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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการเสริมสร้างพลังอำานาจ
ครูในการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างพลังอำานาจ
ครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และ 3) พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียน
รู้สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำานวน 251 คน จาก 30 โรงเรียน โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียน
รู้ สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบ 45 ตวัชีว้ดั มผีลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก 
2) สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศกึษา สงักดัในการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ เทคนิคการแก้ปัญหา ตระหนักในความสามารถของ
ตนเอง และการบริหารจัดการทรัพยากร สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ ตระหนักใน
ความสามารถของตน การสรา้งบรรยากาศในการทำางาน และการบรหิารจดัการทรพัยากร 3) แนวทางการ
เสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 46 แนวทาง ผลการ
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ประเมินความเหมาะสมของแนวทางพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉล่ียสงูสุดสามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่การสร้างบรรยากาศ
ในการทำางาน การบริหารจัดการทรัพยากร และตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของงาน ความเป็นไป
ได้โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อนัดบั นำาเสนอตามลำาดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ตระหนกัในความสามารถของตน ตระหนกัถงึคณุคา่
และความหมายของงาน และเทคนิคการแก้ปัญหา

คำ�สำ�คัญ: การพฒันาแนวทาง, การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครู, การจัดการเรยีนรู้, โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา

Abstract

This research aimed to 1) Investigated the components and the indicators of teacher 
empowerment of instruction management, 2) studied the current state and desirable state 
of teacher empowerment of instruction management for educational expansion opportunities 
school under the office of Khon Kaen primary education service area office 3, and 3) developed 
the teacher empowerment of instructional management guideline for educational expansion 
opportunities school under the office of Khon Kaen primary education service area office 3. 
Group of the study were 251 administrators and teachers from 30 educational expansion 
opportunities schools selected by Stratified Random Sampling. The research instruments 
were questionnaires of current and desirable conditions. Descriptive statistics used in this 
research were mainly percentage, average and standard deviation. The research were found: 
1) The indicators of components of teacher empowerment of instructional management for 
educational expansion opportunities school under the office of Khon Kaen primary education 
service area office 3 including 7 components 45 indicators with suitability assessment at high 
level. 2) The current conditions of teacher empowerment of instructional management for 
educational expansion opportunities school under the office of Khon Kaen primary education 
service area office 3 at high level, sort descending three maximum average components were 
Problem solving techniques, realize of self ability, and resource administration management, 
the desirable conditions at high level, sort descending three maximum average components 
were realize of self ability, creating work atmosphere, and resource administration management.  
3) Teacher empowerment of instruction management for educational expansion  
opportunities school under the office of Khon Kaen primary education service area office 3 
guideline including 7 components 46 indicators. The result of guideline suitability assessment  
at high level, sort descending three maximum average components were creating work  
atmosphere, resource administration management, and realize of worth and meaning of work. 
The result of guideline possibility assessment at high level, sort descending three maximum 
average components were realize of self ability, realize of worth and meaning of work, and 
problem solving techniques. 

Keywords: Developing Guideline, Enhance Teacher Empowerment, Instruction  
Management, Educational Expansion Opportunities School



128 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 3 September - December 2017

