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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอ านาจการ

ท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และ
คะแนน O-NET และศึกษาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา ตวัอยา่งไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีตั้งในจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 76 โรง 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

ผลการวจิยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการไดรั้บการเพิ่มพูน
ความสามารถมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่วนด้านการได้รับ
ทรัพยากรมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 

ผลการเป รียบ เทียบการเส ริมส ร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามท่ีตั้งและขนาดของโรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมและราย
ดา้นมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จ าแนกตามคะแนน O-NET พบวา่ ใน
ภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบติัแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบวา่ ทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
สอนไม่เพียงพอ โรงเรียนจัดอบรมท่ีซ ้ าซ้อนท าให้ครูไม่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี 
ขอ้เสนอแนะคือ โรงเรียนควรมีการสนบัสนุนทรัพยากรทุกดา้นอยา่งครบถว้น ควรจดัอบรมเท่าท่ี
จ  าเป็น และสาระการอบรมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
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Abstract 
The purposes of this research were to study and to compare the job empowerment of 

the teachers in elementary schools, sorted by the location of the schools, the size of the schools 
and O-NET results. Also, another purpose of this research was to study about the problem and the 
improving method of job empowerment of the teachers in elementary schools.  The samples of 
this research were 76 element schools in Nontaburi province.  The research tools for collecting 
information comprised questionnaire and interview.  

Both the overall result of empowering the elementary school teachers in Nontaburi 
and the individual part of the practice were excellent.  The improving the skill had the highest 
result based on the average; the second highest one was receiving of the information.  However, 
the receiving the resources was the lowest. 

The comparison of the empowerment of the elementary school teachers in Nontaburi, 
sorted by the location and the size of the schools, showed that the overall result and the individual 
part of the practice were not different; the results were not based on the hypothesis. Nevertheless, 
when it was based on the O-Net results, the overall result and the individual part of the practice 
were different at the 0.01 level of significance; these were based on the hypothesis. 

The problem according to the research was that there was the lack of learning 
resources.  Moreover, the schools had the redundant trainings; most of the trainings were held 
during the teaching time causing the teachers not to prepare well for their teaching.  For the 
suggestion of these problems, the schools should support enough learning resources.  The 
trainings should be held only necessarily and related to the teaching. 

 
1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560-2564) ไดใ้ห้ความส าคญัใน
การพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ปรับตวัรองรับกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม เน่ืองจากคน
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ และการศึกษาก็เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันา
คนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีความคิด มีทักษะ มีเจตคติท่ีดี รู้จกัตนเอง รู้จกัชีวิต เข้าใจสังคม มี
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ความสามารถพร้อมท่ีจะปรับตวัไดอ้ยา่งเท่าทนัและสามารถท าประโยชน์ให้กบัสังคมตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็น
คนท่ีมีคุณภาพ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดงันั้น การศึกษาถือไดว้า่เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการสร้างความเจริญในดา้นต่าง 
ๆ เพื่อให้ประเทศชาติมีการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สถาบนัการศึกษาจึงมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงเป็นตวักลางส าคญัท่ีมีหนา้ท่ีในการพฒันาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร โดยผูบ้ริหาร
ยคุใหม่ตอ้งมีการเปล่ียนรูปแบบในการท างาน จากเดิมท่ีให้ความส าคญักบัตนเอง หรือการเป็นผูน้ า
คนเดียวมาเป็นการท างานร่วมกนักบับุคลากรในองค์กร เพราะเป็นวิธีการในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge based Society) ท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายจึงท าให้ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัการแบ่ง
งาน มอบหมายงาน และกระจายความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในองค์กร ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกั
วธีิการในการจูงใจบุคลากร การใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และผูมี้บทบาทส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ก็คือ 
ครู เน่ืองจากครูมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ และให้ค  าแนะน ากบัผูเ้รียน ซ่ึงการท่ีจะท าให้ครูท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเขม้แข็งไดน้ั้น ครูตอ้งมีพลงัอ านาจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือ
เป็นบุคคลส าคญัท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการท างานของครูท่ีสามารถท าให้
ครูจดักระบวนการเรียนการสอน และด าเนินงานการศึกษาให้บรรลุตามความมุ่งหมายของผูเ้รียน
และสถานศึกษา 

เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีก าหนดข้ึนตามโครงสร้างใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 เร่ือง การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขต
พื้ น ท่ี การศึกษ าประถม ศึกษา ซ่ึ งได้ก าหนดให้ส านักงาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษานนทบุ รี                       
แบ่งออกเป็น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จาก 1 ใน 5 องคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่
มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดบัท่ีต ่ากวา่ปริญญาภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษายกเวน้สถานศึกษาของรัฐบางประเภทท่ีมีกฎหมายเฉพาะใหอ้ยูภ่ายใตส้ังกดัอ่ืน 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกอบดว้ยโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีรวม 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางกรวย มีโรงเรียนจ านวน 32 แห่ง ผูบ้ริหารโรงเรียน
จ านวน 55 คน ครูจ านวน 1,294 คน นกัเรียนจ านวน 12,780 คน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดว้ยโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรวม 4 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอปากเกร็ด 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรน้อย มีโรงเรียนจ านวน 64 แห่ง ผูบ้ริหารโรงเรียน
จ านวน 61 คน ครูจ านวน 1,462 คน นกัเรียนจ านวน 16,735 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

การจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี มี
ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา ซ่ึงดูไดจ้ากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัต ่ากว่าเป้าหมายท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรีตั้งไว ้ 

ตารางท่ี  1 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี 
ท่ีมา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ,รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558. 

พบวา่ ในวิชาภาษาไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากวา่เป้าหมาย -7.83 ในวิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ ากว่าเป้าหมาย -14.71 ในวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ ากว่า
เป้าหมาย -16.50ในวิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากวา่เป้าหมาย -16.86 และในวิชาสังคม
ศึกษา คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากวา่เป้าหมาย -9.05  

จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะคน้ควา้เพื่อหาสาเหตุว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจาก
การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูมากน้อยเพียงใด  เน่ืองจากการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
การท างานของครูจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางบวกในการท างานของครูอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น

 

ท่ี 

 

วชิา 

 

เป้าหมาย 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1 ภาษาไทย 60 52.17 -7.83 

2 คณิตศาสตร์ 60 45.30 -14.71 

3 วทิยาศาสตร์ 60 43.50 -16.50 

4 ภาษาองักฤษ 60 43.15 -16.86 

5 สังคมศึกษา 60 50.95 -9.05 
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กระบวนการท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ หรือเกิดโดยตรง
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู ท าใหเ้กิดการพฒันาเพิ่มพูน หรือพฒันาเป็นพลงัความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ี
ดีข้ึน ปรากฏผลออกมาทางความคิด การกระท า และผลงานท่ีเป็นประโยชน์กับบุคคล และ
ส่ิงแวดล้อม จากแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของแคนเตอร์ (Kanter, 1993) กล่าวไวว้่า การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจแก่บุคลากรจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจากลกัษณะส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและยินยอมให้บุคลากรมีการเติบโต การพฒันาตนเอง โดยผูบ้ริหาร
ตอ้งใหบุ้คลากรเขา้ถึงอ านาจ เขา้ถึงโอกาสไดโ้ดยง่ายดว้ยการให้ขอ้มูลข่าวสาร มีการสนบัสนุน ให้
ทรัพยากร ให้โอกาสท่ีเพียงพอ ซ่ึงเช่ือวา่จะท าให้บุคลากรนั้นสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเตม็ศกัยภาพ  

ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู

จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันนทบุรี และแนวทางในการพฒันาท่ีจะท าให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของ

ครู เพื่อจะได้น าผลของการศึกษาไปเป็นข้อมูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งไปใช้การก าหนดนโยบาย และการวางแผน โดยเฉพาะแผนพฒันาบุคลากรสายผูส้อน 

ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นการศึกษาใหเ้กิดคุณภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู จ าแนกตามท่ีตั้งของ

โรงเรียน ขนาดของโรงเรียน และคะแนน O-NET  
3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. โรงเรียนประถมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี แตกต่างกนั มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจ

การท างานของครู แตกต่างกนั 
2. โรงเรียนประถมศึกษาท่ี มีขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน  มีการเสริมสร้าง                  

พลงัอ านาจการท างานของครู แตกต่างกนั 
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3. โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET แตกต่างกนั มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
การท างานของครู แตกต่างกนั 
 

4. ระเบียบวธิีการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ตัวอย่างท่ีใช้ คือ 

โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 76 โรงเรียน ได ้มาจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น
ตามขนาดของโรงเรียน (Stratified random sampling) มีผู ้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) 
ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนละ 1 คน ครู โรงเรียนละ 3 คน รวมเป็นโรงเรียนละ 5 คน โดยมีผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั
ทั้งส้ิน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บและรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
กรอบแนวคิดการวิจัยและหาคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) จากการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อค าถามรายข้อกับผลรวม (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way 
ANOVA (F-test) และทดสอบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe’s Method ส าหรับ
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพนั้ นผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่ อใช้สัมภาษณ์
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงกวา่และต ่ากว่าค่าเฉล่ียระดบัประเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ใชว้ิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 

5. สรุปผลการวจิัย 
ก. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ปรากฏดงัตารางท่ี 2-6 
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ตารางท่ี 2 แสดงการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี (n = 76)  

การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษา 

 

 

 

S.D. 

 

แปลผล 

 

อนัดบั 

1. การสร้างแรงจูงใจ 4.18 .65 มาก 5 

2. การไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ 4.40 .59 มาก 1 

3. การไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน 4.23 .67 มาก 3 

4. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 4.26 .66 มาก 2 

5. การไดรั้บทรัพยากร 4.15 .75 มาก 6 

6. การไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   4.22 .66 มาก 4 

รวม 4.24 .60 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา                            
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.24 , S.D. = .60 )                         
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย                    
ของคะแนนสูงท่ีสุด และรองลงมา คือ การไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ (  = 4.40 , S.D. = .59 ) 
และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (  = 4.26 , S.D. = .66 ) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ต ่าท่ีสุด คือ การไดรั้บทรัพยากร (  = 4.15 , S.D. = .75 ) 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน (n = 76) 

 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สพป.นนทบุรี 
เขต1 

(n = 28) 

สพป.นนทบุรี 
เขต2 

(n = 48) 

 
t 

 
p-value 

 

 

 

S.D. 
 

 

 

S.D.  

1. การสร้างแรงจูงใจ 4.14 .61 4.21 .67 -1.001 .31 

2. การไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ 4.35 .54 4.42 .61 -1.089 .27 

3. การไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน 4.21 .56 4.24 .72 -.418 .67 

4. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 4.24 .59 4.28 .69 -.550 .58 

5. การไดรั้บทรัพยากร 4.10 .73 4.17 .76 -.921 .35 

6. การไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   4.17 .62 4.25 .68 -1.093 .27 

รวม 4.20 .54 4.26 .64 -.955 .34 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนประถมศึกษาท่ี
อยูใ่นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กบัโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยู่
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นมีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการ

เสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามขนาด

ของโรงเรียน (n = 76) 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

df 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

1. การสร้างแรงจูงใจ ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .28 .14 .33 .71 

ภายในกลุ่ม 73 162.63 .43   
รวม 75 162.92 .57   

2. การไดรั้บการเพิ่มพูน
ความสามารถ 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .36 .18 .52 .59 

ภายในกลุ่ม 73 132.70 .35   
รวม 75 133.06 .53   

3. การไดรั้บความช่วยเหลือ
สนบัสนุน 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .31 .15 .35 .70 

ภายในกลุ่ม 73 170.11 .45   
รวม 75 170.42 .60   

4. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .06 .03 .071 .93 

ภายในกลุ่ม 73 166.39 .44   
รวม 75 166.45 .47   

5. การไดรั้บทรัพยากร ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .22 .11 .19 .82 

ภายในกลุ่ม 73 214. 68 .56   
รวม 75 214.91 .67   

6. การไดรั้บความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน   
 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 1.26 .63 1.44 .23 

ภายในกลุ่ม 73 165.63 .43   
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รวม 75 166.90 1.06   
 

รวม 
ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 .27 .13 .37 .69 

ภายในกลุ่ม 73 139.38 .37   
รวม 75 139.65 .50   

 
จากตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมและราย
ดา้นมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามคะแนน O-NET (n = 76) 
 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

คะแนนสูงกวา่
ระดบัประเทศ 
 (n = 28) 

คะแนนต ่ากวา่
ระดบัประเทศ 
 (n = 48) 

 
t 

 
p-value 

 S.D.  S.D.  

