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บทค ัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐจ านวน (311 คน)  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนจ านวน (351 คน)   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเร่ืองภาวะผู้น าของของ Bolman และ Deal (2017) มีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s alpha reliability co-efficiency) 
เท่ากับ 0.95  ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐเห็นว่าตนได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานอยู่
ในระดับมาก ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency)  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.08 ส่วนการตัดสินใจ (Decision making) มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 ส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน มีการได้รับการยอมรับทางสังคม (Status) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ 4.09 ด้านผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจใน
การท างานเป็นไปในทางเดียวกัน (SD = 0.34-0.56)  

 

ค  าส าคญั: การเสริมสร้างพลังอ านาจ, 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 
การจัดการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2441  รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการ

จัดการอาชีวศึกษา มาต้ังแต่แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีได้ก าหนดเป้าหมายของแผนฉบับนี้ คือจะผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ลดความยากจน และลดความเหล่ือมล้ า นโยบายรัฐบาลในยุคปัจจุบันด้านการปฏิรูปการศึกษา เล็งเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยเฉพาะก าลังคนสายวิชาชีพถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญย่ิงในการพัฒนาศักยภาพของประเทศได้อย่างย่ังยืน ดังนั้นอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าส่ัง 
ท่ี 8/2559 เร่ือง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา ค าส่ัง คสช.ท่ี 8/2559) 

การเพิ่มศักยภาพครูโดยใช้แนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจการท างานในตนเองและแนวคิดการสร้างเสริมพลังอ านาจในการ
ท างานให้เกิดมโนทัศน์ท่ีดีต่อการท างาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานซ่ึงกันและกัน โดยมี ผู้อ านวยการสถานศึกษา คอย
กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน เอ้ือประโยชน์ มีกระบวนการท างานท่ีเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมและ มีการสร้างสรรค์คุณภาพของผลงานของ
การท างานในด้านความพึงพอใจ และความเช่ียวชาญในการท างาน (Terry, 1999: 4) การสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูจะ
ก่อให้เกิดความยึดมั่นผูกพันและท าให้ครูมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน อันส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน บทบาทของครูผู้สอนโดยการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียน 
ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้านซ่ึงเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดข้ึนได้
ต้องอาศัยความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นส าคัญ (กมลภพ แก้วศรี, 2559) 

การศึกษาวิจัยเพื่อหาเหตุผลของการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอน  ผู้อ านวยการเป็นตัวการ
ส าคัญในการสร้างเสริมพลังอ านาจให้กับครูเพื่อให้ครูท าหน้าท่ีอย่างเข้มแข็งจริงจัง มีพลังอ านาจในการท างาน ครูต้องได้รับการ
สนับสนุนท้ังปัจจัยและกระบวนการเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายท้ังในด้านผู้เรียนและสถานศึกษา (Lee;& 
Reigulte, 1994: 62) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ ซ่ึงหากผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ใช้การสร้าง
เสริมพลังอ านาจได้ส าเร็จ ครูจะมีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวัง (มนตรี จุฬาวัฒนฑล, 2543 : 38)  ซ่ึงประกอบไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
วิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจจะศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูผู้สอนระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิัย 
ศึกษาการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

และภาคเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑล เท่านั้น 
 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนจ านวน 4,036 คน จาก 102 สถานศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จ านวนตัวอย่าง 311 ราย และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน จ านวน 351 ราย แล้ว
ท าการสุ่มตัวอย่างมีข้ันตอน (Stratified simple random sampling) โดยสุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน แล้วจึง
สุ่มครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
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เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจใน

การท างานของครู(The Relationship between and empowerment at Vocational School in Thailand) แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอน
ท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และ ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานมีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s alpha reliability co-efficiency) 
เท่ากับ 0.91 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลผลของค่าเฉล่ีย ดังใน 

 

ตารางที ่1 มาตรวัดและการแปลผลของค่าเฉล่ีย 
ระดับ ค่าเฉล่ีย มาตรวัด การแปลผล 

5 4.50 – 5.00 มากที่สุด มากที่สุด 

4 3.50 – 4.49 มาก มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย น้อย 

1 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด น้อยที่สุด 
 

สถิติที่ใชใ้นการวจิยั  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติ t เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4 
 

ผลการวจิยั 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอนโดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตามการรับรู้ของครูผู้สอน 

 

ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐเห็นว่าตนได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานอยู่ใน
ระดับมาก ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency)  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.08 ส่วนการตัดสินใจ (Decision making)    
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 ส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน เห็นว่าสถานนะการได้รับการยอมรับทางสังคม 
(Status) มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.09 ด้านผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการได้รับการสร้าง
เสริมพลังอ านาจในการท างานเป็นไปในทางเดียวกัน (SD = 0.34-0.56)  
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาครัฐ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภาคเอกชน 

การสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอน M SD ระดับ M SD ระดับ 

1.การตัดสินใจ (Decision making) 3.96 .44 มาก 3.97 .34 มาก 
2.การเจริญเติมโตทางวิชาชีพ (Professional growth) 4.04 .45 มาก 4.04 .43 มาก 
3.สถานะการได้รับการยอมรับทางสังคม (Status)   4.04 .43 มาก 4.09 .40 มาก 

4.ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency)    4.08 .46 มาก 4.05 .56 มาก 
5.ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy   4.03 .46 มาก 4.04 .47 มาก 
6. ผลกระทบ (Impact)     4.02 .45 มาก 3.96 .46 มาก 

 n=311 n=351 
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การอภปิรายผลการวจิยั 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานของครูผู้สอนโดยผู้อ านวยการ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เห็นว่าตนได้รับการ
สร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานอยู่ในระดับมาก ความมีประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency)  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.08 
ครูผู้สอนรับรู้ว่าตนเองมีทักษะ มีความสามารถในการช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการท่ีจะสร้างหลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลส าหรับผู้เรียน สามารถเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
และ ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)  ครูท่ีมีต่อความเป็นอิสระในการท่ีจะตัดสินใจในสภาวะท่ีเก่ียวข้อง
กับการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของโทมัสและเวลเฮ้าส์  (Thomas and Velthouse,1997, p. 18-23) และสปรีสเซอร์ 
(Spreizer, 1997) ท่ีต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ความหมายของงานรับรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง สามารถตัดสินใจเอง
ได้และรับรู้ว่าตนเองมีส่วนท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้จัก คุณค่าของตนเอง เพิ่มสมรรถนะของ
ตนเอง และเกิดความพึงพอใจในงานการให้ความชัดเจนในบทบาทและหน้าท่ี  การสร้างทีมงาน การสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน การให้อิสระแก่ทีมงานในการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลสารสนเทศการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันและการ
สร้างระบบการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกับสก๊อตและเจฟเฟ่  (Scott & Jaffe , 1991 , p. 20 –30) ท่ีได้กล่าวว่า การสร้างทีมงาน 
ส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการเสริมพลังอ านาจในองค์กร เทคนิคท่ีจะส่งเสริมการท างานเป็นทีม คือ การวางระบบการท างานท่ีเอ้ือ
ต่อการประสานสัมพันธ์กัน การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการท างาน การกระตุ้นให้แรงจูงใจและสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น และเมื่อเกิดทีมงานข้ึนแล้ว ส่ิงท่ีทีมงานต้องการได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหาร ก็คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 
ส่วนการตัดสินใจ (Decision making) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 อาจเป็นเพราะ ครูไม่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ครู
ขาดการคิดอย่างอิสระ ครูต้องท าตามกรอบท่ีทางสถานศึกษามอบหมาย ส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน เห็นว่า
สถานนะการได้รับการยอมรับทางสังคม (Status) มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.09 สถานภาพในการท างานของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน
ต้องได้รับการยอมรับในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ช้อร์ทลไรน์ฮาร์ท (Short and Rinehart 1992: 951) ท่ีว่าครูได้รับ
การยอมรับ ได้รับเกียรติ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ ด้าน
ผลกระทบ (Impact) มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 3.96 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจในการท างานเป็นไป
ในทางเดียวกัน (SD = 0.34-0.56) ผลกระทบต่อครูในด้านต่างๆ มีความส าคัญกับการสร้างเสริมอ านาจในการท างาน ส่ิงท่ีสะท้อน
จากตัวครู การท่ีครูมีส่วนร่วมในการบริหารท าให้ครูได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นและสนองตอบนโยบายการบริหารด้วยความ
เข้าใจ (Blasé and Blasé 1994 : 44-50)  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร ั้งต่อไป 
1.  ควรท าการศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้น าของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการด าเนินงานปฏิรูประบบการท างานของครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังของรัฐบาลและเอกชน 
3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐบาลและ

อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในต่างจังหวัด 
4. ควรมีการศึกษาการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
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