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บทคัดย่อ 
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรม           
การเป็นสมาชิกที่ดีในสถานศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา          
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษา 
และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี         
ในสถานศึกษา สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้           
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่  และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 336 คน            
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า             
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่
การให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสู่งสุด รองลงมา คือ มอบหมายอ านาจหน้าที่
และให้ข้อมูลย้อนกลับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การฝึกอบรมและการพัฒนา ส าหรับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่พฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และการค านึงถึงผู้อ่ืน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
 2) ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันและอยู่ในสถานศึกษา            
ที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจไม่แตกต่าง ส าหรับผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า ครูที ่มีประสบการณ์สอนต่างกันและอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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 3) การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง  
 
ค ำส ำคัญ : การเสริมสร้างพลังอ านาจ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the empowerment and 
good membership behavior of schools, 2) compare the empowerment in the schools 
and the good membership behavior of the schools classified by experience and school 
sizels, and 3) study the relationship between the empowerment and good membership 
behavior of the schools under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service 
Area Office. The sample used in this study consisted of teachers working under the 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office. The sample size was 
obtained using Krejcie and Morgan’s table. There were 336 respondents which were 
selected by stratified sampling. The research tool was a five-level rating scale 
questionnaire with a reliability level of 0.98. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA and Pearson's product moment 
correlation coefficient.  
 The research findings were as follows: 
 1) The empowerment of the school administrators, was, overall at a high 
level. The highest mean was the clarification of responsibilities, followed by delegation of 
authoritiy and data feedback. The lowest mean was the training and development. The 
good membership behavior of the teachers in the schools, was also, overall at a high 
level. The highest mean was the toleration, followed by helpfulness and consideration. 
The least was the collaborative behavior. 
 2) The comparisons of the empowerment for the school administrators 
and the good membership behavior of the schools classified by experience, and by 
school size revealed that there were no significant differences in the empowerment 
in the view of the teachers. The good membership behavior of the schools classified 
by experience, and by school size also revealed that there were no significant 
differences in the good membership behavior in the view of the teachers. 
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 3) The relationship between the empowerment and the good membership 
behavior of schools had a high positive correlation  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการจากแบบเดิมที่เน้นการกระจายอ านาจไว้ในส่วนกลางไปสู่การบริหารแบบกระจาย
อ านาจ โดยเฉพาะมาตร 39 ก าหนดให้สาระส าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพ่ือให้การศึกษาสร้างคน           
และสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศัยอ านาจตามมาตรา 5  
และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 6 ข้อ ซึ่งมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกัน
สถานศึกษาโดยตรง 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ 20 งาน 
ด้านงบประมาณ 22 งาน ด้านการบริหารงานบุคคล 20 งาน และด้านการบริหารงานทั่วไป 22 งาน 
ข้อ 2 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ 1 ให้ค านึงถึงหลักการ 8 ประการ 
คือ 1) ความพร้อม 2) ความสอดคล้อง 3) ความเป็นเอกภาพ 4) ความเป็นอิสระ 5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
6) มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา 7) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา และ            
8) เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น  ๆ และข้อ 3 การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 1 เรื่องใดจะก าหนดให้คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบการกระจายอ านาจ               
ให้เป็นไปตามตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดรูปแบบของการกระจายอ านาจไว้
ในกฎหมาย ให้มีการมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจตามกฎหมายจากส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา          
และสถานศึกษา และมีการแบ่งอ านาจให้มีผู้ปฏิบัติราชการแทนไว้อย่างชัดเจนและในมาตรา 34(2) 
และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 
ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  และมีความรับผิดชอบ
และมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  1) ให้ ผู้ บริหารโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุ คคลในกิจการทั่ วไปของโรงเรียนที่ เกี่ ยวกับ
บุคคลภายนอก 
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  2) ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  3) ให้โรงเรียนจดทะเบียนหรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือ
โครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
  4) กรณีโรงเรียนด าเนินคดีเป็นผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้อง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ด าเนินคดีแทน
สถานศึกษา หรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษาหรือถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการในกรอบ
อ านาจผู้บริหารต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว 
  5) โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  จากอ านาจที่ผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีขอบข่ายที่กว้างขวางและมีความ
รับผิดชอบโดยตรงกับกิจการของสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ที่จะให้เกิดการพัฒนาและจัดการศึกษาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น นอกจากการกระจายอ านาจโดยมอบอ านาจไปยังข้าราชการครู         
และบุคลากรภายในโรงเรียนตามสานงานบังคับบัญชาแล้ว ปัจจัยส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อน          
การท างานให้มีประสิทธิภาพได้นั้นครูต้องมีใจให้กับการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารด้วยความพึงพอใจ 
และเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้มี
โอกาสใช้ศักยภาพของตนในการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ มีขวัญก าลังใจ มีความผูกพันและรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้ได้ ซึ่งข้าราชการครูดังกล่าวต้องได้รับการสร้างเสริมพลังอ านาจอย่าง
เหมาะสม 
  การกระจายอ านาจด้วยการมอบอ านาจดังกล่าวนี้ เชื่อมโยงกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของเทรซี่ (Tracy, 1990)  เป็นกระบวนการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ครูมีความสามารถ เกิดความเชื่อมั่น       
ในตนเองและรับรู้ในความสามารถนั้น ๆ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ  
ผลส าเร็จทั้งของตนและของโรงเรียน กระบวนการใด ๆ ที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้ครูมีพลังในการท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายให้ถือเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครูทั้งสิ้น โดยมีรูปแบบ 10 ขั้นตอน คือ 1) ให้
ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Clearly Define Responsibilities) 2) มอบหมายอ านาจ
หน้าที่ (Delegate Authority) 3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน (Set Standard of Excellence) 4) การ
ฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 5) ให้ความรู้และสารสรเทศ (Provide 
Knowledge and Information) 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Give Feedback) 7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ 
(Recognition) 8) ให้ความไว้วางใจ (Trust) 9) ยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to Fail) 10) ให้เกียรติ
และความเคารพ (Respect) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องต้องมีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ให้ส าเร็จดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องหาทางส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตร
ก าหนด จึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กรอย่าง          
ยั้งยืนก่อน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรตามมา  
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  ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างยั้งยืนนั้น สามารถท าได้โดยการพัฒนา
พฤติกรรมในการท างานให้แก่บุคลากร โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness)          
3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้ อ่ืน (Courtesy)             
5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร ซึ่งไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลหรือสินจ้างที่เป็นการจูงใจจากองค์กร  แต่เป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เกินกว่าบทบาทของตนที่รับผิดชอบ อันจะ
น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมทั้งหมดนี้เป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หรือ Organizational Citizenship Behaviors เป็น
แนวคิดของศาสตราจารย์ Dennis W. (Organ, 2005) จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในปัจจุบันทุก ๆ องค์กรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งเพ่ือหาหนทางช่วยให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการทะนุบ ารุง
ดูแลบุคลากรในองค์กรอย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผล ทั้งหมดที่กล่าวจะส าเร็จได้หากสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรได้โดยพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรนี้จะช่วยเสริมสร้างทุนทางสังคม และช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรได้อีก พฤติกรรมดังกล่าวในทางวิชาการให้การยอมรับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
โดยสมาชิกที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรแล้วย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร  
เนื่องจากสามารถส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานได้หลายบทบาทช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้าน
การจัดการ ช่วยให้องค์กรมีก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นโดยไม่ต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากร ท าให้เกิดวัฒนธรรม
การท างานแบบพ่ึงพาอาศัยและวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร  ช่วยเพ่ิมเสถียรภาพการปฏิบัติงาน            
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับตัวของสมาชิกในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในองค์กร
ของสถานศึกษา (ศุภากร  ทัศน์ศร,ี 2554) 
  ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาระดับประถม เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
ผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หลักโดยสมบูรณ์ และเป็น
องค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น และเต็มใจที่จะทุ่มเทท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ศักยภาพอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรโดยรวม ซึ่งจะน าผลวิจัยครั้งนี้มาใช้
เสริมสร้างพลังอ านาจต่อบุคลากรเพ่ือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้คงอยู่ต่อไป และเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและกอบกู้ภาพพจน์ของความเป็นสถานศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือและศรัทธา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร          
ในสถานศึกษา  
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  1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
  1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการ          
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา  
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  1.3.1 ครูที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลัง
อ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
  1.3.2 ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
  1.3.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กัน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โดยใช้แนวคิดของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของ Tracy (1990) คือ 1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) มอบหมาย
อ านาจหน้าที่  3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน 4) การฝึกอบรมและการพัฒนา 5) ให้ความรู้         
และสารสนเทศ 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ 8) ให้ความไว้วางใจ 9) ยอมรับ
ข้อผิดพลาด 10) ให้เกียรติและความเคารพ และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ 
Organ (2005) คือ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่            
3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
โดยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
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                 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย   
  1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ในรูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ เทรซี่ (Tracy, 1990) คือ 1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ 3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน 4) การฝึกอบรมและการพัฒนา        

