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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ศกึษาสภาพการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจการท างาน
ทีม่ปีระสทิธผิลของครู 2) เพื่อสรา้งกลยุทธข์องผูบ้รหิารในการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจการท างาน
ทีม่ปีระสทิธผิลของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5    
3) เพือ่ประเมนิกลยุทธข์องผูบ้รหิารในการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจการท างานทีม่ปีระสทิธผิลของ
คร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยั
แบบผสมผสาน ประกอบดว้ย การวจิยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การวเิคราะหเ์อกสาร และ การ
สมัภาษณ์ ส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง คอื 
คร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 จ านวน 335 คน สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
วเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ก าหนดกลยุทธจ์ากการสนทนากลุ่มโดยใช้
รปูแบบของ SWOT Matrix และประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธจ์ากผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ผลการวจิยั พบว่า  

1. สภาพการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจคร ูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก องคป์ระกอบ 
ทีม่คี่าต ่าสุด และมคีวามจ าเป็นในการก าหนดกลยุทธม์ ี3 องคป์ระกอบ คอื การสรา้งแรงจงูใจ 
การสรา้งภาวะผูน้ า และการสรา้งทมีงาน 

2. กลยุทธข์องผูบ้รหิารในการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจการท างานทีม่ปีระสทิธผิลของ 
คร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 ประกอบดว้ย 3  
กลยุทธห์ลกั คอื กลยุทธก์ารสรา้งแรงจงูใจ กลยุทธก์ารสร้างภาวะผูน้ า และกลยุทธ์การสรา้ง
ทมีงาน 

    3.  ผลการประเมนิกลยุทธด์า้นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิและผูป้ฏบิตั ิในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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ABSTRACT 
 

 The research aims to 1) study the current state of teacher empowerment for 
effective work. 2) create A Strategy for Executives to effective empowerment of 
teachers under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5. And  
3) evaluate the Strategy for Executives to effective empowerment of teachers under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5. Mixed methods 
employed qualitative research, which consisted of documentary studies and interviews 
and the questionnaires were used as quantitative research. Population was 335 
teachers under Nakhon Ratchasima primary educational service area office 5. Statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation and analyzed of strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats. The specified strategies by using the SWOT 
matrix were from focus group discussion. Evaluated appropriateness, possibility, and 
usefulness of strategy from the experts and practitioners. 

  The research found that:  
  1. The effective empowerment of teacher conditions in the overall was in a 

very high level. When considering the lowest factor and the necessity; it revealed that 
there were 3 factors; those were motivation, leadership, and team building. 

  2. Strategy for Executives to effective empowerment of teachers under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5. consisted of 3 main 
strategies: motivation, leadership, and team building. 

  3. The Strategy evaluation results of appropriateness, possibility, and usefulness in 
overall was in the highest level. 
 

 


