมรับข้อผิดพลาด 

10. การให้เกียรติ 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่จะ
ศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
   ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามทฤษฎีของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10 ขั้นตอน คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมพัฒนา การให้ความรู้สารสนเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ  การยกย่องยอมรับ การให้ความไว้วางใจ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
  1.5.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
จ านวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 760 คน  ได้แก่  
    1.1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
    1.2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
    1.3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    1.4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   
    1.5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   
    1.6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
    1.7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   
    1.8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   
    1.9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   
    1.10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
    1.11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี   
    1.12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 262 คน          
ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่  (Taro Yamane) โดยวิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น โดยเทียบอัตราส่วนร้อยละตามสัดส่วน (Proportinal Stratified Random Sampling)    
  1.5.3 ขอบเขตของตัวแปร 
   1) ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครู 
    1.1) ประสบการณ์การท างาน 

    1.2) เขตที่ตั้งของโรงเรียน ได้แก่ 1) กลุ่มภาคเหนือ 2) กลุ่มภาคกลาง 3) กลุ่มภาคใต้  
   2) ตัวแปรตาม คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตามทฤษฎีของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10 
ขั้นตอน คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายอ านาจหน้าที่การก าหนด
มาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมพัฒนา ให้ความรู้สารสนเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การยกย่อง
ยอมรับการให้ความไว้วางใจ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
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1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
บุคคลในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาความคิด เพ่ือพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง จนท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของตนเอง รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   1) การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การจัดโครงสร้างที่เอ้ือต่อ
การท างาน การก าหนดขอบเขตและเผยแพร่ การก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์การท างาน            
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง และการก าหนดเป้าหมายการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   2) การมอบหมายอ านาจหน้าที่  หมายถึง การกระจายอ านาจการปฏิบัติงาน      
การมีอิสระในการปฏิบัติงาน การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การให้อ านาจในการตัดสินใจ   
และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการใน
องค์กร 
   3) การก าหนดมาตรฐานการท างาน หมายถึง การพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็น
ส าหรับงาน สร้างความเชื่อมั่นและจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการท างานที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและขั้นตอนการท างาน ก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติการท างาน การจัดสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน ก าหนดยุทธศาสตร์วิธีการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน การให้ผู้ปฏิบัติงานมีแผนพัฒนาตนเอง และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน 

   4) การฝึกอบรมพัฒนา หมายถึง การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการ
ท างานที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรวางแผนการด าเนินการพัฒนาตนเอง การให้ความเสมอภาค 
การให้สวัสดิการที่ยุติธรรม การให้โอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ การฝึกอบรมเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน และการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในการท างาน 
   5) การให้ความรู้สารสนเทศ หมายถึง การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารสนเทศที่
จ าเป็นเกี่ยวกับองค์กร การให้บุคคลได้ใช้พลังอ านาจ ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่สนับสนุน
ช่วยเหลือให้บริการเพ่ือให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการเรียนรู้ในการใช้ข้อมูลและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
   6) การให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง การประเมินผลโดยการวัดการรับรู้และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้สมบูรณ์ขึ้น            
การเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ความส าเร็จของบุคลากร  จัดหา
ตัวอย่างความส าเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานได้สังเกตการท างาน การเสริมแรงทางสังคมและการชักชวนให้          
ยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจและให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาเพ่ือกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเอง            
และผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงแก้ไข 
   7) การยกย่องยอมรับ หมายถึง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและทีมงาน 
การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย ส่งเสริม            
การเรียนรู้และการท างานร่วมกัน 
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   8) การให้ความไว้วางใจ หมายถึง การให้บุคลากรมีอ านาจหน้าที่อิสระ มีแบบแผน
ทิศทางในการท างานของตนเอง ควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดจากงานในความรับผิดชอบของบุคลากรและการ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
   9) การยอมรับข้อผิดพลาด หมายถึง การให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้
ความสามารถอย่างเสมอภาคกัน การเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ ยอมรับใน
ความสามารถของบุคลากร กระตุ้นอารมณ์ด้วยการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถ และการขจัดปัจจัย     
ที่ก่อให้เกดิความรู้สึกไร้พลังอ านาจของบุคลากร 

   10) การให้เกียรติ หมายถึง การให้ความเคารพ ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน 
ในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ มีความก้าวหน้าและทักษะใหม่ ๆ และการเพ่ิมคุณค่าในงานโดยให้บุคลากร
วางแผน ออกแบบงานและประเมินผลด้วยตนเอง 
  1.6.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประเภทอยู่ประจ า จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล 
เพชรบุรี เลย ลพบุรี พิษณุโลก ปทุมธานี ชลบุรี 
  1.6.3 สถานภาพของครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 
  1.6.4 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการนับตั้งแต่ที่
ได้รับค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   1) ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี 
   2) ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป      
  1.6.5 เขตที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง เขตพ้ืนที่ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 
ดังนี้ 
   1) กลุ่มภาคเหนือ หมายถึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เลย มุกดาหาร 
และบุรีรัมย์ 
   2) กลุ่มภาคกลาง หมายถึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี พิษณุโลก 
ลพบุรี และชลบุรี 
   3) กลุ่มภาคใต้ หมายถึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช 
และสตูล 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.7.1 ข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน 
  1.7.2 ข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
     การศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ศึกษารวบรวมสาระส าคัญของเนื้อหา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจ  
   2.1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

   2.1.2 ประโยชน์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

   2.1.3 เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 

   2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

   2.1.5 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

   2.1.6 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 

   2.1.7 รูปแบบของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

  2.2 การจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   2.2.1 นิยามของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

   2.2.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

   2.2.3 พันธกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

   2.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

   2.2.5 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   2.2.6 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
   2.3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 

2.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  2.1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   การเสริมพลังอ านาจ เป็นกระบวนการแนวคิดที่มีความหลากหลายทั้งในด้าน
การเมือง การแพทย์ จิตวิทยา การเมือง จริยธรรม และการบริหารจัดการในองค์กร  เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ตลอดจนมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการเสริมพลังอ านาจ ดังนี้ 
   ไพรซ์ (Price, 1998) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ช่วยเหลือให้บุคคลได้พัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง                

   พาสเตอร์ (Pastor, 1996) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจเป็นกระบวนการในทฤษฎี
ปฏิรูปในสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าจะเป็นการปรับปรุง เพราะเน้นการแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาความ
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เข้มแข็งความสามารถความงอกงามของบุคคลทางด้านสติปัญญาและจิตใจให้มีคุณค่า ความภูมิใจ
ตนเอง  มีความสามารถในการเลือกและช่วยตนเองได้  ทั้งนี้การให้อ านาจนั้นมีทั้งในระดับบุคคล          
และในระดับกลุ่ม และการสร้างอ านาจจะต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องเป็นพลวัตมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
การท างานร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
   คินลอว์ (Kinlaw, 1995) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง การท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กรโดยรวม 

   กิบสัน (Gibson, 1991) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการทาง
สังคมที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง สามารถใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่า
ตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ 
   ฮอคส์ (Hawks, 1992) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการ
ระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นผู้สร้างพลังและผู้ที่ได้รับการสร้างพลัง เป็น
กระบวนการในการจัดเตรียมเครื่องมือ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ คือ การสร้าง 
พัฒนา และเพ่ิมพูนความสามารถบุคคลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของตนเอง
และสังคม 

   คานเทอร์ (Kanter, 1997) กล่าวว่า กระบวนการให้บุคคลได้รับอ านาจจากระบบ   
ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้สามารถเข้าถึงโอกาส ข้อมูล ข่าวสาร การสนับสนุน           
และทรัพยากร และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ 

   จินตนา  ยูนิพันธ์ (2539) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง แนวคิดที่
เป็นรูปธรรม ความหมายของค า หรือการใช้ต้องค านึงถึงบริบท เรื่องเวลา และสถานที่ตลอดจน 
จุดประสงค์ของผู้น าแนวคิดไปใช้ ซึ่งอาจพิจารณาในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือผลลัพธ์ก็ได้ 
   อวยพร  ตัณมุขยกุล (2540) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการที่
เสริมสร้างให้บุคคลในองค์การมีพลังอ านาจในการควบคุมชีวิตตน เป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดง
ถึงการยอมรับ การส่งเสริม การช่วยเหลือชี้แนะบุคคล เกิดความสามารถที่จะด าเนินการสนองความ
ต้องการของตนเอง แก้ปัญหาของตนเอง และใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือเกิดความรู้สึกสามารถควบคุม
ชีวิตของตนเองได้ 
   จารุวรรณ  ศิลปรัตน์ (2548) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การมีส่วนร่วม และการเพ่ิมพลังการท างานภายในบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลโดยสนับสนุน หรือส่งเสริมในสิ่งที่เป็นปัจจัย สภาวะต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ค้นพบในศักยภาพของตนเองและพัฒนาความสามารถในการท างานให้เพ่ิมมากขึ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคิด ท าในสิ่งที่แปลกใหม่ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

   อติพร  ทองหล่อ (2546) กล่าวว่าการเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการที่ เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคคลและทีมงาน พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรู้สึกยึดมั่น
ผูกพันในองค์กร สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลและองค์กรร่วมกัน ส่งผลให้       
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   พรทิพย์  โภไคยอุดม (2546) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลสามารถกระท าร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา 
ทั้งในแนวทางที่พัฒนาตนเองจนมีความม่ันใจในตนเอง สามารถตัดสินใจและจัดการกับชีวิตของตนเอง
ได้ส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ผลิตภาพจากการท างานเพ่ิมสูงขึ้นด้วย โดยการสร้าง
พลังหรือการเสริมพลังอ านาจแก่บุคคลให้มีความสามารถดังกล่าว ด าเนินการให้เกิดผลด้วย
กระบวนการให้การศึกษา 

   อ้อมอารี  สุวรรณศรี (2553) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง การเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล โดยการก าจัดความรู้สึกไร้อ านาจของบุคคลด้วยวิธีการการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ของบุคคล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในตัวบุคคล คือ เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองในการท างาน 
และเกิดความรู้สึกว่ามีความสามารถในการควบคุมจัดการเกี่ยวกับงานได้ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของบุคคลและองค์กร 

   จิรวรรณ  นาคพัฒน์ (2547) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการที่
มีความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร สภาวการณ์แวดล้อม และเป็นกระบวนการที่ท า
ไปเพ่ือปรับปรุง หรือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและทีมงานให้ครอบคลุมขอบข่ายและสภาพการท างานตามการรับรู้เป้าหมายของ  
แต่ละบุคคลและองค์กร 

   อาภาพร  สิงหราช (2552) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถกระท าสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถของตนในลักษณะการพัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้น ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   นวชล  จงเปรมกิจไพศาล (2546) กล่าวว่า การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง กระบวนการ
ท าให้บุคคลมีความสามารถที่จะคิดและท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเองและองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   จากความหมายของการเสริมพลังอ านาจดังกล่าวสมารถสรุปได้ว่า การเสริมพลัง
อ านาจ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลในองค์กรมีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนพัฒนาความคิด เพ่ือพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของตนเอง รวมถึงองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.1.2 ประโยชน์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   เนื่องจากการเสริมพลังอ านาจเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบุคคล ทีมงาน 
และองค์กร ดังนั้นหากพิจารณาถึงประโยชน์ของการเสริมพลังอ านาจจึงมีหลากหลาย ซึ่งได้มี
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเสริมพลังอ านาจไว้อย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
   คลัทเตอร์บัค และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) ได้สรุป
ประโยชน์ของการเสริมพลังอ านาจให้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานว่ามี ดังนี้ 
   1) คุณภาพ (Quality) การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากมีข้อมูลที่จ าเป็น มีอ านาจในการตัดสินใจได้
อย่างเต็มที่ รวมทั้งการท างานเป็นทีมจะช่วยให้ผลงานที่เกิดข้ึนมีคุณภาพ 
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   2) นวัตกรรม (Innovation) ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการเสริมพลัง
อ านาจ คือสามารถท าให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและความรับผิดชอบถูกน าออกมา 
   3) ความจงรักภักดีและการคงอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน (Staff Loyalty and Retention) 
ส่วนส าคัญหนึ่งของการเสริมพลังอ านาจ คือ การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการท างาน จะท าให้อัตราการลาออกลดลง     
การคงอยู่ของผู้ปฏิบัติงานก็สูงขึ้น 
   4) ความสามารถในการผลิตและก าไร (Productivity and Profit) การที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการเสริมพลังอ านาจ จะท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การเสริมพลังอ านาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ว่าความส าเร็จขององค์การเป็นความส าเร็จ ของทีม           
และบุคคล 
   5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (The Learning Organization) การเสริมพลังอ านาจ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแบ่งปันข้อมูล            
ที่ส าคัญ จ าเป็นในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นองค์การ  
แห่งการเรียนรู้ 
   6) ความอยู่รอด (Survival) การเสริมพลังอ านาจจะท าให้องค์การมีการปรับตัวและ
พัฒนาอยู่เสมอ มีการดึงความสามารถจากบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรหลักขององค์การมาใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้องค์การอยู่รอดและเติบโต 
   สมิธ (Smith, 1996 อ้างถึงใน อ้อมอารี  สุวรรณศรี, 2553) กล่าวถึงประโยชน์ของ
การเสริมพลังอ านาจไว้ ดังนี้ 
   1) ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา การเสริมพลังอ านาจให้แก่ผู้บังคับบัญชาท าให้การ
ท างานในหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจึงเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ เกิดความพึงพอใจใน
งาน และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรอ่ืน นอกจากนี้ยังท าให้ได้มาซึ่งความเข้าใจ
และทักษะใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน จากการได้มีโอกาสมองในสิ่งที่แตกต่างของบุคคลที่ได้รับการเสริม
พลังอ านาจ 
   2) ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการถ่ายโอนอ านาจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มมากขึ้น รู้สึกพึงพอใจต่อความรับผิดชอบใน    
การบรรลุความส าเร็จของงาน มีความรู้สึกว่าได้ท าบางสิ่งที่คุ้มค่า ยินดีจากการได้ติดต่อ สื่อสาร 
ร่วมงานกับบุคคลอ่ืน และเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อการได้กระท าบางสิ่งที่คิดว่าตนเองไม่สามารถท าได้  
เป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   3) ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ การเสริมพลังอ านาจมีการปรับโครงสร้างการบริหารที่     
แบนราบและมีความยืดหยุ่น ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ  ดังนั้น จะท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน เกิดคุณภาพในงาน และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
   4) ประโยชน์ต่อองค์การ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทรัพยากรและการให้รางวัล   
ผลที่ตามมา คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ และเกิดความคงอยู่ใน
องค์การ 
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   เทบบิท (Tebbitt, 1993) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้         
การเสริมพลังอ านาจทางการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
   1) เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Increase Effectiveness) การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงานจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ มีส่วนท าให้บทบาทของพนักงานมีความชัดเจนโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจและความพร้อมในการท างานทุกด้าน 
   2) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Enables 
Modifying of Environment) เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง พวกเขา          
ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือไปสู่เป้าหมายของตน           
และองค์การ 
   3) เพ่ิมความชัดเจนในเนื้องาน (Increase Visibility) การที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบของตน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
   4) มีความสามารถที่จะขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน (Enables Removal 
of Barriers of Practice) ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ระบุชี้ชัดถึงปัญหาในการท างานได้ดีที่สุด เพราะเป็นผู้ที่
สัมผัสกับปัญหาโดยตรง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเสริมพลังอ านาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีตามอ านาจหน้าที่ของตนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุ ด 
ส่งผลให้การท างานเกิดผลส าเร็จ การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องรอคอยค าสั่งจากผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) การช่วยเหลือร่วมมือและร่วมใจกันปฏิบัติงาน (Promotes Collaboration and 
Cooperation) ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และการได้มาซึ่งทรัพยากรหรือแหล่งประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น ( Increase Access to 
Resources and Information) การขยายสัมพันธภาพในบทบาท (Expand Role Relationship) 
เป็นการส่งเสริมขวัญของผู้ปฏิบัติงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่ในงานนานขึ้น 
   ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ทีมงานองค์การ และที่ส าคัญคือประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการหรือสินค้าที่มีคุณภาพ      
ในหน่วยงานที่เป็นโรงเรียนประโยชน์ส าคัญจึงไปสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 
  2.1.3 เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานต้องอาศัยความรู้ ทักษะความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อถือไว้วางใจ ความเคารพในกันและกัน ร่วมกันรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างานร่วมกัน และร่วมมือกันในการปฏิบัติการเสริมพลังอ านาจ   
ในการท างานของบุคลากรมีเป้าหมาย ดังนี้ (Bolin, 1989 อ้างถึงใน อาภาพร  สิงหราช, 2552) 
   1) ท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน กล้าริเริ่มสร้างสรรค์งาน 
และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ทางการศึกษา 
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   2) ปลุกจิตส านึก พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างความ
รักความผูกพันในงาน 
   3) สนับสนุนให้บุคลากรสามารถควบคุมการท างานของตนเองสามารถคิดตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้งานมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
   4) สร้างสรรค์กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้บุคลากรมี
ความสุข และสนุกกับการท างาน 
   5) เสริมสร้างคุณธรรมน้ าใจของบุคลากรในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
   6) ท าให้บุคลากรมีพลังอ านาจต้องการที่จะพัฒนาการท างานและมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา 
   7) กระตุ้นให้บุคลากรใช้พลังอ านาจที่เพ่ิมขึ้น สร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีมีประโยชน์และใช้พลังอ านาจเสริมสร้างการรวมพลังต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้เกิดพลังอ านาจ 
สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายความส าเร็จเดียวกัน 
   สรุปได้ว่า เป้าหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน กล้าริเริ่มสร้างสรรค์งานทางการศึกษาปลุกจิตส านึก 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติภาระหน้าที่ สร้างความรัก ความผูกพันในงาน สนับสนุนให้
บุคลากรสามารถควบคุมการท างานของตนเอง สามารถคิดตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้งานมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ เสริมสร้างคุณธรรมน้ าใจของบุคลากรในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมท าให้บุคลากรมีพลังอ านาจที่เพ่ิมขึ้นสร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมีประโยชน์ 
และเสริมสร้างการรวมพลังต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้เกิดพลังอ านาจ สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จเดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งส่งเสริมให้ครูมีความกระตือรือร้นในการท างาน กล้าริเริ่ ม
สร้างสรรค์งาน พัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ครูสามารถควบคุมการ
ท างานของตนเองเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ และเสริมสร้างคุณธรรมน้ าใจ
ในการท างานร่วมกัน 
  2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน มีแนวคิดหลัก ดังนี้ 
   1) แนวคิดในหลักประชาธิปไตย (Democratization) 
    คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ วิสัยทัศน์ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการท างาน (Blasé & Blasé, 1994 อ้างถึงใน     
จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) หลักการประชาธิปไตยในการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การที่บุคลากร  
มีสิทธิเสรีภาพตามบทบาทหน้าที่ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น เคารพกติกาของสังคม มีความเสมอ
ภาคที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน มีความเป็น  
ภราดรภาพ มีความรักสามัคคีเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันหลักประชาธิปไตยมีส่วนส าคัญ     
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร (Maxcy, 1991 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) 
   2) แนวความคิดในหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
    คือ การที่ครูได้รับการเชื่อถือไว้วางใจในความสามารถที่จะวินิจฉัยตัดสินใจได้ดีใน
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบจึงได้รับมอบอ านาจหน้าที่และมีอิสระในการปฏิบัติภาระหน้าที่
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ดังกล่าว การมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้ครูได้แสดงพลังอ านาจการท างาน (Rue & Byars, 
1995 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) 
   3) แนวความคิดในหลักความสามารถ (Enablement) 
    คือ เชื่อมั่นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการท างานในระดับที่สูงขึ้น 
(Rue & Byars, 1995 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547)  จึงมีความพยายามใช้เทคนิควิธีรูปแบบ
ต่าง ๆ ในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
สามารถวางแผนด าเนินการพัฒนาตนเอง 
   4) แนวความคิดในหลักความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Professionalization) 
    คือ ให้การยอมรับครูในฐานะผู้เชี่ยวชาญช านาญการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้
สามารถก าหนดบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบงานของตนเอง สามารถแปรเปลี่ยนพลังอ านาจไปเป็น
ผลงานเป็นการท างานอย่างสร้างสรรค์ (Maxcy, 1991 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) 
   5) แนวความคิดหลักการปฏิรูป (Reform) 
    คือ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและองค์กรแบบต่อเนื่องให้สอดคล้องทันกับกระแส
ของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากรและองค์กรในการท างาน การปฏิรูป
ดังกล่าวต้องอาศัยการริเริมด าเนินการทั้งจากครูสู่ผู้บริหารและจากผู้บริหารสู่ครู ในลักษณะ        
การประสานความร่วมมือ (Blasé & Blasé, 1994 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) 
   ความคิดหลักในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังอ านาจการท างานของครู ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาศักยภาพการท างานในระดับบุคคลน่าจะให้ความส าคัญกับแนวคิดในหลัก
ความสามารถและหลักความเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าแนวคิดอ่ืนเนื่องจากแนวคิดหลักทั้งสองด้าน 
กล่าวถึงการปฏิบัติงานหลักที่เป็นความช านาญการในวิชาชีพและเป็นวิถีการท างานในสภาวะปรกติ
ของครู เป็นงานที่มีสัดส่วนมากที่สุดในจ านวนภาระงานทั้งหมด นอกจากนี้แนวคิดทั้งสองด้านยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่ต้องเริ่มมาจากตนเองมากกว่าปัจจัยภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อ  
ในเรื่องแหล่งที่มาของพลังอ านาจที่กล่าวไว้ว่า พลังอ านาจที่มาจากคุณลักษณะบุคคล เป็นพลังอ านาจ
ที่ เกิดจากการที่บุคคลมีความรู้  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ ง 
(Sergiovanni & Starratt, 1998 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) ดังนั้น แนวคิดหลักที่ผู้วิจัย
ให้ความสนใจคือแนวคิดเรื่องหลักความสามารถและหลักความช านาญการ 
  2.1.5 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   การเสริมพลังอ านาจเป็นกระบวนการของปฏิสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้
บุคคลค้นพบและพัฒนาพลังอ านาจที่จะใช้ในวิถีการท างานให้ประสบผลส าเร็จ การเสริมพลังอ านาจ
เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ (Human Needs) ความต้องการควบคุม
และพัฒนาตนเอง (Self-Control & Self-Development) เป็นกระบวนการที่ต้องมีการตัดสินใจ
ก าหนดตนเอง (Self-Determination) และการลงมือปฏิบัติ (Implementation) ของบุคลากรทุกคน
ทุกฝ่าย (Gutierrez, Arson & Cox, 1998 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) ปัจจัยที่แปรสภาพ
มาเป็นพลังอ านาจที่ได้รับการเสริมสร้างมี 2 องค์ประกอบ คือ การจูงใจ (Motivation) และกระบวนการ
ลงมือปฏิบัติ (Performance) (Bredason Kasten & Fruth, 1983; Baxter & Lisburn, 1994 อ้างถึงใน 
จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) ซึ่งแต่ละปัจจัยมีแนวคิดทฤษฎีในการอธิบายถึงหลักการเสริมพลังอ านาจ ดังนี้ 
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   1) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
    ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจอยู่ 2 ลักษณะ คือทฤษฎีที่เน้นกระบวนการและทฤษฎีที่
เน้นปัจจัย แต่ละทฤษฎีมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
    1.1) ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการ (Process Theory) หมายถึง ทฤษฎีของ Lawler 
& Potter ซึ่งจ าแนกกระบวนการจูงใจคนให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกการสร้าง
ความคาดหวัง โดยท าให้บุคคลเชื่อว่าการปฏิบัติจะน าไปสู่ความส าเร็จ ขั้นที่สอง คือ การให้เห็นคุณค่า
ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขั้นสุดท้าย คือ ให้ทุกคนใช้การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Baxter & Lisburn, 1994 อ้างถึงใน จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2547) 
    1.2) ทฤษฎีที่เน้นปัจจัย (Content Theories) หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิด
แรงจูงใจที่จะท างาน (เอ็ด สารภูมิ, 2529; ธงชัย  สันติวงษ์ และคนอ่ืน ๆ, 2535; สมยศ นาวีการ, 
2538; เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2538; Baxter & Lisburn, 1994  อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) 
ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีของ Abraham Maslow ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์จะเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของความต้องการ 5 ระดับ 2) ทฤษฎีของ 
Frederick Herberg กล่าวถึงการจูงใจ 2 แบบ คือ องค์ประกอบที่ เป็นผลให้เกิดความพึงพอใจ            
และองค์ประกอบที่ป้องกันความไม่พึงพอใจ (Motivators and Hygiene) 3) ทฤษฎีของ David C. 
McClelland ที่มุ่งการจูงใจทางความส าเร็จ (Achievement Motivation) 4) ทฤษฎีของ Alderfer 
ที่จ าแนกความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ลักษณะ 5) ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ Douglas  McGregor 
ทฤษฎีแรงจูงในด้านปัจจัยแต่ละทฤษฎีที่กล่าวข้างต้น สามารถเปรียบเทียบให้เห็นแนวคิดในแต่ละ
ทฤษฎี ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจที่เน้นปัจจัย 
 

