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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 2) ศกึษาสภาพ
ปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครสูงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 3) พฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
ครผููส้อน สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 จ านวน 729 คน ไดม้า โดย
วธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมูิ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบและตวับ่งชี ้2) แบบประเมนิ สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์   
3) แบบสมัภาษณ์ 4) แบบประเมนิแนวทาง  และ 5) แบบประเมนิความเหมาะสมและการ
น าไปใชข้องคู่มอืการพฒันาแนวทาง ซึง่เป็นแบบประเมนิมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
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5 ระดบั โดยเครือ่งมอืทุกฉบบัมกีารประเมนิค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบักรอบแนวคดิ 
โดยผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญ และมคี่าคะแนนเฉลีย่ระดบัคุณภาพความเหมาะสมมาก หรอื 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 ขึน้ไป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. องคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ คร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 ม ี7 ดา้น ประกอบดว้ย  1) การไดร้บัอ านาจ  2) การ
ไดร้บัโอกาส 3) การสรา้งแรงจงูใจ 4) การสรา้งภาวะผูน้ า 5) การสรา้งทมีงาน 6) การมสี่วนรว่ม
ในการตดัสนิใจ 7) ความกา้วหน้าในวชิาชพี  2. สภาพปจัจบุนั การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ู
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย  
( X = 2.48) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น และอยูใ่นระดบัน้อย  
4 ดา้น เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จาก มากไปหาน้อย 3 ล าดบั ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
( X =2.60) การสรา้งแรงจงูใจ ( X =2.56) และการไดร้บัโอกาส  ( X =2.51) และสภาพทีพ่งึ
ประสงค์การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบั
มากทัง้ 7 ขอ้ เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3  ล าดบั ไดแ้ก่  การสรา้งแรงจงูใจ  
( X = 4.43) การไดร้บัโอกาส ( X = 4.39) และดา้นการมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ และดา้น
ความกา้วหน้าในวชิาชพี ( X = 4.38) 3. ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของ
แนวทางการพฒันา การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า ดา้นความเหมาะสมผูท้รงคุณวุฒมิคีวาม
คดิเหน็ว่า โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57) และดา้นความเป็นไปได้
ผูท้รงคุณวุฒมิคีวามคดิเหน็ว่าโดยรวมมคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.44)  
 
ค าส าคญั : การพฒันาแนวทาง, การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ู 
 
Abstract 
 This research objective were 1) study about an element and index of teachers 
power promotion belong to Roi-et province element education, on education office, 
zone 3. 2) To study about present situation, satisfaction situation of teachers power 
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promotion belong to Roi-et province element education, on education office, zone 3. 3) 
To develop the method of teachers’ power promotion, belong to Roi-et province 
element education, on education office, zone 3. The sampling groups were institution 
executives, and teaching teachers belong to Roi-et province element education, on 
education office, zone 3 total 729 persons, obtain from classifying sampling.  
The instrument using in this research were 1) Suitable evaluation of element and index. 
2) Present evaluation and satisfaction situation models. 3) Interview model 4) Method 
evaluation models, and 5) Suitable evaluation model, and take it has to use method of 
method developing manual that will be 5 levels rating scales. By all of instrument have 
value evaluated according to ask points and thinking frame by qualification and skilled 
persons and got the mean points in high suitable quality level or in average mean over 
3.51. The statistics that used in data analysis were Percentage, Mean, and Standard 
deviation  
 The result of researching found that  
  1) The element that index the teachers power promotion belong to Roi-et 
province element education, on education office, zone 3 got 7 sides including 1) power 
obtaining 2) opportunity obtaining 3) inducement creation 4) leadership creation  
5) working team creation 6) decision cooperation 7) professional progressive.  
2. Present situation about teachers power promotion belong to Roi-et province element 
education, on education office, zone 3, in total was in less level ( X  = 2.48). When 
considered in side classifier found that it is in medium 3 sides, and in less level 4 sides. 
Moreover arrange from high to low 3 sides were decision cooperation ( X  = 2.60), 
inducement creation ( X  = 2.56), and opportunity obtaining ( X  = 2.51), and 
satisfaction situation of teachers power promotion belong to Roi-et province element 
education, on education office, zone 3 in total view were in high level ( X  = 4.54). 
When considered in points classifier found that it’s in high 7 points levels, arrange from 
high to low were 3 levels as inducement creation ( X  = 4.43), opportunity obtaining 
( X  = 4.39), decision cooperation and professional progressive ( X  = 4.38). 3.  
The suitable evaluation result and possibility of teachers’ power promotion belong to 
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Roi-et province element education, on education office, zone 3 by qualification persons 
found that in suitable side the qualification persons have an idea that in total have high 
level suitable ( X  = 4.57) and possibility side the qualification persons have an idea 
that in high level ( X  = 3.44).  
 