1. ประสบกำรณ์กำรสอนของผู้สอน 
 1.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
 1.2 ตั้งแต่ 10-20 ปี 
 1.3 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

2. ขนำดของโรงเรียน 
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ่ 

 
 

กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจของ Tracy 
1.  ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
2.  มอบหมายอ านาจหน้าที่   
3.  ก าหนดมาตรฐานการท างาน  
4.  การฝึกอบรมและการพัฒนา  
5.  ให้ความรู้และสารสนเทศ  
6.  ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
7.  ให้การยกย่องหรือยอมรับ 
8.  ให้ความไว้วางใจ 
9.  ยอมรับข้อผิดพลาด 
10. ให้เกียรติและความเคารพ 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร 
ของ Organ 

 
1.  พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
2.  พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  
3.  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
4.  พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน  
5.  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ  
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5) ให้ความรู้และสารสนเทศ 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ 8) ให้ความไว้วางใจ 
9) ยอมรับข้อผิดพลาด 10) ให้เกียรติและความเคารพ และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรของออร์แกน (Organ, 2005) คือ1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมความส านึก
ในหน้าที่ 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 5) พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ 
  1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,671 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ครูผู้ สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 336 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน            
พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 336 คน แล้วด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้
ขนาดของสถานศึกษา เป็นชั้นภูมติามสัดส่วนของจ านวนประชากร  
  1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
    1.1) ประสบการณ์การสอนของผู้สอน จ าแนกเป็น 
     (1) ต่ ากว่า 10 ปี 
     (2) ตั้งแต่ 10-20 ปี 
     (3) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป  
    1.2) ขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
     (1) ขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน) 
     (2) ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน) 
     (3) ขนาดใหญ ่(มีนักเรียนตั้งแต่ 601 คนข้ึนไป) 
   2) ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
    2.1) การเสริมสร้างพลังอ านาจ ประกอบด้วย 1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ 3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน 4) การฝึกอบรมและการ
พัฒนา 5) ให้ความรู้และสารสนเทศ 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ  8) ให้ความ
ไว้วางใจ 9) ยอมรับข้อผิดพลาด 10) ให้เกียรติและความเคารพ 
    2.2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรม
การค านึงถึงผู้อ่ืน 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 เสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง การเพ่ิมศักยภาพในตัวของบุคคลให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการถ่ายโอนอ านาจจากผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการตัดสินใจ และการจัดหา
ทรัพยากร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถในการ
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ท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลของตนเองและองค์กร โดยได้รับแรงจูงใจในการท างานโดยใช้ 
10 ขั้นตอนของการเสริมสร้างพลังอ านาจของเทรซี่ ดังนี้ 
   1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจ
ได้โดยการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของงานที่ต้องท า มีค าสั่งเป็นลักษณ์อักษร 
ก าหนดตัวบุคคล บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ความรับผิดชอบในงานจะ
เป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะทราบได้ว่าอะไรคือแนวทาง
ในการที่จะให้งานนั้นส าเร็จ 
   2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยใช้อ านาจ
หน้าที่เท่ากับความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่หาก
ว่าได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ ผู้น ามีอ านาจมากพอในการที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุ
จุดประสงค์ในงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ ด้วยวิธีการใช้ค าสั่งเป็นลายลักษณ์
อักษรตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร มอบอ านาจหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจโดยเน้นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการตั้ง
มาตรฐานการท างานที่ดีเลิศที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามศักยภาพ ให้ไปถึงขีดจ ากัดแห่ง
ความสามารถของตน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะสามารถค้นพบความสามารถของตนเองได้โดยอาจจะไม่เคย
ทราบว่าตนเองมีมาก่อน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นให้ศึกษาเอกสาร คู่มือต่าง ๆ และร่วมกันก าหนด
มาตรฐานการท างานขององค์กร 
   4) การฝึกอบรมและการพัฒนา หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการให้
โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการ ส่งเสริมการให้ศึกษาต่อ จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ 
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติม  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการที่จะปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ 
   5) ให้ความรู้และสารสนเทศ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการให้
ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจในการท างาน เกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้อง
ชัดเจน ด้วยการจัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร การประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
   6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานอันจะน าไปสู่
ความเข้าใจงานและสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ดีขึ้น ด้วยการแจ้งในที่ประชุมให้ทราบทั่วกัน 
มีการประเมินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ข้อเสนอแนะ พูดคุยเป็นรายบุคคล 
   7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้
การยอมรับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความนับถือ ความเชื่อมั่น ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้ดีขึ้นด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ  
   8) ให้ความไว้วางใจ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้ความ
ไว้วางใจ ต่อผู้ปฏิบัติงานอันจะน ามาซึ่งความไว้วางใจของหมู่คณะตามมาและเมื่อหมู่คณะไว้วางใจกัน
จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรได้ ด้วยการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ความถนัด            
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และความสนใจ ให้อิสระในการท างานอย่างเต็มที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร           
โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการนิเทศ ติดตามผล ตามแผนไม่มากเกินไป เพ่ือที่           
ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่อึดอัด 
   9) ยอมรับข้อผิดพลาด หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการยอมรับ
ข้อผิดพลาด ซึ่งเมื่อผู้น ายอมรับข้อผิดพลาดจะท าให้เกิดความมั่นใจในขอบเขตของอ านาจที่มีอยู่   
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและร่วมแก้ไขกับผู้ปฏิบัติงานด้วยการข่มใจไม่โกรธ ไม่ต าหนิ ให้อภัย 
รักษาน้ าใจ ช่วยกันหาทางแก้ไขข้อผิดพลาด สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานถึงปัญหาที่สามารถ
เกิดข้ึนได้เสมอ 
   10) ให้เกียรติและความเคารพ หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้
เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้มทักทายไมตรี
จิต ใช้หลักการบริหารตามแนวทางประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยึดหลักการท างานในรูป
คณะกรรมการ ประชุมปรึกษาหารือมอบหมายงานและอ านาจการตัดสินใจ แนะน าผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นที่รู้จักในการประชุม 
  1.6.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมทางบวกที่สมาชิกใน
องค์กรกระท าด้วยความสมัครใจและเต็มใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับรางวัลหรือบทลงโทษใด ๆ ส่งผลให้องค์การได้รับประโยชน์เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่ให้
ความช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเพ่ือนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  มีลักษณะของการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับงานหรือปัญหาที่เกี่ยวกับสถานศึกษา รวมถึงนักเรียน           
มีจิตใจอุทิศตน คอยให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และคอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลางานก็ตาม แม้จะไม่มีใครขอร้องก็คงยินดี           
และยังคงปฏิบัติอยู่  
   2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติตนของครูตามระเบียบ          
และสนองนโยบายของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด มีความตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไป
กับงานส่วนตัว เป็นคนที่มีส านึกในหน้าที่จะปฏิบัติกฎระเบียบ ท างานสนองนโยบายขององค์การได้
เป็นอย่างดี ไม่หลบหลีกงาน หรือเกี่ยงงานให้แก่ผู้ใด เต็มใจและยินดีที่จะท างานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเสมอ  
   3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น หมายถึง ความอดทนอดกลั้นของครูต่อความ        
คับข้องใจ การถูกรบกวน หรือความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิและความเป็น
ธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่เนื่องจากการร้องทุกข์จะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริหารและจะเกิดการโต้เถียงกัน
ยืดเยื้อจนละเลย ความสนใจในการปฏิบัติงาน จึงอดทนด้วยความเต็มใจ  