บทนำา 

การเสริมพลังอำานาจ (Empowerment) 
เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างให้บุคลากรในองค์กร
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานท่ีตนเอง
ปฏิบัติ ซึ่งการเสริมพลังอำานาจ ต้องดำาเนินการ
ตัง้แตก่ารตัง้เปา้หมาย กำาหนดแนวทางและวางแผน
ไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่จะทำาให้ผูป้ฏิบัตงิานในองคก์ร
เกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ทำางานโดย
กระจายอำานาจการตดัสนิใจไปจากสว่นกลาง รวม
ไปถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ เจตคติและความ
สามารถของแต่ละบุคคลในการทำางานเป็นทีม ให้
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
โดยการให้อำานาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลได้
แสดงศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
เนื่องในระดับองค์กร จะเห็นได้ว่าการเสริมพลัง
อำานาจเป็นกระบวนการทางสังคมที่เสริมสร้างให้
บุคคล ทีมงาน และองค์กรมีพลัง มีความสามารถ
ในการควบคุม ร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความสำาเร็จ (พรฐิตา ฤทธิ์รอด และคณะ, 2556: 
62) ซึ่งการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในโรงเรียนมี
วิธีหลากหลายไม่แตกต่างจากการเสริมสร้างพลัง
อำานาจในองค์กรทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน การปรับปรุงระบบ
การทำางาน การเสริมสร้างและพัฒนาความร่วม
มือในโรงเรียน การสร้างบรรยากาศการทำางาน
ในโรงเรียน การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน และ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำางาน (ประ
วิต เอราวรรณ์, 2548: 70) อีกประการหนึ่งการ
เสริมสรา้งพลงัอำานาจเป็นกระบวนการท่ีจะชว่ยให้
บุคคล องค์กร ชุมชน มีความสามารถจัดการกับ
ชีวิตของตนเอง ทำาให้บุคคลตระหนักรู้คุณค่าและ
ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น การเสริม
สร้างพลังอำานาจแก่บุคคล จะส่งผลให้บุคคลรับรู้
ศักยภาพของตนและเพิ่มขีดความสามารถในด้าน
ต่างๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความ
สามารถในการติดต่อ สื่อสาร ทักษะความเป็น
ผูน้ำา เพิม่ความพงึพอใจในการทำางานและพงึพอใจ

ในสถานที่ทำางาน เพิ่มความรู้สึกเกี่ยวกับความมี
คุณค่าของตน ความมีอิสระและการมีความรับผิด
ชอบ นอกจากนั้น การเสริมสร้างพลังอำานาจเป็น
รปูแบบการสรา้งแรงเสรมิเปน็กระบวนการทีบ่คุคล
มคีวามสมัพนัธ์ มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลู แลกเปล่ียน
ความคดิ แลกเปลีย่นความรูส้กึ ไดเ้รยีนรูก้ารทำางาน 
การใช้ทรัพยากรและประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจน
สนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่องคก์ารโดยรวม เช่น เพิม่ประสทิธผิล
ในการปฏิบัติงาน สามารถขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมขวัญและสร้างแรงจูงใจ 
ส่งเสริมความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งสามารถขยายเครือข่ายวิชาชีพได้ดีขึ้น 
(มิง่ขวญั คงเจรญิ และอาชญัญา รตันอบุล, 2554: 
20-21) เน่ืองจากครู คือ ผู้ที่ต้องเข้าถึงนโยบาย
และความต้องการของโรงเรียน เป็นผู้นำานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต้องมี
การเชือ่มโยงความคดิรวบยอดตา่งๆ จากหลกัสตูร
เพือ่ถ่ายทอดในการจัดการเรยีนการสอนรวมถึงรบั
ผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียน และที่สำาคัญ
ที่สุด คือ ครูทุกคนจำาเป็นต้องได้รับการเสริมสร้าง
พลงัอำานาจ เพ่ือใหค้รูมโีอกาสทีจ่ะพัฒนาตวัเองไป
สู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ” ซึ่งตามแนวคิดของการ
เสริมสร้างพลังอำานาจนั้น หากจะดำาเนินการปรับ
เปล่ียนระบบการบริหารในองค์การทางการศึกษา 
จำาเป็นต้องเตรียมบุคลากรเพื่อบทบาทในอนาคต 
ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรจำาเป็นจะต้องวางแผนเพื่อ
ประกันว่า ได้กระตุ้นให้บุคลากรประสบความ
สำาเร็จและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคลากรควรจะ
ได้รับการเตรียมพร้อม เพื่อที่จะมีความรับผิดชอบ
อยา่งใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตและสามารถบรรลุ
ประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน 

จากการศกึษาสถานภาพของเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาการประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาการประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 
3 มสีถานศกึษาในสงักดั จำานวน 193 โรงเรยีน ซึง่
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างด้านบริบท
อย่างชัดเจน กล่าวคือ มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
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การพัฒนาคณุภาพการศกึษา โดยผลการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test: 
O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต่ำา (ต่ำากว่าร้อยละ 50) นักเรียนบางส่วนมี
พฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
(2557: 17-18) 