Keywords : The development for guideline, teachers empowerment  
 

บทน า 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็  เขต 3 จากผลการ
ทดสอบของสถาบนัทดสอบการศกึษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน ) ในการสอบ NT 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  3 ทัง้ 3 ดา้น คอื 
ดา้นความสามารถทางภาษา  (Literacy) 
ความสามารถดา้นการคดิค านวณ  และ
ความสามารถดา้นเหตุผล และการสอบ  
O-NET ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 
และมธัยมศกึษาปีที่  3 ประจ าปีการศกึษา  
2555 ภาพรวมมคี่าเฉลีย่รวมต ่ากว่า
ระดบัประเทศ  และระดบั สพฐ . ไมเ่ป็นทีน่่า
พอใจ (ส านกัทดสอบทางการศกึษา , 2557 : 
103-123) จากปญัหาขา้งตน้ ชีใ้หเ้หน็
คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีด่อ้ย
ประสทิธภิาพ  ซึง่ผูม้บีทบาทส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาบุคคล
พลเมอืงใหม้คีุณลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสงัคม คอื คร ู ครซูึง่เป็น
ผูน้ าสาระบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
การศกึษาส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง กบัหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของตนไปกระท าใหบ้รรลุตาม
ความมุง่หมายในฐานะผูป้ฏบิตักิารให้
การศกึษา  ตอ้งใชพ้ลงัอ านาจการท างาน
พฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพ  จดักจิกรรมทีผ่สมผสาน สาระ
ความรูต่้างๆ ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูแ้ละไดฝึ้กทกัษะการคดิ การจดัการ 
การประยกุตใ์ช้ ความรูป้้องกนัแกไ้ขปญัหา
ตามสถานการณ์ ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ และปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใน
กระบวนการเรยีนการสอน ครตูอ้งใชพ้ลงั
อ านาจการท างานจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มและอ านวยความสะดวกให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนอยา่งรอบรูแ้ละรกัการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง และการทีจ่ะท าใหค้รทู า
หน้าทีอ่ยา่งเขม้แขง็จรงิจงั ครตูอ้งมพีลงั
อ านาจในการปฏบิตังิาน ครตูอ้งไดร้บัการ
สนบัสนุนปจัจยัและกระบวนการทีช่่วย 
สรา้งเสรมิพลงัอ านาจในการปฏบิตังิาน 
ทีส่ามารถท าใหค้รจูดักระบวนการเรยีน 
การสอน ด าเนินงานการศกึษาใหบ้รรลุ 
ความมุง่หมายของผูเ้รยีนและสถานศกึษา  
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(สมชาย บุญศริเิภสชั ., 2545 : 5) การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจเป็นการเพิม่ศกัยภาพ
ของบุคคล โดยผูบ้งัคบับญัชาถ่ายโอนอ านาจ 
ใหอ้สิระในการตดัสนิใจ และจดัหาทรพัยากร
ในการปฏบิตังิานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถงึ
การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน
และส่งเสรมิใหบุ้คคลเกดิความสามารถใน
การท างานและแกป้ญัหาต่างๆไดบ้รรลุตาม
เป้าหมายของตนเองและองคก์าร (วรรณภา 
มะโนหาญ . 2554 : 20-21) และคนิลอร ์
(Kinlaw, 1995 : 15-23) กล่าวว่า การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจตอ้งอาศยัความรู ้
ทกัษะความสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม
ความเชื่อถอืไวว้างใจ ความเคารพในกนัและ
กนั รว่มกนั รบัผดิชอบ การมสี่วนรว่ม
ตดัสนิใจก าหนดเป้าหมาย วธิกีารท างาน
รว่มกนั และรว่มมอืกนัในการปฏบิตัิ การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจครมูเีป้าหมาย  คอื ท า
ใหค้รมูคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
กลา้รเิริม่สรา้งสรรคง์าน และนวตักรรมทีม่ ี
ประโยชน์ทางการศกึษา ปลุกจติส านึก 
พฒันาศกัยภาพของครใูนการปฏบิตัิ
ภาระหน้าทีส่รา้งความรกั ความผกูพนัในงาน 
สนบัสนุน ใหค้รสูามารถควบคุมการท างาน
ของตนเอง สามารถคดิตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหง้านมคีุณภาพบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ สรา้งสรรคก์ระบวนการ
บรหิารจดัการและสภาพแวดลอ้มทีช่่วยใหค้รู
มคีวามสุข และสนุกกบัการท างานเสรมิสรา้ง

คุณธรรมน ้าใจของครใูนการท างานรว่มกนั
เป็นทมี กระตุน้ใหค้รมูกีารพฒันาตนเองสู่
ความเชีย่วชาญเป็นมอือาชพี และมทีศันคตทิี่
ดต่ีอสถานศกึษา กระตุน้ใหค้รใูชพ้ลงัอ านาจ
เพิม่ขึน้ สรา้งผลงานการเปลีย่นแปลงในทาง
ทีด่มีปีระโยชน์และใชพ้ลงัอ านาจเสรมิสรา้ง
การรวมพลงัต่างๆ ในสถานศกึษาใหเ้กดิพลงั
อ านาจ สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ความส าเรจ็เดยีวกนั (ณชัชา มหปญุญานนท ์
และธราเดช มหปญุญานนท.์ 2555 : 20)  
 จากสภาพการณ์ดงักล่าว  ผูว้จิยัใน
ฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสนใจทีจ่ะ
ศกึษาวจิยัสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์
ของการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูเพื่อจะได้
แนวทางในการน าไปก าหนดนโยบายและกล
ยทุธ ์การวางแผนโครงการพฒันาบุคลากร
สายผูส้อน ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการศกึษาใหเ้กดิคุณภาพต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี้
ของการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
รอ้ยเอด็ เขต 3 
 2. เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนั  สภาพที่
พงึประสงค ์และความตอ้งการจ าเป็นของ
การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 3  
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 3. เพื่อพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งออก
ตามระยะในการเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
  ระยะที ่ 1 การศกึษาองคป์ระกอบ
และตวับ่งชีก้ารเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ู
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 
5 คน ซึง่มคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
คอื มปีระสบการณ์ในการท างานไมน้่อยกว่า 
10 ปี มวีุฒกิารศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญา
โททางดา้นการศกึษาหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาชพี
การบรหิารการศกึษา เช่นเป็นผูบ้รหิาร
ตน้แบบ เป็นผูบ้รหิารดเีด่น  
  ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั 
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และครผููส้อนสงักดัส านกังาน
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 ปี
การศกึษา 2557 แยกเป็นผูบ้รหิาร 177 คน 
คร ู552 คน รวม 729 คน ไดม้าโดยวธิกีาร
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมู ิ (Stratified 
Random Sampling)  
  ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูใน
การสมัภาษณ์สถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ี