   4) พฤติกรรมการค านึ งถึงผู้ อ่ืน  หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ ค านึ งถึงผู้ อ่ืน         
เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหากระทบกระทั่งที่อาจจะเกิดตามมา เนื่องจากการปฏิบัติงานนั้นต้องอาศัย
การพ่ึงพาซึ่งกัน และกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอื่น จึงควร
ค านึงถึงบุคคลอ่ืน เช่น การเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้สมบัติร่วมกัน  ให้ความส าคัญกับ
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ผู้ร่วมงานอ่ืนในลักษณะ ที่ตรงกับวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยคอยใส่ใจ          
และตระหนักถึงผู้ร่วมงานคนอื่นเสมอว่าจะได้รับผลกระทบใดจากการกระทาของตนหรือไม่ 
   5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ หมายถึง การให้ความรับผิดชอบและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาเช่น มีส่วนร่วม สนใจเข้าประชุม เก็บความลับ มีความรู้สึกต้องการ
ให้สถานศึกษาพัฒนา มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมให้ความส าคัญการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กรและมีปฏิกิริยาตอบสนอง มีความรับผิดชอบในทุก ๆ กิจกรรม
ขององค์กรที่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ  
  1.6.3 ครู หมายถึง ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 352 โรงเรียน  
  1.6.4 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่แบ่งตามขนาดสัดส่วนของจ านวนนักเรียน
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก     
มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1- 120 คน สถานศึกษาขนาดกลางมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 601 – 1,500 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมี
จ านวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ขึ้นไป  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.7.1 ได้ข้อมูลของการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  1.7.2 ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  ให้ครูมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ ดังนี้ 
  2.1 ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  2.2 ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
  2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1 ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  2.1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   สก็อต และเจฟฟ่ี (Scott & Jaffe, 1991) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเป็นวิถีทางของการท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ 
โดยการให้บุคลากรรู้สึกถึงความรับผิดชอบในงาน และการท าให้องค์กรดีขึ้น ทีมงานในองค์การร่วมมือ
กันปรับปรุงการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จในระดับผลผลิตหรือคุณภาพบริการ 
   กิบสัน (Gibson, 1991) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ แนวคิดที่
อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึกว่า
ตนเองมีอ านาจ สามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ 
   แทบบิท (Tebbitt, 1993) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า การสร้าง
และสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานได้เอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและกระท า           
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองและพฤติกรรมที่แสดงผลในทางสร้างสรรค์ในแง่บวกกับภาระหน้าที่ในองค์กร 
   คอนเจอร์และคาร์นูนโก (Conger & Kanungo, 1988) ให้ค านิยามการเสริมสร้าง
พลังอ านาจไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เพ่ิมการรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) ของพนักงาน
ในองค์กร และก าจัดความรู้สึกไร้อ านาจ (Powerlessness) ออกไป โดยการท าให้พนักงานรับรู้ถึง
ความสามารถในตนเอง และให้ความส าคัญของพนักงานในองค์กร ให้มีความรู้สึกว่า สามารถท าได้ 
(Enable) และสร้างความรู้สึกในการรับรู้ความสามารถในตนเองให้มีระดับสูงขึ้น 
   มาริสา สัจจหทยาศรม (2545) ได้รวบรวมและสรุปความหมายของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รับการสร้างเสริมความสามารถ เพ่ิมพูนศักยภาพของบุคคล
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ตามเป้าหมายสามารถควบคุมและจัดการวิถีชีวิตของตนเองของตนเองได้ 
มีอิสระในการตัดสินใจ โดนการให้อ านาจ ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูล
ข่าวสารทรัพยากรที่จ าเป็น สิ่งอ านาจความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการได้รับแรงจูงใจ ในการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของบุคคล ท าให้เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รู้สึกพึงพอใจและยึดมั่นกับงาน 
พร้อมทั้งจะสร้างสรรค์งานใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
   สมชาย บุญศิริเภสัช (2545) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า 
หมายถึง กระบวนการจัดกระท าหรือให้การสนับสนุนในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัย สภาวการณ์ วิธีการต่าง ๆ 
ที่ช่วยให้บุคลากรได้ปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นการพัฒนาพลังความสามารถของตนในการท างานด้านต่าง ๆ 
ให้เพ่ิมสูงขึ้นและแสดงพลังอ านาจให้ปรากฏเป็นผลทางการคิด เป็นพฤติกรรมการท างานหรือเป็นผลงาน  
ที่เป็นพัฒนาการของพลังความสามารถท่ีก้าวหน้าที่ก่อให้เกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กร 
   วรพจน์ รักธรรม (2547) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นกระบวนการ
จัดการภายในองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   สัมพันธ์ ญาณสุธี (2551) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจว่ากระบวนกา
ราจัดการภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคคล เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารให้อ านาจแก่บุคลากร
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น  ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ 
ขององค์กร และกระบวนการในการตัดสินใจ โดยให้อ านาจไปยังบุคคลในระดับปฏิบัติงานขององค์กร
ให้มากที่สุด 
   กุหลาบ บึงไสย์ (2551) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นกระบวนการ 
พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสร้างเสริมความสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพจากผู้บังคับบัญชา           
เพ่ือปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยผู้บังคับบัญชาถ่ายโอนอ านาจ ให้อิสระในการ
ตัดสินใจ และจัดหาทรัพยาการที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ ให้โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะในการท างาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รู้สึกพึงพอใจและยึดมั่นกับงาน พร้อมทั้งจะสร้างสรรค์
งานใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
   เพียรพร กัณหารี (2551) ได้ให้ความหมาย การเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการ
ตั้งเป้าหมายก าหนดกลยุทธ์ และวางแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเกิดความ
รับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ท างานโดยกระจายอ านาจการตัดสินใจไปจากส่วนกลาง รวมไปถึงการ
เชื่อมโยงคุณลักษณะเจตคติ และความสามารถในแต่ละบุคคลกับกลุ่มหรือทีมงาน และเข้ากันได้กับ
สภาพขององค์กร โดยการให้อ านาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลที่แสดงศักยภาพที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระดับท่ีองค์กรต้องการ 
   รัตตมณี  มาลาซ้าย (2556) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การ
ร่วมกันตั้งเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ และวางแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจะท าให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรเกิด
ความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ท างานโดยถ่ายอ านาจการตัดสินใจไปจากส่วนกลาง รวมไปถึงการ
เชื่อมโยงคุณลักษณะทัศนะคติและความสามารถในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มทีมงาน และให้เข้ ากันได้กับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการให้อ านาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพ เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับที่องค์กรต้องการ 
   จากความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ เป็นการเพ่ิมศักยภาพในตัวของบุคคลให้มีความสารมารถในการปฏิบัติงาน โดยมีการถ่าย
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โอนอ านาจจากผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการตัดสินใจ และการจัดหาทรัพยากร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผล
ของตนเองและองค์กร โดยได้รับแรงจูงใจในการท างาน 
  2.1.2 หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์ราท (Sergiovanni & Starratt, 1998) ให้หลักการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการปฏิบัติงานดังนี้  
   1) ให้บุคลากรมีอ านาจที่จ าเป็นต่อการท าหน้าที่และให้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุเป้าหมาย 
   2) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
   3) ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรค์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด าเนินต่อไปได้ 
   เซอร์จิโอวานนิได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การที่บุคคลมีอิสระที่กระท าสิ่งใด  ๆ 
ต้องกระท าด้วยจิตส านึก ด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบ สิ่งที่กระท าต้องมีผลแสดงให้เห็นถึง คุณค่า         
ที่บุคคลอ่ืนยอมรับได้ การมีอิสระจึงไม่ใช่ปล่อยให้ท าอิสระตามใจชอบ แต่ให้บุคคลกระท าการได้อย่าง
อิสระด้วยความรับผิดชอบ ส านึกในหน้าที่และความมีจิตส านึกต่อบุคคลอื่น สิ่งอื่น ๆ รอบด้าน 
   บลาส และบลาส (Blase & Blasé, 1994) ให้หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ปฏิบัติงานของครูไว้ ดังนี้  
   1) เตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ก าหนดวิธีการของการมีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายงาน  
   2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  
   3) สร้างความกระตือรือร้นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