Maslow’s Herzberg’s McClelland’s Alderfer’s Theory X, Y 
ความต้องการของ
ร่างกาย เช่น  
ปัจจัย 4 และสภาพ 
แวดล้อมที่ดี 

ปัจจัยธ ารงรักษา 
(Hygienes) สภาพ
การท างาน 
 

 ความต้องการ 
การด ารงอยู่ 

ทฤษฎี X   
ความต้องการใน
ระดับต่ า 
 

ความต้องการ 
ความปลอดภัย 
เงินเดือน สวัสดิการ 
ความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวิต 

นโยบายองค์กร 
ความมั่งค่ัง 
ผลตอบแทน 
 
 

  ความปลอดภัย 
ต้องการ ค าแนะน า 
การคาดโทษ 
ถ้าไมป่ฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Maslow’s Herzberg’s McClelland’s Alderfer’s Theory X, Y 
ความต้องการทาง
สังคม การยกย่อง 
ยอมรับ มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมมิตรภาพ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
การนิเทศงาน 

ความต้องการ
ทางสังคม 
(Need for  
Attiliation) 

ความต้องการ
ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

 

ความต้องการ
เกียรติยศ ชื่อเสียง  
ต าแหน่งหน้าที่ 
และอ านาจ 

ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation) 
การยกย่องยอมรับ 
สถานภาพ 
ความก้าวหน้า 
ความรับผิดชอบ 
ความส าเร็จในงาน 

ความต้องการ
ความมีอ านาจ 
(Need for  
Power) 

ความต้องการ
ความเติบโต 
เจริญก้าวหน้า 

 

ความต้องการ
ความส าเร็จ บรรลุ
เป้าหมายในชีวิต 

 ความต้องการ
ความส าเร็จ 
(Need for 
Achievement) 

 ทฤษฎี Y  
ความตอ้งการ
ระดับสูง  
พอใจต่อค าชม 
รบัผิดชอบ 
มีความคิด
สร้างสรรค ์
ควบคุมตนเองได้ 

 
ที่มา: ประวิต  เอราวรรณ์ (2539) 
 
   2) ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการลงมือปฏิบัติ 
    องค์ประกอบที่สองของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน คือ การลงมือปฏิบัติ
องค์ประกอบส่วนนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะท าการวิเคราะห์ว่าองค์กร
จ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในส่วนใดบ้างแล้วตั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายและวางแผนในการน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ละเอียด รอบคอบ
เพ่ือให้การเสริมสร้างพลังอ านาจบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.1.6 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
   กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน คือ วิธีการที่บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติในการท างานตามบทบาทภาระหน้าที่แล้ว ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรเพิ่มพูนพัฒนาพลังอ านาจ
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การท างานด้านต่าง ๆ และใช้พลังอ านาจ  ดังกล่าวท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์กับ
งานในหน้าที่กับตนเองและองค์การ 
   กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรตามแนวทางของ             
คูส และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner, 1987) ประกอบด้วย 
   1) ศึกษาการเรียนรู้บุคลากรเป็นการรู้เขารู้เราเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การท างาน 
   2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความยืดหยุ่นในการท างาน
ทันการเปลี่ยนแปลง 
   3) การให้บุคลากรได้ใช้พลังอ านาจ ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารที่มี สนับสนุน ช่วยเหลือ
ให้บริการให้เกิดงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
   4) การให้บุคลากรมีอ านาจหน้าที่ มีอิสระ มีแบบแผนทิศทางในการท างานของตนเอง 
   5) การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในองค์การและระหว่างองค์การเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เพราะข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่ช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร 
   6) การให้บุคลากรแสดงผลงานความสามารถและความเป็นแบบอย่างที่ดี 
   กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรตามแนวทางของ  
คลัทเทอร์บัค และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) ประกอบด้วย 
   1) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรซึ่งอาจให้รับผิดชอบงาน
โดยตรงให้รับผิดชอบงานร่วมกันหรือให้รับผิดชอบคิดงานใหม่ 
   2) การพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับงานที่ได้รับมอบหมาย สร้างความไว้วางใจ
ในเพ่ือนร่วมงาน สร้างความเชื่อม่ันและจิตส านึกความรับผิดชอบ 
   3) การให้บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการท างาน แบ่งหน้าที่แต่ร่วมกัน
ท างาน 
   4) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทักษะความสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างาน 
   5) การให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทักษะความสามารถ ข่าวสารข้อมูล
การเสริมสร้างคุณธรรมน้ าใจในหมู่เพ่ือนร่วมงาน 
   6) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและทีมงาน จัดแสดงผลการปฏิบัติงาน 
   7) การให้การศึกษาอบรมวิธีพัฒนาสร้างสรรค์งาน 
   8) การให้ความส าคัญดูแลบุคลากรให้ดีเท่า ๆ กับการให้ความส าคัญกับงาน 
   9) การให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถอย่างเสมอภาคกัน 
   10) การสร้างความรับผิดชอบให้บุคคลการท างานอย่างผู้ เชี่ยวชาญให้มีการ
ตรวจสอบประเมินตนเอง 
   11) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข สนุก และเต็มใจในการท างาน โดยให้ท างาน
ที่เหมาะกับความรู้ความสามารถ สร้างความเข้าใจอย่างกระจ่างในเป้าหมาย ขั้นตอนการท างาน 
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   12) การเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลงานความส าเร็จ
ของบุคลากร 
   13) การให้บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเองที่เป็นจริงได้ และติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและไปให้ถึงเป้าหมาย 
   กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรตามแนวทางของ 
สโตน และแซ็กส์ (Stone & Sachs, 1995) ประกอบด้วย 
   1) การมอบอ านาจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบให้อ านาจการตัดสินใจได้เอง         
ในแต่ละสถานการณ์การท างาน 
   2) การแสดงภาวะผู้น าในการท างานร่วมกัน 
   3) การรับฟังความคิดเห็นเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกฝ่ายในการด าเนินงานตาม
จุดมุ่งหมายขององค์การ 
   4) การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และองค์การให้ประสบความส าเร็จ
ร่วมกันในการท างาน 
   5) การอบรมพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะความสามารถแก่บุคลากรในการท างาน 
   วิทเทอร์สปูน (Witherspoon, 1997) กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในการท างาน มีทั้งการปฏิบัติกับระดับความคิดของบุคคล ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล           
และระดับโครงสร้างองค์การ ซึ่งทั้ง 3 ระดับต่างมีจุดเน้น ดังนี้ 
   1) ระดับความคิดของบุคคล เน้นให้บุคคลเชื่อมั่นว่าตนสามารถสร้างสรรค์งาน 
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดสิ่งใหม่ได้ หรือสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดพลังอ านาจการท างาน 
   2) ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้นการบริหารจัดการตนเองของบุคคล 
ทีมงาน และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์การเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน 
   3) ระดับโครงสร้างองค์การ เน้นการจัดระบบโครงสร้างการท างาน การก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติ และจัดการสภาวะแวดล้อม  เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดพลังอ านาจการท างาน 
   แลชลี่ (Lashley, 1997) กล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์สภาวการณ์ท่ีบุคลากรขาดพลังอ านาจในการท างาน เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง 
   2) ก าหนดยุทธ์ศาสตร์และเทคนิควิธีบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากร 
   3) เตรียมปัจจัยและวิธีเสริมสร้างพลังอ านาจที่จะน ามาใช้ เพ่ือให้เกิดความพร้อม
และประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 
   4) ด าเนินการปฏิบัติตามวิธีที่เลือกไว้ 
   5) ประเมินผลการปฏิบัติจากพฤติกรรมและผลงานที่ปรากฏ 
   การประเมินจะมุ่งเน้นให้ประเมินตนเอง โดยประเมินจากความสามารถในการเลือก
ทางเลือกที่จะปฏิบัติ ความสามารถในการจัดการบทบาทการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อผลความส าเร็จ
ของงาน (Thomas & Velthouse, 1990 อ้างถึงใน อาภาพร  สิงหราช, 2552) 
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   กอร์ดอน (Gordon, 1999) เสนอให้ใช้แหล่งอิทธิพลของพลังอ านาจเป็นแหล่งก าเนิด
วิธีการในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร ได้แก่ 
   1) วัฒนธรรมองค์การ ใช้กลไกการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน การติดต่อสื่อสาร      
การสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศการท างาน ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
   2) รูปแบบการบริหาร ใช้การบริหารแบบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจ           
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
   3) อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ใช้การก าหนดเป้าหมายการท างาน ระเบียบ
ปฏิบัติ และใช้การสนับสนุนช่วยเหลือที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน 
   4) การสร้างขวัญก าลังใจ ใช้การยกย่องชมเชย การพัฒนาความรู้ ทักษะใช้การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการท างานร่วมกัน เป็นกลไกเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
   การน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรสู่การปฏิบัติ
ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร และบริบทของ
แต่ละสภาวการณ์ ได้มีการศึกษา เสนอแนะกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานไว้ต่าง ๆ 
กันตามแนวทางของแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล ดังนี้ 
   อีเวนเซอร์วิช และแมตสัน (Ivancevich & Mattson, 1999) ศึกษาผลงานที่มีผู้ศึกษา
ค้นคว้า และกล่าวถึงไว้ว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์สภาวะที่ท าให้บุคลากรไม่มีพลังอ านาจการท างาน 
   2) ก าหนดยุทธศาสตร์และเลือกเทคนิควิธีที่จะใช้เสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน
ของบุคลากร 
   3) เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูล เตรียมความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับ
การปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน 
   4) ปฏิบัติตามวิธีเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานที่เลือกไว้ 
   5) การแปลงพลังอ านาจการท างานสู่พฤติกรรมการปฏิบัติ เป็นการให้บุคลากรน า
พลังอ านาจที่เพ่ิมมากข้ึนไปใช้ท างานให้เป็นประโยชน์ 
   สรุปได้ว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน เป็นวิธีการเสริมสร้างให้
บุคลากรเพ่ิมพูนพลังอ านาจในการท างานด้านต่าง ๆ ใช้พลังอ านาจดังกล่าวท าให้งานส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายเกิดประโยชน์กับงานในหน้าที่กับตนเองและองค์การ 
  2.1.7 รูปแบบของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   ในกระบวนการการลงมือปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจ มีผู้เสนอรูปแบบไว้หลาย
รูปแบบ และรูปแบบซ่ึงแต่ละรูปแบบมีสาระส าคัญพอสรปุได้ ดังนี้ 
   1) รูปแบบของ Scott & Jeffe (1991) 
    สก๊อต และเจฟเฟ่ (Scott & Jeffe, 1991) ได้เสนอรูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในองค์กรไว้ ดังนี้ 
    1.1) การให้แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ        
1) การให้ความถูกต้องยุติธรรม คือ ให้ความเสมอภาคกับทุกคนให้เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการที่
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ยุติธรรม มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการให้โอกาสได้เรียนรู้             
และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามความสนใจ ความสามารถ 2) การให้สารสนเทศ คือ การให้ความรู้ในสิ่ง
ที่ต้องปฏิบัติงานรวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  3) การให้มีส่วนร่วมคือ
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการควบคุมหรือตัดสินใจในการท างานด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานเอง  
    1.2) พัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือ  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในองค์การ ผู้บริหารที่ดีจะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการท างาน 
และต้องตระหนักว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาร่วมกับผู้บริหาร  
ต้องการโอกาสและอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ ต้องการความมีอิสระในการท างานมีอิสระในการ
ควบคุม และตัดสินใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองรวมไปถึงความต้องการได้รับ
ผลตอบแทนหรือรางวัลอย่างเหมาะสมยุติธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการ
ติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะน ามาซึ่งความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ โดยมีขั้นตอนที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ ดังนี้          
1) ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยดูแลทุกคนโดยไม่ต้องให้มีการร้องขอจากพวกเขา  2) การติดต่อสื่อสาร        
โดยการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ว่าความส าเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไร และให้ความส าคัญกับพวกเขาว่าเป็น
ส่วนของความส าเร็จ 3) การมีส่วนร่วม โดยการถามความคิดเห็นและข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 4) ความ
ร่วมมือร่วมใจ  โดยการวางแผนร่วมกัน การส่งเสริมสนับสนุนร่วมกัน การมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
และการมีผลตอบแทนในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
    1.3) สร้างผู้น าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้น าในการอ านวยความสะดวกไม่ใช่
ผู้ที่คอยออกค าสั่งให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตาม แต่เป็นผู้น าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิก          
ในทีม ผู้น าเป็นผู้ที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และการพัฒนา ผู้น าในการ
อ านวยความสะดวกเป็นเหมือนครู ผู้น าเชียร์ หรือครูฝึกกีฬา ผู้น าในลักษณะนี้จะเป็นผู้เชื่อมประสาน
ในการติดต่อสื่อสาร และเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคนในองค์การอาจจะเป็นสมาชิกหลายทีม
พร้อมกันด้วย 
    1.4) สร้างทีมงานที่มีพลังอ านาจ สิ่งส าคัญในการเสริมพลังอ านาจ คือ การสร้าง
ทีมงาน การที่จะมีทีมงานที่มีพลังอ านาจจะต้องสร้างปัจจัยส าคัญต่อไปนี้ให้ เกิดขึ้นโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยส าคัญเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการ
ตัดสินใจ 1) ความเคารพ 2) ข้อมูลข่าวสาร 3) การควบคุม 4) การตัดสินใจ 5) ความรับผิดชอบ           
6) ทักษะ 
    1.5) วางแผนในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การเสริมพลังอ านาจไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การพยายามของบุคคลหรือทีมเท่านั้น  โครงสร้างองค์การ นโยบาย ค่านิยม สิ่งจูงใจ และวัฒนธรรม
องค์การล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลและพฤติกรรมของทีมทั้งสิ้นในการเสริมพลังอ านาจ
องค์การ ผู้บริหารต้องตระหนักว่านโยบายขององค์การมีความขัดแย้งกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
หรือขัดแย้งกับการเสริมแรงในการท างานหรือไม่ หากจ าเป็นผู้บริหารอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายเพ่ือให้เอ้ือต่อการท างานเป็นทีมและบุคคล เช่น อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการให้รางวัล
จากรายบุคคลเป็นกลุ่ม เพ่ือเสริมการท างานเป็นทีม 
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   2) รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของ Kinlaw (1995) 
    คินลอว์ (Kinlaw, 1995) ได้เสนอรูปแบบการจัดกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ 1) ขั้นตอน  และ 2) สารสนเทศน าเข้า  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ขั้นตอน (Steps) รูปแบบของการเสริมสร้างพลังอ านาจของ คินลอว์ (Kinlaw, 
1995) มีขั้นตอนส าคัญอยู่ 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การเริ่มต้นด าเนินการ และการประเมินผล 
ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
     1.1) ก าหนดขอบเขตและเผยแพร่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจจ าเป็นที่
จะต้องมีความชัดเจนในความหมายอย่างแท้จริง หลังจากนั้นต้องเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ 
     1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการท างานทุกระดับขององค์กร 
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเสริมสร้างพลังอ านาจคือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกคนใน
องค์กร ซึ่งต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
     1.3) ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทและปฏิบัติแบบใหม่การฝึกอบรม            
เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจนั้น เป็นการฝึกอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
     1.4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือเพ่ิมอิสระในการท างานลดความเป็น
ทางการและสิ่งที่ครอบง าการสร้างสรรค์คือของผู้ปฏิบัติงานโดยพิจารณางานที่มีองค์กรแล้วตัดงานที่
ไม่ได้สร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรออกไป แล้วรวมกลุ่มงานที่มีอยู่ให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติ จากนั้นวาง
รูปแบบเครือข่ายการบริหารให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุด 
     1.5) ปรับปรุงระบบต่าง ๆ ขององค์กร โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละระบบ
ที่ต้องมีความชัดเจนทุกคนรับรู้และสามารถท่ีจะควบคุมและจัดการได้ สิ่งส าคัญคือวัตถุประสงค์แต่ละ
ระบบ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจ เช่น ระบบ การวางแผน การให้
รางวัลและการชมเชย หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
     1.6) ประเมินผลและปรับปรุงเป็นการประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา
โดยวัดการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของผู้ปฏิบัติงานแล้วน าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงงานให้สมบูรณ์ข้ึน 
    2) สารสนเทศน าเข้า (Information Inputs) ในส่วนสารสนเทศน าเข้าของ
รูปแบบการเสริมพลังอ านาจของ คินลอว์ (Kinlaw, 1995) มี ดังนี้ 
     2.1) นัยของการเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นการสร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบด้วย มีความยืดหยุ่นผูกพัน มีความสามารถ และมีจริยธรรม 
     2.2) สิ่งตอบแทนที่คาดหวังและเชื่อมั่นว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี 3 ระดับ คือ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน           
แต่ละคน น าไปสู่ระดับที่สองคือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบขององค์กร เช่น บรรยากาศ
การท างาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพของผลลัพธ์ กระบวนการท างาน เป็นต้น และระดับ   
ที่สาม คือ องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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     2.3) กลุ่มเป้าหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจมุ่งเน้นที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
และทีมงานโดยเสริมสร้างสภาพการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ 
ขยายแนวคิด แก้ปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการจัดการงานในหน้าที่ 
     2.4) กลยุทธ์การเสริมสร้างพลังอ านาจที่ส าคัญมี 3 ประการ คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับในการท างานกับผู้ปฏิบัติงานการสร้างและการพัฒนาการท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทุกระดับ กล่าวคือ ในระดับบุคคล ระหว่างบุคคล ทีมงานและระดับองค์กร 
     2.5) การควบคุมการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างจากการควบคุมแบบ
ดั้งเดิมแต่ควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
     2.6) บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจากแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ที่มีความชัดเจนและมีมาตรฐานสูงขึ้น 
    รูปแบบการเสริมพลังอ านาจของ Kinlaw มีรายละเอียดดังภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบของการจัดกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
ที่มา:  Kinlaw (1995) 