(Best Practice) ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 
9 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ านวน 1 คน และหวัหน้างานบุคคล จ านวน 
1 คน และคร ูจ านวน 1 คน ซึง่ไดม้าโดยการ
เลอืกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 
โรงเรยีนละ 3 คน จาก 3 โรงเรยีน ซึง่
แบ่งเป็น โรงเรยีนขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ 
และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการประเมนิความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนว
ทางการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูและ
ประเมนิคู่มอืการพฒันาแนวทาง ไดแ้ก่ 
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื มปีระสบการณ์
ในการท างานไมน้่อยกว่า 10 ปี มวีุฒิ
การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาโท
ทางดา้นการศกึษาหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  และ
มผีลงานเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาชพีการ
บรหิารการศกึษา เช่นเป็นผูบ้รหิารตน้แบบ 
เป็นผูบ้รหิารดเีด่น  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
ไดแ้ก่ 1) แบบประเมนิความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบและตวับ่งชี ้2) แบบประเมนิ
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์  3) แบบ
สมัภาษณ์ 4) แบบประเมนิแนวทาง  และ 5) 
แบบประเมนิความเหมาะสมและการน าไปใช้
ของคู่มอืการพฒันาแนวทาง ซึง่เป็นแบบ
ประเมนิมาตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) 5 ระดบั โดยเครือ่งมอืทุกฉบบัมกีาร
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ประเมนิค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบั
กรอบแนวคดิ โดยผูท้รงคุณวุฒแิละ
ผูเ้ชีย่วชาญ และมคี่าคะแนนเฉลีย่ระดบั
คุณภาพความเหมาะสมมาก หรอืคะแนน
เฉลีย่ 3.51 ขึน้ไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่ 1 การศกึษาองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชีก้ารเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ู โดย  
1) ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร 
ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวับ่งชี้
การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครโูดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน  
 ระยะที ่ 2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั 
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูโดย 1) น าองคป์ระกอบการ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจครทูีไ่ดจ้ากการ
สงัเคราะหใ์นระยะที ่ 1 มาสรา้งแบบประเมนิ
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์2) น า
แบบประเมนิ ไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  
 ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูโดย 1) วเิคราะห์
จดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น ( Modified 
Priority Needs Index) 2) ออกแบบ
สมัภาษณ์การพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ู3) ศกึษา Best Practice การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู  โดยการศกึษาจาก

เอกสารการสงัเกต และสมัภาษณ์แนวทาง
พฒันาการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู  4) สรปุ
แนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู   
5) ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได ้
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก 
1) การศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชีก้าร
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู  มาวเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบและ
ตวับ่งชีแ้ลว้น าไปเทยีบกบัเกณฑ ์เพื่อหา
ระดบัคุณภาพความเหมาะสม  ได้
องคป์ระกอบประกอบดว้ย การไดร้บัอ านาจ  
การไดร้บัโอกาส การสรา้งแรงจงูใจ การสรา้ง
ภาวะผูน้ า การสรา้งทมีงาน การมสี่วนรว่มใน
การตดัสนิ และความกา้วหน้าในวชิาชพี  2) 
การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์
ของการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจครู  วเิคราะห์
ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจง
ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ซึง่มเีกณฑใ์นการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ทีค่ านวณไดเ้ป็น 5 
ระดบั (บุญชม ศรสีะอาด . 2545 : 102-103) 
3) การพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูวเิคราะหข์อ้มลูแบบสมัภาษณ์
แนวทางโดยการสรปุประเดน็ และน าเสนอ
โดยการพรรณนาวเิคราะห ์( Descriptive 
Analysis) และวเิคราะหแ์บบประเมนิ
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แนวทางและแบบประเมนิคู่มอืการพฒันา
แนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูโดย
การหาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจยั 
 1. การวเิคราะหห์ลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและขอ้คน้พบต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
องคป์ระกอบ และตวับ่งชีก้ารเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูไดอ้งคป์ระกอบของการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจครทูีจ่ะใชใ้น การวจิยั 7 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ดา้นการไดร้บั
อ านาจ 9 ตวับ่งชี ้ดา้นการไดร้บัโอกาส 8 ตวั
บ่งชี ้ดา้นการสรา้งแรงจงูใจ  7 ตวับ่งชี ้ดา้น
การสรา้งภาวะผูน้ า 7 ตวับ่งชี ้ดา้น การสรา้ง
ทมีงาน 9 ตวับ่งชี ้ดา้นการมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจ 7 ตวับ่งชี ้ และดา้นความกา้วหน้า
ในวชิาชพี 5 ตวับ่งชี ้ 
 2. องคป์ระกอบและตวับ่งชีก้าร
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.42) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ไดด้งันี้ การไดร้บัอ านาจ ( X = 4.47) การ
สรา้งทมีงาน  ( X = 4.45) การสรา้งภาวะ
ผูน้ า ( X = 4.45) ความกา้วหน้าในวชิาชพี  
( X = 4.40) การสรา้งแรงจงูใจ ( X = 4.40) 