จากสภาวการณป์จัจุบนัและปญัหาดังกลา่ว 
ผูว้จัิย ซึง่เปน็ครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 มคีวามตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาครูและยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อ
เตรียมรบัการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้อกีในอนาคต
ตามแนวนโยบายการกระจายอำานาจทางการศกึษา 
และตามแนวทางการพฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีค่รตูอ้งรบัการ
พฒันาและรบัการประเมนิดา้นตา่งๆ ครจูงึตอ้งได้
รบัการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทันสมัย 
ทนัโลก ทันเหตุการณ ์สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็
ศักยภาพ ตลอดจนมีทักษะ ความชำานาญที่หลาก
หลายมากขึน้ และเพือ่เปน็ตน้แบบหรอืแนวทางใน
การพัฒนาครู ให้มีคุณลักษณะที่จะเป็นผู้นำาทาง
วชิาชพี ผูว้จิยัจงึไดส้นใจท่ีจะทำาการศกึษาวิจัย การ
พฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครใูนการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ในครั้งนี้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของ
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ 

2. เพือ่ศึกษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพึ่ง
ประสงค ์การเสริมสรา้งพลังอำานาจครใูนการจัดการ

เรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

3. พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพลัง
อำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีวั้ดของการเสริมสร้างพลงัอำานาจครใูนการจัดการ
เรยีนรู ้สำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส สงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

1. ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาหลักสูตรและการสอน หรือการบริหารการ
ศึกษา หรือ

1.2 มีตำาแหน่งทางวิชาการระดับชำานาญ
การ ชำานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือ

1.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับ
งานด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาครู การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ปี 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคข์องการเสริมสร้างพลังอำานาจ
ครใูนการจดัการเรยีนรู้ สำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
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ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร และคร ูโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 3 จำานวน 671 คน จาก 45 โรงเรียน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอย่างทีน่ำามาใชใ้น
การวจัิยครัง้นี ้กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งดว้ยการ
คำานวณโดยใชส้ตูรของ ทาโร ยามาเน (มารยาท โย
ทองยศ และปราณ ีสวสัดิสรรพ, 2551: 4 ; อา้งองิ
มาจาก Yamane, 1973) แลว้สุม่ตวัอยา่งแบบแบง่
ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
จำานวนโรงเรียนขยายโอกาสในอำาเภอพล อำาเภอ
แวงน้อย อำาเภอแวงใหญ่ อำาเภอหนองสองห้อง 
และอำาเภอโนนศิลา ซ่ึงอยู่ในสังกัดของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
จำานวน 251 คน จาก 30 โรงเรียน 

2. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การเสริมสร้าง
พลงัอำานาจครใูนการจดัการเรยีนรู้สำาหรบัโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานความ
ร่วมมือไปยังโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่างสังกัด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเสริม
สร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
โรงเรยีนขยายโอกาส สังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1. ผูใ้หข้อ้มลู ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนตน้แบบ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน มีคุณสมบัติดังนี้

1.1 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาหลักสูตรและการสอน หรือการบริหารการ
ศึกษา หรือ

1.2 มีตำาแหน่งทางวิชาการระดับชำานาญ
การ ชำานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือ

1.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับ

งานด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาครู การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ปี 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 แบบสัมภาษณ์ โรงเรียนต้นแบบใน
การเสริมสร้างพลังอำานาครูในการจัดการเรียนรู้ 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2.2 แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการเสริมสร้างพลังอำานาครู
ในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 45 ตัวชี้วัด มีผล
การประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ เรียงตามลำาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในการทำางาน 
การบรหิารจดัการทรพัยากร และตระหนักในความ
สามารถของตน

2. สภาพปจัจบุนัการเสริมสร้างพลังอำานาจ
ครใูนการจดัการเรยีนรู้ สำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สภาพปัจจุบันโดย
รวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั มาก เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั 
นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ เทคนิคการแก้ปัญหา 
ตระหนักในความสามารถของตน และการบริหาร
จัดการทรัพยากร
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สภาพท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบพบวา่ องค์
ประกอบทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั นำาเสนอตาม
ลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตระหนักในความ
สามารถของตน การสรา้งบรรยากาศในการทำางาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากร 