นัยของการ
เสริมสร้างพลัง
อ านาจ 

ก าหนด
ขอบเขตและ
เผยแพร่ 

ประเมินผลและ
พัฒนา 

บทบาทและ
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

การให้
ผลตอบแทน 

ก าหนด
วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ 

ปรับปรุงระบบ
องค์กร 

การควบคุมการ
เสริมสร้างพลัง
อ านาจ 

เป้าหมายของ
การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 

ฝึกอบรม 

ปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กร 

กลยุทธ์การ
เสริมสร้างพลัง
อ านาจ 

การพัฒนาที่
ต่อเนื่อง 
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   รูปแบบปิรามิดอ านาจของ Tracy (1990) ได้ก าหนดขั้นตอนของการสร้างเสริมพลัง
อ านาจไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Cleary Define Responsibilities) 
หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของ
งานที่ต้องท า ความรับผิดชอบในงานจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จ และผู้น าก็มีอ านาจอย่างมากใน
การที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะทราบได้ว่าอะไรคือแนวทาง
ในการที่จะให้งานนั้นส าเร็จได้ 
   2) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegate Authority) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้าง
เสริมอ านาจได้โดยให้อ านาจหน้าที่เท่า ๆ กับความรับผิดชอบของเขา เขาสามารถที่จะรับผิดชอบได้
อย่างเต็มที่หากเขาได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ ผู้น ามีอ านาจมากพอในการที่จะท าให้
เขาบรรลุจุดประสงค์ในงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เขามีอยู่ 
   3) การก าหนดมาตรฐานการท างาน (Set Standard of Excellence) หมายถึง 
ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการตั้งมาตรฐานการท างานที่ดีเลิศที่เขาสามารถปฏิบัติได้ตาม
ศักยภาพของเขา หากถามว่าเขาได้ไปถึงขีดจ ากัดแห่งความสามารถของเขาหรือยัง เร าพบว่าเขา
สามารถค้นพบความสามารถของตัวเองในขณะที่เขาเองก็ไม่ทราบว่าเขามีอยู่ ดังนั้นผู้น าจึงมีอ านาจ
มากพอในการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และการท างานอย่างเต็มศักยภาพของเขา 
   4) การฝึกอบรมพัฒนา (Training and Development) หมายถึง การที่ผู้น าสร้าง
เสริมอ านาจโดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่เขาในการที่จะปฏิบัติงาน
ไปสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ ซึ่งผู้น ามีอ านาจมากพอที่จะท าให้เขาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
สามารถสร้างมาตรฐานของงานได้ 
   5) การให้ความรู้และสารสนเทศ (Provide Knowledge and Information) หมายถึง 
ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจ        
ในการท างานเขาสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีและพบกับความส าเร็จได้  ถ้าผู้น ามีการสร้างเสริมอ านาจ  
ที่มากพอ  
   6) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Give Feedback) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้
โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินการของเขา เพ่ือเขาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
อันจะน าไปสู่ความเข้าใจงานและสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
   7) ให้การยกย่องยอมรับ (Recognition) หมายถึง ผู้น าสร้างเสริมอ านาจได้โดยการ
ให้การยอมรับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมการนับถือตนเองของพวกเขาจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะท างาน
ให้ได้ดีในความพยายามสู่ความส าเร็จบนพ้ืนฐานความเชื่อและความต้องการอย่างแน่วแน่ย่อมท าให้
เกิดความส าเร็จได้ ผู้น าจึงควรใช้อ านาจในการที่จะท าให้เขาเกิดความเชื่อมั่นอันจะท าให้เขาสามารถ
ท างานได้อย่างดีที่สุด 
   8) ให้ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้
ความไว้วางใจ อันจะน ามาซึ่งความไว้วางใจของหมู่คณะ และการที่หมู่คณะมีความไว้วางใจกันจะเป็น
ความพยายามที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของหมู่คณะได้ ผู้น าจึงมีอ านาจในการที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ
ในการท าให้หมู่คณะไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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   9) การยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to Fail) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริม
อ านาจโดยการยอมรับข้อผิดพลาด ซึ่งเมื่อผู้น ายอมรับข้อผิดพลาดจะท าให้เกิดความมั่นใจในขอบเขต
ของอ านาจที่มีอยู่ ผู้น าจึงสามารถท าให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เกิดจากการที่พวกเขา
ท างานโดยจินตนาการและความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี 
   10) ให้เกียรติ (Respect) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจด้วยการให้เกียรติ
และเคารพต่อการตัดสินใจของเขา เมื่อเขาได้การปฏิบัติด้วยการให้เกียรติและเคารพนับถือจะเกิด
แรงจูงใจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้เขาท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามที่ผู้น าต้องการ 
   ปิรามิดอ านาจของ Tracy สามารถอธิบายได้ด้วยภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  ปิรามิดการเสริมพลังอ านาจของ Tracy 
ที่มา: Tracy (1990) 
   
   รูปแบบของ คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวถึง การเสริมสร้าง
พลังอ านาจว่าเป็นกระบวนการส าหรับองค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
โดยเชื่อว่าบุคคลมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ถ้าได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา
และเมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ย่อมส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ Conger & Kanungo ได้เสนอกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ ดังนี้ 

ยกย่อง 
ยอมรับ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ให้ความรู้สารสนเทศ 

ฝึกอบรมพัฒนา 

ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

มอบหมายอ านาจหน้าที่ 

ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

ให้ความ 
ไว้วางใจ 

 

 ยอมรับ 
 ข้อผิดพลาด 

ให้เกียรติ 
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   ขั้นที่ 1 การหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่ภาวะไร้อ านาจ (Conditions Leading 
to a Psychological State of Powerlessness) ได้แก่ 
   1) ปัจจัยด้านองค์กร เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย ระบบการบริหารงานและการปรับ 
เปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
   2) การนิเทศงาน เช่น การควบคุมก ากับและติดตามงานอย่างใกล้ชิด การลงโทษ
เกินกว่าเหตุ และการใช้อ านาจมากเกินไปในการดูแลผู้ปฏิบัติงาน 
   3) ระบบการให้รางวัล เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งตามความพอใจของผู้บริหาร 
การให้ค่าตอบแทนต่ ากว่าวิชาชีพอ่ืน ๆ 
   4) ลักษณะงาน เช่น บทบาทหน้าที่ในแต่ละงานไม่ชัดเจน ขาดอิสระในการปฏิบัติงาน
และขาดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกไร้อ านาจหมดพลังที่จะ
ต่อสู้กับงานที่มีปริมาณมากและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องท างาน
แข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตของมนุษย์ แรงจูงใจในการท างานลดลง ความพึงพอใจเริ่มน้อยลงขาดความ
สนใจในงาน ลักษณะดังกล่าวส่งผลเสียต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประสิทธิผลของหน่วย และองค์กร 
   ขั้นที่ 2 การเลือกเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการ (The use of Managerial 
Strategies and Techniques) 
   1) การบริหารอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม
ในการวางแผน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาของหน่วยงาน 
   2) การตั้งเป้าหมาย ในการบริหารงานแต่ละหน่วยงานจะมีการก าหนดเป้าหมาย
ของตนเอง  ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมพลังอ านาจในการปฏิบัติ
ย่อมจะไม่เกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานเป็นของทุกคนที่ปฏิบัติงาน  ดั้งนั้นทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีและมีเป้าหมายเดียวกันในการท างานเพ่ือองค์กร 
   3) ระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการท างานร่วมกันเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมี
การประเมินผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม หรือทั้งหน่วยงานก็ควรมี
การบอกผลให้ทุกคนได้รับทราบจะได้มีการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นและถ้าเป็นผลในทางที่ดีผู้ปฏิบัติก็
จะรู้สึกดีใจที่ได้รับทราบและท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ควรให้ข้อมูล
ป้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น  การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 
   4) การเป็นตัวอย่างที่ดี ในการที่ผู้บริหารจะจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกทุกคนในหน่วยงานก่อน เพราะการที่หัวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดี  
แก่ลูกน้อง ลูกน้องจะไว้วางใจให้ความศรัทธาแก่หัวหน้าและเลียนแบบหรือปฏิบัติตามในที่สุด 
   5) การเสริมแรงในการปฏิบัติงานบางครั้งการจูงใจด้วยวัตถุอย่างเดียว อาจไม่สามารถ
ท าให้บุคคลเกิดพลังอ านาจได้ การเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ เช่น การยกย่อง
ชมเชย ยอมรับในความสามารถของผู้ปฏิบัติ และการให้อิสระในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
แรงเสริมที่จะให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ 
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   6) การเพ่ิมคุณค่าในงาน เป็นการเพ่ิมงานและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานในการ
วางแผน ออกแบบงานและประเมินผลงานด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเองแทนที่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
และให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเดียว การเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมแรงจูงใจในงาน 
   ขั้นที่ 3 การช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (To Provide Self 
Efficacy Information to Subordinates) เป็นการสร้างพลังอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมี
ศักยภาพเพียงพอต่อความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถท างานนั้นได้ส าเร็จ โดยอาศัย 
   1) การไปสู่เป้าหมาย ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับรู้และทดสอบการ
มีทักษะและความสามารถในงานที่เพ่ิมข้ึนของตนเองตามล าดับ 
   2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน การสะสมประสบการณ์เป็นการน าไปสู่
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิธีการหนึ่งโดยศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น การมีพยาบาลพ่ีเลี้ยง
คอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะ และให้ค าปรึกษาการท างานของน้องจบใหม่ เป็นต้น 
   3) การจูงใจด้วยวาจา เป็นการสร้างเสริมก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรคการท างานที่ผู้บริหารพร้อมจะแก้ไขหรือให้การสนับสนุนการให้  ความเชื่อมั่นว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถเพียงพอที่จะท างานได้ส าเร็จ 
   4) การกระตุ้นทางอารมณ์  บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจท างานด้วยความกลัว
ความเครียด ความวิตกกังวล ความเก็บกด ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเอง
มีความสามารถต่ า  ถ้าผู้บริหารมีความสามารถลดความรู้สึกเหล่านี้ได้ ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถขึ้น ในขั้นตอนการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถนี้ต้องด าเนินควบคู่กับ
การขจัดปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติไร้อ านาจที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่ 1 
   ขั้นที่ 4 ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Results In Empowering Experience 
of Subordinates) เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของผู้ปฏิบัติงานได้ 
โดยมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นในงาน และการช่วยให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึง
สมรรถนะในตนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความแข็งแกร่ง มีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น           
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ 
   ขัน้ที่ 5  พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อการเสริมสร้างพลังอ านาจก่อให้เกิดพลังในตัวผู้ปฏิบัติ
แล้วผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจยังท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เช่น       
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความอดทนต่อการท างานที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย 
   รูปแบบของ นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom & Davis, 2002) ได้เสนอกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการช่วยก าจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุของการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนได้ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
เพ่ิมขึ้น  การเสริมสร้างพลังอ านาจโดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การเสริมสร้างพลังอ านาจมี 5 แนวทางกว้าง ๆ ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยปฏิบัติงานประสบความส าเร็จในงานในหน้าที่รับผิดชอบ การให้การอบรม
ที่เหมาะสม การฝึกอบรม และแนะน าประสบการณ์ที่จะเป็นผลในการเริ่มต้นความส าเร็จ 
   2) แบ่งการควบคุมให้เพ่ิมขึ้น ให้ความอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แก่พวกเขาและหลังจากนั้นควบคุมผลลัพธ์อันจะเกิดจากงานในความรับผิดชอบของพวกเขา 
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   3) จัดหาตัวอย่างแห่งความส าเร็จ อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้สังเกตการณ์ท างานของ
เพ่ือนที่เพ่ิงปฏิบัติงานจนได้รับผลส าเร็จ 
   4)  ใช้การเสริมแรงทางสังคมและการชักชวน ให้การยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ
และให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจาเพื่อกระตุ้นความเชื่อม่ันในตนเอง 
   5) ให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ จัดให้มีการลดแรงกดดันและความกังวล        
ผ่านการสร้างความชัดเจนในบทบาท ผู้ช่วยการท างาน และความห่วงใยผู้อื่นอย่างจริงจัง 
   เมื่อผู้จัดการใช้แนวทางนี้ผู้ปฏิบัติงานเริ่มเชื่อ พวกเขามีความสามารถและคุณค่าที่
งานของพวกเขามีความหมายและมีผล และพวกเขายังมีโอกาสที่จะใช้ความสามารถของพวกเขาผลที่
เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับการเสริมพลังอ านาจที่เหมาะสม พวกเขาจะเกิดความพึงพอใจและผลที่มี
คุณค่าแก่องค์การ 
   รูปแบบของ ฮอค (Hawks, 1992) ได้เสนอวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 6 ขั้นตอน คือ 
   1) การให้ความรู้หรือให้การศึกษา เป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและช่วยเหลือผู้อ่ืน
ในการเรียนรู้ ในการใช้ข้อมูล และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
   2) การน าเป็นการน าหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม และตัดสินใจ 
   3) การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุน เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้           
ค าชี้แนะแก่บุคคลอ่ืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น 
   4) การจัดหาหรือเตรียมการ เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
   5) การจัดโครงสร้าง เป็นการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างาน 
และเพ่ือเอ้ือให้การท างานสะดวกขึ้น 
   6) การด าเนินการเป็นการด าเนินการโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตหรือวิธีการมาใช้
ในการเตรียมด าเนินการล่วงหน้า 
   ขั้นตอนทั้ง 6 ของ Hawks เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ คือ การให้บุคคลมีความสามารถมากขึ้น สามารถก าหนดเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมาย 
เพ่ือตนเองและสังคม 
   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี           
การเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ             
เทรซี่ (Tracy, 1990) สังเคราะห์ลักษณะการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของกลุ่มโรงเรียน            
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
   1) การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    ฮอค (Hawks, 1992 อ้างถึงใน อ้อมอารี  สุวรรณศรี, 2553) กล่าวว่าวิธีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจโดยการจัดโครงสร้าง เป็นการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือลดข้อจ ากัดในการท างานและเพ่ือ
เอ้ือให้การท างานสะดวกข้ึน 
    คินลอว์ (Kinlaw, 1995) กล่าวถึง ขั้นตอนส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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    (1) ก าหนดขอบเขตและเผยแพร่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจจ าเป็นที่จะต้องมี
ความชัดเจนในความหมายอย่างแท้จริง หลังจากนั้นต้องเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ 
    (2) การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการท างานทุกระดับขององค์กร 
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การปรับปรุงปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร 
ซึ่งต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวว่า 
การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรซึ่งอาจให้รับผิดชอบ
งานโดยตรงให้รับผิดชอบงานร่วมกันหรือให้รับผิดชอบคิดงานใหม่ 
    กอร์ดอน (Gordon, 1999) กล่าวว่า อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานใช้การ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน ระเบียบปฏิบัติ และใช้การสนับสนุนช่วยเหลือที่เอ้ือต่อการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างาน 

    สรุปได้ว่า การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การจัด
โครงสร้างที่เอ้ือต่อการท างาน การก าหนดขอบเขตและเผยแพร่ การก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์การ
ท างาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง และการก าหนดเป้าหมายของการท างาน           
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

   2) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
    ร ูและไบยาส์ (Rue & Byars, 1995 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคทรัพย์, 2547) กล่าวถึง 
แนวความคิดในหลักการกระจายอ านาจ คือ การที่ครูได้รับการเชื่อถือไว้วางใจ ในความสามารถที่จะ
วินิจฉัยตัดสินใจได้ดีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จึงได้รับมอบอ านาจหน้าที่และมีอิสระ
ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว  การมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบท าให้ครูได้แสดงพลังอ านาจ
การท างาน 

    สโตน และแซ็กส์ (Stone & Sachs, 1995) กล่าวว่า การมอบอ านาจหน้าที่ขอบเขต
ความรับผิดชอบ เป็นการให้อ านาจการตัดสินใจได้เองในแต่ละสถานการณ์การท างาน 

    กอร์ดอน (Gordon, 1999) กล่าวว่ารูปแบบการบริหารใช้การบริหารแบบประชาธิปไตย
การกระจายอ านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 

    คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวถึงการเลือกเทคนิค
และกลยุทธ์ในการจัดการว่าการบริหารอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติมี
ส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาของหน่วยงาน 

    สรุปได้ว่า การมอบอ านาจหน้าที่ หมายถึง การกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน 
การมีอิสระในการปฏิบัติงาน การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การให้อ านาจในการตัดสินใจ            
และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการในองค์กร 

   3) การก าหนดมาตรฐานการท างาน 

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวถึง 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากร ประกอบด้วย 
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    3.1) การพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายสร้างความ
ไว้วางใจในเพ่ือนร่วมงาน สร้างความเชื่อม่ันและจิตส านึกความรับผิดชอบ 

    3.2) การให้บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการท างาน แบ่งหน้าที่แต่ร่วมกัน
ท างาน 

    3.2) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข สนุก และเต็มใจในการท างาน โดยให้
ท างานที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถ สร้างความเข้าใจอย่างกระจ่างในเป้าหมาย ขั้นตอนการ
ท างาน 

    3.4) การให้บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเองที่เป็นจริงได้และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและไปให้ถึงเป้าหมาย 

    วิทเทอร์สปูน (Witherspoon, 1997) กล่าวว่า ระดับโครงสร้างองค์กรเน้นการ
จัดระบบโครงสร้างการท างาน การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติและจัดการสภาวะแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง 
ให้บุคลากรเกิดพลังอ านาจการท างาน 

    แลชลี่ (Lashley, 1997) กล่าวว่า การก าหนดยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคคล 

    อีเวนเซอร์วิช และแมตสัน (Ivancevich & Mattson, 1999) กล่าวถึง การก าหนด
ยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีที่จะใช้เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร เป็นขั้นตอนส าคัญของ
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

    สรุปได้ว่า การก าหนดมาตรฐานการท างาน หมายถึง การพัฒนาคุณลักษณะที่
จ าเป็นส าหรับงาน สร้างความเชื่อมั่นและจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริม การท างานที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและขั้นตอนการท างาน ก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติการท างาน การจัดสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน ก าหนดยุทธศาสตร์วิธีการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน การให้ผู้ปฏิบัติงานมีแผนพัฒนาตนเอง และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน 

   4) การฝึกอบรมพัฒนา 

    รู และไบยาส์ (Rue & Byars, 1995 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคทรัพย์, 2547) กล่าวถึง
แนวความคิดในหลักความสามารถ คือ เชื่อมั่นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการท างาน
ในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความพยายามใช้เทคนิควิธีรูปแบบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถวางแผนด าเนินการพัฒนาตนเอง 