การไดร้บัโอกาส ( X = 4.40) และการมสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจ ( X = 4.37)  
 3. สภาพปจัจบุนั การเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ( X = 2.48) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัน้อย  4 ขอ้ 
เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จาก มากไปหาน้อย 3 
ล าดบั ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
( X = 2.60) การสรา้งแรงจงูใจ ( X = 2.56) 
และการไดร้บัโอกาส ( X = 2.51)  
  สภาพทีพ่งึประสงค์ การเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.54) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก
ทัง้ 7 ขอ้ เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไป
หาน้อย 3 ล าดบั ไดแ้ก่  การสรา้งแรงจงูใจ  
( X = 4.43) การไดร้บัโอกาส ( X = 4.39) 
และดา้นการมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ และ
ดา้นความกา้วหน้าในวชิาชพี ( X = 4.38) 
 4. แนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ
คร ู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 สรปุไดด้งันี้ 
  4.1 การไดร้บัอ านาจ  มแีนวทาง
การพฒันาดงันี้ 1) สถานศกึษาควรจดัสรรครู
ในโรงเรยีนใหม้เีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
โดยขอจดัสรรครใูนต าแหน่งทีไ่มเ่พยีงพอ
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จากหน่วยงานตน้สงักดั จดัจา้งครอูตัราจา้ง 
หรอืวทิยากรทอ้งถิน่  2) สถานศกึษาส่งเสรมิ
ใหค้รเูขา้รบัการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน 
เพื่อน านวตักรรมทางการศกึษาใหม่ๆ  มาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 
และมกีารเผยแพรแ่ก่เพื่อนรว่มงาน  
3) สถานศกึษาเขา้รว่มโครงการจดัการเรยีน
การสอนทางไกล เนื่องจากไมส่ามารถจดัสรร
อตัราครหูรอืจดัจา้งครหูรอืวทิยากรทอ้งถิน่
ได้  4) สถานศกึษามอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบใหก้บัครทูุกคนอยา่งเสมอภาค  
และมกีารตรวจสอบการท างานของครทูุกคน
อยา่งเป็นระบบอยูเ่สมอ  โดยใชป้ฏทินิการ
ปฏบิตังิานของโรงเรยีน 
  4.2 การสรา้งภาวะผูน้ า  มแีนวทาง
การพฒันาดงันี้  1) สถานศกึษาจดัประชุม
ระดมความคดิในการสรา้งวสิยัทศัน์การ
ปฏบิตังิาน ของโรงเรยีน 2) สถานศกึษา
ส่งเสรมิใหค้รใูชว้จิารณญาณในการแกป้ญัหา 
โดยใหอ้ านาจคร ูในการตดัสนิใจแกป้ญัหา  
3) สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รทูุกคนมสี่วนรว่ม
ในการปฏบิตังิาน เพื่อช่วยเหลอืกนัในการ
แกป้ญัหา 4) ผูบ้รหิารคอยนิเทศตดิตามการ
ปฏบิตังิานของคร ูใหค้ าปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
ตลอดจนการกล่าวชื่นชม ใหร้างวลั หรอืมอบ
เกยีรตบิตัร ในโอกาสต่างๆ  
  4.3 ความกา้วหน้าในวชิาชพี  มี
แนวทางการพฒันาดงันี้ 1) สถานศกึษา
พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนแก่ครตูามเกณฑ ์

ดว้ยความยตุธิรรม  โดยมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนจากผลการปฏบิตังิาน  2) 
สถานศกึษาใหค้วามช่วยเหลอืครทูีต่อ้งการมี
วทิยฐานะทีส่งูขึน้หรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง 
โดยการประชาสมัพนัธ ์ใหค้รแูละบุคลากร
เขา้รบัการอบรม พฒันาเพื่อใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าผลงานการขอมหีรอื
เลื่อนวทิยฐานะหรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง 
3) สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รจูดัท า
แผนการจดัการเรยีนรู ้การท าวจิยัในชัน้
เรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขอมหีรอื
เลื่อนวทิยฐานะหรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง 
4) สถานศกึษาใหค้ าปรกึษาและอ านวยความ
สะดวกในการจดัท าผลงานเพื่อขอมหีรอื
เลื่อนวทิยฐานะ หรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง 
  4.4 การสรา้งทมีงาน  มแีนวทาง
การพฒันาดงันี้  1) สถานศกึษาส่งเสรมิการ
ท างานเป็นทมี โดยจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร  
จดักจิกรรม Walk Really เพื่อใหค้รเูขา้ใจ
และเหน็ความส าคญัของการท างานเป็นทมี 
2) สถานศกึษามอบหมายงานตามความถนดั
หรอืความสนใจ กระตุน้ใหค้ร ูทุกคนไดล้งมอื
ปฏบิตักิจิกรรมอยา่งเตม็ความสามารถ 3) 
สถานศกึษาส่งเสรมิครทูุกคนมสี่วนรว่มใน
การปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมต่างๆ ของ
โรงเรยีน โดยใชว้ธิกีารท างานใหม่ๆ  เพื่อ
พฒันางานและทมีงาน  4) ผูบ้รหิารใหอ้ านาจ
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ในการตดัสนิใจในกจิกรรมทีห่รอืงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
  4.5 การไดร้บัโอกาส  มแีนวทาง
การพฒันาดงันี้ 1) สถานศกึษามอบหมายให้
ครทู างานทีท่า้ทายความสามารถ  โดยให้
โอกาสครปูฏบิตังิานตามความถนดัและ
ความสามารถของตนเอง 2) สถานศกึษา
ส่งเสรมิใหค้รไูดร้บัพฒันาอยา่งต่อเนื่อง เช่น 
การศกึษาดงูาน อบรม สมัมนา ประชุมเชงิ
ปฏบิตังิาน และศกึษาต่อ 3) สถานศกึษา
พจิารณาความดคีวามชอบจากผลการท างาน
อยา่งยตุธิรรม  ตามผลการปฏบิตังิานของคร ู
4) สถานศกึษามอบรางวลัหรอืใบประกาศ
เกยีรตคิุณแก่ครทูีป่ฏบิตังิานส าเรจ็ ในโอกาส
ต่างๆ  และการใหร้างวลัแก่ครเูมือ่ท างาน
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด  
  4. 6. การสรา้งแรงจงูใจ  มแีนวทาง
การพฒันาดงันี้ 1)  ผูบ้รหิารสอบถาม เอาใจ
ใส่ พบปะพดูคุย  เพื่อสรา้งความเป็นกนัเอง
กบัคร ูรว่มสงัสรรคก์บัคณะคร ูในโอกาส
ต่างๆ ทัง้งานของโรงเรยีนและทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ครแูละครอบครวั รวมถงึสอบถามเรือ่งชวีติ
ครอบครวัของครอูยูเ่สมอ 2) สถานศกึษาจดั
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนใหน่้าอยู ่และ
เอือ้อ านวยต่อการท างาน โดยจดัประชุมครู
ระดมความคดิเหน็รว่มกนั และมอบหมายให้
ครแูละนกัเรยีนมสี่วนรว่มหรอืหน้าที่
รบัผดิชอบในการดแูลสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีน 3) สถานศกึษาจดัหางบประมาณ

ภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนการจดั
กจิกรรม 4) สถานศกึษาอ านวยความสะดวก
แก่ครใูนการปฏบิตังิานนอกสถานที่  โดยให้
การสนบัสนุนเรือ่งงบประมาณ  ใหค้ าปรกึษา 
ใหก้ าลงัใจจนงานส าเรจ็ลุล่วง 
  4. 7 การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ  
มแีนวทางการพฒันาดงันี้ 1) สถานศกึษาจดั
ประชุมเชงิปฏบิตักิารระดมความคดิเหน็
รว่มกนั ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
การด าเนินงานของโรงเรยีน  วางแผนการใช้
จา่ยงบประมาณประจ าปี รวมถงึจดัท า
แผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน  
2) ผูบ้รหิารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะของครู  3) น าขอ้มลูยอ้นหลงั
ของปีงบประมาณทีผ่่านมามาปรบัปรงุ
พฒันา วางแผน การด าเนินงาน 
 ผลการประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้ของแนวทางการพฒันา การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า ดา้นความเหมาะสม
ผูท้รงคุณวุฒมิคีวามคดิเหน็ว่า โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 
4.57) และดา้นความเป็นไปไดผู้ท้รงคุณวุฒมิี
ความคดิเหน็ว่าโดยรวมมคีวามเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.44)  
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อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัสามารถน ามาอภปิรายผล 
ไดด้งันี้ 
  1. องคป์ระกอบและตวับ่งชี้ การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจ แลว้น ามาวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้อง
การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูนอกจากนี้ยงัมี
การตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบและตวับ่งชีโ้ดยผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ี
ความรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์
เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูซึง่
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ .  2555. 
ออนไลน์) ไดก้ าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์
การพฒันาทีเ่หมาะสม โดยเรง่สรา้ง
ภมูคิุม้กนัเพื่อป้องกนัปจัจยัเสีย่ง และเสรมิ
รากฐานของประเทศดา้นต่างๆ ใหเ้ขม้แขง็
ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสงัคมไทยใหม้ี
คุณภาพ  และสอดคลอ้งกบัเหตุผลของการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาติ . 2542) คอื รฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดใหร้ฐัตอ้งจดั
การศกึษาอบรม  และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดั
การศกึษาอบรมใหเ้กดิความรูคู้่คุณธรรม  จดั
ใหม้กีฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาแห่งชาติ  
ปรบัปรงุการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม  สรา้ง
เสรมิความรูแ้ละปลกูฝงัจติส านึกทีถู่กตอ้ง
เกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ  สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในศลิป
วทิยาการต่าง  ๆ เรง่รดัการศกึษา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา
ประเทศ พฒันาวชิาชพีครู  และส่งเสรมิภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ ศลิปะและวฒันธรรมของชาติ  
และในมาตรา ที ่42 ใหก้ระทรวงส่งเสรมิใหม้ี
ระบบ กระบวนการผลติ การพฒันาคร ู
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการ
เป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยการก ากบัและประสาน
ใหส้ถาบนัทีท่ าหน้าทีผ่ลติและพฒันาคร ู
คณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาให้
มคีวามพรอ้มและมคีวามเขม้แขง็ในการ
เตรยีมบุคลากรใหมแ่ละการพฒันาบุคลากร
ประจ าการอยา่ง ต่อเนื่อง 
 2. สภาพปจัจบุนั การเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ 
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และอยูใ่นระดบัน้อย  4 ขอ้ ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากผูบ้รหิารไดม้กีารบรหิารจดัการ
โรงเรยีนโดยการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูแต่
ยงัมบีางดา้นทีย่งัน้อย ไดแ้ก่ การไดร้บั
อ านาจ การสรา้งภาวะผูน้ า ความกา้วหน้าใน
วชิาชพี และการสรา้งทมีงาน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัส านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา ( 2552 : 
1-2) จากการประเมนิผลการปฏริปูการศกึษา
ของไทยในดา้นคร ูคณาจารย ์พบว่า มี
ปญัหาขาดแคลนคร ูคณาจารยท์ีม่คีุณภาพ 
มคีุณธรรม ไมไ่ดค้นเก่ง คนด ีและใจรกัมา
เป็นคร ูและในดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า 
ยงัไมม่กีารกระจายอ านาจการบรหิารจดัการ
สู่สถานศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามเป้าหมาย 
รวมทัง้ยงัขาดการมสี่วนรว่มในการบรหิารจดั
การศกึษาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้รงิ  
   สภาพทีพ่งึประสงค์ การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทัง้ 7 ขอ้ 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้งัคบับญัชาหรอื
ผูอ้ านวยการสถานศกึษาเปรยีบเสมอืนหลกั
ชยัในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อคร ูและต่อสถานศกึษา
ลว้นแต่ตอ้งการผูบ้รหิารทีม่กีารบรหิาร
จดัการคร ูบุคลากรทีด่ ีซึง่ส่งผลใหก้าร
บรหิารจดัการสถานศกึษามปีระสทิธภิาพ ซึง่