   4) ให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมั่นใจ  
   5) ให้โอกาสบุคลากรในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   6) สร้างความยืดหยุ่นเป็นกันเองในการท างาน  
   7) เสริมสร้างความสมัครใจในการมีส่วนร่วม  
   8) สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในกันและกัน  
   9) รักษาความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ไม่ติดอยู่กับอ านาจ 
   10) ส่งเสริมคุณธรรม น้ าใจ ความเสียสละของทีมงาน  
   11) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อบุคลากรเผชิญปัญหาอุปสรรค  
   12) สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
   13) ให้บุคลากรกล้าเผชิญกับงานที่ท้าทายต่อสถานภาพความสามารถ 
   ช้อร์ท และเกรียร์ (Short & Greer, 1997) ประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ ได้แก ่
   1) ท าให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นพลังความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
   2) ให้บุคลากรได้แสดงออกซึ่งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ พลังอ านาจในการ
ปฏิบัติงาน 
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   หลักการทั้ง 2 ประการดังกล่าว เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถบริหารจัดการให้เกิดขึ้นได้
ในกระบวนการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระมีขอบเขตการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีทางเลือกให้เลือกปฏิบัติ ให้ควบคุมดูแลงานด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุน
และตรงกับงานในหน้าที่ของบุคลากร สิ่งที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรต้องค านึงถึงในกระบวนการปฏิบัติ
เพ่ือให้การเสริมสร้างพลังอ านาจการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ 
   1) ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรต้องกระท าด้วยความ
ยืดหยุ่น 
   2) ให้บุคลากรได้เรียนรู้จากกันและกันเพ่ิมมากข้ึนในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   3) การพัฒนาทักษะความช านาญงานของบุคลากรควรกระท าอย่างต่อเนื่อง 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจการปฏิบัติงาน ปฏิบัติอยู่บนความเชื่อและจริยธรรมทาง
สังคมของค่านิยม การช่วยเหลือมีน้ าใจให้กัน การสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างพลังอ านาจการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความรู้ ทักษะความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ความเชื่อถือไว้วางใจกัน ความรักเคารพในกันและกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานเ พ่ือให้เกิดผลดี
กับทุกฝ่าย 
   สมชาย  บุญศิริเภสัช (2545) ได้สรุปหลักการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ ดังนี้ 
   1) การสร้างความตะหนักในบุคลากรให้ส านึกว่าบุคคล คือ ผู้ก าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง 
   2) การเสริมสร้างความรู้ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานของ
บุคลากร และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรในการท างาน 
   3) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แสดงออกและพัฒนา
ความรู้ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
   4) ให้สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อม 
   5) ให้อ านาจที่จ าเป็นต่อการท าหน้าที่ของบุคลากร 
   6) ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการท างาน 
   7) ให้บุคลากรมีอิสระวินิจฉัยตัดสินใจในงานที่ท า 
   8) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร การเรียนรู้จากกันและกันการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
   9) เตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้โอกาสการท างานที่มีความส าคัญ มีคุณค่า 
งานที่ท้าทายความสามารถ 
   10) ยอมรับในผลการปฏิบัติงานหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับการตรวจสอบ
พร้อมทีจ่ะช่วยเหลือ ขจัดปัญหา อุปสรรค และพัฒนางานสู่ความส าเร็จอย่างเป็นระบบ 
   11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน 
   12) สร้างความไว้วางใจ เคารพเชื่อถือในกันและกัน ทั้งในระหว่างบุคลากร บุคลากร
กับฝ่ายบริหาร และส่งเสริมคุณธรรม 
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   โดยสรุป คือ หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจ ท าให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน ให้บุคลากรมีอิสระที่กระท าสิ่งใด ๆ ด้วยจิตส านึก 
ด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบ ได้พัฒนาและแสดงออกซึ่งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นั้นอย่างเหมาะสม           
ในการปฏิบัติงาน 
  2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
   มีผู้ท าการศึกษาและเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา
ไว้หลายแนวคิด ดังต่อไปนี้ 
   คานเตอร์ (Kanter, 1977) นักสังคมวิทยาองค์การชาวอเมริกา เป็นบุคคลแรกที่เริ่ม
ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน (Empowerment) โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรม
องค์กรต่าง ๆ และพบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในองค์กร คือ บุคลากรกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวความ
เสี่ยง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า และขาดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง คานเตอร์ ได้อธิบายเพ่ิมเติม
ถึงปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานรวมทั้งเสนอแนวทางที่ป้องกันปัญหาที่
กล่าวมา ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน และทัศนคติของบุคคล เมื่อได้รับแรงกระตุ้นจากทั้ง
ภายในและภายนอก และตอบสนองต่อแรงกระตุ้นนั้น คานเตอร์ มองว่า แรงกระต้นจากภายนอกด้าน
อ านาจ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคล การได้รับอ านาจ (Power) 
ได้แก่ การได้รับอ านาจด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) การได้รับอ านาจการสนับสนุนจากองค์กร 
(Support) การได้รับอ านาจด้านทรัพยากร (Resource) และการได้รับโอกาสความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน (Opportunity) การได้มาซึ่งอ านาจเหล่านี้มาจากอ านาจที่เป็นทางการ 
(Formal Power) คือ อ านาจที่พบได้ในการท างานของบุคคลซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ในองค์กร           
และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ คืออ านาจที่ได้พัฒนามาจากความสัมพันธ์ทั้งของในสมาชิก ในองค์กร 
และบุคคลภายนอกขององค์กร (Informal Power) ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ในแต่ละต าแหน่งต่าง ๆ ใน
องค์กร การได้มาซึ่งอ านาจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานสูง (High in Organizational 
Opportunity) จะท าให้บุคคลมีความสนใจในงาน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้  รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง           
มีความสามารถในการท างานสูงขึ้น ส่งผลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีความ
เจริญก้าวหน้าในงานในทางตรงกันข้ามหากบุคคลรู้สึกว่าตนไม่ได้มีความส าคัญในองค์กร (High in 
Organizational Meaning) ไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ไม่มีความชัดเจนในบทบาทการท างาน และไม่
มีส่วนร่วมในการท างาน จะส่งผลให้บุคคลเกิดสภาวะไร้อ านาจ (Powerlessness) ท าให้ขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ขาดความผูกพันในงานและในองค์กร เบื่อหน่ายไม่มีอิสระในการท างาน เกิด
ความเครียดในงานเพ่ิมขึ้น ขาดความเอาใจใส่ในงาน ส่งผลให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้
องค์กรไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น หากมีการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้
องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ และท าให้บุคลากรในองค์กร มีแรงจูงใจในการท างาน และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดของ คานเตอร์ ถูกน าไปศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร โดยเน้นที่การจัดการแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 
   คอนเจอร์ และคาร์นูนโก (Conger & Kanoungo, 1988) ได้ศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง
สร้างอ านาจของ คานเตอร์ และกล่าวว่าแนวคิดของ คานเตอร์ ยังมีข้อจ ากัด คือ คานเตอร์ มองว่า 
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานนี้ เป็นการมอบหมายงาน (Delegation) และบริหารจัดการ 
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(Managerial Practices) ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกและการรับรู้ของพนักงานว่าตนมีอ านาจในงาน
หรือไม่ และมีมากน้อยเพียงใด คอนเจอร์ และคาร์นูนโก มองว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานตาม
แนวคิดของ คานเตอร์ จึงยังมีข้อจ ากัดมากเกินกว่าจะครอบคลุมความหมายอันซับซ้อนถึงการสร้าง
เสริมพลังอ านาจในงาน และยังขาดการศึกษาถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเชิงจิตวิทยา ซึ่งเป็น
ด้านการรับรู้ของตนเองและบุคคลว่ามีอ านาจในงานตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ หรือมีระดับการรับรู้มาก
น้อยเพียงใด ดังนั้น คอนเจอร์ และคาร์นูนโก จึงท าการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานทั้งใน
เชิงการบริหารจัดการ และเชิงจิตวิทยา โดยแบ่งความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) การเสริมสร้างพลังอ านาจเชิงโครงสร้างสัมพันธ์ (Relational Construct) เป็น
โครงสร้างของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือเป็นการที่บุคคลรับรู้ถึง
อ านาจควบคุมที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนการที่บุคคลจะมีอ านาจเพ่ิมขึ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ของตนเอง หรือหน่วยงานย่อยในองค์กรเพียงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบุคคลอื่น และพฤติกรรมที่บุคคล
อ่ืนตอบสนองด้วย การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงโครงสร้างสัมพันธ์นี้มุ่งเน้นไปที่องค์กรมากกว่า             
ตัวบุคคล จึงเน้นไปที่แหล่งของอ านาจ การพัฒนากลยุทธ์ และเทคนิคการกระจายทรัพยากร ดังนั้น 
การมอบหมายงานและการกระจายอ านาจในการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องส าคัญในการเสริมสร้าง            