3. แนวทางการเสริมสร้างพลังอำานาจครู
ในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สรุปได้ดังนี้

3.1 ตระหนักในความสามารถของตน 
โรงเรียนควรมีนโยบายชัดเจนในด้านการให้ความ
สำาคญักบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลและประกาศ
ใช้นโยบายอย่างทั่วถึง มีแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี สร้างแบบ
ฟอรม์การประเมนิตนเองใหพ้รอ้ม และนำาไปใชท้กุ
กลุม่สาระ สง่เสรมิกิจกรรมภายในกลุ่มสาระ โดยให้
ครูมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน และพัฒนา
โรงเรยีนเปน็ประจำาสม่ำาเสมอ จัดกจิกรรมใหค้วาม
รูเ้พือ่สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งครแูละมกีารจดั
กิจกรรมบูชาครู โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระคุณครู หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างครแูละนกัเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอทกุภาคเรยีน 
เช่น กิจกรรมวันครู และกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้ครู
ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน และส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักเคารพบูชาพระคุณครู

3.2 ตระหนกัถึงคณุคา่และความหมายของ
งาน ครูทุกคนมีสว่นรว่มในการวเิคราะหน์โยบายและ
เป้าหมายของโรงเรียนและร่วมจัดทำาแผนกลยุทธ์
ประจำาปีในระดับหน่วยงานย่อย ครูมีส่วนร่วมใน
การจัดทำาแผนกลยุทธ์ประจำาปีระดับหน่วยงาน
ย่อยหรือกลุ่มสาระ โดยเสนอวิธีการหรือแผนการ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สำาคัญ
และจำาเปน็ทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรในระดบัรายวชิา
ทีต่นเองเปน็ผูร้บัผดิชอบ รว่มพจิารณาวธิกีารพฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สำาคัญและ
จำาเป็นที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรของผู้เรียน มีการ
จัดกิจกรรมรายงานข่าวในแวดวงการศึกษา เพื่อ
รายงานข่าวเก่ียวกับความสำาเร็จของโรงเรียนและ
นักเรียนในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อ
ให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับทราบความ
ก้าวหน้าของแวดวงการศึกษา 

3.3 ความสามัคคีและการทำางานร่วมกัน 
จัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในกลุม่สาระทกุเดือน สง่เสรมิใหค้รูมกีจิกรรม
รว่มกนัในการจดัทำาสือ่การสอน แผนการสอน แบบ
ฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันวางแผน
พฒันานักเรยีนและแกไ้ขปัญหาท่ีพบในการจดัการ
เรียนรู้ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

3.4 เทคนิคการสร้างความสำาเร็จ มอบ
หมายให้ครูและบุคลากรโรงเรียนมีการประเมิน
ตนเองและมกีารพฒันาตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ โดย
กำาหนดชว่งเวลาทีช่ดัเจน และมกีารรายงานผลการ
ประเมินตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำาเกณฑ์
มาตรฐานศักยภาพของคร ูวา่ควรมคีวามรูใ้นเรือ่งใด
บา้งสำาหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้จดัทำาแผนพฒันา
บคุลากรครอูยา่งเปน็รปูธรรมพฒันาครใูหเ้ปน็ผูท้ีร่กั
การค้นคว้า ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างครูในกลุ่มสาระเดียวกันและครู
ภายในโรงเรียนเปน็ประจำาสม่ำาเสมอ และจดัระบบ
การนเิทศการจัดการเรยีนรู ้โดยการเสรมิแรงทางบวก
อยา่งสม่ำาเสมอ โดยใหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ
นิเทศ จัดวางปฏิทินการนิเทศ เพื่อสะท้อนผลการ
นิเทศไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.5 เทคนิคการแก้ปัญหา ครูทำาการจด
บันทึกปัญหาของตนเอง วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น พิจารณาหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหา หากสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้
กระทำาทนัท ีและจดบนัทกึวธิกีารแกไ้ขปญัหา หาก
เป็นปัญหาที่จำาเป็นต้องช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไข ให้
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นำาเสนอปัญหาต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน/
ฝ่าย และนำาเสนอผู้บริหารตามลำาดับ เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม จัดทำาคู่มือการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรยีนรู้ไวป้ระจำากลุม่สาระการเรยีนรู ้ในกรณทีีเ่ปน็
ปัญหาท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องให้รีบเร่งประสานงาน กำาหนดระยะเวลา
ที่แน่นอนที่จะใช้สำาหรับแก้ไขปัญหา ติดตาม และ
บนัทกึผลการแก้ไขปญัหา และสะทอ้นผลการแกไ้ข
ปัญหาที่ได้ปฏิบัติ