สอดคลอ้งกบัยวุธดิา ชาปญัญา (2554 : 22) 
ไดก้ล่าวว่า การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจของครู
มคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อทัง้คร ู
ทมีงาน โรงเรยีน และชุมชน ซึง่ต่างมสี่วนใน
การช่วยสนบัสนุนใหก้ารจดัการศกึษาบรรลุ
ตามจดุมุง่หมาย ส่งผลใหน้กัเรยีนไดร้บั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ  
 3. แนวทางการพฒันา การเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 สรปุ
ไดด้งันี้  
  3.1 การไดร้บัอ านาจ  สถานศกึษา
ควรจดัสรรครใูนโรงเรยีนใหม้เีพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน โดยขอจดัสรรครใูนต าแหน่งทีไ่ม่
เพยีงพอจากหน่วยงานตน้สงักดั จดัจา้งครู
อตัราจา้ง หรอืวทิยากรทอ้งถิน่  ส่งเสรมิใหค้รู
เขา้รบัการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพื่อ
น านวตักรรมทางการศกึษาใหม่ๆ  มาใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย และมี
การเผยแพรแ่ก่เพื่อนรว่มงาน สถานศกึษา
เขา้รว่มโครงการจดัการเรยีนการสอน
ทางไกล เนื่องจากไมส่ามารถจดัสรรอตัราครู
หรอืจดัจา้งครหูรอืวทิยากรทอ้งถิน่ได ้มกีาร
มอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบใหก้บัครทูุกคน
อยา่งเสมอภาค  และมกีารตรวจสอบการ
ท างานของครทูุกคนอยา่งเป็นระบบอยูเ่สมอ  
โดยใชป้ฏทินิการปฏบิตังิานของโรงเรยีน  
ดงัทีบ่ราวน์และแคนเตอร ์(ศรรีตัน์ สุรนิทร์ . 
2553 : 31-32 อา้งองิมาจาก Brown and 
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Kanter. 1982 : 6-12) ไดก้ล่าวว่าการไดร้บั
อ านาจจะเป็นจดุเริม่ตน้ของการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 
1) การไดร้บัทรพัยากร ซึง่สนบัสนุนในการ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น วสัดุ บุคลากร 
เงนิ ขอบเขต เวลา เครือ่งมอื รวมถงึชื่อเสยีง 
รางวลั ผลตอบแทน ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในงาน 2) การไดร้บัการสนบัสนุนส่งเสรมิ 
เป็นการทีผู่บ้รหิารใหก้ารรบัรองในสิง่ที่
ผูป้ฏบิตังิานกระท าใหก้ารสนบัสนุนอยู่
เบือ้งหลงั ใหก้ารยอมรบัและใหค้วาม
เหน็ชอบตามกฎหมาย สนบัสนุนใหบุ้คลากร
มกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิาน 
3) การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ขา่วสารและการ
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เป็นปจัจยัส าคญัในการ
เสรมิพลงัอ านาจในการปฏบิตังิาน และถอื
เป็นแหล่งก าเนิดการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ  
  3.2 การสรา้งภาวะผูน้ า  
สถานศกึษาจดัประชุมระดมความคดิในการ
สรา้งวสิยัทศัน์การปฏบิตังิานของโรงเรยีน 
สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รใูชว้จิารณญาณใน
การแกป้ญัหา โดยใหอ้ านาจครใูนการ
ตดัสนิใจ แกป้ญัหาสถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รู
ทุกคนมสี่วนรว่มในการปฏบิตังิาน เพื่อ
ช่วยเหลอืกนัในการแกป้ญัหา  ผูบ้รหิารคอย
นิเทศตดิตามการปฏบิตังิานของคร ูให้
ค าปรกึษาอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนการกล่าว
ชื่นชม ใหร้างวลั หรอืมอบเกยีรตบิตัร ใน
โอกาสต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วน

ของเฉลมิชยั แกว้มณชียั (2556 : 294-295) 
ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบการสรา้ง
ภาวะผูน้ าใหก้บัคร ูประกอบดว้ย 1) การเป็น
แบบอยา่งทางการสอน เป็นการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา หลกัสตูรทอ้งถิน่ การ
จดัท าโครงการสอน แผนการจดัการเรยีนรู้
เป็นรายวชิา การน ารปูแบบ วธิกีารสอน
ใหม่ๆ  แหล่งเรยีนรู ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มา
ใช ้และการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลงาน 
เอกสาร สื่อ นวตักรรม 2) การเป็นผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง เป็นการแสดงถงึวสิยัทศัน์และ
ศกัยภาพทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ การน า
องคค์วามรูใ้หม่ๆ จากงานวจิยัหรอืนวตักรรม
มาประยกุตใ์ช ้3) การพฒันาความสามารถ
ในงาน เป็นการพฒันาตนองใหม้คีวามรู้
ความสามารถ ความเชีย่วชาญในงาน การ
เขา้ฝึกอบรมปฏบิตักิาร แสวงหาความรู ้
ประสบการณ์ใหมใ่หก้บัตนเอง และ4) การ
สรา้งทมีงาน เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของทมี การส่งเสรมิ
ทมีงานใหย้อมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
และการกระจายอ านาจใหก้บัทมีงาน  
  3.3 ความกา้วหน้าในวชิาชพี  
สถานศกึษาพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนแก่ครู
ตามเกณฑ ์ดว้ยความยตุธิรรม  โดยมีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนจากผลการปฏบิตังิาน สถานศกึษา
ใหค้วามช่วยเหลอืครทูีต่อ้งการมวีทิยฐานะที่
สงูขึน้หรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง โดยการ
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ประชาสมัพนัธ ์ใหค้รแูละบุคลากรเขา้รบัการ
อบรม พฒันาเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การจดัท าผลงานการขอมหีรอืเลื่อน 
วทิยฐานะหรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง  
สถานศกึษาส่งเสรมิ สนบัสนุนใหค้รจูดัท า
แผนการจดัการเรยีนรู ้การท าวจิยัในชัน้
เรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขอมหีรอื
เลื่อนวทิยฐานะหรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง  
สถานศกึษาใหค้ าปรกึษาและอ านวยความ
สะดวกในการจดัท าผลงานเพื่อขอมหีรอื
เลื่อนวทิยฐานะ หรอืการปรบัเลื่อนต าแหน่ง  
ดงัทีแ่คนเตอร ์(บวัผนัธ ์ผวิทอง. 2556 : 
329-330 อา้งองิมาจาก Kanter. 1983) ได้
กล่าวว่า ความกา้วหน้าใน หน้าทีก่ารงานเป็น
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยแ์ละเป็น
สิง่ปรารถนาของทุกคน ถา้บุคคลมี
ความกา้วหน้า ในการท างานยอ่มท าใหม้ี
ก าลงัใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ท างาน มคีวามรกัในงาน แต่ถา้บุคคลไมไ่ด้
รบัความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานยอ่มท าให้
เกดิความทอ้แทเ้หนื่อยหน่าย ไมร่กังาน ไม่
สนใจงานและลาออกจากงาน การใหโ้อกาส
บุคลากร ไดเ้ขา้รว่มอบรมสมัมนา การรว่ม
ประชุมวชิาการ การศกึษาดงูานอยา่ง
สม ่าเสมอ ตลอดจนการอนุญาต ใหล้าศกึษา
ต่อในระดบัสงูขึน้ เพื่อเพิม่พนูความรู ้
ความสามารถและทกัษะการท างาน เพื่อ
น าไปสู่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