พลังอ านาจ แต่มีค าถามว่า การที่ผู้บังคับบัญชาแบ่งปันอ านาจและทรัพยากรให้แก่บุคคลเป็นการ
เสริมสร้างพลังอ านาจหรือไม่ และผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเหมือนกับผลของการ
มอบหมายงาน การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันทรัพยากรหรือไม่ จากค าถามที่เกิดขึ้น ท าให้โครงสร้าง
สัมพันธ์นี้ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะอธิบายถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
จึงมีการศึกษาแนวคิดในเชิงจิตวิทยาขึ้น 
   2) การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเชิงโครงสร้างแรงจูงใจ (Motivational Construct) 
ในเชิงจิตวิทยา อ านาจการควบคุมเป็นเรื่องของแรงจูงใจ ความเชื่อด้านความคาดหวังที่มีอยู่ภายใน
ของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลต้องการมีอ านาจ ซึ่งเป็นความต้องการที่มาจากแรงขับเคลื่อนภายในของ
แต่ละบุคคลที่ต้องการการมีอิทธิพลในการควบคุมเหนือบุคคลอ่ืนเป็นเรื่องของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยมีนักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาเรื่องการควบคุมนี้ เช่น 
รอตเตอร์ (Rotter,1966) ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องความเชื่อในการควบคุมปัจจัยภายใน                
และภายนอก (Internal/External Locus of Control) ซึ่งมองอ านาจในเชิงแรงจูงใจนี้ว่าเป็นความ
ต้องการที่จะมีเจตนารมณ์ในตนเอง (Self-determination) หรือเป็นความเชื่อในการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-efficacy) โดยได้รับรู้เจตนารมณ์และความสามารถในตนเองนั้น จะท าให้บุคคลรู้สึก
มีอ านาจมากข้ึนแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะท าให้บุคคลรู้สึกไร้อ านาจ (Powerlessness)  
   คอนเจอร์ และคาร์นูนโก มุ่งประเด็น และกระบวนการในการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถ
ในตนเองของบุคคลโดยการระบุว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่ท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองไร้อ านาจและหาวิธีใน
การก าจัดเงื่อนไขเหล่านั้น โดยใช้วิธีปฏิบัติและเทคนิคขององค์กรทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ เพ่ือท าให้บุคคลเกิดการรับรู้ความสามารถในตนเองเพ่ิมขึ้นเขาได้น าเสนอกระบวนการในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงาน 5 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่สาเหตุน าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้
อ านาจจนถึงผลที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม ดังนี้ 
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   ขั้นที่ 1 การหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่น าไปสู่ภาวะไร้อ านาจ (Conditions Jading to 
Psychological State of Powerlessness) คอนเจอร์ และคาร์นูนโก กล่าวว่า ภาวะไร้อ านาจของ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดข้ึนได้จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 
   1) ปัจจัยด้านองค์การ (Organizational Factors) เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ระบบการบริหาร และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
   2) การนิเทศงาน (Supervision) เช่น การควบคุมก ากับและติดตามงานอย่างใกล้ชิด  
การลงโทษเกินกว่าเหตุ และการใช้อ านาจมากเกินไปในการดูแลผู้ปฏิบัติงาน 
   3) ระบบการให้รางวัล (Reward System) เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ความ
พอใจของผู้บริหาร การให้ค่าตอบแทนต่ ากว่าวิชาชีพอ่ืน ๆ 
   4) ลักษณะงาน (Nature of Job) เช่น บทบาทหน้าที่ในแต่ละงานไม่ชัดเจน ขาดอิสระ
ในการปฏิบัติงาน และขาดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกไร้
อ านาจหมดพลังที่จะต่อสู้กับงานที่มีปริมาณมากและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังท างานแข่งขันกับเวลาเพ่ือรักษาชีวิตของมนุษย์ แรงจูงใจในการท างานลดลง ความพึงพอใจ
เริ่มน้อยลง ขาดความสนใจในงาน ลักษณะดังกล่าว ส่งผลเสียต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของ
หน่วยงาน และองค์กร 
   ขั้นที่ 2 การเลือกเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการ (The use of Managerial 
Strategies and Techniques) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าปัญหาที่ท าให้เกิดภาวะไร้อ านาจของผู้ปฏิบัติ
มาด าเนินการแก้ไขกลยุทธ์ที่ คอนเจอร์ และคาร์นูนโก เสนอไว้ 
   1) การบริหารอย่างมีส่วนร่วม (Participative Management) ซึ่งหมายถึง การที่
ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาของหน่วยงาน 
   2) การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ในการบริหารงานแต่ละหน่วยงานจะมีการ
ก าหนดเป้าหมายของตนเอง ถ้าผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีส่วนร่วมพลัง
อ านาจในการปฏิบัติงานย่อมจะไม่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานเป็นของทุกคนที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทุกคนก็ควร
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสามารถและมีเป้าหมายของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีและมีเป้าหมายเดียวกันในการท างานเพ่ือองค์กร 
   3) ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback System) ในการท างานร่วมกันเมื่อมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือมีการประเมินผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม 
หรือทั้งหน่วยงาน ก็ควรมีการบอกเหตุผลให้ทุกคนได้รับทราบ จะได้มีการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นและ
ถ้าเป็นผลในทางที่ดี ผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกดีใจที่ได้รับทราบ และท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน อย่างไรก็
ตาม ผู้บริหารก็ควรให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าอยากปรับปรุงแก้ไข 
ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 
   4)  การเป็นตัวอย่างที่ดี (Modeling) ในการที่ผู้บริหารจะจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกทุกคนในหน่วยงานก่อน เพราะการที่หัวหน้าเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง ลูกน้องจะไว้วางใจ ให้ความศรัทธาแก่หัวหน้าและเลียนแบบหรือปฏิบัติตามใน
ที่สุด 
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   5) การเสริมแรง (Contingent/Competence-Based Reward) ในการปฏิบัติงาน
บางครั้งการจูงใจด้วยวัตถุอย่างเดียวอาจไม่สามารถท าให้บุคคลเกิดพลังอ านาจได้การเสริมแรง
ทางบวก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย ยอมรับในความสามารถของผู้ปฏิบัติ
และการให้อิสระในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงเสริมที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเต็มใจ 
และภาคภูมิใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ 
   6) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เป็นการเพ่ิมงานและความรับผิดชอบ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในการวางแผน ออกแบบงานและประเมินผลงานด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเองแทนที่จะ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเดียวการเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นวิธีการหนึ่งใน
การเพ่ิมแรงจูงใจในงาน 
   ขั้นที่ 3 การช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความสามารถของตนเอง (Toprovide 
Self-Efficacy Information to Subordinates) เป็นการสร้างอ านาจ ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมี
ศักยภาพเพียงพอต่อความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติอยู่และสามารถท างานนั้นได้ส าเร็จ โดนอาศัย 
   1) การไปสู่เป้าหมาย (Enactive Attainment) ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
โอกาสได้รับรู้และทดสอบการมีทักษะและความสามารถในงานที่เพ่ิมขึ้นของตนตามล าดับ 
   2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อ่ืน (Vicarious Experience) การสะสมประสบการณ์
เป็นการน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานวิธีการหนึ่งโดยศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ เช่น การมีพ่ี
เลี้ยงคอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะและให้ค าปรึกษาในการท างาน  
   3) การจูงใจด้วยวาจา (Verbal Persuasion) เป็นการสร้างเสริมก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การสอบถามปัญหาและอุปสรรคการท างานที่ผู้บริหารพร้อมจะแก้ไขหรือให้การสนับสนุน การให้
ความเชื่อมั่นว่าว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถเพียงพอที่จะท างานได้ส าเร็จ 
   4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจท างาน
ด้วยความกลัว ความเครียด ความวิตกกังวล ความเก็บกด ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ได้ก็จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถมากขึ้นในขั้นตอนการเพ่ิมการรับรู้ความสามารถนี้ 
ต้องด าเนินควบคู่กับการขจัดปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติไร้อ านาจที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่ 1 
   ขั้นที่ 4 ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Results in Empowering Experience 
of Subordinates) เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไร้พลังอ านาจของผู้ปฏิบัติงานได้ 
โดยมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นในงาน และการช่วยให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึง
สมรรถนะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความแข็งแกร่ง (Strengthening of Effort) มีความคาดหวังในผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Performance Expectancy) และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ (Belief in Personal 
Efficacy) ในการท างานให้ส าเร็จ 
   ขั้นที่ 5 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Leading to Behavioral Effects) เมื่อการเสริมสร้าง
พลังอ านาจก่อให้เกิดพลังในตัวผู้ปฏิบัติแล้วผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจยังท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) และมีความอดทนต่อการ
ท างานที่ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย (Persistence of Behavior to Accomplish task Objectives)  
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ภาพที่ 2.1  การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ Conger & Kanungo 
 
