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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการได้รับการสร้ างเสริ มพลั งอ านาจในการท างานของครู ผู้ สอนในสถานศึ กษา
อาชี วศึ กษาภาครั ฐและภาคเอกชน กลุ่ มตั วอย่ างคื อ ครู ผู้ สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครั ฐจ านวน (311 คน) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนจ านวน (351 คน) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ น
แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้ น าของของ Bolman และ Deal (2017) มี ค่าความเชื่ อมั่ น (Cronbach’s alpha reliability co-efficiency)
เท่ากับ 0.95 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐเห็นว่าตนได้รับการสร้ างเสริ มพลั งอ านาจในการท างานอยู่
ในระดับมาก ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency) มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ 4.08 ส่ วนการตั ดสิ นใจ (Decision making) มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 ส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชี วศึ กษาภาคเอกชน มี การได้ รั บการยอมรั บทางสั งคม (Status) มี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุดคือ 4.09 ด้านผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่ อการได้ รั บการสร้ างเสริ มพลั งอ านาจใน
การทางานเป็นไปในทางเดียวกัน (SD = 0.34-0.56)
ค าสาค ญ
ั : การเสริมสร้างพลังอานาจ, การรับรู้ของครูผู้สอน

Abstract
The purposes of this research were (1) to study level of teacher empowerment by directors of
government and private vocational colleges, (2) to compare mean scores of teacher empowerment of directors
of government and private vocational colleges, and (3) to find relationship teacher empowerment sub-variables.
The samples of this study included of teachers of government (311) and private (351) vocational colleges and the
total was 662. Stratified and simple random sampling techniques were used. Teacher empowerment
questionnaire was used for data collection. The questionnaires were permitted for used by Short และ Rinehart
(1992) and had reliabilities of 0.92-0.93. The research results revealed as follows. (1) Teachers rated their teacher
empowerment by directors of government and private vocational colleges at the high level. (2) Two sub-variables
(self-efficiency and impact) of teacher empowerment by directors of government and private vocational colleges
were significant differences (p<0.05). Finally, (3) there were significant relationships between teacher
empowerment sub-variables (p<0.05).
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บทน า
การจัดการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคั ญของการ
จัดการอาชีวศึกษา มาตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้กาหนดเป้าหมายของแผนฉบับนี้ คือจะผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้า นโยบายรัฐบาลในยุคปัจจุบันด้านการปฏิรูปการศึ กษา เล็ งเห็ นถึ งการพั ฒนาทรั พยากร
มนุษย์โดยเฉพาะกาลังคนสายวิชาชีพถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่ง
ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา คาสั่ง คสช.ที่ 8/2559)
การเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้แนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจการทางานในตนเองและแนวคิดการสร้างเสริมพลั งอ านาจในการ
ทางานให้เกิดมโนทัศน์ที่ดีต่อการทางาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานซึ่งกันและกัน โดยมี ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา คอย
กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน เอื้อประโยชน์ มีกระบวนการทางานที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมและ มีการสร้างสรรค์คุณภาพของผลงานของ
การทางานในด้านความพึงพอใจ และความเชี่ยวชาญในการทางาน (Terry, 1999: 4) การสร้างเสริมพลั งอ านาจในการท างานของครู จะ
ก่อให้เกิดความยึดมั่นผูกพันและทาให้ครูมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในงาน ทาให้เกิดขวัญและก าลั งใจใน
การทางาน อันส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน บทบาทของครู ผู้ สอนโดยการให้ การศึ กษาที่ มี คุณภาพแก่ นั กเรี ยน
ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกๆด้านซึ่ งเหตุ การณ์ เหล่ านี้ จะเกิ ดขึ้ นได้
ต้องอาศัยความสามารถของครูในการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับนั กเรียนเป็นสาคัญ (กมลภพ แก้วศรี, 2559)
การศึกษาวิจัยเพื่อหาเหตุผลของการได้รับการสร้างเสริมพลังอานาจในการท างานของครู ผู้ สอน ผู้ อ านวยการเป็ นตั วการ
สาคัญในการสร้างเสริมพลังอานาจให้กับครูเพื่อให้ครูทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งจริ งจั ง มี พลั งอ านาจในการท างาน ครู ต้องได้ รั บการ
สนับสนุนทั้งปัจจัยและกระบวนการเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายทั้งในด้ านผู้ เรี ยนและสถานศึ กษา (Lee;&
Reigulte, 1994: 62) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ ซึ่งหากผู้อานวยการสถานศึกษาได้ ใช้ การสร้ าง
เสริมพลังอานาจได้สาเร็จ ครูจะมีคุณลักษณะตามที่คาดหวัง (มนตรี จุฬาวัฒนฑล, 2543 : 38) ซึ่งประกอบไปด้ วย คุ ณธรรม จริ ยธรรม
วิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้ วิ จั ยจึ งมี
ความสนใจจะศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจของครูผู้สอนระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึ กษาภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน

วัตถุประสงค์ในการวิจ ัย
ศึกษาการได้รับการสร้ างเสริมพลังอานาจในการทางานของครูผู้ สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครัฐ และภาคเอกชน

ขอบเขตของการวิจ ัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจของครูผู้สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครั ฐ
และภาคเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑล เท่านั้น
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผู้ สอนจ านวน 4,036 คน จาก 102 สถานศึ กษาที่ เป็ นสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ผู้ วิ จั ยก าหนดจ านวนตั วอย่ างโดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จานวนตัวอย่าง 311 ราย และสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาคเอกชน จ านวน 351 ราย แล้ ว
ทาการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน (Stratified simple random sampling) โดยสุ่มสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครั ฐและภาคเอกชน แล้ วจึ ง
สุ่มครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
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เครือ่ งมือทีใ่ ช ้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสารวจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาและการได้รับการสร้างเสริมพลั งอ านาจใน
การทางานของครู(The Relationship between and empowerment at Vocational School in Thailand) แบ่งเป็ น 2 ตอนคื อ ตอน
ที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมี ลั กษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ (Checklist) และ ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการสร้างเสริมพลังอานาจในการทางานมีค่าความเชื่ อมั่ น (Cronbach’s alpha reliability co-efficiency)
เท่ากับ 0.91 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้กาหนดการแปลผลของค่าเฉลี่ย ดังใน
ตารางที่ 1 มาตรวัดและการแปลผลของค่าเฉลี่ย
ระดับ
5
4
3
2
1

ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

มาตรวัด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การแปลผล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สถิติท ี่ใช้ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติ t เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4

ผลการวิจยั
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับการสร้างเสริมพลังอานาจในการทางานของครูผู้สอนโดย
ผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตามการรับรู้ของครูผู้สอน

การสร้างเสริมพลังอานาจในการทางานของครูผู้สอน
1.การตัดสินใจ (Decision making)
2.การเจริญเติมโตทางวิชาชีพ (Professional growth)
3.สถานะการได้รับการยอมรับทางสังคม (Status)
4.ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency)
5.ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy
6. ผลกระทบ (Impact)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาครัฐ
M
SD
ระดับ
3.96 .44
มาก
4.04 .45
มาก
4.04 .43
มาก
4.08 .46
มาก
4.03 .46
มาก
4.02 .45
มาก
n=311

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาคเอกชน
M
SD
ระดับ
3.97 .34
มาก
4.04 .43
มาก
4.09 .40
มาก
4.05 .56
มาก
4.04 .47
มาก
3.96 .46
มาก
n=351

ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐเห็นว่าตนได้รับการสร้ างเสริ มพลั งอ านาจในการท างานอยู่ ใน
ระดับมาก ความมีประสิ ทธิ ภาพของตนเอง (Self-efficiency) มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ 4.08 ส่ วนการตั ดสิ นใจ (Decision making)
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 ส่วนครู ผู้ สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาคเอกชน เห็ นว่ าสถานนะการได้ รั บการยอมรั บทางสั งคม
(Status) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.09 ด้านผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 ครู ผู้ สอนมี ความคิ ดเห็ นต่ อการได้ รั บการสร้ าง
เสริมพลังอานาจในการทางานเป็ นไปในทางเดียวกั น (SD = 0.34-0.56)
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การอภิปรายผลการวิจยั
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับการสร้างเสริมพลั งอ านาจในการท างานของครู ผู้ สอนโดยผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ผลการวิ จั ยพบว่ าครู ผู้ สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครั ฐ เห็ นว่ าตนได้ รั บการ
สร้างเสริมพลังอานาจในการทางานอยู่ในระดับมาก ความมีประสิ ทธิ ภาพของตนเอง (Self-efficiency) มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ 4.08
ครูผู้สอนรับรู้ว่าตนเองมีทักษะ มีความสามารถในการช่วยผู้ เรี ยนให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ มี ความสามารถในการที่ จะสร้ างหลั กสู ตรที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสาหรับผู้เรียน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ และมี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนได้
และ ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ครูที่มีต่อความเป็ นอิ สระในการที่ จะตั ดสิ นใจในสภาวะที่ เกี่ ยวข้ อง
กั บการท างาน สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของโทมั สและเวลเฮ้ า ส์ (Thomas and Velthouse,1997, p. 18-23) และสปรี สเซอร์
(Spreizer, 1997) ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ความหมายของงานรับรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง สามารถตั ดสิ นใจเอง
ได้และรับรู้ว่าตนเองมีส่วนทาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ท าให้ ผู้ ปฏิ บั ติรู้ จั ก คุ ณค่ าของตนเอง เพิ่ มสมรรถนะของ
ตนเอง และเกิ ดความพึ งพอใจในงานการให้ ความชั ดเจนในบทบาทและหน้ าที่ การสร้ างที มงาน การสร้ างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน การให้อิสระแก่ทีมงานในการปฏิบัติงาน การให้ ข้ อมู ลสารสนเทศการสร้ างความสั มพั นธ์ และค่ านิ ยมร่ วมกั นและการ
สร้างระบบการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกั บสก๊ อตและเจฟเฟ่ (Scott & Jaffe , 1991 , p. 20 –30) ที่ ได้ กล่ าวว่ า การสร้ างที มงาน
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการเสริมพลังอานาจในองค์กร เทคนิคที่จะส่งเสริมการท างานเป็ นที ม คื อ การวางระบบการท างานที่ เอื้ อ
ต่อการประสานสัมพันธ์กัน การฝึ กอบรมสร้ างเครื อข่ ายในการท างาน การกระตุ้ นให้ แรงจู งใจและสนั บสนุ นงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จาเป็น และเมื่อเกิดทีมงานขึ้นแล้ว สิ่งที่ทีมงานต้องการได้รับการแบ่งปั นจากผู้ บริ หาร ก็ คือ ความรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของร่ วม
ส่วนการตัดสินใจ (Decision making) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 อาจเป็ นเพราะ ครู ไม่ มี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจในการท างาน ครู
ขาดการคิดอย่างอิสระ ครูต้องทาตามกรอบที่ทางสถานศึกษามอบหมาย ส่วนครู ผู้ สอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาคเอกชน เห็ นว่ า
สถานนะการได้รับการยอมรับทางสังคม (Status) มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ 4.09 สถานภาพในการท างานของครู อาชี วศึ กษาภาคเอกชน
ต้องได้รับการยอมรับในการทางาน สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ ช้ อร์ ทลไรน์ ฮาร์ ท (Short and Rinehart 1992: 951) ที่ ว่ าครู ได้ รั บ
การยอมรับ ได้รับเกียรติ ได้ รั บการสนั บสนุ นจากผู้ ร่ วมงานและผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในภาพลั กษณ์ ของความเป็ นมื ออาชี พ ด้ าน
ผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.96 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการได้ รั บการสร้ างเสริ มพลั งอ านาจในการท างานเป็ นไป
ในทางเดียวกัน (SD = 0.34-0.56) ผลกระทบต่อครูในด้านต่างๆ มีความส าคั ญกั บการสร้ างเสริ มอ านาจในการท างาน สิ่ งที่ สะท้ อน
จากตัวครู การที่ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทาให้ครูได้มี โอกาสสะท้ อนความคิ ดเห็ นและสนองตอบนโยบายการบริ หารด้ วยความ
เข้าใจ (Blasé and Blasé 1994 : 44-50)

ข้อ เสนอแนะในการวิจ ัย ครั้งต่อ ไป
1. ควรทาการศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้นาของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บการดาเนินงานปฏิรู ประบบการทางานของครูในวิ ทยาลัยอาชี วศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานปฏิรูปการศึ กษาของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาทั้ งของรั ฐบาลและ
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในต่างจังหวั ด
4. ควรมีการศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการดาเนิ นงานปฏิ รู ปการศึ กษาของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาของรัฐบาล
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