3.6 การบริหารจัดการทรัพยากร สำารวจ
สภาพห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อม
สำาหรับการจัดการเรียนรู้ และจัดทำาทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีระบบสารสนเทศ
สำาหรับงานพัสดุ บันทึกข้อมูลสมบูรณ์ และเป็น
ปัจจบุนั และมอบหมายใหน้กัเรยีนมส่ีวนรว่มในการ
ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
ในรปูของคณะกรรมการ โดยครูเปน็ผูค้วบคมุ และ
ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร

3.7 การสร้างบรรยากาศในการทำางาน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน มีส่วน
ร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย ของห้องเรยีน หอ้งประกอบ อาคารเรยีน 
อาคารประกอบและบรเิวณโรงเรยีน สถานทีต่า่งๆ 
ภายในโรงเรยีนใหส้ะอาดและสะดวกต่อการใชง้าน 
มีหนังสือวิชาการและหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยี รวมถึงวารสารทางวิชาการไว้ให้ครูได้
ศึกษา มีการจัดคอร์สพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรม
สง่เสรมิบรรยากาศและสมัพนัธภาพในการทำางาน
เป็นประจำา ส่งเสริมให้ครูควบคุมบรรยากาศในชั้น
เรยีนใหเ้ปน็บรรยากาศแหง่การเรยีนรู ้ใหอ้สิระทาง
ความคดิและการแสดงออกแกน่กัเรยีน รบัฟงัความ
คดิเหน็ของนกัเรยีน และใช้วธีิการเสรมิแรงทางบวก
ในกรณีต่างๆ

ผลการประเมนิความเหมาะสมและความ

เปน็ไปไดข้องแนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครู
ในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 ความเหมาะสม โดย
รวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั 
นำาเสนอตามลำาดับ ไดแ้ก ่การสรา้งบรรยากาศในการ
ทำางาน การบรหิารจดัการทรพัยากร และตระหนกั
ถึงคุณค่าและความหมายของงาน

ความเป็นไปได้ โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ นำาเสนอตาม
ลำาดับ ได้แก่ ตระหนักในความสามารถของตน 
ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของงาน และ
เทคนิคการแก้ปัญหา

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถนำามาอภปิรายผล ได้ดงัน้ี

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ 45 ตัวช้ีวัด มีผลการ
ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบโดยผูท้รง
คุณวุฒิโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา
จากผู้วจิัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการเสริม
สรา้งพลงัอำานาจจากแนวคดิของนกัวชิาการหลาย
ท่าน ก่อนที่จะวิเคราะห์ตัวชี้วัดของการเสริมสร้าง
พลงัอำานาจแต่ละองคป์ระกอบ ทำาให้องคป์ระกอบ
ที่ได้จากการสังเคราะห์มีผลการประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ เรียงตามลำาดับ ได้แก่ การ
สร้างบรรยากาศในการทำางาน การบริหารจัดการ
ทรพัยากร และตระหนกัในความสามารถของตน ซึง่
ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบน้ี 
สอดคลอ้งกบั ประวิต เอราวรรณ ์(2539: 90-108) 
ซึง่ไดศ้กึษาการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจคร ูโดยใชก้าร
วจิยัแบบสนทนากลุม่ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
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ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัย ได้นำาเสนอประเด็นที่
มีความเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลังอำานาจครู 
จำานวน 4 ประการ ซ่ึงการปรบัปรุงบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในการทำางาน การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานขององค์กร การได้รับอิสระในการ
ทำางาน การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน
ล้วนเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเสริม
สร้างพลังอำานาจครูทั้งสิ้น

2. สภาพปจัจบุนัการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ
ครใูนการจดัการเรยีนรู้ สำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สภาพปัจจุบันโดย
รวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณา
เปน็รายด้านพบวา่ ดา้นทีมี่คา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั 
นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ เทคนิคการแก้ปัญหา 
ตระหนักในความสามารถของตน และการบริหาร
จัดการทรพัยากร จากผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัการ
เสรมิสรา้งพลงัอำานาจครใูนการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบั
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในปัจจุบันมี
การดำาเนนิการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจของครใูนการ
จดัการเรยีนรู ้โดยมดีา้นไดร้บัการเสริมสรา้งชดัเจน 
ได้แก่ เทคนิคการแก้ปัญหา การตระหนักในความ
สามารถของตน และการบริหารจัดการทรัพยากร 
และเมือ่พจิารณาถงึสภาพทีพ่งึประสงค ์จากความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการได้
รบัการพัฒนา การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครใูนการ
จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยองคป์ระกอบทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั นำาเสนอตามลำาดบัจากมาก
ไปหาน้อย ไดแ้ก ่ตระหนักในความสามารถของตน 
การสรา้งบรรยากาศในการทำางาน และการบรหิาร
จดัการทรพัยากร แสดงใหเ้หน็วา่ ถงึแมใ้นปจัจบุนั
จะมีการเสรมิสรา้งพลังอำานาจครใูนระดบัมาก แต่

กย็งัคงมคีวามตอ้งการใหเ้กดิการพัฒนาเสรมิสรา้ง
พลังอำานาจครูในระดับมากเช่นกัน 

สาเหตทุีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะการดำาเนนิ
การขาดความทั่วถึงในการปฏิบัติ จึงทำาให้ครูและ
ผู้บริหารส่วนหนึ่งมีความต้องการให้เกิดการเสริม
พลังอำานาจ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ 
คือ ตระหนักในความสามารถของตน การสร้าง
บรรยากาศในการทำางาน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เสรมิสรา้งพลงัอำานาจ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
จุไรรัตน์ เหมะธุลิน (2554: 174) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโมเดลตัวบ่งชี้การเสริมสร้างพลังอำานาจครู
ระดับมธัยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา่ ตัวชี้วัดความ
เปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ
ของบุคลากร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ดา้นทมีงาน ดา้นการสรา้งแรงจงูใจในการทำางาน ดา้น
การสร้างวัฒนธรรมในการทำางานในโรงเรียน ด้าน
การปรบัปรงุระบบการทำางานในโรงเรยีน ดา้นการ
สร้างบรรยากาศการทำางานในโรงเรยีน ดา้นการสง่
เสรมิและพฒันาความรว่มมอืในโรงเรยีน ดา้นบคุคล 
ดา้นโรงเรยีน และดา้นการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร
งานโรงเรยีน ตามลำาดบั และสอดคล้องกบัการศึกษา
ของ Moseley (2002: 3244-A) ไดศ้กึษาการเสรมิ
สรา้งพลังอำานาจการทำางานของบคุลากรในองคก์าร 
พบว่า ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์
ในการเสริมสร้างพลังอำานาจการทำางานประกอบ
ด้วย 1) ปัจจัยเสริมสร้างพลังอำานาจการทำางาน
ของบุคลากรในองค์การ และ 2) สภาวะแวดล้อม
ที่ช่วยส่งเสริมพลังอำานาจการทำางานของบุคลากร 
การพัฒนาแนวทางการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครใูน
การจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีนขยายโอกาส โดย
ทำาการศึกษาวิธกีารปฏบิตัทิีด่จีากโรงเรยีนทีป่ระสบ
ความสำาเรจ็ในการจดัการเรยีนรูจ้ำานวน 3 โรง เพือ่
วิเคราะห์องค์ความรู้สู่การพัฒนาแนวทางแนวทาง
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียน
รู้ ซึ่งวิธีการศึกษานี้ทำาให้ได้แนวคิดในการพัฒนา
แนวทาง ใหส้อดคล้องกับสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีนขยายโอกาส ซึง่สอดคลอ้ง
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กับการศึกษาของ ฐิติมา ไชยมหา (2557: 142-
151) ที่ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา ครู
ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ และได้ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการศึกษาดู
งานโรงเรยีนทีป่ระสบความสำาเรจ็ในดา้นการจดัการ
เรียนรู ้เพือ่เพ่ิมพูนประสบการณใ์นการพฒันาภาวะ
ผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 