    สก๊อต และเจฟเฟ่ (Scott & Jeffe, 1991)  กล่าวถึง รูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในองค์กรที่ต้องมีการให้แรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าการให้ความถูกต้องยุติธรรม คือ           
ให้ความเสมอภาคกับทุกคน ให้เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการที่ยุติธรรมมีความยืดหยุ่นต่อความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการให้โอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามความสนใจ 
ความสามารถ 

    คินลอว์ (Kinlaw, 1995) กล่าวว่า การฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาท          
และปฏิบัติแบบใหม่ การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นเป็นการฝึกอบรมเทคนิคในการ
ปรับปรุงและสร้างสรรค์การปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
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    คูส และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner, 1987) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ทักษะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่นในการท างานทันการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 

    สโตน และแซ็กส์ (Stone & Sachs, 1995) กล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างาน ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และองค์การให้
ประสบความส าเร็จร่วมกันในการท างาน 2) การอบรมพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะความสามารถ 
แก่บุคลากรในการท างาน 

    สรุปได้ว่า การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง การพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในการท างานที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรวางแผนด าเนินการพัฒนาตนเอง การให้
ความเสมอภาค การให้สวัสดิการที่ยุติธรรม การให้โอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่  ๆ          
การฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในการท างาน 
   5) การให้ความรู้สารสนเทศ 

    สก๊อต และเจฟเฟ่ (Scott & Jeffe, 1991) กล่าวถึง รูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในองค์กรที่ต้องมีแรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าการให้สารสนเทศ คือ การให้ความรู้ในสิ่งที่
ต้องปฏิบัติงาน รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

    คูส และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner, 1987) กล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างาน ประกอบด้วย 1) การให้บุคลากรได้ใช้พลังอ านาจ ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร
ที่มีสนับสนุนช่วยเหลือให้บริการให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 2) การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ภายในองค์การและระหว่างองค์การเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพราะข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่ช่วย
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร 

    ฮอค (Hawks, 1992 อ้างถึงใน อ้อมอารี สุวรรณศรี, 2553) กล่าวว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและช่วยเหลือผู้อ่ืนในการเรียนรู้ในการใช้ข้อมูลและคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

    สรุปได้ว่า การให้ความรู้และสารสนเทศ หมายถึง การให้ความรู้และข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นเกี่ยวกับองค์การ การให้บุคคลได้ใช้พลังอ านาจ ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารที่มี
สนับสนุนช่วยเหลือให้บริการเพ่ือให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งปัน 
   6) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

    คินลอว์ (Kinlaw, 1995) กล่าวว่า การประเมินผลและปรับปรุงเป็นการประเมิน
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยวัดการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานแล้วน าผลการประเมิน  
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้สมบูรณ์ขึ้น เป็นขั้นตอนส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวว่า 
การเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลงานความส าเร็จของบุคลากรเป็น
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 

    นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom & Davis, 2002) กล่าวถึง แนวทางการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ ดังนี้  1) จัดหาตัวอย่างแห่งความส าเร็จ อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้สังเกตการณ์ท างานของ
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เพ่ือนที่เพ่ิงปฏิบัติงานจนได้รับผลส าเร็จ 2) ใช้การเสริมแรงทางสังคมและการชักชวนให้การยกย่อง
ชมเชย การให้ก าลังใจ และให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวาจาเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเอง 

    คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวถึง การเลือกเทคนิค
และกลยุทธ์ในการจัดการว่า ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง ในการท างานร่วมกันเมื่อมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการประเมินผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม 
หรือทั้งหน่วยงานก็ควรมีการบอกผลให้ทุกคนได้รับทราบ จะได้มีการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น และถ้า
เป็นผลในทางที่ดีผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกดีใจที่ได้รับทราบและท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารก็ควรให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รู้สึกว่าอยากจะปรับปรุง
แก้ไข ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยทีส่ าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 

    สรุปได้ว่า ให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง การประเมินผลโดยการวัด  การรับรู้          
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน  น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
งานให้สมบูรณ์ขึ้น การเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ความส าเร็จของ
บุคลากร จัดหาตัวอย่างความส าเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานได้สังเกตการท างาน การเสริมแรงทางสังคม           
และการชักชวนให้ยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจและให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาเพ่ือกระตุ้นความ
เชื่อมั่นในตนเอง และผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าอยากจะ
ปรับปรุงแก้ไข 
   7) การยกย่องยอมรับ 

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวว่า 
การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและทีมงาน          
จัดแสดงผลการปฏิบัติงาน 

    กอร์ดอน (Gordon, 1999) กล่าวว่า การสร้างขวัญก าลังใจใช้วิธีการยกย่อง
ชมเชย การพัฒนาความรู้ทักษะ ใช้การส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน เป็นกลไกเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างาน 

    สรุปได้ว่า การยอมรับ หมายถึง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  
และทีมงาน การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย 
ส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน 
   8) การให้ความไว้วางใจ 

    สก๊อต และเจฟเฟ่ (Scott & Jeffe, 1991) กล่าวถึง รูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในองค์กรที่ต้องมีการให้แรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าการให้มีส่วนร่วม คือ ผู้ปฏิบัติงานมี
โอกาสในการควบคุมหรือตัดสินใจในการท างานด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานเอง การส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือในองค์กร ผู้บริหารคือผู้มีบทบาทส าคัญในส่วนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าผู้บริหารที่ดีต้องรับผิดชอบ
ต่อการท างานตั้งแต่กระบวนการผลิตไม่ใช่เฉพาะผลงานที่เกิดขึ้น และต้องทราบว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ต้องการเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาร่วมกับผู้บริหาร ต้องการโอกาสและอ านาจในการวินิจฉัย
สั่งการ อิสระในการท างาน ควบคุม และตัดสินใจงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองรวมไปถึงการ
ได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลอย่างเหมาะสมและยุติธรรม และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการ
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ติดต่อสื่อสารให้สารสนเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือจากทุกคนใน
องค์กร 

    คูส และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner, 1987) กล่าวถึงกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจว่าเป็นการให้บุคลากรมีอ านาจหน้าที่ มีอิสระมีแบบแผนทิศทางในการท างานของตนเอง 

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวถึง 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้บุคลากรท างานอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
ให้มีการตรวจสอบประเมินตนเอง 

    นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom & Davis, 2002) กล่าวถึง การเสริมสร้างพลัง
อ านาจว่า เป็นการแบ่งการควบคุมให้เพ่ิมขึ้น ให้ความอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน        
แก่พวกเขาและหลังจากนั้นควบคุมผลลัพธ์อันจะเกิดจากงานในความรับผิดชอบของพวกเขา 

    คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวถึง การช่วยให้ผู้
ปฏิบัติเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง การจูงใจด้วยวาจาว่าเป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสอบถามปัญหาและอุปสรรคการท างานที่ผู้บริหารพร้อมจะแก้ไขหรือให้การ
สนับสนุน การให้ความเชื่อม่ันว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถเพียงพอที่จะท างานได้ส าเร็จ 

    สรุปได้ว่า การไว้วางใจ หมายถึง การให้บุคลากรมีอ านาจหน้าที่อิสระมีแบบแผน
ทิศทางในการท างานของตนเอง ควบคุมผลลัพธ์ที่ เกดจากงานในความรับผิดชอบของบุคลากร           
และการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
   9) การยอมรับข้อผิดพลาด 

    คลัทเตอร์เบิก และเคอร์นักแฮม (Clutterbuck & Kernaghan, 1994) กล่าวถึง 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถอย่าง
เสมอภาคกัน 

    คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวว่า การเลือกเทคนิค
และกลยุทธ์ในการจัดการประกอบด้วย การเสริมแรง การช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ประกอบด้วยการกระตุ้นทางอารมณ์และผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 1) การเสริมแรงด้วยวัตถุอย่างเดียว อาจไม่สามารถท าให้บุคคลเกิดพลังอ านาจได้ การเสริมแรง
ทางบวกโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย ยอมรับในความสามารถของผู้ปฏิบัติ  
และการให้อิสระในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงเสริมที่จะให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเต็มใจ             
และภาคภูมิใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  2) การกระตุ้นทางอารมณ์ บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจ
ท างานด้วยความกลัว ความเครียด ความวิตกกังวล ความเก็บกด ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต่ า ถ้าผู้บริหารสามารถลดความรู้สึกเหล่านี้ได้ก็จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถมากข้ึน ในขั้นตอนการเพิ่มการรับรู้ความสามารถนี้
ต้องด าเนินควบคู่กับการขจัดปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติไร้อ านาจ  3) ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ          
เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของผู้ปฏิบัติงานได้โดยมีการใช้              
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นในงาน และการช่วยให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึงสมรรถนะ            
ในตนเองจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความแข็งแกร่ง มีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถใน การปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
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    สรุปว่า การยอมรับข้อผิดพลาด หมายถึง การให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความรู้
ความสามารถอย่างเสมอภาคกัน การเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิ ตใจ ยอมรับใน
ความสามารถของบุคลากร กระตุ้นอารมณ์ด้วยการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถ และการขจัดปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของบุคลากร 
   10) การให้เกียรติ 
    สก๊อต และเจฟเฟ่ (Scott & Jeffe, 1991) กล่าวว่า กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในองค์การโดยการให้แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  1) ให้ความยุติธรรม            
โดยการให้ความเคารพและให้ความเสมอภาคกับทุกคนในทุก ๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน มีความยืดหยุ่น           
ต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสได้เรียนรู้มีความก้าวหน้า 
และทักษะใหม่ ๆ 2) ให้ความร่วมมือ โดยการให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการท างานด้วยตนเอง รวมไปถึงการได้มีโอกาสตัดสินใจในกรณีที่มีผลกระทบต่อตนเอง 

    คอนเจอร์ และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวถึง การเลือก
เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการว่า การเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นการเพ่ิมงานและความรับผิดชอบให้
ผู้ปฏิบัติงานในการวางแผน ออกแบบงานและประเมินผลงานด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง แทนที่จะ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเดียว การเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นวิธีการหนึ่งใน
การเพ่ิมแรงจูงใจในงาน 

    สรุปว่า การให้เกียรติ หมายถึง การให้ความเคารพ ความเสมอภาคกับบุคลากร
ทุกคนในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน  มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ มีความก้าวหน้าและทักษะใหม่ ๆ และการเพ่ิมคุณค่าในงานโดยให้
บุคลากรวางแผน ออกแบบงานและประเมินผลด้วยตนเอง 

   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เลือก
แนวคิดทฤษฎีของ Tracy (1990) มาสังเคราะห์ลักษณะการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
โรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย เนื่องจากมีความสอดคล้องกับบริบทและการด าเนินงานของโรงเรียน
มากที่สุด 
 
2.2 การจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ดังนี้ 
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี        
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
มีต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากทรงมีพระราชด าริและด าเนินการอยู่แล้วหลายโครงการ ดังนั้น เพ่ือเป็น  
การปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้ฝึกฝนทางด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย กรมสามัญศึกษา  
จึงเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประเภทประจ าและไป – กลับ โดยขอพระราชทาน
พระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s 
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College” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติองคส์มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสืบไป 
  2.2.1 นิยามของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในที่นี้  หมายถึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2553 ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจ าเพ่ือเป็นการกระจาย
โอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและเพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งดังกล่าว ได้แก่ 1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี             
4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6) โรงเรียน           
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี 9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช          
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
  2.2.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
   เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า
เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ   
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย            
และนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย           
มีความมุ่งม่ันพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 
  2.2.3 พันธกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
   ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย  
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียน          
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับ
ผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับ
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ 
มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต 
ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มี
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มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้          
และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
  2.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
   1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
   3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
   4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
   5) มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
   6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
   7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
   8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
   9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล
และหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 
   10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
  2.2.5 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 
2554 จัดโครงสร้างให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) 
จัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 
การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เลือกเรียนมีวัตถุประสงค์หลักส าคัญ ดังนี้ 
   1) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  
   2) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก 
ถนัดและสนใจ  
   3) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลายเห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
   4) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของ 
การวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพ
ทางด้านนี้น้อยมากจนท าให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็น  
จ านวนมากท าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศ
ไทยต้องสั่งเข้ามาใช้จากต่างชาติ ผลที่ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพ
ชีวิตที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
   โครงสร้างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท านอง
เดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็น
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หลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที ่2.2 แสดงหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา
พื้นฐาน 

รายวิชา 
เพิ่มกลุ่ม 1 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 9.0 1.0 เลือกเรียนตามศักยภาพ
ความถนัดและความสนใจอีก
ไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 

2. คณิตศาสตร์ 9.0 6.0 
3. วิทยาศาสตร์ 9.0 6.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ 
    - ภาษาอังกฤษ 
    - ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2  

 
9.0 

 
2.0 
1.0 

รวม 
66.0 18.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 

ไม่น้อยกว่า 88.0 
 
ที่มา:  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (2554) 
 

            จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะจัดให้
นักเรียนเรียนในแต่ละภาคดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที ่2.3 ตัวอย่างการจัดหน่วยการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต่ละภาคเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. ภาษาไทย     
    - รายวิชาพ้ืนฐาน 
    - รายวิชาเพ่ิมเติม     
      กลุ่ม 1  

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
9.0 
1.0 

2. คณิตศาสตร์ 
    - รายวิชาพ้ืนฐาน 
    - รายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่ม 1 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
9.0 
6.0 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

3. วิทยาศาสตร์ 
 - รายวิชาพ้ืนฐาน 
 - รายวิชาเพ่ิมเติม 

      กลุ่ม 1 
      : การสืบเสาะอย่าง 
        วิทยาศาสตร์ 
      : สนุกกับโครงงาน 
      : การศึกษาค้นคว้า 
        และสร้าง 
        องค์ความรู้ 1 
      : การศึกษาค้นคว้า 
        และสร้าง 
        องคค์วามรู้ 2 
      : การสื่อสารและการ 
        น าเสนอ 

 
1.5 

 
1.5 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 

1.5 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
- 

1.0 
 
 
- 
 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
- 
- 
 
 

1.0 
 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 

1.0 

 
1.5 

 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
9.0 

 
1.5 

 
1.5 
1.0 

 
 

1.0 
 
 

1.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
    - รายวิชาพ้ืนฐาน   
      : สังคมศึกษา 
 
      : พุทธศาสนา 
      : ประวัติศาสตร์ไทย 
    - รายวิชาเพ่ิมเติม 
      กลุ่ม 1 (อาเซียน) 

 
 
 

1.0 
 

0.5 
0.5 
- 

 
 
 

1.0 
 

0.5 
0.5 
- 

 
 
 

1.0 
 

0.5 
0.5 
- 

 
 
 

1.0 
 

0.5 
0.5 
- 

 
 
 

1.0 
 

0.5 
0.5 
- 

 
 
 

0.5+ 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 

 
 
 

6.0 
 

3.0 
3.0 
1.0 

 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
    - รายวิชาพ้ืนฐาน  
      : สุขศึกษา+ 
        พลานามัย    

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

0.5+ 
0.5 

 
 

6.0 

6. ศิลปะ 
    - รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
1.0 

 
0.5+ 
0.5 

 
1.0 

 
0.5+ 
0.5 

 
1.0 

 
0.5+ 
0.5 

 
6.0 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

7. การงานอาชีพและ 
    เทคโนโลย ี
    - รายวิชาพ้ืนฐาน 
    - รายวิชาเพ่ิมเติม 
      กลุ่ม 1 

 
 

1.0 
1.0 

 
 

1.0 
- 

 
 

1.0 
- 

 
 

1.0 
- 

 
 

1.0 
- 

 
 

1.0 
- 

 
 

6.0 
1.0 

8. ภาษาต่างประเทศ 
    - รายวิชาภาษาอังกฤษ 
      พ้ืนฐาน 
    - รายวิชาภาษาอังกฤษ 
      เพ่ิมเติมกลุ่ม 1 
    - รายวิชา 
      ภาษาต่างประเทศที่ 2  
      เพ่ิมเติมกลุ่ม 1 

 
1.5 

 
- 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
- 

 
1.5 

 
0.5 

 
1.0 

 
1.5 

 
0.5 

 
- 

 
1.5 

 
1.0 

 
- 

 
9.0 

 
2.0 

 
1.0 

รวมรายวิชาพื้นฐาน       
และเพิ่มเติมกลุ่ม 1 14.5 13.5 14.0 14.5 13.5 14.0 84.0 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เลือกลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 

รวมไม่น้อยกว่า 88.0 
 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 

 
  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช 2554 นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนดอีกด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ า ดังนี้ 
  1) กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติตามรายละเอียดดังตารางที ่2.4 
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ตารางที ่2.4  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม ขัน้ต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
1. ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือ

ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือให้เริ่มมีความรู้มีความเข้าใจและมีข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ
เป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในทุกสาขา เพ่ือเริ่มต้นท าความรู้จักตนเองว่ามี
ความสนใจและความถนัดในด้านใด และเริ่มใช้ความรู้ ความ
เข้าใจ และข้อมูลดังกล่าวส าหรับการพิจารณาการเลือก
สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยหรือ
นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในอนาคต 

3 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
 
 

2. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฟังบรรยาย 
ซักถามปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ   นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีชั้นน าของประเทศโดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกับ
การศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

6 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า  
1 ชั่วโมง 30 นาที) 

3. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฟังบรรยาย 
ซักถามปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประสบความส าเร็จในวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายท านอง
เดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

4 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า  
1 ชั่วโมง 30 นาที) 

4. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฟังบรรยาย 
ซักถามปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือให้ผู้เรียนไดรู้้จัก
ตนเอง สามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย          
และวางแผนชีวิตทั้งด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียน และด้าน
อาชีพสามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน     

4 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า  
1 ชั่วโมง 30 นาที) 

5. พบและท ากิจกรรมแนะแนวร่วมกับครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 120 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 นาที) 

 
ที่มา:  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 
            2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนดังตารางที ่2.5 
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ตารางที ่2.5 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม 
จ านวนขั้นต่ า 

ที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
1. กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนก าหนดให้ ไม่น้อยกว่า 30 ชื่อเรื่อง  
2. กิจกรรมชุมนุม ไมน่้อยกว่า 6 ชุมนุม 
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน)  
5. กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน) 
6. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา   

ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี เพ่ือสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิ   
ของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ    
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและ   
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ   
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทย 

ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
(ครั้งละไมน่้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
 
 

7. กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฟัง
บรรยาย ซักถามปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย
มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็น
พลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 
1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

 

8. กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือสร้างลักษณะ   
นิสัยของความเป็นผู้รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้    
เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 

45 นาที/ วัน) 
9. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักเรียนประจ า ผ่านเกณฑ์ตามท่ี 

คณะกรรมการหอพักก าหนด 
 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 
           3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ดังตารางที ่2.6 
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ตารางที ่2.6  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

ไมน่้อยกว่า 80 ชั่วโมง 3. กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
3. กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 

 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 
  2.2.6 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 
2554 จัดโครงสร้างให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 
    การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญ ดังนี้ 
   1) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  
   2) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก  
ถนัดและสนใจ 
   3) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลายเห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
   4) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของ 
การวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพ
ทางด้านนี้น้อยมาก จนท าให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวน
มากท าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศไทย
ต้องสั่งเข้ามาใช้จากต่างชาติ ผลที่ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิต  
ที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
   โครงสร้างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท านอง
เดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็น
หลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.7 
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ตารางที ่2.7 สรุปหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 
พื้นฐาน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - เลือกลงทะเบียนเรียน 
ไมน่้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 
จากรายวิชาเลือกของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ต่าง ๆ รวมถึงรายวิชา
การเรียนล่วงหน้า (AP) 
ตามศักยภาพ ความถนัด 
และความสนใจ 

2. คณิตศาสตร์ 6.0 8.0 
3. วิทยาศาสตร์   
    - เคมี 1.5 5.5 
    - ชีววิทยา 1.5 5.5 
    - ฟิสิกส์ 1.5 6.5 
    - วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 - 
    - ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ - 1.5 
    - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 - 1.0 เลือกลงทะเบียนเรียน 

ไมน่้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 
จากรายวิชาเลือกของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ต่าง ๆ รวมถึงรายวิชา
การเรียนล่วงหน้า (AP) 
ตามศักยภาพ ความถนัด 
และความสนใจ 

    - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 - 1.0 
    - การสื่อสารและการน าเสนอ - 1.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8.0 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
    - คอมพิวเตอร์ 1.5 1.0 
    - เทคโนโลยี 1.5 - 
8.ภาษาต่างประเทศ    
    - ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
    - ภาษาต่างประเทศที่ 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 
    - ทักษะชีวิต  1.5 

รวม 
41.0 41.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 

ไม่น้อยกว่า 86.0 
 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะจัดให้
นักเรียนเรียนในแต่ละภาคดังตารางที่ 2.8    
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ตารางที ่2.8 ตัวอย่างการจัดหน่วยการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต่ละภาคเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1 
1. ภาษาไทย     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
2. คณิตศาสตร์ 
 

1.5+ 
1.5 

1.5+ 
1.5 

1.5+ 
1.5 

1.5+ 
1.5 

2.0 - 14.0 

3. วิทยาศาสตร์ 
    3.1 ฟิสิกส์ 
    3.2 เคมี 
    3.3 ชีววิทยา 
    3.4 วิทยาศาสตร์โลก 
    3.5 ดาราศาสตร์และ 
         อวกาศ 
    3.6 ธรรมชาติและ 
         การสืบเสาะอย่าง 
         วิทยาศาสตร์ 
    3.7 การศึกษาค้นคว้า 
         และสร้างองค์ 
         ความรู้ 1    
    3.8 การศึกษาค้นคว้า 
         และสร้างองค์ 
         ความรู้ 2 
    3.9 การสื่อสารและ 
         การน าเสนอ 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 

0.5 
 

1.5 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
 

1.0 
 
 
- 
 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

1.0 
 
 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

1.0 

 
2.0 
1.0 
1.5 
0.5 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.5 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

28.0 
8.0 
7.0 
7.0 
1.0 
0.5 

 
1.5 

 
 

1.0 
 
 

1.0 
 
 

1.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 

0.5 0.5 1.0+ 
0.5 

1.0+ 
0.5+ 

1.0+ 
1.0+ 
1.0 

1.0+ 
1.0 

9.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
6. ศิลปะ 
 

- - 0.5 0.5 0.5 1.0+ 
0.5 

3.0 

7. การงานอาชีพและ 
    เทคโนโลยี 
    7.1 คอมพิวเตอร์ 
    7.2 เทคโนโลยี 

 
 

1.0 
- 

 
 

1.0 
1.5 

 
 

0.5 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

4.0 
 

2.5 
1.5 
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ตารางที ่2.8 (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

8. ภาษาต่างประเทศ 
    8.1 ภาษาอังกฤษ 
    8.2 ภาษาต่างประเทศ 
         ที่ 2 เลือก 1 ภาษา 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
1.5 

ทักษะชีวิต 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 
รวมหน่วยกิตรายวิชา 
พื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่ม 1 

14.75 15.25 15.75 14.25 14.25 7.75 82.0 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4.0 หน่วยกิต 4.0 
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 86.0 

 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช 2554 นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ ขั้นต่ าที่
ก าหนดอีกด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ า ดังนี้ 

1) กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติตามรายละเอียดดังตารางที ่2.9 
 
ตารางที ่2.9 กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
    1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
         เทคโนโลยี 
    1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา  
         ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 

 
6 ครั้ง  

(ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
3 ครั้ง  

(ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) 
2. การฟังบรรยาย / หรือกิจกรรมอ่ืน 
    2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
         เทคโนโลยี 

6 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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ตารางที ่2.9 (ต่อ) 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
    2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาด 
         ทางอารมณ ์
    2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา  
         ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
    2.4 ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

3 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

3 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

3 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

3. อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนก าหนดให้ 50 ชื่อเรื่อง 
4. พบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหลังเข้าแถวเคารพ 
    ธงชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวันเปิดเรียน 

 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 

2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนดังตารางที ่2.10 

 
ตารางที ่2.10 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
1. ค่ายวิชาการ 1 ครั้ง (ครั้งละไมน่้อยกว่า 3 วัน) 
2. ค่ายปฏิบัติธรรม 1 ครั้ง (ครั้งละไมน่้อยกว่า 3 วัน) 
3. กิจกรรมชุมนุม 6 ชุมนุม 
4. การออกก าลังกายและเล่นกีฬา ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที/วัน 

 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554)  
 

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ดังตารางที ่2.11 
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ตารางที ่2.11 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ปี 
1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

ไมน่้อยกว่า 80 ชั่วโมง 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน           

และสังคม 
3. กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 

 
ที่มา: กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554)  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
   นวชล  จงเปรมกิจไพศาล (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสบการณ์สร้างเสริม
พลังอ านาจของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรยายการรับรู้
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยา       
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และแบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีของ 
โคไลซ์ซี มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของการเสริมพลังอ านาจ พบว่ามี  
2 ลักษณะประกอบด้วย 13 ความหมาย กล่าวโดยรวมได้ว่า หมายถึง วิธีการดึงศักยภาพและเสริมสร้าง
ผู้อ่ืนให้มีความพร้อมที่จะท างาน เป็นการถ่ายโอนอ านาจและกระจายความรับผิดชอบ เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างพลังอ านาจในตนเอง ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นจนสามารถ
พัฒนางานได้เอง เป็นการสร้างคุณค่าให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่ามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นเสริมสร้าง 
และขั้นประเมินผล ทั้ง 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 18 แนวทางที่ผู้บังคับบัญชามีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง พบว่ากระบวนการ
ส าคัญจะมีการตั้งเป้าหมาย และก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติงานมีการให้ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือการตัดสินใจแล้ว
ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถโดยผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการท างานต่อไป และในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาควรกระท าควบคู่ไปกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคลทั้งผู้รับและผู้ให้วิธีการ ระบบ
ข้อมูลข่าวสารและสิ่งแวดล้อม  ผลการวิจัยทั้งหมดเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติ
ให้กับผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเตรียมผู้บริหารให้สามารถทราบทิศทางการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการวิจัยต่อไป  
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   จิรวรรณ  นาคพัฒน์ (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมพลังอ านาจ
ครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการส ารวจสนามทดลอง
การสร้างชุดฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา    
พลังอ านาจครู ทดลองใช้และศึกษาผลการจัดอบรมสนามทดลอง คือ โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง 
กลุ่มควบคุม  2 โรง กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ ครูประถมศึกษา จ านวน 18 คน ใน 4 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 10 คน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ เครื่องมือที่ใช้เพ่ือการคัดเลือกสนามทดลอง  เครื่องมือที่ใช้เป็นตัวแปรจัดกระท า คือ ชุดฝึกอบรม  
เครื่องมือที่ใช้วัดระดับพลังอ านาจการท างานครู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะของชุดฝึกอบรมประกอบด้วยแผนการจัดอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและการจัด   
การเรียนรู้ จ านวน 8 ชุด โดยใช้เวลาอบรมชุดละ 3 ชั่วโมง ผลการใช้ชุดอบรมพบว่าครูส่วนใหญ่      
มีความพึงพอใจในกิจกรรมและเนื้อหาความรู้ที่ ได้รับจากการจัดอบรม ครูกลุ่มทดลองมีระดับ      
พลังอ านาจสูงกว่าครูในกลุ่มควบคุม 
   ฐาปณัฐ  อุดมศรี (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกระบวนการเสริมพลังอ านาจครู: การวิจัยแบบผสม เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบทางบวกและทางลบของการเสริมพลังอ านาจครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม และศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณก่อนศึกษาข้อมูล           
เชิงคุณภาพ สนามวิจัย คือ โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
อย่างละ 1 โรงเรียน เครื่องมือวิจัย คือ แบบส ารวจอ านาจครูครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ได้แก่     
พลังอ านาจด้านวิสัยทัศน์  พลังอ านาจด้านความรู้ พลังอ านาจด้านความมั่นคงของครอบครัว        
พลังอ านาจด้านสังคมหรือสายสัมพันธ์ และพลังอ านาจด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้สถิติบรรยาย สารสนเทศจากการศึกษาเชิงปริมาณได้ถูกน ามาใช้ในการคัดเลือกกรณีศึกษาที่มี
ระดับพลังอ านาจมากที่สุด 7 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์      
การสังเกตและการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีพลังอ านาจมากที่สุดมีกระบวนการเสริม
พลังอ านาจด้วยตนเอง โดยพัฒนาตนเองด้านปัญญาอย่างสม่ าเสมอ ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ยืดหยุ่น
ตามลักษณะความชอบด้วยการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และการอบรมสัมมนา    
ครูมีวิธีการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายด้วยการออกก าลังกาย และด้านจิตใจด้วยการสวดมนต์    
ท าสมาธิ กระบวนการเสริมพลังอ านาจครูของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีความคล้ายคลึงกันในด้าน      
การส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพครูด้วยการจัดอบรมและสัมมนา แต่มีความ
แตกต่างที่โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก ผลลัพธ์ของการเสริมพลังอ านาจครูที่มีต่อนักเรียน คือ ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ
เรียนจากวิธีการ รูปแบบการสอนและความทุ่มเทของครู  ผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมนักเรียนพบว่า ครูที่มี
พลังอ านาจมากมักเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบและการลงโทษ ผลกระทบในทางบวกของกระบวนการ
เสริมพลังอ านาจ คือ ส่งผลให้เพ่ือนร่วมงานมีความยกย่อง ชื่นชมครู และยังช่วยให้โรงเรียนและชุมชน
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มีการท างานอย่างมีส่วนร่วม ส่วนผลกระทบในทางลบ คือ เกิดกับครอบครัวของครูเนื่องจากใช้เวลา
ในการท างานมาก 

   อ้อมอารี สุวรรณศรี (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การ
เสริมสร้างพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชนเพื่อศึกษาระดับพลังอ านาจครูเอกชน วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและสภาพแวดล้อมในการเสริมพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชน ก าหนดกลยุทธ์การเสริมพลัง
อ านาจครูโรงเรียนเอกชน ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์เสริมพลังอ านาจครู
โรงเรียนเอกชน โดยใช้วิธีวิจัยผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษา    
เชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จ านวน 372 โรงเรียน 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน 372 คน และครู 1,129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม 2 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การศึกษาเชิงคุณภาพศึกษาสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การเสริมพลังอ านาจครู
จากกรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการเสริมพลังอ านาจครู จ านวน 3 โรงเรียน แบ่งตามขนาด
โรงเรียน น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาก าหนดกลยุทธ์การเสริมพลัง
อ านาจครูโรงเรียนเอกชน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT แล้วจัดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชนตามความเชื่อ 4 มิติ โดยภาพรวมในโรงเรียน 
ทุกขนาดอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาระดับพลังอ านาจตามมิติความเชื่อพบว่าระดับพลังอ านาจครู
โรงเรียนเอกชนสูงทุกมิติ  การเสริมพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชนที่ผู้บริหารใช้ คือ การขจัดเงื่อนไขที่
ท าให้พลังอ านาจครูต่ า และการส่งเสริมให้ครูได้รับสมรรถนะการท างาน ปัญหาในการเสริมพลัง
อ านาจครูโรงเรียนเอกชนพบว่า เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวครู สภาพแวดล้อม และผู้บริหารตามล าดับ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอกชนทุกขนาดเอ้ือต่อการเสริมพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชน และกรณี
การเสริมพลังอ านาจครูโรงเรียนเอกชนประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการขจัดเงื่อนไขท่ีให้พลังอ านาจครูต่ า 
และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมให้ครูได้รับรู้สมรรถนะการท างาน 
   อาภาพร  สิงหราช (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครู ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน  มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน  ขั้นตอนที่ 2 การใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในการท างานที่พัฒนาขึ้น และข้ันตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจใน การท างานของครู
ด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดหลักการ 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การก าหนดโครงสร้างเนื้อหา    
4) การด าเนินการ และ 5) การประเมินผล ผลการใช้รูปแบบพบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูด้วยแนวคิด  นีโอฮิวแมนนิส
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับมาก และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูด้วยแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เรียน วิทยากร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม 
   จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค (2542)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง พลังอ านาจในการปฏิบัติงาน
และรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับพลังอ านาจในการปฏิบัติงาน กับรูปแบบการตัดสินใจแต่ละรูปแบบของผู้บริหารวิทยาลับ
พยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 197 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพลังอ านาจในการ
ปฏิบัติงาน และแบบสอบถามรูปแบบการตัดสินใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมีพลังอ านาจในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และเลือกใช้
รูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
   ชนิษฎา  สุรเดชาวุธ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วยเบาหวานแบบรายบุคคลโรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษา
การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้แบบรายบุคคล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาต่อเนื่องในคลินิก
เบาหวาน หรือในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองแซงที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล         
ในเลือดได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้ยา หรือด้านการควบคุมอาหาร ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้จ านวน 10 ราย สัมภาษณ์ผู้ป่วยแบบไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า ขั้นตอนที่ส าคัญในการท ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การท าให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ตระหนักและยอมรับปัญหาสุขภาพว่าเป็นปัญหาที่ตนต้องท าการปรับปรุงแก้ไข วิธีที่ใช้คือ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การให้ข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะราย และการศึกษาทบทวนข้อมูลผู้ป่วย        
แต่ละรายอย่างต่อเนื่องก่อนสัมภาษณ์ รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ป่วย เมื่อผู้วิจัยสามารถสนับสนุนให้ผู้ป่วยตระหนักและยอมรับปัญหา 
ผู้ป่วยจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง 
   กาญจนา ทรรพนันทน์ (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุ่มศรีนครินทร์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มศรีนครินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มศรีนครินทร์จ านวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการและเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
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ลิเคิร์ทสเกล สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเสริมสร้างอ านาจในงาน
และระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มศรีนครินทร์อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
   อุไรวรรณ  ซัลตัน (2551)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของบุคลากรส าหรับบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือศึกษาระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากรส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
บุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กร  และเปรียบเทียบระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากร
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับ
องค์กร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 132 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากรส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กรอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากรส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการด ารงต าแหน่ง และกลุ่มงานที่ปฏิบัติ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานและระดับการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยของ    
การเสริมสร้างพลังอ านาจบุคลากรแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมี
ค่าเฉลี่ยของการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า
ปริญญาตรี และบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยของพลังอ านาจสูงกว่าบุคลากร
ที่มีประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี 
   ศิริรัตน์ จุลษร (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหาร ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์
ของงาน และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการสายสนับสนุน และศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสายสนับสนุน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสายสนับสนุน (ข -ค) ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ผลสัมฤทธิ์ และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ   
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคูณตามล าดับ
ความส าคัญของการน าเข้าสมการ โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของเบสท์ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 เงื่อนไข 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการสายสนับสนุนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน         
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และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการสายสนับสนุน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะและด้าน
ค าม่ันสัญญาแห่งความส าเร็จ 
  2.3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ       
   เคลกเกอร์, เบเวอร์ลี. และโลดแมน, วิลเลียม. (Klecker, Beverly., & Loadman, 
William. 1998 อ้างถึงใน จิรวรรณ  นาคพัฒน์, 2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยมิติของ การวัดพลัง
อ านาจการท างานครู โดยศึกษาว่าองค์ประกอบด้านข้อมูลพื้นฐานครูด้านต่าง ๆ นั้นมีด้านใดที่ครูกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับพลังอ านาจครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  คือครูประจ าชั้น
จ านวน 10,544 คน โดยใช้แบบวัดพลังอ านาจ (SPES) The School Participan Empowerment 
Scale  ซึ่งพัฒนาโดย Short & Rinehart (1992) อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคือ 39 % 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง Two-way ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยวิธีเชฟเฟ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์ประกอบด้านความเป็นครูมือ
อาชีพหรือความเชี่ยวชาญในการท างาน ความสามารถในการปฏิบัติ  ความเติบโตในอาชีพครูเป็น
องค์ประกอบที่ท าให้ครูเกิดพลังอ านาจมากกว่าองค์ประกอบด้านอื่น ๆ 
   แมคนูสัน (Magnuson, 1971 อ้างถึงใน ศิริรัตน์   จุลษร, 2544) ได้วิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ โดยจ าแนกคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียน
เป็น 2 ลักษณะ คือ คุณลักษณะด้านวิชาชีพและคุณลักษณะด้านส่วนตัว ซึ่งสรุปไว้  ดังนี้  คือ 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพประกอบด้วยลักษณะส าคัญ คือ มีความสามารถในการติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืน
ได้ดีให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นผู้น าที่เข้าใกล้และมีเวลาส าหรับผู้ร่วมงาน ให้ความ
สนใจกับบุคคลอ่ืน มีความ สามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน รับฟังความเห็นของบุคคลอ่ืน 
และรู้จักใช้ช่องทางแห่งอ านาจหน้าที่  ส าหรับคุณลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ คือ   
มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีความรู้กว้างขวาง เป็นผู้มีสติไม่ใช้
อารมณ์ มีเมตตาปรานี และเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
   วู (Wu, 1994 อ้างถึงใน อุไรวรรณ  ซัลตัน, 2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเสริมสร้างพลังอ านาจความพึงพอใจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของครูใน
โรงเรียนรัฐบาลเพนซิลวาเนีย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงาน ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 
เพศ วุฒิ การศึกษา และสภาพทางการสอน สามารถร่วมกันท านายการเสริมสร้างพลังอ านาจครูได้ 
การเสริมพลังอ านาจและเพศสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในงาน และการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ เพศวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียนสามารถร่วมกันท านายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ   
ครูได้ 
   ชอร์ท กรีร์ และเมลวิน (Short Greer & Melvin 1994 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ จุลษร, 
2544) ได้สร้างรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมี
โรงเรียนที่เข้าร่วม 9 โรง ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าจ้าง งบประมาณ และ
หลักสูตรที่ ใช้ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน การช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้           
การตัดสินใจ และรับผิดชอบงาน รวมถึงการพัฒนาบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของครู      
การเสริมสร้างพลังอ านาจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในโครงการ ผลจากการเสริมสร้างพลังอ านาจพบว่า มีจ านวน 6 โรงเรียน ที่มี
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ความเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน          
และวัฒนธรรมในการท างานได้อย่างชัดเจน แต่อีก 3 โรงเรียนที่เหลือไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
   จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นการร่วมกัน
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบ หรือร่วมรับผิดชอบในงาน โดยให้โอกาสหรืออ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการแสดงศักยภาพ 
หรือความสามารถออกมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมของบุคลากร        
ในองค์กร ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความกระตือรือร้นเกิดการ
ยอมรับและมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานเพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
              
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
            การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
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  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

  3.5 การจัดเก็บข้อมูล 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 
12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โรงเรียน            
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี รวมทั้งสิ้นจ านวน 760 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจ านวน 12 โรงเรียน ซึ่งได้มา
โดยการใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 262 คน  ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ส ารวจจ านวนประชากร คือ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 
12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียน   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โรงเรียน             
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี ได้จ านวนประชากรทั้งสิ้น 760 คน 
   ขั้นที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ            
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 262 คน 
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   ขั้นที่ 3 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบ
อัตราส่วนร้อยละระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับจ านวนประชากรของแต่ละเขตที่ตั้งของโรงเรียน ได้สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตท่ีตั้งของโรงเรียน 
 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย  
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 228 78 
2. กลุ่มภาคกลาง ประกอบด้วย 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 294 102 
3. กลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 238 82 

รวม 760 262 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครู จ าแนกได้ ดังนี้ 
   1) ประสบการณ์ในการท างานของครู 
   2) เขตท่ีตั้งของโรงเรียนจ าแนกได้ ดังนี้ 
    2.1) กลุ่มภาคเหนือ 

    2.2) กลุ่มภาคกลาง 

    2.3) กลุ่มภาคใต ้
  3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน         
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามทฤษฎีของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจไว้ 10 ขั้นตอน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ศึกษา
การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น           
2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานของครู และเขตที่ตั้งของ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Cheak List) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scals)    
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  ได้ก าหนดความหมาย ดังนี้ 
  5 หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมาก 
  3   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อย 
  1   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scals) 
มี 5 ระดับ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ รวมทั้งเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ขอบเขต และเนื้อหาของแบบสอบถาม 
  3.4.2 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
  3.4.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบให้
ข้อแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  3.4.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ แล้วเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 น าไปท าเป็น
แบบสอบถาม ส าหรับขั้นตอนนี้แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ 
  3.4.5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การท าวิจัย จ านวน 30 คน 
  3.4.6 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และหลังจากค านวณตามสูตรแล้วปรากฏว่า
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
  3.4.7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพแล้วไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เพ่ือขออนุญาตด าเนินการแจกแบบสอบถาม   
และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  3.5.2 ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวและแบบสอบถามให้กับครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน ทั้ง 3 เขต ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคเหนือ จ านวน 78 ชุด 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคกลาง จ านวน 102 ชุด และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
กลุ่มภาคใต้ จ านวน 82 ชุด รวมทั้งสิ้น 262 ชุด 
  3.5.3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
262 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน 
  3.6.2 น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 
   ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1981 อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์, 2551) ดังนี้ 
   4.50 - 5.00  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน       
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้สถิติ  
t-test Independent หรือ F-test 
 