  3.4 การสรา้งทมีงาน  สถานศกึษา
ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี โดยจดัประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร  จดักจิกรรม Walk Really 
เพื่อใหค้รเูขา้ใจและเหน็ความส าคญัของการ
ท างานเป็นทมี  สถานศกึษามอบหมายงาน
ตามความถนดัหรอืความสนใจ กระตุน้ใหค้รู
ทุกคนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมอยา่งเตม็
ความสามารถ  สถานศกึษาส่งเสรมิครทูุกคน
มสี่วนรว่มในการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงเรยีน โดยใชว้ธิกีารท างาน
ใหม่ๆ  เพื่อพฒันางานและทมีงาน  ผูบ้รหิาร
ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจในกจิกรรมทีห่รอื
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ดงัที ่สก๊อตและ 
เจฟเฟ่ (ประวติ เอราวรรณ์. 2548 : 59 อา้งองิ
มาจาก Scott & Jaffe. 1991 : 20-30) ได้
กล่าวว่า การสรา้งทมีงาน เป็นสิง่ส าคญั
ประการหน่ึงของการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจใน
องคก์ร ซึง่เทคนิคทีจ่ะส่งเสรมิการท างาน
เป็นทมี คอื การวางระบบการท างานทีเ่อือ้
ต่อการประสานสมัพนัธ ์การฝึกอบรมสรา้ง
เครอืขา่ยในการท างาน การกระตุน้ให้
แรงจงูใจ และสนบัสนุนงบประมาณและ
ทรพัยากรทีจ่ าเป็น และเมือ่เกดิทมีงานขึน้
แลว้สิง่ทีท่มีงานตอ้งการไดร้บัการแบ่งปนั
จากผูบ้รหิาร กค็อื ความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่ม 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  อสิระในการท างาน 
อ านาจการตดัสนิใจ และรางวลัหรอื
ผลตอบแทนทีย่ตุธิรรม  
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  3.5 การไดร้บัโอกาส  สถานศกึษา
มอบหมายใหค้รทู างานทีท่า้ทาย
ความสามารถ  โดยใหโ้อกาสครปูฏบิตังิาน
ตามความถนดัและความสามารถของตนเอง 
สถานศกึษาส่งเสรมิใหค้รไูดร้บัพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น การศกึษาดงูาน การอบรม 
สมัมนา ประชุมเชงิปฏบิตังิาน การศกึษาต่อ 
สถานศกึษาพจิารณาความดคีวามชอบจาก
ผลการท างานอยา่งยตุธิรรม  ตามผลการ
ปฏบิตังิานของครู  สถานศกึษามอบรางวลั
หรอืใบประกาศเกยีรตคิุณแก่ครทูีป่ฏบิตังิาน
ส าเรจ็ในโอกาสต่างๆ และการใหร้างวลัแก่ครู
เมือ่ท างานบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด ดงัที ่
แคนเตอร ์(บวัผนัธ ์ผวิทอง. 2556 : 329 
อา้งองิมาจาก Kanter. 1983) ไดก้ล่าวว่า 
การใหโ้อกาสเป็นความคาดหวงัในการ
เจรญิเตบิโต และความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าที ่รวมถงึการมโีอกาสเพิม่พนูทกัษะ
ความรู ้การมสี่วนรว่มในฐานะคณะกรรมการ
และการท างานระหว่างหน่วยงาน ผูบ้รหิาร
ใหโ้อกาส บุคลากรไดร้บัผดิชอบงานสงูขึน้ 
ท างานทีท่า้ทายความสามารถและยุง่ยาก
ซบัซอ้น มโีอกาสเลอืกปฏบิตังิานทีช่อบหรอื
ถนดั สนบัสนุนใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ 
รวมถงึการพจิารณาความดคีวามชอบที่
ยตุธิรรมและเหมาะสม  
  3. 6. การสรา้งแรงจงูใจ  ผูบ้รหิาร
สอบถาม เอาใจใส่ พบปะพดูคุย  เพื่อสรา้ง
ความเป็นกนัเองกบัคร ูรว่มสงัสรรคก์บัคณะ

