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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครู
ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 
324 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัด
ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis) ของโมเดลองค์ประกอบของแบบวัดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ผลการศึกษา พบว่า โมเดลองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับ
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) 2. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Professional Growth) 3. สถานภาพของ
ครู (Status) 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Self-Efficacy) 5. ความเป็นอิสระในการ
ท างาน (Autonomy) และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา (Impact) จึงยืนยันว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังกล่าว 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

144 

ABSTRACT 
  The purposes of this research were to study and to propose ways of 

reinforcement of teachers' working empowerment in school under the Office of the 
Basic Education Commission. The sample was divided into 2 groups, including 324 
school teachers in the Secondary Educational Service Area Office 7 and 5 experts in 
education. The data were collected by questionnaires asking about the 
reinforcement of teachers' working empowerment in school under the Office of the 
Basic Education Commission and in-depth interviews with educational experts. Data 
were analyzed by the LISREL version 8.72 for Confirmatory Factor Analysis. 

 The results were as follows: 

 Element model of teachers' working empowerment in school under the 
Office of the Basic Education Commission and the six component indicators including 
decision making, professional growth, status, self–efficacy, autonomy and impact 
were in good agreement with the empirical data. 

 This study confirmed that teachers' working empowerment in schools 
under the Office of the Basic Education Commission consisted of six components. 

 
ค าส าคัญ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คุรุสภาได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของสภาครูอาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซี ยน  2558  (The Role of ASEAN Council of Teachers towards ASEAN Community 
2015) มีประเด็นสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับครู  ดังนี้  (คุรุสภา, 2554) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะขยายตัวในอนาคต ท าให้หลาย
ประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อม  โดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น  ให้สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
มั่นคงและ เท่าเทียม  และการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ในการน าพา
ประเทศให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเท่าเทียมกับนานาประเทศ  ทุกภาคส่วนในสังคมต้องผสาน
ความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คุรุสภา ใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