3.7 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  3.7.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าดัชนี   
ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruency) 
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  3.7.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานระหว่างคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t-test Independent 
หรือ F-test 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
      การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ             
ราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอโดยแบ่งเป็นตอน ดังนี้  
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ความสะดวกในการวิเคราะห์ และการเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  X  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.   แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t       แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ (t-test) 
  F       แทน   ค่าสถิติเอฟ (F-test) 
  *       แทน   ค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  df      แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ    
  SS     แทน   ค่าผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS    แทน   ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานของครู และเขตที่ตั้ง
ของโรงเรียน โดยค านวณค่าร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ตอนที่ 3  เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียน  โดยใช้สถิติ t-test 
Independent หรือ F-test 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานของครู และเขตที่ตั้งของโรงเรียน 
 

สถานภาพของครู จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ประสบการณ์ในการท างานของครู 

น้อยกว่า 10 ปี       141 53.82 
10 ปีขึ้นไป 121 46.18 

รวม 262 100 
เขตที่ตั้งของโรงเรียน 

กลุ่มภาคเหนือ 78 29.77 
กลุ่มภาคกลาง 102 38.93 
กลุ่มภาคใต ้ 82 31.30 

รวม 262 100 
 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.82 ท างานในเขตที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มภาคกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 38.93 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู            

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.15 0.54 มาก 
2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 4.01 0.60 มาก 
3. การก าหนดมาตรฐานการท างาน 4.06 0.56 มาก 
4. การฝึกอบรมพัฒนา 4.04 0.57 มาก 
5. การให้ความรู้สารสนเทศ 4.09 0.56 มาก 
6. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 4.00 0.65 มาก 
7. การยกย่องยอมรับ 4.07 0.69 มาก 
8. การให้ความไว้วางใจ 3.98 0.61 มาก 
9. การยอมรับข้อผิดพลาด 3.98 0.67 มาก 
10. การให้เกียรติ 4.07 0.54 มาก 

รวม 4.04 0.48 มาก 
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  จากตารางที่  4.2 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ          
ราชวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.48) โดยที่การให้ความชัดเจนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ (X  = 4.15, S.D. = 0.54) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้ความรู้สารสนเทศ 
(X  = 4.09, S.D. = 0.56) และการให้ความไว้วางใจ (X  = 3.98, S.D. = 0.61) และการยอมรับข้อผิดพลาด 
(X  = 3.98, S.D. = 0.67) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. มีการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบท 
    และเอ้ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว 4.25 0.72 มาก 
2. ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้อง 
    ตามกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคน 
    ในองค์กรได้รับรู้ 

4.14 
 
 0.71 มาก 

3. มอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากร 
    ให้รับผิดชอบโดยตรง 4.10 0.73 มาก 
4. ก าหนดเป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บุคลากร 
    เพ่ือเอ้ือต่อการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.10 0.72 มาก 

รวม 4.14 0.54 มาก 
 
         จากตารางที่ 4.3 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.14, S.D. = 
0.54) โดยที่มีการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบทและเอ้ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว 
( X  = 4.25, S.D. = 0.72) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ใน  การ
ท างานสอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ ( X  = 4.14, S.D. = 
0.71) และมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากรให้รับผิดชอบโดยตรง ( X  = 4.10, 
S.D. = 0.73) และการก าหนดเป้าหมายระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บุคลากรเพ่ือเอ้ือต่อการท างานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( X  = 4.10, S.D. = 0.72) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ 

 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน 4.10 0.78 มาก 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารตาม 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน 3.98 0.77 มาก 
3. บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความ

รับผิดชอบ 4.00 0.76 มาก 
4. บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของ 

การท างาน 3.93 0.80 มาก 
5. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

วางแผนและแสดงความเห็นในการบริหารจัดการองค์กร 4.02 0.80 มาก 
รวม 4.01 0.60 มาก 

 
          จากตารางที่ 4.4 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.60) โดยที่มีการ
กระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ( X  = 4.10, S.D. = 0.78) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความเห็นใน
การบริหารจัดการองค์กร ( X  = 4.02, S.D. = 0.80) และบุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละ
สถานการณข์องการท างาน ( X  = 3.93, S.D. = 0.80) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน 
 

การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. ก าหนดแนวการพัฒนาคุณภาพของงาน สร้างความเชื่อมั่น
และจิตส านึกที่ดีของบุคลากรในหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.04 0.77 มาก 

2. สร้างความเชื่อม่ันและจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบให้กับ
บุคลากร 4.06 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ 4.08 0.78 มาก 

4. สร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ                
ในการท างานของบุคลากร 4.06 0.73 มาก 

5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 4.07 0.79 มาก 
6. ก าหนดยุทธวิธีในการพัฒนาศักยภาพ การวางแผนพัฒนา

ในการท างานของครู 4.06 0.74 มาก 
7. มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4.08 0.76 มาก 
รวม 4.06 0.56 มาก 

 
  จากตารางที่  4.5 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.06, S.D. = 0.56) โดยที่ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ (X  = 4.08, S.D. 
= 0.78) และมีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( X  = 
4.08, S.D. = 0.76) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร       
( X  = 4.07, S.D. = 0.79) และการก าหนดแนวการพัฒนาคุณภาพของงาน สร้างความเชื่อมั่น      
และจิตส านึกที่ดีของบุคลากรในหน้าที่ความรับผิดชอบ ( X  = 4.04, S.D. = 0.77)  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมพัฒนา 
 

การฝึกอบรมพัฒนา 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการท างานของบุคลากร    
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 4.03 0.65 มาก 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการวางแผนและกระบวนการ    
ท างานเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.00 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

การฝึกอบรมพัฒนา 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

3. ผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้    
สวัสดิการที่ยุติธรรม 3.85 0.88 มาก 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุม    
เชิงปฏิบัติการตามความต้องการเพื่อพัฒนาทักษะและ    
กระบวนการท างาน 4.18 0.84 มาก 

5. ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและ    
องค์กรเพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4.14 0.82 มาก 

รวม 4.04 0.57 มาก 
 
           จากตารางที่  4.6 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ             
ราชวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมพัฒนา อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.57) โดยที่การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิ งปฏิบัติการตามความต้องการเพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการท างาน (X  = 4.18, S.D. = 0.84) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุน ความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กรเพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ( X  = 4.14, 
S.D. = 0.82) และผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้สวัสดิการที่ยุติธรรม ( X  = 
3.85, S.D. = 0.88)         มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ 
 

การให้ความรู้สารสนเทศ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้บุคลากร
ได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ 4.13 0.71 มาก 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการ
ศึกษามาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.11 0.66 มาก 

3. สร้างเครือข่ายภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือ    
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  4.03 0.76 มาก 

รวม 4.09 0.56 มาก 
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  จากตารางที่  4.7 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ              
ราชวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (X  = 4.09, S.D. = 0.56) โดยที่มีการประชุม
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้บุคลากรได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ ( X  = 4.13, S.D. = 0.71)           
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการศึกษามา
สนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ( X  = 4.11, S.D. = 0.66) และสร้างเครือข่ายภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ (X  = 4.03, S.D. = 
0.76) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู

ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผล    
การประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์    
มากขึ้น 4.07 0.76 มาก 

2. เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ    
บุคลากรให้ผู้อื่นได้รับรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท างาน 4.06 0.77 มาก 

3. ใช้วิธีการเสริมแรง ให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่   
บุคลากร 3.90 0.87 มาก 

4. ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้
บุคลากรพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท างาน 
ต่อไป 3.98 0.88 มาก 

รวม 4.00 0.65 มาก 
 
  จากตารางที่  4.8 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย ด้ านการให้ข้อมูลย้อนกลับอยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.00, S.D. = 0.65) โดยที่ มี
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้
สมบูรณ์มากขึ้น (X  = 4.07, S.D. = 0.76) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างาน ( X  = 4.06,             
S.D. = 0.77) และใช้วิธีการเสริมแรง ให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร ( X  = 3.90, 
S.D. = 0.87) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ 

 

การยกย่องยอมรับ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ 4.16 0.73 มาก 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 4.02 0.84 มาก 

3. ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ 4.03 0.81 มาก 

รวม 4.07 0.69 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.9 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ          
ราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.69) โดยที่การส่งเสริมให้
บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ 
(X  = 4.16, S.D. = 0.73) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ (X  = 4.03, S.D. = 0.81) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร (X  = 4.02, S.D. = 0.84) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความไว้วางใจ 

 

การให้ความไว้วางใจ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทาง
ในการท างานของตนเอง 3.99 0.73 มาก 

2. มีการมอบอ านาจและการตัดสินใจในการท างานให้กับบุคลากร 3.95 0.76 มาก 
3. มีกระบวนการแนะน าติดตามผลการปฏิบัติงานของ    

บุคลากรอย่างใกล้ชิด 3.95 0.78 มาก 
4. สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของ   

ตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4.04 0.76 มาก 
รวม 3.98 0.61 มาก 
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  จากตารางที่ 4.10 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย ด้านการให้ความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. = 0.61) โดยที่การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์    
( X  = 4.04, S.D. = 0.76) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดย
อิสระตามแนวทางในการท างานของตนเอง ( X  = 3.99, S.D. = 0.73)  และการมอบอ านาจและการ
ตัดสินใจในการท างานให้กับบุคลากร ( X  = 3.95, S.D. = 0.76) และมีกระบวนการแนะน าติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด ( X  = 3.95, S.D. = 0.78) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด 

 

การยอมรับข้อผิดพลาด 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย 4.09 0.79 มาก 

2. มีการเสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากร    
เพ่ือให้รู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ 4.04 0.80 มาก 

3. กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรให้รับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.97 0.80 มาก 

4. มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจ    
ของบุคลากร 3.80 0.88 มาก 

รวม 3.98 0.67 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.11 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. = 0.67) โดยที่ให้การ
ยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย (X  = 4.09, S.D. = 0.79)  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการเสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้รู้สึก
เต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ (X  = 4.04, S.D. = 0.80) และมีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกไร้พลังอ านาจของบุคลากร ( X  = 3.80, S.D. = 0.88) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ 

 

การให้เกียรติ 
ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
X  S.D. ระดับ 

1. เคารพในบทบาทหน้าที่และให้ความเสมอภาคกับบุคลากร   
ทุกคนในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน 4.06 0.76 มาก 

2. มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้เกิด    
ผลดีต่อการปฏิบัติงาน 3.95 0.73 มาก 

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และน าทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนา    
ระบบงาน 4.06 0.74 มาก 

4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมคุณค่าในงานโดยเปิดโอกาสให้   
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 4.14 0.71 มาก 

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรวางรูปแบบการท างาน 4.05 0.69 มาก 
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย   

ตนเอง 4.14 0.75 มาก 
รวม 4.07 0.54 มาก 

 

  จากตารางที่ 4.12 ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.54) โดยที่การสร้างแรงจูงใจ
และเพ่ิมคุณค่าในงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ( X  = 4.14,  
S.D. = 0.71) และเปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ( X  = 4.14, S.D. = 
0.75) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เคารพในบทบาทหน้าที่และให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน
ในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน (X  = 4.06, S.D. = 0.76) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และน าทักษะใหม่ ๆ 
มาพัฒนาระบบงาน ( X  = 4.06, S.D. = 0.74) และมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.95, S.D. = 0.73) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน 
t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D. X  S.D. 
1. การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 4.11 0.56 4.19 0.51 -1.20 0.23 
2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 3.98 0.60 4.03 0.60 -0.70 0.49 
3. การก าหนดมาตรฐานการท างาน 4.04 0.53 4.09 0.59 -0.78 0.44 
4. การฝึกอบรมพัฒนา 4.01 0.58 4.08 0.57 -0.99 0.32 
5. การให้ความรู้สารสนเทศ 4.10 0.60 4.07 0.51 0.40 0.69 
6. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 4.04 0.64 3.96 0.67 0.94 0.35 
7. การยกย่องยอมรับ 4.07 0.67 4.07 0.71 0.08 0.93 
8. การให้ความไว้วางใจ 3.98 0.62 3.98 0.61 0.04 0.97 
9. การยอมรับข้อผิดพลาด 4.01 0.65 3.93 0.70 1.01 0.31 
10. การให้เกียรติ 4.04 0.58 4.09 0.48 -0.75 0.45 

รวม 4.04 0.49 4.05 0.46 -0.18 0.85 
 

  จากตารางที่ 4.13 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก             
(X  = 4.04, S.D. = 0.49) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(X  = 4.11, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ การให้ความรู้สารสนเทศ (X  = 4.10, S.D. = 0.60) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ (X  = 3.98, S.D. = 0.60) และการให้ความไว้วางใจ 
( X  = 3.98, S.D. = 0.62) 
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.46) โดย
ที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ ( X  = 4.19, S.D. = 0.51) 
รองลงมา คือ ก าหนดมาตรฐานการท างาน ( X = 4.09, S.D. = 0.59) และการให้เกียรติ ( X  = 4.09,    
S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การยอมรับข้อผิดพลาด ( X  = 3.93, S.D. = 0.70) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย
กว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการให้
ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

การให้ความชัดเจนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสบการณ์ในการท างาน 
t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. มีการจัดการโครงสร้าง

ขององค์กรที่ชัดเจนตาม
บริบทและเอ้ือให้การ
ท างานสะดวกรวดเร็ว 4.17 0.75 มาก 4.35 0.67 มาก -2.00 0.05 

2. ก าหนดขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการ
ท างานสอดคล้องตามกล
ยุทธ์ขององค์กรพร้อม 
ทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนใน
องค์กรได้รับรู้ 4.13 0.74 มาก 4.15 0.69 มาก -0.24 0.81 

3. มอบหมายหน้าที่ตาม
โครงสร้างขององค์กรแก่
บุคลากรให้รับผิดชอบ    
โดยตรง 4.04 0.73 มาก 4.17 0.72 มาก -1.44 0.15 

4. ก าหนดเป้าหมาย
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
แก่บุคลากรเพ่ือเอ้ือต่อ
การท างานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4.11 0.74 มาก 4.10 0.69 มาก 0.08 0.94 

รวม 4.11 0.56 มาก 4.19 0.51 มาก -1.20 0.23 
 

  จากตารางที่ 4.14 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความชัดเจน ในหน้าที่
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.56) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัด
โครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบทและเอ้ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว ( X  = 4.17, S.D. = 0.75) 
รองลงมา คือ ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ (X  = 4.13, S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มอบหมาย
หน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากรให้รับผิดชอบโดยตรง (X  = 4.04, S.D. = 0.73)  

75 
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  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจใน       
การท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ    
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.51) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดโครงสร้างของ
องค์กรที่ชัดเจนตามบริบทและเอ้ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว (X  = 4.35, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ 
มอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากรให้รับผิดชอบโดยตรง (X  = 4.17, S.D. = 0.72) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ก าหนดเป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บุคลากรเพ่ือเอ้ือต่อการ
ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( X  = 4.10, S.D. = 0.69) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ         
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 10 ปี ขึ้นไป มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ 

 

การมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ 

ประสบการณ์ในการท างาน 
t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. มีการกระจายอ านาจใน

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ชัดเจน 4.04 0.80 มาก 4.18 0.75 มาก -1.52 0.13 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการบริหาร
ตามโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน 3.96 0.81 มาก 4.00 0.73 มาก -0.44 0.66 

3. บุคลากรมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ 4.01 0.71 มาก 3.98 0.82 มาก 0.33 0.74 

4. บุคลากรมีอ านาจในการ
ตัดสินใจในแต่ละ
สถานการณ์ของการ
ท างาน 3.90 0.79 มาก 3.97 0.83 มาก -0.66 0.51 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

การมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ 

ประสบการณ์ในการท างาน 
t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
5. ผู้บริหารส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผน
และแสดงความเห็นใน
การบริหารจัดการองค์กร 4.00 0.84 มาก 4.03 0.76 มาก -0.33 0.74 

รวม 3.98 0.60 มาก 4.03 0.60 มาก -0.70 0.48 
 

  จากตารางที่ 4.15 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98, S.D. = 0.60) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
กระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ( X  = 4.04, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ 
บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ( X  = 4.01, S.D. = 0.71) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของการท างาน (X  = 3.90,   
S.D. = 0.79)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, 
S.D. = 0.60) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ชัดเจน ( X = 4.18, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและแสดงความเห็นในการบริหารจัดการองค์กร ( X = 4.03, S.D. = 0.76) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของการท างาน (X  = 3.97, 
S.D. = 0.83) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป           
มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย             
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

 

การก าหนด 

มาตรฐานการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน 
t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ก าหนดแนวการพัฒนา

คุณภาพของงาน สร้าง
ความเชื่อมั่นและจิตส านึก
ที่ดีของบุคลากรในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 4.02 0.77 มาก 4.06 0.78 มาก -0.38 0.70 

2. สร้างความเชื่อม่ันและ
จิตส านึกในหน้าที่
รับผิดชอบให้กับบุคลากร 4.02 0.76 มาก 4.10 0.77 มาก -0.82 0.41 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การท างานของบุคลากร
ที่เหมาะสมตามความรู้    
ความสามารถ 4.09 0.78 มาก 4.07 0.79 มาก 0.11 0.91 

4. สร้างความเข้าใจถึง
เป้าหมาย ระเบียบแนว
ปฏิบัติในการท างานของ    
บุคลากร 4.01 0.74 มาก 4.12 0.72 มาก -1.12 0.26 

5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างานของบุคลากร 4.05 0.73 มาก 4.10 0.86 มาก -0.50 0.62 

6. ก าหนดยุทธวิธีในการ
พัฒนาศักยภาพ การวาง
แผนพัฒนาในการท างาน    
ของครู 4.01 0.70 มาก 4.11 0.79 มาก -1.01 0.31 

7. มีกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4.07 0.74 มาก 4.10 0.78 มาก -0.30 0.76 

รวม 4.04 0.53 มาก 4.09 0.59 มาก -0.78 0.44 
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   ท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน         
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.53) 
โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ( X  = 4.09, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( X  = 4.07, S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
สร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติในการท างานของบุคลากร (X  = 4.01, S.D. = 0.74)  
และก าหนดยุทธวิธีในการพัฒนาศักยภาพ การวางแผนพัฒนาในการท างานของครู (X  = 4.01, S.D. = 0.70)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน อยู่ในระดับมาก            
( X  = 4.09, S.D. = 0.59) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ระเบียบ         
แนวปฏิบัติในการท างานของบุคลากร ( X  = 4.12, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ก าหนดยุทธวิธีใน     
การพัฒนาศักยภาพ การวางแผนพัฒนาในการท างานของครู ( X  = 4.11, S.D. = 0.79) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงาน สร้างความเชื่อมั่นและจิตส านึกที่ดี
ของบุคลากรในหน้าที่ความรับผิดชอบ ( X  = 4.06, S.D. = 0.78) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ             
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน พบว่าครูที่
มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป           
มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย              
ไม่แตกต่างกัน  
 

ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการ
ฝึกอบรมพัฒนา 

   

การฝึกอบรมพัฒนา 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาการท างานของ
บุคลากรให้มีคุณภาพที่
สูงขึ้น 3.98 0.67 มาก 4.08 0.63 มาก -1.29 0.20 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
การวางแผนและกระบวนการ
ท างานเพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 3.94 0.66 มาก 4.07 0.66 มาก -1.60 0.11 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ)  
   

การฝึกอบรมพัฒนา 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

3. ผู้บริหารมีความเสมอ
ภาคกับบุคลากรทุกคน 
รวมทั้งให้สวัสดิการที่
ยุติธรรม 3.82 0.87 มาก 3.88 0.89 มาก -0.49 0.63 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เข้าร่วมการอบรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการตามความ
ต้องการเพื่อพัฒนาทักษะ
และกระบวนการท างาน 4.15 0.86 มาก 4.21 0.81 มาก -0.56 0.58 
5. ส่งเสริม สนับสนุนความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากร
และองค์กรเพ่ือการท างานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 4.13 0.77 มาก 4.14 0.88 มาก -0.06 0.96 