   คินลอร์ (Kinlaw, 1995) ได้เสนอแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment 
Process Management Monde) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ ขั้นตอน (Steps) และข้อมูลสารสนเทศ         
ที่น าเข้า (Information inputs) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขั้นตอน (Steps) การเสริมสร้างพลังอ านาจมีข้ันตอนส าคัญอยู่ 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผนการเริ่มต้นด าเนินการ และการประเมินผล ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1) ก าหนดของเขตและสื่อสาร (Define and Communicate) การเริ่มต้นของการ
เสริมสร้างพลังอ านาจจ าเป็นที่ต้องมีความชัดเจนในความหมายอย่างแท้จริง หลังจากนั้นต้องเผยแพร่
ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ 

เง่ือนไขท่ีน าไป 
สู่ภาวะไร้พลัง 

เทคนิคและ 
กลยุทธ์ใน
การจัดการ 

ช่วยให้
พนักงานรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 

ผลของการ
เสรมิสร้าง
พลังอ านาจ 

ผลทางพฤติกรรม 

ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 3 

- ปัจจัยองค์กร 
- การนิเทศงาน 
- ระบบการ

ให้รางวัล 
- ลักษณะ

ของงาน 

- การบริหาร
แบบมี          
ส่วนร่วม 

- การตั้ง 
เป้าหมาย 

- ระบบการ
ให้ผล
ย้อนกลับ 

- การให้ตัวแบบ 
- การเสรมิแรง 
- การเพิ่ม

คุณค่าในงาน 

- การไปสู่จุดหมาย 
- การเรียนรู้

ประสบการณ์
จากผู้อื่น 

- ระบบการใหผ้ล
ย้อนกลับ 

- การจูงใจด้วย
วาจา 

- การกระตุ้นทาง
อารมณ ์

ความ
แข็งแกร่ง
ของความ
พยายาม
ความ
คาดหวังใน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
หรือ ความ
เชื่อใน
สมรรถนะ
ของตนเอง 