คร ูในโอกาสต่างๆ ทัง้งานของโรงเรยีนและ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัครแูละครอบครวั รวมถงึ
สอบถามเรือ่งชวีติครอบครวัของครอูยูเ่สมอ  
สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน
ใหน่้าอยู ่และเอือ้อ านวยต่อการท างาน โดย
จดัประชุมครรูะดมความคดิเหน็รว่มกนั และ
มอบหมายใหค้รแูละนกัเรยีนมสี่วนรว่มหรอื
หน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน สถานศกึษาจดัหางบประมาณ
ภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนการจดั
กจิกรรม สถานศกึษาอ านวยความสะดวกแก่
ครใูนการปฏบิตังิานนอกสถานที่ โดยใหก้าร
สนบัสนุนเรือ่งงบประมาณ ใหค้ าปรกึษา ให้
ก าลงัใจจนงานส าเรจ็ลุล่วง ดงัทีค่อนเจอรแ์ละ
คารนู์โก (พุทธารตัน์ ทะสา . 2554 : 37 ; 
อา้งองิมาจาก Conger & Kanungo. 1988 : 
471-482) ไดก้ล่าวว่า การเสรมิแรงในการ
ปฏบิตังิาน บางครัง้การจงูใจดว้ยวตัถุอยา่ง
เดยีวอาจไมส่ามารถท าใหบุ้คคลเกดิพลงั
อ านาจได ้การเสรมิแรงทางบวกโดยเฉพาะ
เรือ่งทีม่ผีลต่อจติใจ เช่น การยกยอ่งชมเชย 
ยอมรบัในความสามารถของผูป้ฏบิตัแิละการ
ใหอ้สิระในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ สิง่เหล่านี้
จะเป็นแรงเสรมิทีจ่ะใหผู้ป้ฏบิตัริูส้กึเตม็ใจและ
ภาคภมูใิจในงานทีต่นเองรบัผดิชอบอยู ่ 
  3. 7 การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ  
สถานศกึษาจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารระดม
ความคดิเหน็รว่มกนั ในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย การด าเนินงานของโรงเรยีน   
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วางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 
รวมถงึจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร
ของโรงเรยีน  ผูบ้รหิารยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของครู  น าขอ้มลู
ยอ้นหลงัของ ปีงบประมาณทีผ่่านมามา
ปรบัปรงุพฒันา วางแผนการด าเนินงาน  
สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของเฉลมิชยั 
แกว้มณชียั (2556 : 296) ผลการวจิยัพบว่า 
องคป์ระกอบ การมสี่วนรว่มในการบรหิาร
โรงเรยีน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงันี้ 
1) การมสี่วนรว่มตดัสนิใจ เป็นการมสี่วนรว่ม
ในการจดัประชุมวเิคราะหส์าเหตุ คุณค่า และ
ปญัหา การเปิดโอกาสใหท้มีงานไดแ้สดง
ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะการแกไ้ขปญัหา 
หรอืขอ้ขดัแยง้ ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนและ
การใชก้ระบวนการตดัสนิใจของทมีดว้ยวธิี
ประชาธปิไตย 2) การก าหนดเป้าหมาย เป็น
การสรา้งโอกาสใหเ้พื่อนคร ู 
มสี่วนรว่มในการก าหนดวสิยัทศัน์ การ
วางแผนงาน ตัง้วตัถุประสงค ์มอบหมายงาน 
และการก าหนดตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ในการ
ประเมนิผลงาน 3) การมสี่วนรว่มรบัผดิชอบ 
เป็นการกระจายอ านาจ มอบหมายงาน แบ่ง
งาน ประสานงาน การมคีวามมุง่มัน่เสยีสละ
เวลาและแรงกายแรงใจในการท างานรว่มกนั 
การมคีวามรบัผดิชอบต่อผลของงานทีเ่กดิขึน้
รว่มกนัของทมี และการรายงานความคบืหน้า
ของผลการด าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์ 4) การ
ตรวจสอบและประเมนิผล เป็นการจดั

ระบบงาน โดยกระจายอ านาจ ความ
รบัผดิชอบใหท้ัว่ถงึ การสรา้งเครือ่งมอืทีม่ ี
ความสมบรูณ์ ถูกตอ้ง และเทีย่งตรง การ
ประเมนิผล การ ปฏบิตังิานตามสภาพจรงิ 
โปรง่ใส เป็นธรรม และการสรปุผล การ
ด าเนินงาน ปญัหา อุปสรรค ผลลพัธข์องงาน  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  
  1.1 ครใูนสภาพปจัจบุนัมกีาร
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจน้อย โดยเฉพาะดา้น
การไดร้บัอ านาจและการสรา้งภาวะผูน้ า 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูโดยการพฒันาใหค้รมูคีวามรู ้
ทกัษะในการท างาน เช่น ใหค้รไูดร้บัอ านาจ
ตามหน้าที ่สรา้งภาวะผูน้ าใหแ้ก่คร ูส่งเสรมิ
ความกา้วหน้าในวชิาชพี และการสรา้ง
แรงจงูใจ เมือ่ครมูพีลงัอ านาจในการ
ปฏบิตังิานจะส่งผลใหค้รทูุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพต่อไป 
  1.2 ครใูนสภาพปจัจบุนัทีพ่งึ
ประสงค์ ในการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ มาก 
โดยเฉพาะดา้นการสรา้งแรงจงูใจ  การไดร้บั
โอกาส  การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ และ
ความกา้วหน้าในวชิาชพี ดงันัน้ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาควรเสรมิสรา้งพลงัอ านาจการ
ท างานตามความตอ้งการของคร ูโดยการ
พฒันาใหค้รมูคีวามรู ้ทกัษะในการท างาน 
เช่น ใหค้รเูขา้รบัการอบรมพฒันาตนเองทัง้
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หน้าทีก่ารสอนและหน้าทีพ่เิศษ การให้
ความส าคญัใหโ้อกาสในการปฏบิตังิานอยา่ง
เตม็ความสามารถจนงานนัน้ส าเรจ็ และ
ส่งเสรมิใหค้รไูดม้สี่วนรว่มในการปฏบิตังิาน 
มกีารใหร้างวลัเพื่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิาน  และผูบ้รหิารสถานศกึษาควร
เสรมิสรา้งใหค้รเูกดิความศรทัธาและความ
เชื่อมัน่ในตวัผูบ้รหิาร ซึง่จะส่งผลใหค้รปูฏบิตัิ
มพีลงัอ านาจในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็
ความสามารถ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขต 
 

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3  
  2.2 ควรศกึษาวจิยัเพื่อ
เปรยีบเทยีบสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึ
ประสงค ์และแนวทางการเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 แบ่ง
ตามขนาดโรงเรยีน เป็นตน้ 
  2.3 ควรศกึษาภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ทีส่่งผลต่อการเสรมิสรา้ง
พลงัอ านาจคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
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