3. แนวทางการดำาเนินงานการเสริมสร้าง
พลงัอำานาจครใูนการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกอบ
ดว้ย 7 องคป์ระกอบ 46 แนวทาง ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 3 ความเหมาะสม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้น
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบั นำาเสนอตามลำาดบัจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในการ
ทำางาน การบริหารจดัการทรพัยากร และตระหนกั
ถึงคุณค่าและความหมายของงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Jackson - Crossland (2000: 
1692-A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเสรมิ
สรา้งพลงัอำานาจคร ูความรบัผดิชอบของครท่ีูมีตอ่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนการศึกษา
พบว่า การเสริมสร้างพลังอำานาจมีความสัมพันธ์
ความบวกกับความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนและศึกษาต่อพบว่า การเสริมสร้างพลัง
อำานาจครูและความรูส้กึรบัผดิชอบตอ่ผลการเรยีน
ของนักเรียนความสำาคัญต่อบรรยากาศการเรียน
การสอน และช่วยให้ครูเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นใน
ตนเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิตารี  
ภูขามคม (2557: 47-62) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำา การเปลี่ยนแปลง การเสริม
สรา้งพลังอำานาจและบรรยากาศในองคก์ารกบัการ
ดำาเนินงานโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษากาฬสินธุ ์พบว่า บรรยากาศในองค์การ
ตามความ คิดเห็นของ ผู้บริหารและพนักงานครู
โรงเรียน เอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยพฤตกิรรมของผูร่้วมงาน ดา้นสิง่แวดล้อม
ในองคก์ร และดา้นโครงสรา้งองคก์ร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ

ผลการประเมนิความเปน็ไปไดข้องแนวทาง
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้
สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 3 โดยรวมมคีวามเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ
สามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก ่ตระหนกัในความสามารถของตน ตระหนกัถึง
คณุคา่และความหมายของงาน และเทคนคิการแก้
ปัญหา สอดคล้องกับการศึกษาของ Ford (สุวิมล 
สมไชย, 2555: 138-147 ; อ้างอิงมาจาก Ford, 
2009) และ Marc และคนอื่นๆ (2009: 2719-
2729) ซึ่งได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับเสริมสร้างพลัง
อำานาจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการท่ีช่วยให้
ประชาชนต้องให้เขาค้นพบยุทธวิธีที่เป็นการเสริม
สร้างพลังอำานาจเขามากว่าวิธีการช่วยเหลือจาก
วิธีการมูลนิธิเพราะจะไม่เป็นการสร้างให้เขาเกิด
การพึ่งพาตนเองได้เลย คือ ทำาให้เขาเข้าใจในวิธี
การแก้ไขปัญหาหรือการเอาตัวรอดโดยธรรมชาติ
ซึ่งเป็นวิธีการเสริมสร้างพลังอำานาจที่ดีที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรกำาหนดนโยบายสำาหรับ
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้
เป็นการเฉพาะและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
สำาหรับบางองค์ประกอบที่ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากนักเรียนด้วย เช่น การสร้างบรรยากาศใน
การทำางาน อาจเลือกใช้กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไปพร้อมๆ 
กัน เช่น คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ คุณลักษณะมีจิต
สาธารณะ เป็นต้น

1.2 การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการ
จัดการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูเป็น
สำาคัญ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูและให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มใจ

1.3 กจิกรรมในการเสรมิสร้างพลงัอำานาจ
ครูบางกิจกรรม อาจขอความร่วมมือจากคณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการพัฒนา โดยกำาหนด
ขอบเขตของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้
และสามารถป้องกัน แก้ไข และให้การส่งเสริมได้
อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการ
ดำาเนินการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการ
เรียนรู้ภายหลังการดำาเนินการพัฒนาทุกครั้ง เพื่อ
ทราบผลการดำาเนินการ ปัญหา อุปสรรค จากการ
พฒันาและใชเ้ปน็ขอ้มลูสำาหรบัการปรบัปรุงวธิกีาร
หรือแนวทางการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป
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