ความคิด
ริเริม่ ความ
อดทนต่อ
การไปสู่
เป้าหมาย
ของงาน 

การขจัดเง่ือนไขในข้ันท่ี 1 



19 

   2) ก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ (Set Goals and Strategies) ในการท างานทุก
ระดับขององค์กร วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของทุกคนในองค์กร ซึ่งต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   3) ฝึกอบรม (Train) ให้ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทและการปฏิบัติแบบใหม่ การฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นเป็นการฝึกอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
   4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Adjust the Organization’s Structure) เพ่ือเพ่ิม
อิสระในการท างาน ลดความเป็นทางการและสิ่งที่ครอบง าการสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยการ
พิจารณางานที่มีองค์กรแล้วตัดงานที่ไม่ได้สร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรออกไป รวมกลุ่มงาน ที่มีอยู่ให้มี
ลักษณะเป็นธรรมชาติ แล้ววางรูปแบบเครือข่ายการบริหารให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุด 
   5) ปรับปรุงระบบต่าง ๆ ขององค์กร (Adjust the Organization’s Structure) โดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละระบบที่ต้องมีความชัดเจน ทุกคนรับรู้และสามารถที่จะควบคุม            
และจัดการได้ ประการส าคัญคือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจ เช่นระบบ
การวางแผน การให้รางวัลและการชมเชย การฝึกอบรมเป็นต้น 
   6) ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluate and Improve) เป็นการประเมินขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา โดยวัดจากการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานแล้วน าผลการ
ประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าเข้า (Information Inputs) 
   1) นัยของการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Meaning of Empowerment) เป็นการ
สร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย มีความยึดมั่นผูกพัน มีความสามารถ และมีจริยธรรม 
   2) สิ่งตอบแทน (Payoffs) ที่คาดหวัง  และเชื่อมั่นว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี 3 ระดับ คือ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน           
แต่ละคน น าไปสู่ระดับที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบขององค์กร เช่น บรรยากาศ
การท างาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพของผลลัพธ์ กระบวนการท างาน เป็นต้น และ
ระดับท่ีสามคือ องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
   3) กลุ่มเป้าหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Targets for Empowerment) มุ่งเน้น
ที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนและทีมงานในองค์กรโดยเสริมสร้างสภาพการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ขยายแนวคิด แก้ปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีความสามารถใน
การจัดการงานในหน้าที่ 
   4) กลยุทธ์การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Strategies for Empowerment) ที่ส าคัญมี 
3 ประการ คือ  
    4.1) การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างานกับผู้ปฏิบัติงาน  
    4.2) การสร้างและพัฒนาการท างานเป็นทีม  
    4.3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกระดับกล่าว คือ ในระดับบุคคลระหว่างบุคคล
ทีมงานและระดับองค์กร 
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   5) การควบคุมการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Controls for Empowerment) แตกต่าง
จากการควบคุมแบบดั้งเดิมแต่ควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
   6) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ (Roles and Functions) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจากแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ที่มีความชัดเจนและมี
มาตรฐานสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ Kinlaw 
  
   เทรซี่ (Tracy, 1990) ได้เสนอรูปแบบของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ในลักษณะ
การท างานเป็นขั้นตอนตามล าดับทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Clearly Define Responsibilities) 
ของผู้ปฏิบัติงาน และร่วมกันก าหนดเป้าหมายและภารกิจขององค์กร 
   2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegate Authority) ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามขอบข่าย
การท างานของเขา 
   3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน (Set Standard of Excellence) องค์กรต้องให้
การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 

นัยของการ
เสริมสร้างพลัง 

 

สิ่งตอบแทน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ก าหนดขอบเขต
และการเผยแพร่ 

 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

 

ฝึกอบรม 

 

ประเมินผลและ
ปรับปรุง 

 

ปรับปรุงระบบ      
ต่าง ๆ ของ

องค์กร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
การปรับปรุง
พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

บทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 

การควบคุม
เพ่ือเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 

 

กลยุทธ์การ
เสริมสร้างพลัง

อ านาจ 
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   4) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงาน
ได้พัฒนาตนเองและการท างานตามความสนใจและความสามารถ 
   5) ให้ความรู้และสารสนเทศ (Provide Knowledge and Information) เกี่ยวกับ
องค์กรที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการท างานอย่างถูกต้องชัดเจน 
   6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Give Feedback) เกี่ยวกับการท างาน 
   7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ (Recognition) ในผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการท างาน 
   8) ให้ความไว้วางใจ (Trust) ในการท างานโดยให้อิสระในการตัดสินใจ 
   9) ยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to fail) ผู้บริหารพร้อมที่จะยอมรับความ
ผิดพลาดที่อาจาจะเกิดขึ้นร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขกับผู้ปฏิบัติงาน 
   10) ให้เกียรติและความเคารพ (Respect)ต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน 
   โธมัส และเวลท์เฮาส์ (Thomas & Velthouse, 1990) ได้เสนอแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างาน ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจภายในของบุคคล และผลงานที่ได้จะมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้บทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านการรับรู้
ความหมายของงาน ความสามารถของตนเองในการท างานรูปแบบนี้เรียกว่า แผนการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างาน (Cognitive model of Empowerment) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเหตุการณ์
แวดล้อม (Environment Events) พฤติกรรม (Behavior) และการประเมินผลงาน (Task Assessment)  
   ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานในส่วนของเหตุการณ์แวดล้อม             
จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบุคคลแวดล้อม เช่น หัวหน้างาน กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่ม
เพ่ือนสนิท การจัดฝึกอบรม เป็นต้น เหตุการณ์แวดล้อมที่ส่งผลต่อการประเมิน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 
คือ 1) ผลกระทบต่องาน เป็นการประเมินระดับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการท างาน 2) ความสามารถใน
งาน เป็นการประเมินระดับความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ 3) ความหมายของงาน เป็นการ
ประเมินความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน รวมถึงความเอาใจใส่ต่องาน เป็นการประเมินความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่องาน รวมถึงความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ 4) โอกาสทางเลือก เป็นการ
ประเมินความรับผิดชอบในการกระท าของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคลได้รับการประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน เช่น มีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น 
มีสมาธิมุ่งมั่นในงาน มีความคิดริเริ่มในงาน มีความสามารถในการเผชิญปัญหา และพฤติ กรรมการ
ท างานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมเหล่านี้จะ
ส่งผลย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์แวดล้อมด้วย เช่น ถ้าผลประเมินออกมาดี หัวหน้างานและสมาชิกใน
องค์กรจะให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และยอมรับในความสามารถมากขึ้น 
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ภาพที่ 2.3  การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานตามแนวคิดของ Thomas & Velthouse 
 