รวม 4.01 0.58 มาก 4.08 0.57 มาก -0.99 0.32 
 

  จากตารางที่ 4.17 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมพัฒนา 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.58) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้            
เข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการท างาน    
( X  = 4.15, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร            
และองค์กรเพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน ( X  = 4.13, S.D. = 0.77) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้สวัสดิการที่ยุติธรรม                
( X  = 3.82, S.D. = 0.87)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมพัฒนา อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, 
S.D. = 0.57) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุม            
เชิงปฏิบัติการตามความต้องการเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการท างาน ( X  = 4.21, S.D. = 0.81) 
รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กรเพ่ือการท างานที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เนื่องกัน ( X  = 4.14, S.D. = 0.88) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหาร          
มีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้สวัสดิการที่ยุติธรรม ( X  = 3.88, S.D. = 0.89) 



75 

  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการฝึกอบรมพัฒนา พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น  
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้
ความรู้สารสนเทศ 

 

การให้ความรู้สารสนเทศ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ประชุมชี้แจงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นของ
องค์กรให้บุคลากรได้รับรู้
อย่างสม่ าเสมอ 4.11 0.75 มาก 4.14 0.66 มาก -0.31 0.76 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรน า
ข้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรทางการศึกษา
มาสนับสนุนช่วยเหลือให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 4.14 0.71 มาก 4.08 0.59 มาก 0.74 0.46 

3. สร้างเครือข่ายภายใน
องค์กรและระหว่าง
องค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ข่าวสาร แนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ  4.05 0.71 มาก 4.00 0.82 มาก 0.53 0.60 

รวม 4.10 0.60 มาก 4.07 0.51 มาก 0.40 0.69 
 

  จากตารางที่ 4.18 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้
สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.60) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการศึกษามาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ( X  = 4.14, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้
บุคลากรได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ (X  = 4.11, S.D. = 0.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สร้างเครือข่าย
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ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ (X  = 4.05, 
S.D. = 0.71)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจใน       
การท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก         
( X  = 4.07, S.D. = 0.51) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นของ
องค์กรให้บุคลากรได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ ( X  = 4.14, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้บุคลากร             
น าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการศึกษามาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม            
( X  = 4.08, S.D. = 0.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สร้างเครือข่ายภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ( X  = 4.00, S.D. = 0.82) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น    
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. มีกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
และน าผลการประเมิน
มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานให้สมบูรณ์
มากขึ้น 4.11 0.76 มาก 4.02 0.77 มาก 0.94 0.35 

2. เผยแพร่ผลงานและ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการท างาน 4.10 0.76 มาก 4.01 0.78 มาก 0.96 0.34 

3. ใช้วิธีการเสริมแรงให้
ก าลังใจเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคลากร 3.93 0.84 มาก 3.88 0.90 มาก 0.49 0.62 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ)  
 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

4. ผู้บริหารให้ข้อมูล
ย้อนกลับในเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือให้
บุคลากรพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการท างานต่อไป 4.01 0.85 มาก 3.94 0.93 มาก 0.66 0.51 

รวม 4.04 0.64 มาก 3.96 0.67 มาก 0.94 0.35 
 

  จากตารางที่ 4.19  พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.04, S.D. = 0.64) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์มากข้ึน ( X  = 4.11, S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท างาน ( X  = 4.10, S.D. = 0.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ใช้วิธีการ
เสริมแรง ให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่บุคลากร ( X  = 3.93, S.D. = 0.84)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ อยู่ในระดับมาก (X = 3.96, 
S.D. = 0.67) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผล
การประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์มากขึ้น ( X  = 4.02, S.D. = 0.77) รองลงมา 
คือ เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเป็นแนวทาง          
ในการพัฒนาการท างาน ( X  = 4.01, S.D. = 0.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ใช้วิธีการเสริมแรง         
ให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่บุคลากร ( X  = 3.88, S.D. = 0.90) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น 
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการยกย่อง
ยอมรับ 

 

การยกย่องยอมรับ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นที่
ยอมรับ 4.14 0.72 มาก 4.18 0.73 มาก -0.44 0.66 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 4.02 0.82 มาก 4.02 0.86 มาก -0.03 0.97 

3. ยกย่องชมเชยและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของบุคลากร  
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรและทางราชการ 4.06 0.79 มาก 3.99 0.83 มาก 0.65 0.52 

รวม 4.07 0.67 มาก 4.07 0.71 มาก 0.08 0.93 
 

  จากตารางที่  4.20 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี  เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.67) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ ( X  
= 4.14, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ ( X  = 4.06, S.D. = 0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  ( X  = 4.02, 
S.D. = 0.82)  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 
0.71)  โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ (X  = 4.18, S.D. = 0.73) รองลงมา คือประชาสัมพันธ์ 
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เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ( X  = 4.02, S.D. = 0.86) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ ( X  = 3.99, S.D. = 0.83) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ด้านการยกย่องยอมรับ พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น 
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้
ความไว้วางใจ 

 

ด้านการให้ความไว้วางใจ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ
ตามแนวทางในการ
ท างานของตนเอง 3.99 0.73 มาก 3.99 0.74 มาก -0.07 0.95 

2. มีการมอบอ านาจ           
และการตัดสินใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร 3.94 0.79 มาก 3.98 0.74 มาก -0.41 0.68 

3. มีกระบวนการแนะน า
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่าง    
ใกล้ชิด 3.94 0.74 มาก 3.95 0.83 มาก -0.07 0.94 

4. สร้างความเชื่อม่ันให้กับ
บุคลากรได้รับรู้
ความสามารถของตนเอง    
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 4.07 0.77 มาก 4.01 0.75 มาก -0.67 0.51 

รวม 3.98 0.62 มาก 3.98 0.61 มาก 0.04 0.97 
 

  จากตารางที่  4.21 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี  เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความไว้วางใจอยู่
ในระดับมาก  ( X  = 3.98, S.D. = 0.62) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
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บุคลากรได้รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ( X  = 4.07, S.D. = 
0.77) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทางในการท างานของ
ตนเอง           ( X  = 3.99, S.D. = 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีการมอบอ านาจและการ
ตัดสินใจในการท างานให้กับบุคลากร ( X  = 3.94, S.D. = 0.79) และมีกระบวนการแนะน าติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด ( X  = 3.94, S.D. = 0.74) 
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความไว้วางใจ อยู่ ในระดับมาก ( X  = 3.98,              
S.D. = 0.61) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ( X  = 4.01, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทางในการท างานของตนเอง ( X  = 3.99, S.D. = 0.74)   
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีกระบวนการแนะน าติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ใกล้ชิด ( X  = 3.95, S.D. = 0.83) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้ความไว้วางใจ พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น 
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการ
ยอมรับข้อผิดพลาด 

 

การยอมรับข้อผิดพลาด 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ให้การยอมรับใน
ความสามารถของ
บุคลากรและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้
มอบหมาย 4.09 0.78 มาก 4.08 0.80 มาก 0.10 0.92 

2. มีการเสริมแรงทางบวก
ในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ
ของบุคลากรเพ่ือให้รู้สึก
เต็มใจและภาคภูมิใจใน
งานที่รับผิดชอบ 4.11 0.76 มาก 3.97 0.85 มาก 1.40 0.16 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

การยอมรับข้อผิดพลาด 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

3. กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก
ของบุคลากรให้รับรู้ถึง
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 3.99 0.78 มาก 3.95 0.82 มาก 0.36 0.72 

4. มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้
พลังอ านาจของบุคลากร 3.87 0.83 มาก 3.72 0.92 มาก 1.42 0.16 

รวม 4.01 0.65 มาก 3.93 0.70 มาก 1.01 0.31 
 

  จากตารางที่ 4.22 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับ
ข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.65) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
เสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้รู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่
รับผิดชอบ ( X  = 4.11, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากร    
และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย ( X  = 4.09, S.D. = 0.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของบุคลากร ( X  = 3.87, S.D. = 0.83) 
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93, 
S.D. = 0.70) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย ( X  = 4.08, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ มีการเสริมแรงทางบวก         
ในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้รู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ ( X  = 3.97, 
S.D. = 0.85) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลัง
อ านาจของบุคลากร ( X  = 3.72, S.D. = 0.92) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ          
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็น
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้เกียรติ 

 

ด้านการให้เกียรติ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

t Sig. น้อยกว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. เคารพในบทบาทหน้าที่
และให้ความเสมอภาค
กับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ 
ด้านโดยเท่าเทียมกัน 3.99 0.81 มาก 4.15 0.69 มาก -1.67 0.10 

2. มีความยืดหยุ่นต่อความ
ต้องการของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 3.95 0.75 มาก 3.95 0.71 มาก -0.00 1.00 

3. สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และน าทักษะใหม่ 
ๆ มาพัฒนาระบบงาน 4.04 0.78 มาก 4.09 0.70 มาก -0.53 0.60 

4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิม
คุณค่าในงานโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการ
ท างาน 4.14 0.74 มาก 4.13 0.67 มาก 0.11 0.91 

5. เปิดโอกาสให้บุคลากร
วางรูปแบบการท างาน 4.01 0.73 มาก 4.08 0.64 มาก -0.80 0.42 

6. เปิดโอกาสให้บุคลากร
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 4.12 0.77 มาก 4.16 0.73 มาก -0.39 0.70 

รวม 4.04 0.58 มาก 4.09 0.48 มาก -0.75 0.45 
 

  จากตารางที่ 4.23 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี เห็นว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ อยู่ในระดับมาก              
( X  = 4.04, S.D. = 0.58) โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมคุณค่าในงานโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน (X  = 4.14, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ เปิดโอกาส
ให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ( X  = 4.12, S.D. = 0.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.95, 
S.D. = 0.75) 
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  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.48) 
โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (X  = 4.16, 
S.D. = 0.73) รองลงมา คือ เคารพในบทบาทหน้าที่และให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ 
ด้านโดยเท่าเทียมกัน ( X  = 4.15, S.D. = 0.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีความยืดหยุ่น          
ต่อความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน (X  = 3.95, S.D. = 0.71) 
  เมื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการให้เกียรติ พบว่าครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน              
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตท่ีตั้งของโรงเรียน 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในการท างาน 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การให้ความชัดเจนในหน้าที่    
ความรับผิดชอบ 4.17 0.56 4.10 0.59 4.19 0.44 

2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 4.01 0.54 3.93 0.68 4.10 0.53 
3. การก าหนดมาตรฐานการท างาน 4.06 0.61 3.97 0.59 4.19 0.44 
4. การฝึกอบรมพัฒนา 4.04 0.54 3.95 0.65 4.14 0.49 
5. การให้ความรู้สารสนเทศ 4.06 0.60 4.05 0.56 4.17 0.50 
6. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 3.89 0.75 3.96 0.63 4.16 0.55 
7. การยกย่องยอมรับ 4.14 0.74 3.89 0.69 4.23 0.57 
8. การให้ความไว้วางใจ 3.99 0.64 3.89 0.62 4.09 0.56 
9. การยอมรับข้อผิดพลาด 3.95 0.71 3.86 0.70 4.15 0.57 
10. การให้เกียรติ 4.05 0.52 3.95 0.57 4.22 0.48 

รวม 4.04 0.50 3.95 0.52 4.16 0.37 
 
        จากตารางที่ 4.24 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งกลุ่มภาคเหนือ เห็นว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.50) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ( X  = 4.17, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ การยกย่องยอมรับ ( X  = 4.14, S.D. = 0.74) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ( X  = 3.89, S.D. = 0.75)  
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  ครูที่ปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งกลุ่มภาคกลาง เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน  
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.95, S.D. = 0.52)   
โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (X  = 4.10, S.D. = 0.59) 
รองลงมา คือ การให้ความรู้สารสนเทศ ( X  = 4.05, S.D. = 0.56) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
การยอมรับข้อผิดพลาด ( X  = 3.86, S.D. = 0.70)  
  ครูที่ปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งกลุ่มภาคใต้ เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16, S.D. = 0.37)   
โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยกย่องยอมรับ (X  = 4.23, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ การให้เกียรติ 
(X  = 4.22, S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การให้ความไว้วางใจ (X  = 4.09, S.D. = 0.56) 
 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ใน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตท่ีตั้งของโรงเรียน 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในการท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.38 0.19 0.65 0.53 
ภายในกลุ่ม 259 75.22 0.29   

รวม 261 75.59    
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 2 1.39 0.70 1.96 0.14 

ภายในกลุ่ม 259 91.84 0.36   
รวม 261 93.23    

การก าหนดมาตรฐานการท างาน ระหว่างกลุ่ม 2 2.34 1.17 3.82 0.02* 
ภายในกลุ่ม 259 79.19 0.31   

รวม 261 81.53    
การฝึกอบรมพัฒนา ระหว่างกลุ่ม 2 1.69 0.85 2.60 0.08 

ภายในกลุ่ม 259 84.33 0.35   
รวม 261 86.02    

การให้ความรู้สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 2 0.80 0.40 1.30 0.28 
ภายในกลุ่ม 259 79.79 0.31   

รวม 261 80.59    
การให้ข้อมูลย้อนกลับ ระหว่างกลุ่ม 2 3.27 1.63 3.92 0.02* 

ภายในกลุ่ม 259 107.98 0.42   
รวม 261 111.25    
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในการท างาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การยกย่องยอมรับ ระหว่างกลุ่ม 2 5.78 2.89 6.37 0.00* 
ภายในกลุ่ม 259 117.50 0.45   

รวม 261 123.27    
การให้ความไว้วางใจ ระหว่างกลุ่ม 2 1.76 0.88 2.35 0.09 

ภายในกลุ่ม 259 96.92 0.37   
รวม 261 98.67    

การยอมรับข้อผิดพลาด ระหว่างกลุ่ม 2 3.91 1.95 4.43 0.01* 
ภายในกลุ่ม 259 114.18 0.44   

รวม 261 118.09    
การให้เกียรติ ระหว่างกลุ่ม 2 3.36 1.68 6.08 0.00* 

ภายในกลุ่ม 259 71.66 0.28   
รวม 261 75.03    

รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม 2 2.02 1.01 4.56 0.01* 
ภายในกลุ่ม 259 57.38 0.22   

รวม 261 59.40    
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.25 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีความเห็น 
ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ในการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.26 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตท่ีตั้งของโรงเรียน ในภาพรวม 

 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

4.04 3.95 4.16 
กลุ่มภาคเหนือ 4.04 - 0.51* 0.23 
กลุ่มภาคกลาง 3.95 - - 0.01 
กลุ่มภาคใต ้ 4.16 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่  4.26 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ มีความเห็นในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม แตกต่างจาก
ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนครูที่ปฏิบัติการสอน
ในกลุ่มภาคเหนือ กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ และครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลางกับ
ครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.27 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน ด้านการก าหนด
มาตรฐานการท างาน 

 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

4.06 3.97 4.19 
กลุ่มภาคเหนือ 4.06 - 0.52* 0.33 
กลุ่มภาคกลาง 3.97 - - 0.02 
กลุ่มภาคใต ้ 4.19 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.27 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือมีความเห็นในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน แตกต่างจากครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ส่วนครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ และครูที่ปฏิบัติการ
สอนในกลุ่มภาคกลาง กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.28 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน ด้านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ             

 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

3.89 3.96 4.16 
กลุ่มภาคเหนือ 3.89 - 0.80* 0.31 
กลุ่มภาคกลาง 3.96 - - 0.10 
กลุ่มภาคใต ้ 4.16 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่  4.28 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ มีความเห็นในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แตกต่างจากครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ และครูที่ปฏิบัติการ
สอนในกลุ่มภาคกลาง กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.29 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน ด้านการยกย่อง
ยอมรับ 

 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

4.14 3.89 4.23 
กลุ่มภาคเหนือ 4.14 - 0.05 0.72* 
กลุ่มภาคกลาง 3.89 - - 0.00 
กลุ่มภาคใต ้ 4.23 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.29 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือมีความเห็นในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ แตกต่าง
จากครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนครูที่ปฏิบัติการ
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สอนในกลุ่มภาคเหนือกับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง และครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่ม          
ภาคกลางกับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.30 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน ด้านการยอมรับ
ข้อผิดพลาด 

 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

3.95 3.86 4.15 
กลุ่มภาคเหนือ 3.95 - 0.63* 0.18 
กลุ่มภาคกลาง 3.86 - - 0.01 
กลุ่มภาคใต ้ 4.15 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.30 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ มีความเห็นในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด 
แตกต่างจากครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนครูที่
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ และครูที่ปฏิบัติการสอนใน
กลุ่มภาคกลาง กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.31 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามเขตท่ีตั้งของโรงเรียน ด้านการให้เกียรติ 
 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 

4.05 3.95 4.22 
กลุ่มภาคเหนือ 4.05 - 0.46* 0.12 
กลุ่มภาคกลาง 3.95 - - 0.00 
กลุ่มภาคใต ้ 4.22 - - - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.31 พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคเหนือ มีความเห็นในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ แตกต่างจากครูที่
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ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนครูที่ปฏิบัติการสอนใน
กลุ่มภาคเหนือ กับครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ และครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคกลาง กับครู
ที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มภาคใต้ ไม่พบความแตกต่าง 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
       การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการด าเนินงานวิจัยและสรุปผลการวิจัย
เรียงล าดับตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  5.1.1 เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ          
ราชวิทยาลัย 
  5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของครู และเขตที่ตั้งของโรงเรียน 
 
5.2 สมมติฐานของการวิจัย  
  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีความเห็นต่อการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแตกต่างกัน 
 
5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  5.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
   ขอบเขตของเนื้อหา มุ่งศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามทฤษฎีของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10 ขั้นตอน คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมพัฒนา การให้ความรู้สารสนเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ  การยกย่องยอมรับ การให้ความไว้วางใจ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
  5.3.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
จ านวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 760 คน ได้แก่  
    1.1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
    1.2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
    1.3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    1.4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   
    1.5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   
    1.6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
    1.7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   
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    1.8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   
    1.9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   
    1.10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
    1.11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี   
    1.12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   
   2) กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 262 คน    
ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยวิธีสุ่มแบบ 
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเทียบอัตราส่วนร้อยละ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรของแต่ละโรงเรียน 
  5.3.3 ขอบเขตของตัวแปร 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครู จ าแนกได้ ดังนี้ 
    1.1) ประสบการณ์ในการท างานของครู แบ่งเป็นน้อยกว่า 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป 

    1.2) เขตท่ีตั้งของโรงเรียน แบ่งเป็น กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ 
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่  การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของโรงเรียน           
จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามทฤษฎีของเทรซี่ Tracy (1990) ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจไว้ 10 ขั้นตอน คือ การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายอ านาจหน้าที่           
การก าหนดมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมพัฒนา ให้ความรู้สารสนเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การยกย่องยอมรับ การให้ความไว้วางใจ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
 
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง 
ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานของครู และเขตที่ตั้งของ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Cheak List) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซ่ึงสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scals)               
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
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  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ในภาพรวมและรายขั้น แล้วน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00 หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.49  หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และเขตที่ตั้งของโรงเรียน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ 
ค่า t-test Independent หรือ F-test 
 
5.6 สรุปผลการวิจัย 
  5.6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ในการท างานของครูและเขตที่ตั้งของโรงเรียน 
สรุปได้ว่า ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี รองลงมา คือ มีประสบการณ์    
ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป และปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มภาคกลางมากที่สุด 
รองลงมา คือ กลุ่มภาคใต้ และน้อยที่สุด คือ กลุ่มภาคเหนือ 
  5.6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
   ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ การให้ความรู้สารสนเทศ และการให้ความไว้วางใจ และการยอมรับข้อผิดพลาด             
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลั ง
อ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความชัดเจนในหน้าที่          
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยที่มีการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบทและเอ้ือ
ให้การท างานสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการท างาน
สอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ และมอบหมายหน้าที่
ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากรให้รับผิดชอบโดยตรง และการก าหนดเป้าหมายระเบียบปฏิบัติที่
ชัดเจนแก่บุคลากรเพ่ือเอ้ือต่อการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน
ของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ อยู่ในระดับมาก โดยที่มี       
การกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดรองลงมา คือ ผู้บริหาร
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ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความเห็นในการบริหารจัดการ
องค์กร และบุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของการท างาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการก าหนดมาตรฐานการท างาน อยู่ในระดับมาก            
โดยที่การส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และมี
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร และการก าหนดแนวการพัฒนา
คุณภาพของงาน สร้างความเชื่อมั่นและจิตส านึกที่ดีของบุคลากรในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
   ด้านการฝึกอบรมพัฒนา ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการฝึกอบรมพัฒนา อยู่ในระดับมาก โดยที่การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กร
เพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน 
รวมทั้งให้สวัสดิการที่ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก โดยที่มีการ
ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้บุคลากรได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการศึกษามาสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ อยู่ในระดับมาก โดยที่มี กระบวนการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์            
มากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างาน และใช้วิธีการเสริมแรง ให้ก าลังใจเพ่ือสร้าง      
ความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการยกย่องยอมรับ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยกย่องยอมรับ อยู่ในระดับมาก โดยที่การส่งเสริมให้บุคลากร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ       
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการให้ความไว้วางใจ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้ความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก โดยที่การสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทางในการท างานของ
ตนเอง  และการมอบอ านาจและการตัดสินใจในการท างานให้กับบุคลากร และมีกระบวนการแนะน า
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ
ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการยอมรับข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก โดยที่ให้การ
ยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ มีการเสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้รู้สึกเต็มใจและ
ภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ และมีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
   ด้านการให้เกียรติ ครูเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการให้เกียรติ อยู่ในระดับมาก โดยที่การสร้างแรงจูงใจและเพ่ิม
คุณค่าในงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เคารพในบทบาทหน้าที่
และให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และน าทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบงาน และมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  5.6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและเขตที่ตั้งของโรงเรียน  
สรุปได ้ดังนี้ 
   1) การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน              
จุฬาภรณราชวิทยาลัยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน               
ไม่แตกต่างกัน  
   2) การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน               
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในเขตที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีความเห็นในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 5 ด้าน คือ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ การยกย่องยอมรับ การยอมรับข้อผิดพลาด และการให้เกียรติ 
 