1. การสร้างแรงจูงใจ 4.35 .55 4.05 .69 4.613 .00 

2. การไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ 4.55 .51 4.27 .62 4.665 .00 

3. การไดรั้บความช่วยเหลือ
สนบัสนุน 

4.37 .59 4.11 .70 3.861 .00 

4. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 4.41 .55 4.14 .71 4.158 .00 

5. การไดรั้บทรัพยากร 4.30 .71 4.02 .76 3.642 .00 

6. การไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน   

4.38 .60 4.09 .68 4.348 .00 

รวม 4.39 .53 4.12 .63 4.632 .00 
 

จากตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามคะแนน  O-NET พบว่า โรงเรียนประถมศึกษา     
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ท่ีมีคะแนน O-NET  สูงกว่าระดับประเทศกับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET ต  ่ากว่า
ระดับประเทศ ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี                  
ระดบั .01 

ตารางท่ี 6  ปัญหาและแนวทางในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 

ปัญหา จ านวน แนวทางในการเสริมสร้าง จ านวน 
1.การสร้างแรงจูงใจ 
- ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 54 - มีการจดัท ารางวลัเพื่อยกยอ่งเชิดชู

ครูท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น 
36 

2.การไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ 
- ครูไม่มีเวลาในการพฒันาหรือ
เพิ่มพูนความสามารถ เน่ืองจากมีงาน
ทางดา้นเอกสารท่ีมากเกินไป 
- มีการจดัอบรมท่ีซ ้ าซอ้นในช่วงเวลา
ท่ีโรงเรียนมีการเรียนการสอน จึงท า
ใหค้รูไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอน 

61 
 
 

48 
 
 

- ส่งเสริมใหค้รูพฒันาหรือเพิ่มพูน
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
- ควรจดัอบรมเท่าท่ีจ  าเป็น และตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
 

65 
 

42 
 
 
 

3.การไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน 
- ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆจากครู 

37 - ควรเปิดใจยอมรับความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆจากครู 

25 

4.การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

- ขอ้มูลข่าวสารดา้นนโยบายและความ
ชดัเจนในการปฏิบติังานยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ถึง 
 

38 - มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ของโรงเรียนเป็นประจ าอยา่ง
หลากหลายช่องทาง และควรมีพื้นท่ี
รับขอ้มูลป้อนกลบั 

40 

- ครูไม่สนใจขอ้มูลข่าวสาร 
 

53 - ควรกระตุน้ใหค้รูสนใจและ
กระตือรือร้นในการรับขอ้มูล
ข่าวสาร 

37 
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5.การไดรั้บทรัพยากร 

- ทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัการ  เรียน
การสอนไม่เพียงพอ 

71 - โรงเรียนควรมีการสนบัสนุน
ทรัพยากรทุกดา้นอยา่งครบถว้น 

64 

6.การไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- ขาดการสนบัสนุนทุนการศึกษาให้
ครูท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

30 
 

- ควรมีการจดัหาทุนการศึกษาใหค้รู 
เพื่อสนบัสนุนในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

19 

 
ข. ผลการวเิคราะห์ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ 

ปัญหาท่ีพบในการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี คือ ครูในโรงเรียนขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากโรงเรียนมีขนาดใหญ่ 
จึงท าให้ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจกับครูทุกคนเป็นไปได้ยาก ผูบ้ริหารมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ี
ซ ้ าซอ้น ท าให้ครูเกิดความสับสนปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง ครูบางคนไม่ประสงคท่ี์จะรับการมอบหมาย
หน้าท่ี เพราะกลวัวา่จะไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ครูไม่สามารถ
เดินทางไปอบรมได ้เน่ืองจากครูตอ้งท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน โรงเรียนขาดอตัราก าลงั ท าให้
ชัว่โมงในการสอนของครูมาก การประชุมเพื่อช้ีแจงอย่างละเอียดจึงเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก ในการ
จดัท าเอกสารข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน จ าเป็นตอ้งใช้เวลาในการรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก การส่ือสารผ่านหัวหน้าหรือบุคคลอ่ืนอาจจะท าให้
ขอ้มูลคลาดเคล่ือน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมใน
การให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบแก่ครู มิฉะนั้นอาจจะท าให้เกิดความไม่พอใจและน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ได ้การจดัสรรงบประมาณเพื่อให้ครูใชใ้นการจดักิจกรรมประกอบการสอนไม่เพียงพอ และ
ไม่ยุติธรรม ครูขาดความรู้ และทกัษะในการใช้ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอน ผูบ้ริหารไม่เปิด
โอกาสใหค้รูไดเ้ลือกท างานในส่ิงท่ีครูถนดั และมีความสามารถ 

แนวทางในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี คือ ผูบ้ริหารควรให้ความเช่ือมัน่แก่ครู เม่ือครูมีการใช้ความรู้ ความสามารถ หรือ
วธีิการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มีการยกยอ่งชมเชยครูท่ีมีความรับผิดชอบดว้ยความจริงใจ 
มอบของขวญัในโอกาสพิเศษ เพื่อสร้างก าลงัใจให้ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ ควรเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรร่วมกนัเสนอแนะแนวทางในแกปั้ญหา การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน ท า
ให้ครูสามารถปฏิบติังานดว้ยความคล่องตวั รวดเร็ว และสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โรงเรียนมี
การเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายในเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองใหม่หรือเร่ืองท่ีครูส่วนใหญ่มีความ
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สนใจ ควรสนบัสนุนใหค้รูไดมี้โอกาสเรียนรู้งานใหม่ โดยจดัใหมี้ท่ีครูปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า เม่ือ
เกิดปัญหาในการท างาน ผูบ้ริหารควรร่วมรับผิดชอบ ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ และร่วมกัน
แกปั้ญหาจนงานส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ควรแจง้ขอ้มูลข่าวสารโดยการใช้หนงัสือเวียน บนัทึกขอ้ความ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อไม่ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร 
ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ครู หากเป็นขอ้มูลป้อนกลบัในทางท่ี
ดี จะท าใหค้รูเกิดก าลงัใจในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี แต่ถา้เป็นขอ้มูลป้อนกลบัในทางลบ ผูบ้ริหาร
ใชว้ธีิการท่ีไม่เหมาะสมอาจจะท าใหเ้กิดความไม่พอใจและน าไปสู่ความขดัแยง้ได ้ควรมีการส ารวจ
ความต้องการ และจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างเพียงพอและมีความยุติธรรม 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีตามความรู้ ความถนดัและความสนใจโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการส ารวจความต้องการของครู เพื่อการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความชอบ ความถนดั และออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

6. การอภิปรายผล 
จากการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา                            

จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการได้รับการเพิ่มพูน
ความสามารถมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด จากขอ้คน้พบน้ีแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ 
โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับการได้รับการเพิ่มพูนความสามารถว่า เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอนและในการปฏิบัติงาน ให้
โอกาสครูไดรั้บการเขา้ร่วมประชุม การอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ ให้โอกาสครูไดล้าศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาความรู้ ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อ
พฒันาตนเองและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติแห่ง
ความเป็นพลเมืองดีของสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างอ านาจในองคก์ารของ แคน
เตอร์ (Kanter, 1993) การท่ีผูบ้ริหารให้โอกาสสมาชิกไดรั้บการอบรม สัมมนา การเขา้ร่วมประชุม
วิชาการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการให้ทุนและอนุญาตให้ ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน อนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และตอ้งมี
การกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพราะวทิยาการสมยัใหม่มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  

รองลงมา คือ ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร เป็นการด าเนินการของโรงเรียนเพื่อให้ครู
เกิดความ รู้ ความ เช่ี ยวชาญและทักษะต่าง ๆ  เพิ่ มมาก ข้ึน  การแจ้งถึ งการเป ล่ียนแปลง                    
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ทิศทางอนาคตของโรงเรียนและข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตดัสินใจของโรงเรียน การจดัให้มี              
การประชุมครูเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครูในการน ามาปรับปรุงการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับ                 
อญัญา  เป่ียมประถม (2553, น. 16) การให้ขอ้มูลป้อนกลบั เป็นการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารและ
ผูใ้ต้บังคบับัญชาถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบนั เป้าหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบว่าตนนั้นมีผลการปฏิบติังานเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ ตรงตาม
เป้าหมาย  ขององค์การหรือไม่  และจะต้องแก้ไขการท างานในส่วนใดบ้าง ทั้ งน้ีย ังช่วยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ ตระหนกัในตนเอง และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีดว้ย เพื่อน าไปสู่
การพฒันาปรับปรุง และเพิ่มผลการปฏิบติังานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์การ สอดคลอ้งกบั รา
เวน และกรุกลนัสกี (1975, p. 177) กล่าวไวว้า่ พลงัอ านาจน้ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการข่าวสารน้ี 