145 

ฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้มีความพร้อมสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับของสังคม สู่
ความเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 
 Arlinsky, Freire และ Rothman (1971 อ้างในวิชัย ชูจิต, 2550) ได้ร้อยเรียงประเด็น
ส าคัญที่กลายมาเป็นทฤษฎีของการเสริมสร้างพลังอ านาจ  นั่นคือกระบวนการหลักของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจต้องมีการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วม การกระตุ้นให้เกิดส านึก และการ
ท างานด้านการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสังคม  ซึ่งความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
(Empowerment)  มาจากภาษาลาตินว่า  “Potere” ที่แปลว่า มีความสามารถ ส่วน Em เป็นค าน า
หน้าที่แปลว่า เป็นสาเหตุให้ หรือท าให้เกิดด้วย ซึ่งตามความหมายของ Em นั้นจะเป็นการสะท้อน
ความหมายของ “กระบวนการ” และค าต่อท้าย “Ment” หมายถึง “ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
สิ่งของ หรือ การกระท าที่เกิดขึ้น” ดังนั้น Empowerment จึงหมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถของบุคคลในการที่จะดึงสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเองในการควบคุม  จัดการสร้างอิทธิพลกับ
ตนเอง และสังคมรอบข้างอันจะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อชีวิตตนเอง ส าหรับในด้านการศึกษานั้นการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยสาเหตุ  
สภาพแวดล้อม  รวมถึงกระบวนการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในตัวครูซึ่งสิ่งดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างมีความสุข (Muchinsky, 2000)  ดังนั้น 
การเปิดโอกาสในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานแก่ครูจึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาที่
ช่วยให้ครูบรรลุภารกิจที่รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และช่วยขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์
ในระยะเวลาที่ก าหนด  
 ปัญหาและอุปสรรคของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูนั้นมีสาเหตุมาจากทั้ง
ในด้านที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล เรื่องขององค์การและสภาวะแวดล้อม ครูที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วม
ตัดสินใจด้านการบริหาร ให้เหตุผลว่า จะท าให้เสียเวลาของงานสอนและเห็นว่าการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างาน เป็นความพยายามปิดบังภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่ขาดความสามารถในการท างาน 
ครูบางคนขาดความพยายามจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ประกอบกับการขาดทรัพยากรที่
เหมาะสมเพียงพอและขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ครูบางส่วนจึงไม่ร่วมมือ ขณะเดียวกันฝ่าย
บริหารบางส่วนก็กลัวการสูญเสียอ านาจ ครูบางคนต่อต้านเพราะไม่ต้องการ เปลี่ยนแปลงบทบาท
หน้าที่ ไม่ต้องการเพ่ิมความรับผิดชอบ ไม่วางใจในผลที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือเพราะครูขาด
ทักษะความสามารถที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคของ
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู (Blase & Blase, 1994) ผลการศึกษาของคลีเกอร์และ
โลดแมน (Klecker & Loadman, 1996) พบว่า การท างานที่ติดยึดอยู่กับความมีอคติในด้านเพศ 
รวมทั้งครูขาดเทคโนโลยีและขาดทักษะที่ต้องใช้ในการท างาน ภาระงานที่เกินก าลังของครูหรือครูชอบ
ท างานตามล าพัง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบและบั่นทอนพลังอ านาจการท างานของครูแทบ
ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซึ่งดิเรก  พรสีมา (2553) ได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
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เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในประเทศไทยว่า ส่วนหนึ่งที่ครูไม่ปฏิบัติงานสอนในลักษณะ
ของการเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยตนเองเพราะบางส่วนรอค าสั่งจากผู้บริหารโรงเรียน ส่วนหนึ่งก็รอ
ฟังเสียงผู้ปกครอง และบางส่วนที่ไม่ได้ลงมือท าเพราะยังมีวัฒนธรรมการท างานแบบเก่าๆ ครอบง าอยู่   
 จากที่มาและความส าคัญของครูกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าปัจจุบันมีอยู่ในระดับใด เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาน าเสนอ
แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับใด 
         2. องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีก่ีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 
         3. แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยดังนี้ 
         1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
         2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 6 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. สถานภาพของครู 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. ความเป็นอิสระในการท างาน และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา 
         3. เพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) รวมทั้งศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Empirical Study) โดยใช้แบบสอบถาม  
และศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและเกี่ยวข้องกับการศึกษา  (In-Depth 
Interview) จ านวน 5 คน ส่วนการปรับปรุงร่างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการภายหลังจากการตรวจสอบร่าง
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แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ. 2553 ปีละ 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน แล้วน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบของหนังสือคู่มือการ
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ประชากรที่ศึกษา คือ ครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวนทั้งสิ้น 2,049 คน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical Sampling Methods) ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความ
เหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี จากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้นได้จ านวนสมาชิกในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 324 คน น ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 324 คน มาเทียบสัดส่วนให้เท่ากับจ านวน
สมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน) มีจ านวน 56 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวน นักเรียน 120-600 คน) มีจ านวน 
89 คน 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) มีจ านวน 85 คน และ 4) โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) มีจ านวน 94 คน และท าการสุ่มครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งมีลักษณะการสุ่มเป็นแบบไม่ใส่คืน จ านวน 324 คน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ส าหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง โดย
การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1. ดร.สิริพร  บุญญานันต์ กรรมการส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2. ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
3. ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ า กรรมการสภาการศึกษา 4. อาจารย์มยุรี  จารุปาณ อดีตรองเลขาธิการสภา
การศึกษา และ 5. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี อดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาค 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามเพ่ือประเมินสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามข้อมูลด้านสถานภาพส่วนตัวของครูเกี่ยวกับเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เพ่ือประเมินสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. สถานภาพของครู 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. ความเป็น
อิสระในการท างาน และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา จ านวนทั้งหมด 49 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
2. ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power) และ 3. ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
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2. แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างแบบปลายเปิด  (Semi-Structured Interview) ผู้ วิจัย
ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบปลายเปิด โดยมีเนื้อหาสาระตรงกับวัตถุประสงค์ 
และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งให้ครูผู้สอนโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ  และ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นติดต่อโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบข้อมูล โดยผู้วิจัย
ส่งหนังสือของความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามส่งถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ และแนบแบบสอบถามไปกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 4 สัปดาห์ 
จ านวนทั้งสิ้น 324 ฉบับ  