5.7 อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย มีประเด็นที่จะอภิปรายผล ดังนี้ 
  5.7.1 ความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย            
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เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีบริบทในการจัดการศึกษาเหมือนกันตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยมีจุดเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครู
เปรียบเหมือนบุคคลที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนานักเรียนและการ
บริหารจัดการในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ ครูจึงได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน 
ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญกับครูและบุคลากรโดยกระจายอ านาจในการรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ 
ให้กับครูโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลเป็นหลัก              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศานิตย์ เชยชุ่ม (2543) ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารเพ่ือความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานและโรงเรียนเอกชนทั่วไปอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยมีการบริหารงาน
ด้านโครงสร้างอยู่ในล าดับหนึ่งทั้งสองกลุ่ม เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบว่า ผู้บริหารมอบหมายงานให้
ครูโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถของครูกับมอบหมายให้ครูในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของครูเป็นอันดับที่หนึ่ง และผู้บริหารให้ครูสามารถใช้อ านาจหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงงานของ
ตนเองเป็นอันดับสุดท้าย แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารที่เน้นการ
กระจายอ านาจให้ครู โดยให้ความส าคัญในการพิจารณาจากความรู้ความสามารถของครูและ
มอบหมายให้ครูโดยค านึงถึงว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานและความรับผิดชอบของครูเท่านั้น  
นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ครูยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีทักษะในการ
ท างาน พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการท างานจนเกิดความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถ
ของตนเองที่ส่งผลให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็น
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังการท างานภายในบุคคล
หรือกลุ่มตัวอย่างด้วยการสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัย สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลนั้นได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการท างานให้เพ่ิมมากข้ึน
โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและท าในสิ่งที่แปลกใหม่และตระหนักในคุณค่าของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุหลาบ บึงไสย์ (2551) ท าการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าครูมีระดับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน  
ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้รับอ านาจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ซัลตัน (2551) ท าการวิจัย
เรื่องการศึกษาระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคลากรส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่าระดับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของบุคลากรส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาพรวมของระดับ
บุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์กรอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ วงษ์ศรีวอ 
(2555) ท าการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ผลการวิจัยพบว่าครูสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีความเห็นในการเสริมสร้างพลัง
อ านาจครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด คือ 
การสร้างภาวะผู้น าแก่ครู รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการให้โอกาสในการพัฒนา
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ตนเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา              
ทรรพนันทน์ (2547) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์ พบว่าครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์ มีการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของผลงาน ด้านความเพียรในการท างาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความมี
น้ าใจในการท างานและความเชี่ยวชาญในการท างาน 
  5.7.2 การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 
10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
การท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบว่าเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่ากลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้จัดตั้ งมาเป็นเวลา 20 ปี  มีแนวทางในการด าเนินงาน เช่น 
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ประกอบกับการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปอยู่ใน
การก ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตลอดจนระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูมีความใกล้เคียงกัน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน เช่น การจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อแต่ละรายวิชาทุกภาคเรียนหรือปีการศึกษา การจัดท าหลักสูตรทักษะ
ชีวิตนักเรียนประจ าของครูผู้ดูแลหอพัก การปรับปรุงและคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค
และปลายภาคเรียน เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา จันทรโคตร์ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง
การใช้พลังอ านาจของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้พลังอ านาจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าไม่มีด้านที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ ช่างงาม (2549) ท าการวิจัยเรื่อง
การเสริมสร้างพลังอ านาจครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานานคร 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกันทั้ง 3 ระดับ คือ ประสบการณ์การ
บริหารน้อย ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์การบริหารปานกลาง ได้แก่ ระหว่าง 5 - 15 ปี            
และประสบการณ์บริหารมาก ได้แก่ 15 ปีขึ้นไป โดยประสบการณ์การบริหารน้อยกว่า 5 ปี ระหว่าง      
5 - 15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป มีการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในทุกด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกุหลาบ บึงไสย์ (2551) ท าการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าครูมีระดับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจครูโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
การได้รับโอกาสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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  5.7.3 การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย จ าแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียน พบว่าครูที่ปฏิบัติการสอนตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนใน
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้มีความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬา
ภรณ          ราชวิทยาลัย แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
คู่พบว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือกับภาคกลางมีความเห็น
เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกัน ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบว่าเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่ากลุ่ม
โรงเรียน          จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่มีเขตที่ตั้งในภาคกลางมีความพร้อมและปัจจัยหลาย ๆ ด้าน
สนับสนุน และเอ้ือต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจของครู โดยที่กลุ่มภาคกลางอยู่ใกล้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ             และเอกชนที่ เป็นองค์กรสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การมี
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแล สนับสนุน
วิทยากรในการอบรมการจัดท าสื่อและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้การที่กลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่ตั้งภาคกลางมีความสะดวกในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือโครงงานของนักเรียนที่ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการวาง
แผนการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโครงงานที่ดีและมีคุณภาพสมกับเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถพิเศษต่อไป การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถของครูเช่นกัน การแสดงออก ซึ่งศักยภาพและการพัฒนาตนเองของครูส่งผลต่อ
ขวัญก าลังใจและพลังอ านาจของครูเป็นอย่างมาก จึงท าให้มีความเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ความเห็นของ Gilmer (1967) กล่าวว่าลักษณะงานหรือประเภทของงานที่ปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นเขตที่ตั้งของโรงเรียนที่ต่างกันก่อให้เกิดการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของช านาญ แจ่มจ ารัส (2538) ท าการวิจัย
เรื่องการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่าผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ใช้พลังอ านาจจากการให้รางวัลกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดที่
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันออก ภาคใต้             ภาคกลาง และภาคเหนือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการใช้พลังอ านาจด้านนี้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทนุพงศ์           ศรีแสนยงค์ (2552) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลัง
อ านาจของผู้บริหารกับความเครียดของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ผลการวิจัยพบว่าระดับการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของ
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ จ าแนกตามเขตที่ตั้งพบว่าครูที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร
กับครูที่ปฏิบัติงานในเมืองพัทยามีการรับรู้พลังอ านาจความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ วัฒนพฤกษา (2552) ท าการวิจัยเรื่อง
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การศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบพลัง
อ านาจครูจ าแนกตามที่ตั้งโรงเรียนด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพพบว่าครูที่ท างานในโรงเรียนภาคกลาง
กับครูที่ท างานในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับการรับรู้พลังอ านาจครู แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูที่ต้องท างานในโรงเรียนภาคกลางมีค่าเฉลี่ยพลังอ านาจ
มากกว่าครูที่ท างานในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนครูที่ท างานในโรงเรียนภาคกลางกับครู 
ที่ท างานในภาคใต้มีระดับการรับรู้พลังอ านาจครูโดยเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยครูที่ท างานในโรงเรียนภาคกลางมีค่าเฉลี่ยพลังอ านาจครูมากกว่าที่ท างานในโรงเรียนภาคใต้ 
 
5.8 ข้อเสนอแนะ 
  5.8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1) การให้ความไว้วางใจ ผู้บริหารควรกระจายอ านาจในการบริหารงานเพ่ือให้ครูมี
ส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น และใช้ความไว้วางใจในการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็น
มิตรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งในการปฏิบัติงานควรให้ครูมีบทบาทในการประชุม วางแผนก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรฐานในการท างาน เพ่ือให้เกิดระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือ
เอ้ือแก่ครูในการท างาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้อิสระในการท างาน มีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละ
สถานการณ์ และรับฟังความเห็นของครูเพ่ือน ามาพิจารณาในการก าหนดนโยบายการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดของทางราชการต่อไป 
   2) การยอมรับข้อผิดพลาด ผู้บริหารควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองและการท างานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการท างาน 
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างภาวะผู้น า ความสมัครสมานสามัคคี 
ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ และเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ   
   3) การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ผู้บริหารจึงควรสร้างแรงจูงใจและพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความ
ไว้วางใจครู มอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของครูเพ่ือร่วม
วางแผนและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาการด าเนินงานที่มี
คุณภาพและน ามาซึ่งความส าเร็จของโรงเรียนและทางราชการ 
  5.8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจ ความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อการท างาน
ของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ในการท างานของครู และเป็นแนวทางในการพัฒนาความไว้วางใจภายในองค์กรให้สูงขึ้น 
   2) ควรศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพในการท างานของครู เพื่อให้ครูทราบ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ท างานอย่างมีความสุข มีคุณภาพจนเป็นที่
ยอมรับในความรู้ความสามารถ และพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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   3) ควรมีการวิจัยกับกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นเดียวกัน 
เพ่ือน าผลการวิจัยมาหาข้อสรุปที่ชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
   4) ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดผลดีกับครู บุคลากร
และองค์กรสูงสุด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

……………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง 
             1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งค าตอบจากแบบสอบถามนี้ใช้เป็น
ข้อมูลในการวิจัย และน าเสนอในภาพรวมจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู 
     ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียน     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
     มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน  
45 ข้อ 
 3. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ค าตอบของท่านถือเป็นความลับ จึงขอความกรุณาท่านได้ช่วยตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาของ
การวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป    
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้โดยละเอียดครบถ้วน 
 
 

นายธีรภัทร  คงกัลป์ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง ใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
1. ประสบการณ์ในการท างาน ............... ปี 
2. เขตท่ีตั้งของโรงเรียน    
  กลุ่มภาคเหนือ  เชียงราย  มุกดาหาร  เลย   บุรีรัมย์ 
  กลุ่มภาคกลาง   ปทุมธานี  ชลบุรี  พิษณุโลก   ลพบุรี 
  กลุ่มภาคใต้  เพชรบุรี  ตรัง   สตูล  นครศรีธรรมราช 
 
ตอนที่ 2 ระดับความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณ              

ราชวิทยาลัย 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี 45 ข้อ โปรดอ่านข้อความโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าท่านมี 

ความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย           อยู่ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็น
ของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด 

  ความหมายของระดับความเห็นในการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  5   หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมาก 
  3   หมายถึง  มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อย 
  1   หมายถึง   มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของผู้บริหาร 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มีการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบทและเอ้ือให้ 

การท างานสะดวกรวดเร็ว 
     

2. ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องตามกลยุทธ์ 
ขององค์กรพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ 

     

3. มอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากรให้ 
รับผิดชอบโดยตรง 

     

4. ก าหนดเป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บุคลากรเพ่ือเอ้ือ 
ต่อการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ข้อ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของผู้บริหาร 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่      
1. มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน      
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารตามโครงสร้าง 

การปฏิบัติงาน 
     

3. บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ      
4. บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของ 

การท างาน 
     

5. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
และแสดงความเห็นในการบริหารจัดการองค์กร 

     

การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
1. ก าหนดแนวการพัฒนาคุณภาพของงาน สร้างความเชื่อม่ัน             

และจิตส านึกท่ีดีของบุคลากรในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     

2. สร้างความเชื่อม่ันและจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร      
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสมตาม

ความรู้ความสามารถ 
     

4. สร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติในการท างาน 
ของบุคลากร 

     

5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร      
6. ก าหนดยุทธวิธีในการพัฒนาศักยภาพ การวางแผนพัฒนาใน 

การท างานของครู 
     

7. มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

8. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการท างานของบุคลากรให้มี 
คุณภาพที่สูงขึ้น 

     

การฝึกอบรมพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการวางแผนและกระบวนการท างาน 

เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     

2. ผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้สวัสดิการ 
ที่ยุติธรรม 

     

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ตามความต้องการเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการท างาน 

     

4. ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กร 
เพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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ข้อ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของผู้บริหาร 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
การให้ความรู้สารสนเทศ 
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้บุคลากรได้รับรู้ 

อย่างสม่ าเสมอ 
     

2. ส่งเสริมให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทางการศึกษา 
มาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

3. สร้างเครือข่ายภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

     

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
1. มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผลการ

ประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์มากข้ึน 
     

2. เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างาน 

     

3. ใช้วิธีการเสริมแรง ให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร      
4. ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้บุคลากรพร้อม 

ที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท างานต่อไป 
     

การยกย่องยอมรับ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ือให้ 

การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ 
     

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง 
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

     

3. ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ 

     

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทาง 
ในการท างานของตนเอง 

     

การให้ความไว้วางใจ 
1. มีการมอบอ านาจและการตัดสินใจในการท างานให้กับบุคลากร      
2. มีกระบวนแนะน าติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง 

ใกล้ชิด 
     

3. สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของตนเอง 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

     

การยอมรับข้อผิดพลาด 
1. ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้มอบหมาย 
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ข้อ การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของผู้บริหาร 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
2. มีการเสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้ 

รู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ 
     

3. กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรให้รับรู้ถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

     

4. มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของ 
บุคลากร 

     

การให้เกียรติ 
1. เคารพในบทบาทหน้าที่และให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน 

ในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน 
     

2. มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อ 
การปฏิบัติงาน 

     

3. สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และน าทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบงาน      
4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมคุณค่าในงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร 

มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 
     

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรวางรูปแบบการท างาน      
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง      
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน อาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. อาจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สริสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง 
การประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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การประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
เร่ือง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

……………………………………………………………………. 
 

ค าชี้แจง 
          1. โปรดตอบแบบประเมินตามที่ท่านเห็นว่าจริงเพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน +1 ส าหรับข้อค าถามที่ท่านแน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างพลัง

อ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  คะแนน 0  ส าหรับข้อค าถามที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการเสริมสร้าง

พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  คะแนน -1 ส าหรับข้อค าถามที่ท่านแน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องกับการเสริมสร้าง

พลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

ข้อ ค าถาม 
ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง หมายเหตุ 
+1 0 -1 

การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มีการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนตามบริบท 

และเอ้ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว 
    

2. ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้อง
ตามกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนใน
องค์กรได้รับรู้ 

    

3. มอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กรแก่บุคลากร 
ให้รับผิดชอบโดยตรง 

    

4. ก าหนดเป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแก่บุคลากร 
เพ่ือเอ้ือต่อการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

    

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
1. มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่

ชัดเจน 
    

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารตาม
โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

    

3. บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

    

4. บุคลากรมีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของ
การท างาน 

    

5. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและแสดงความเห็นในการบริหารจัดการองค์กร 

    

การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
1. ก าหนดแนวการพัฒนาคุณภาพของงาน สร้างความ

เชื่อมั่นและจิตส านึกท่ีดีของบุคลากรในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

    

2. สร้างความเชื่อม่ันและจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ             
ให้กับบุคลากร 

    

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรที่เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถ 

    

4. สร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติในการ
ท างานของบุคลากร 

    

5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร     
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ข้อ ค าถาม 
ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง หมายเหตุ 
+1 0 -1 

6. ก าหนดยุทธวิธีในการพัฒนาศักยภาพ การวางแผนพัฒนา
ในการท างานของครู 

    

7. มีกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

    

การฝึกอบรมพัฒนา 
1. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการท างานของบุคลากร

ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
    

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการวางแผนและกระบวนการ
ท างานเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

3. ผู้บริหารมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งให้
สวัสดิการที่ยุติธรรม 

    

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม ประชุม             
เชิงปฏิบัติการตามความต้องการเพื่อพัฒนาทักษะ               
และกระบวนการท างาน 

    

5. ส่งเสริม สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและ
องค์กรเพ่ือการท างานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

    

การให้ความรู้สารสนเทศ 
1. ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นขององค์กรให้

บุคลากรได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ 
    

2. ส่งเสริมให้บุคลากรน าข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร
ทางการศึกษามาสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

    

3. สร้างเครือข่ายภายในองค์กรและระหว่างองค์กร             
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

    

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
1. มีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและน าผล

การประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้สมบูรณ์
มากขึ้น 

    

2. เผยแพร่ผลงานและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ผู้อื่นได้รับรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท างาน 
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ข้อ ค าถาม 
ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง หมายเหตุ 
+1 0 -1 

3. ใช้วิธีการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ 
แก่บุคลากร 

    

4. ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้
บุคลากรพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท างาน
ต่อไป 

    

การยกย่องยอมรับ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่
ยอมรับ 

    

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

    

3. ยกย่องชมเชยและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและทางราชการ 

    

การให้ความไว้วางใจ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระตามแนวทาง 

ในการท างานของตนเอง 
    

2. มีการมอบอ านาจและการตัดสินใจในการท างานให้กับ
บุคลากร 

    

3. มีกระบวนแนะน าติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างใกล้ชิด 

    

4. สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรได้รับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

    

การยอมรับข้อผิดพลาด 
1. ให้การยอมรับในความสามารถของบุคลากรและผลการ

ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย 
    

2. มีการเสริมแรงทางบวกในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจของ
บุคลากรเพ่ือให้รู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจในงานที่
รับผิดชอบ 

    

3. กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรให้รับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    

4. มีการขจัดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลัง
อ านาจของบุคลากร 
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ข้อ ค าถาม 
ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง หมายเหตุ 
+1 0 -1 

การให้เกียรติ 
1. เคารพในบทบาทหน้าที่และให้ความเสมอภาคกับ

บุคลากรทุกคนในทุก ๆ ด้านโดยเท่าเทียมกัน 
    

2. มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

    

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และน าทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนา
ระบบงาน 

    

4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมคุณค่าในงานโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 

    

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรวางรูปแบบการท างาน     
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง 
    

 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 
 
                                                        ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน  
                                                               (....................................................)  
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ตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
        ข้อ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 

1 +1 +1 +1 1.0 
2 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 +1 1.0 
4 +1 +1 +1 1.0 
5 +1 +1 +1 1.0 
6 +1 +1 +1 1.0 
7 +1 +1 0 0.6 
8 +1 0 +1 0.6 
9 +1 +1 +1 1.0 
10 +1 +1 +1 1.0 
11 +1 +1 +1 1.0 
12 +1 +1 +1 1.0 
13 +1 +1 +1 1.0 
14 +1 +1 +1 1.0 
15 +1 +1 +1 1.0 
16 +1 +1 +1 1.0 
17 +1 +1 +1 1.0 
18 +1 +1 +1 1.0 
19 +1 +1 +1 1.0 
20 +1 +1 0 0.6 
21 +1 +1 +1 1.0 
22 +1 +1 +1 1.0 
23 +1 +1 +1 1.0 
24 +1 +1 +1 1.0 
25 +1 +1 +1 1.0 
26 +1 +1 +1 1.0 
27 +1 +1 +1 1.0 
28 +1 +1 +1 1.0 
29 +1 +1 +1 1.0 
30 +1 +1 +1 1.0 
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ผู้เชี่ยวชาญ 
        ข้อ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 

31 +1 +1 +1 1.0 
32 +1 +1 +1 1.0 
33 +1 +1 +1 1.0 
34 +1 +1 +1 1.0 
35 +1 +1 0 0.6 
36 +1 +1 +1 1.0 
37 +1 +1 +1 1.0 
38 +1 +1 0 0.6 
39 +1 +1 +1 1.0 
40 +1 +1 +1 1.0 
41 +1 +1 +1 1.0 
42 +1 +1 +1 1.0 
43 +1 +1 +1 1.0 
44 +1 +1 +1 1.0 
45 +1 +1 +1 1.0 
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