ในขณะเดียวกนั พบวา่ ดา้นการไดรั้บทรัพยากร มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะ
การจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของแต่ละโรงเรียน จึง
ท าให้ได้รับทรัพยากรอย่างจ ากัด ซ่ึงทรัพยากรนั้ นถือว่าเป็นตัวกลางท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การ
ด าเนินการในการจดัการศึกษาประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดร้ะบุไวใ้นหมวด 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ให้มีทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ 
การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศ มาใช้จัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ พรเทพ รัตนติสร้อย (2556, น. 14) กล่าวว่า 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความส าคญัในการบริหารโรงเรียน เพราะวา่ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็น
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนส่งเสริม กระตุน้ให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่นเดียวกบั เอกกมล เยาวนา (2552, น. 9-10) กล่าวว่า ทรัพยากร
เป็นปัจจยัพื้นฐานในการบริหารจดัการ เป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันาองค์กรให้มีคุณภาพ 
ช่วยให้ระบบการบริหาร จดัการทนัสมยั อิสระ และคล่องตวั ช่วยให้การวิเคราะห์ และตดัสินใจใน
การบริหารจดัการเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมอทท ์(1972) กล่าววา่ การจดัการ
ศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้ น สถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับความ
เจริญกา้วหน้าและความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉาพะการเรียนการสอน ควรมีนวตักรรมและส่ือ
การสอนใหม่ๆ มีการค้นคว้าและพัฒนาส่ือการสอน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาดร่มร่ืน เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศทางวชิาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
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ผลการเป รียบ เทียบการเส ริมส ร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามคะแนน O-NET พบวา่ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน 
O-NET สูงกวา่ระดบัประเทศกบัโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ ใน
ภาพรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านการได้รับการเพิ่มพูนความสามารถมีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัมากท่ีสุด ซ่ึงโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET  สูงกวา่ระดบัประเทศมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของ
ครู ด้านการไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถมากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET ต ่า
กว่าระดับประเทศ อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET สูงกว่า
ระดบัประเทศให้ความส าคญัในการสนบัสนุนให้ครูเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ
ท างาน โดยการให้โอกาสครูได้รับการเข้าร่วมประชุม การอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการอย่าง
สม ่าเสมอ สอดคล้องกบั เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2555, น. 67-70) กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาควรไดรั้บการพฒันา โดยก าหนดให้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แสดงว่าเป็นภารกิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมและพฒันาความสามารถ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การนิเทศ 
การส่งเสริมสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ และส่งเสริมใหส้ร้างผลงานทางวชิาการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและก าหนดนโยบาย 
วางแผนในการปฏิบติังาน แผนกลยุทธ์ แผนพฒันาบุคลากร และปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน 
โดยใหมี้ความชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2) จากการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูมีผลต่อคะแนน                
O-NET ดงันั้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารโรงเรียน
มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู ถา้ครูไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานสูงจะ
ท าให้ครูมีความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และผล
การทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อีกดว้ย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี ควรให้ความส าคญัในการสนบัสนุนให้ครูเพิ่มพูน
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ความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน พฒันาความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และ
ใชค้วามรู้ ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ ควรให้โอกาสครูไดรั้บการเขา้ร่วมประชุม 
การอบรม หรือการสัมมนาทางวชิาการ และใหโ้อกาสลาศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อพฒันาตนเอง 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน 

2) จากการศึกษาพบว่า ด้านการได้รับทรัพยากรมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดังนั้ น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี ควรให้ความส าคญัในการสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานใหส้ามารถด าเนินงานในองคก์ารใหป้ระสบผลส าเร็จ และควร
จดัสรรงบประมาณเพื่อซ้ือเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นให้ครูไดมี้การฝึกฝน เรียนรู้ โดยเนน้ท่ีความคุม้ค่ากบั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) จากผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู จ าแนกตาม
คะแนน O-NET พบวา่ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET สูงกวา่ระดบัประเทศกบัโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีคะแนน O-NET ต  ่ากวา่ระดบัประเทศมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครู 
ในภาพรวมและรายด้านท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีคะแนน  O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูมากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมี
คะแนน O-NET ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ และดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ ดา้นการไดรั้บการ
เพิ่ มพูนความสามารถ ดังนั้ น  ผู ้บ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี มีคะแนน  O-NET ต  ่ ากว่า
ระดับประเทศควรให้ความส าคญัในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู และส่งเสริม
สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการเพิ่มพูนความสามารถ โดยการให้โอกาสไดรั้บการอบรม สัมมนา การเขา้
ร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการอนุญาตให้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาในเชิงลึกเน้นการวิจยัเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาในการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างานของครู 

2) ควรศึกษาการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจการท างานของครู เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนอ่ืน ๆ 
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