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 11.5 เพ่ือ
วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน และใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
โดยมีรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการแจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ 
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงท าการแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในภาพรวม และรายองค์ประกอบ 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล
องค์ประกอบของแบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการค านวณค่าสถิตดิังต่อไปนี้ 
     2.1 ค านวณค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามล าดับ 
ดังนี้  1) ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Statistic) 2) ค่าอาร์เอ็มอาร์  หรือ RMR (Root Mean 
Square Residaul) 3) ดั ชนี ค่ าอาร์ เอ็ม เอส อี เอ หรือ  RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) และ 4) ดัชนีบ่งบอกความความกลมกลืน (Fit Index) 

    2.2 ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญในโมเดลโดยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 1) ค านวณค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading : 𝜆) 2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Stardard Error : SE) 3) ค่า t-test ทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 4) ค านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square 
Multiple Correlation : SMC หรื อ R XT

2
, ) และ  5) ค าน วณ ค่ าความ เชื่ อมั่ น เชิ ง โค รงสร้ า ง

(Constructive Reliability : PC ) 
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ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1) ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี   ซึ่งมีประสบการณ์
สอนสูงกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากที่สุด และส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผู้สอน ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือการเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.07 และมีการแจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ 
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เท่ากับ -0.07 และ -0.15 ตามล าดับ ซึ่งเป็นการแจกแจง
แบบเบ้ซ้าย (Negatively Skewed) ซึ่งค่าที่ได้ค่อนข้างสมมาตร ส่วนการแจกแจงแบบความโด่ง 
(Kurtosis) ค่าเป็นบวกซ่ึงถือว่าข้อมูลมีการโค้งกระจายแบบโด่งมาก (Leptokurtic) 

2) ผลการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุดนั้น
มี    2 ด้าน คือ ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทางด้านการส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ เรียนรู้อย่างอิสระ
ตามความต้องการของแต่ละคน รวมถึงการเป็นผู้ที่จริงจัง  มุ่งมั่นกับงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
และเชื่อว่าได้ท าดีท่ีสุดแล้วในสิ่งต่างๆ ที่ท าภายในโรงเรียนมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีพ้ืนฐานความรู้ดีในสาขาวิชาที่สอนซึ่งอยู่ในระดับมากเท่านั้น ส่วนด้านที่มีระดับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากที่สุดรองมาลง คือ ด้านความเป็นอิสระใน
การท างาน เมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ พบว่า ความมีอิสระในการเข้าถึงเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรการท างานของโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 
และมีความอิสระในการให้คะแนนนักเรียนอย่างเป็นธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือได้รับความยืดหยุ่นสูง และมีทางเลือกในการท างานจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
เพ่ือนร่วมงาน โดยอยู่ในระดับมากเท่านั้น ส าหรับด้านที่มีการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ได้ร่วมมือกันท างานกับครูคนอ่ืนใน
โรงเรียนเสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างอยู่เสมออยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเพ่ือนร่วมงานมักจะขอค าแนะน าต่างๆ จากข้าพเจ้าอยู่เสมออยู่ในระดับมาก 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามักจะขอค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจากข้าพเจ้า
ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ โดยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดจ านวน 49 ตัวชี้วัด ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First Order) แยกเป็น 6 โมเดล 
สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความก้าวหน้า
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ในวิชาชีพ ด้านสถานภาพของครู ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความเป็นอิสระใน
การท างาน และด้านผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ค่าดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบทุกด้านมีความเหมาะสมพอดีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแปรโครงสร้างองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 6 องค์ประกอบ 
พบว่า ตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความเชื่อถือเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับสูง  และมี
ความผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order) 1 โมเดล พบว่า 
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า 
โมเดลองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนั้นยังพบว่า แปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับสูง  
แสดงว่าทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจ
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแบบมาตรฐานมีความถูกต้องสูงเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ผังเส้นทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน    
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับตัวชี้วัด 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สถานภาพของครู สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความเป็น
อิสระในการท างาน และผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา จึงยืนยันว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นประกอบไปด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังกล่าว 

3. แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็นหนังสือคู่มือการฝึกทักษะของครู อันประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 
3 ส่วน คือ 1. แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู 2. องค์ประกอบและมโนทัศน์หรือ
เนื้อหาสาระของการพัฒนาทักษะการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู และ 3. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู โดยมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากที่สุดนั้นมี    
2 ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Klecker 
& Loadman (1996) ที่ระบุว่า ผลที่ต้องการจากการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  คือ 
ต้องการให้ครูมีพลังอ านาจการท างานที่จะน าไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ  และแสดงว่าครูได้
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ 2) ด้านความเป็นอิสระในการท างานที่มีความ
สอดคล้องกันกับเดย์  (Day, 1999) ซึ่งพบข้อมูลที่แสดงว่า การกระท าของผู้บริหารที่ช่วยเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของบุคลากร ได้แก่ เชื่อมั่นในพลังอ านาจของบุคลากรและให้บุคลากรได้มี
โอกาสใช้พลังอ านาจนั้น สร้างศรัทธาในกันและกันให้การปกป้องช่วยเหลือ สร้างความรักในศักดิ์ศรี
และการเสียสละ สร้างความสมานฉันท์ร่วมกันท างาน สร้างผลงานที่มีคุณค่า ให้โอกาสกับความม่ันใจ
ของบุคลากรที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ให้บุคลากรท าในสิ่งที่เป็นจริงได้ ไม่จ าเป็นต้องดีที่สุด 
ส่งเสริมภาวะผู้น า ให้โอกาสแสดงออกในความรับผิดชอบและวิสัยทัศน์การท างาน ให้โอกาสการ
ตรวจสอบประเมินการท างานด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการท างานที่ให้ความเป็นอิสระ
และมีวิธีการควบคุมตนเอง 

ส่วนผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ คือ  
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3) สถานภาพของครู 4) สมรรถภาพใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) ความเป็นอิสระในการท างาน และ 6) ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา โดย
ตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบดังกล่าวนั้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐานเป็น 
0.96, 0.90, 1.02, 0.95, 0.97 และ 0.84 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับสูง  แสดงว่าทั้ง 6 องค์ประกอบมี
ความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของช้อร์ทและไรน์ฮาร์ท (Short & Rinehart, 1992) ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดไว้ว่า พลังอ านาจ
การท างานของครูในสถานศึกษานั้นมีเนื้อหาครอบคลุมในหลายส่วน ทั้งความรู้ พ้ืนฐาน ทักษะ
ความสามารถสถานภาพ ความมีอิทธิพล ความเป็นอิสระในการท างาน การมีอ านาจควบคุมงานของ
ตนเองความรับผิดชอบในหน้าที่ การท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลกระทบที่ครูมีต่อ
สถานศึกษา การมีทางเลือกปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สมรรถภาพการท างาน ซ่ึงแนวทางใน
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูนั้น ผู้บริหารควรท าหน้าที่ของตนในฐานะผู้น าทางวิชาการ 
(Instructional Leadership) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ตามแนวทางแห่งการกระจายอ านาจ  
โดยมอบหมายงานในหน้าที่ต่างๆ ของครูให้ตรงตามความถนัดและความต้องการของครู  ส าคัญที่สุด
จะต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวครูให้ได้ว่า  ครูทุกคนนั้นมีความสามารถในตนเองอยู่อย่าง
เต็มเปี่ยม  เพียงแต่ต้องการผู้น าที่สามารถน าพาหรือดึงความสามารถเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดผลดีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเอง  (ดิเรก  พรสีมา, 2553) ส่วน
กรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้
ข้อเสนอแนะว่า หากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ค่อยส่งเสริมหรือเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ครูใน
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ระดับน้อยอยู่ ครูซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะต้องพยายามหาวิธีการหรือแนวทางที่จะให้
ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร  และช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานให้แก่ครูไปทีละ
น้อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด (สิริพร บุญญานันต์, 2553) สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ
จอห์นสันและช้อร์ท (Johnson & Short, 1998)  ซึ่งพบว่า วิธีเสริมสร้างพลังอ านาจที่ครูต้องการ คือ 
การได้รับโอกาสในการตัดสินใจ ได้ควบคุมและก าหนดการท างานของตนเอง ได้รับการพัฒนา
ยกระดับความสามรถในการสอนและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน ส่วนการศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของบุคลากรของ ช้อร์ทและเกียร์ (Short & Greer, 1993) พบว่า  วิธี
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีม ให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้โอกาสการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะท างาน 
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาของการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้มีความความสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาของลอยเซ่น (Looysen, 
1999) เรื่อง วิธีเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนมัธยมไอโอวา ซึ่งพบว่า โรงเรียน
มัธยมไอโอวาใช้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยให้ครูมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ การเลือกเอกสาร สื่อวัสดุการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร 
ก าหนดระเบียบวินัยของนักเรียน จัดชั้นเรียน สร้างและพัฒนาทีมงานบริหาร ก าหนดและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายของโรงเรียน  ผลที่ต้องการจากการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู 
คือ ต้องการให้ครูมีพลังอ านาจการท างานที่จะน าไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และแสดงว่าครู
ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Klecker & Loadman, 1996) แนวทางการ
พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ต้องพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในด้านที่ครูสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนประสานการท างาน ในการท างานเป็นทีม ในการรวบรวมข้อมูลจัดกระท า
ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ผลสืบเนื่องจากข้อมูลที่ได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง (Klecker & Loadman, 1996) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการท าวิจัยในเนื้อหาที่เก่ียวข้องในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจากการบอกให้ปฏิบัติมาเป็นการจัดสภาพที่เอ้ือให้เกิด
การปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและน าความคิดเห็นของครูสู่การปฏิบัติให้เห็นจริง โดยวิธีการที่ผู้บริหาร
น ามาใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูและบุคลากร ได้แก่ การสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งจ าเป็นในการท างาน สนับสนุนให้มีสิทธิมีเสียง แสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ขณะที่
ผู้บริหารต้องรับฟังและเคารพในความคิดเห็นนั้นๆ สนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเองของครู  ให้ก าลังใจ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคท าความหวังให้เป็นจริง  ให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน ให้โอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนให้ครูรู้ทิศทางการพัฒนาและค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน 
พัฒนาตนเองและทีมงาน นอกจากนั้นยังต้องเน้นในเรื่องการอ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญในทุก
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สิ่งรอบด้านที่จะช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน จัดสภาพแวดล้อมให้ครูได้ท างานเต็มก าลัง
ความสามารถ กระตุ้นให้ครูใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักวิชา เป็นจุดเริ่มของการพัฒนางานพัฒนาตนเองให้
ครูมีทางเลือกในการท างาน  ผู้บริหารควรสร้างความเท่าเทียมกันในกลุ่มครู และให้ครูได้ปฏิบัติตาม
ความคิดหรือท าความคิดของตนเองให้เป็นจริง รวมถึงพัฒนาครูให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรน าแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาท าการวิจัยในเชิงการทดลอง  โดยการก าหนดกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม เพ่ือท าการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่ามีแนวโน้มท าให้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างานของครูเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ โดยท าการทดสอบระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานก่อนและหลังการใช้คู่มือการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
    2) ควรน าแบบวัดระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และคู่มือการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาเพ่ิมเติมกับ
ประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป  เช่น กลุ่มครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
(สช.)  หรือกลุ่มครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 
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