   บลองค์ชาร์ต คาร์ลอส และแรนดอล์ฟ (Blanchard, Carlos & Randolph, 2001 
อ้างถึงใน เพียรพร กัญหารี, 2551) เชื่อว่า “องค์กรกระจายอ านาจ” ในรูปแบบนี้มีแนวคิดส าคัญอยู่    
2 ส่วน คือ ส่วนแรก การเสริมสร้างพลังอ านาจหรือการกระจายอ านาจในองค์กรนั้นจะมีระยะการ
เปลี่ยนแปลงอยู่  3 ระยะ คือ 1) การปฐมนิเทศและเริ่มต้นการเดินทาง 2)  การเปลี่ยนแปลง          
และความรู้สึกท้อแท้ใจและ 3) การยอมรับและปรับแก้การกระจายอ านาจ ส่วนที่ 2 คือ กุญแจ            
3 ดอก ที่เปิดไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ 
   ในแต่ละขั้นตอน ดอกที่ 1 คือ ข้อมูลข่าวสาร ดอกที่ 2 คือ ความรับผิดชอบและ
อิสรภาพ และดอกที่ 3 คือ ทีมงาน ซึ่งกุญแจทั้ง 3 ดอกนี้จะปรับใช้ไปตามระยะการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรซึ่งสรุปได ้ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์แวดล้อม 
- หัวหน้า 
- เพ่ือนร่วมงาน 
- การฝึกอบรม 

ฯลฯ 

การประเมินงาน 
- ผลกระทบต่องาน 
- ความสามารถในงาน 
- ความหมายของงาน 
- โอกาสทางเลือก 

พฤติกรรม 
- กระตือรือร้นในการท างาน 
- มีสมาธิมุ่งมั่นในการท างาน 
- มีความริเริ่มในงาน 
- สามารถเผชิญต่อปัญหา 
- รู้จักยืดหยุ่น 
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ภาพที่ 2.4 การเสริมสร้างพลังอ านาจแบบองค์กรกระจายอ านาจของบลองค์ชาร์ต คาร์ลอส และ

แรนดอล์ฟ 
 
 
 

กุญแจดอกท่ี 2 
ความรับผิดชอบ 

กุญแจดอกท่ี 1  
ข้อมูลข่าวสาร 

ระยะ 1    
การปฐมนิเทศ
และเริ่มต้น
การเดินทาง 

การให้ข้อมูล
ข่าวสารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ก าหนด
ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

พัฒนาทีม
ท างานแทน
สายงาน
บังคับบัญชา 

 
 

การ
แลกเปลี่ยน
และรับฟัง
ข้อมูล
ข่าวสารกัน
มากขึ้น 

ขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบ
และเพ่ิมอิสระ
ในการปฏิบัติ 

ให้อิสระทีม
ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท 

การใช้ข้อมูล
ข่าวสาร
ผลักดัน
ผลลัพธ์ของ
องค์กร 

ผนวกขอบเขต
ความรับผิด
ขอบเพ่ือสร้าง
ระบบและ
ค่านิยม 

ยอมรับให้การ
ท างานเป็นทีม
เข้ามาแทนที่
สายการบังคับ 

กุญแจดอกท่ี 3
ทีมงาน 

ระยะ 3    
การยอมรับ
และปรับแก้
การกระจาย

อ านาจ 

ระยะ 2    
การ

เปลี่ยนแปลง
ความรู้สึก
ท้อแท้ใจ 
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   แท็บบิท (Tebbitt, 1993) ได้เสนอแนวคิดส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ว่า 
   1) การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
โดยก าหนดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นและมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร 
   2) การปรับปรุงและก าหนดรูปแบบขององค์กรจะต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงโดย
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญในการท างานให้บรรลุผลตามพันธกิจและกลยุทธ์
ในการด าเนินงานขององค์กร 
   3) การเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นการสร้างกรอบมโนทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อความคิด และการกระท าจากการควบคุมและก ากับมาเป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
   4) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและการกระท า ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมา คือ บุคลากร
เกิดความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นได้จากการที่บุคลากรมีอิสระ           
ในการเลือก ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ยึดมั่นผูกพันต่อการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยไม่ต่อรอง 
   5) การที่บุคลากรเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ท าให้องค์กรสามารถที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ เป้าหมาย บทบาท ระบบกระบวนการบริหารจัดการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   สกอตต์ และเจฟฟ์ (Scott & Jaffe, 1991) ซึ่งได้เสนอรูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในองค์กรไว้ ดังนี้ 
   1) การให้แรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
    1.1) การให้ความถูกต้องเป็นธรรม คือ ให้ความเสมอภาคกับทุกคนให้เงินเดือน
ค่าตอบแทน สวัสดิการที่ยุติธรรม มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการให้
โอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามความสนใจและความสามารถ 
    1.2) การให้สารสนเทศ คือ การให้ความรู้ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติงาน รวมไปถึงข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
    1.3) การให้การมีส่วนร่วม คือ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการควบคุม หรือตัดสินใจ
ในการท างานด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานเอง การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในองค์กร ผู้บริหาร คือ ผู้มี
บทบาทส าคัญในส่วนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ผู้บริหารที่ดีต้องรับผิดชอบการท างานตั้งแต่กระบวนการผลิต
ไม่ใช่เฉพาะผลงานที่เกิดขึ้น และต้องทราบว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องการเรียนรู้การท างาน และการ
แก้ปัญหาร่วมกับผู้บริหาร ต้องการโอกาสและอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ อิสระในการท างาน 
ควบคุมและตัดสินใจงานในหน้าที่รับผิดขอบด้วยตนเอง รวมไปถึงการได้รับผลตอบแทนหรือรางวัล
อย่างเหมาะสมและยุติธรรม และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการติดต่อสื่อสารให้สารสนเทศเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร 
   2) สร้างภาวะผู้น าให้กับผู้ปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าของบุคคลในองค์กร เป็นตัวบ่งชี้อีก
ประการหนึ่งในการพิจารณาว่าองค์กรได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจเพียงใด กระบวนการที่ส าคัญใน
การสร้างภาวะผู้น าก็คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันท างานเป็นทีม และกระตุ้น ให้ทุกคนเป็น
ผู้น าในการก าหนดเป้าหมาย การปฏิบัติและการตัดสินใจในทีมงาน หรือในส่วนงานที่ตนเองบผิดชอบ 
   3) การสร้างบรรยากาศในองค์กร องค์กรควรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เปิดโอกาสให้เรียนรู้และรับ
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เอาแนวคิดหรือทักษะใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพมาใช้ในการท างาน นอกจากนี้แล้วบรรยากาศ
องค์กร ที่มีไม่ได้หมายถึง การมีอิสระอย่างเต็มที่ แต่หมายถึง “ความสมดุล”ระหว่างการควบคุมกับ
การมีอิสระในการท างาน รวมถึง “ความยืดหยุ่น”ในการสนองตอบความต้องการ “ความพอดี” ใน
การให้โอกาส และ “ความเสมอภาค” ส าหรับทุกคนในองค์กร 
   4) การสร้างทีมงาน สิ่งส าคัญประการหนึ่งของการเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กรก็
คือ การสร้างทีมงาน เทคนิคที่จะส่งเสริมการท างานเป็นทีมคือ การสร้างทีมงาน เทคนิคที่จะส่งเสริม
การท างานเป็นทีมคือ การวางระบบการท างานที่เอ้ือต่อการประสานสัมพันธ์กัน การฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายในการท างาน การกระตุ้นให้แรงจูงใจและสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น และ
เมื่อเกิดทีมงานขึ้นแล้วสิ่งที่มีทีมงานต้องการได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหาร ก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วม หน้าที่ความรับผิดชอบ อิสระในการท างานอ านาจการตัดสินใจและรางวัลหรือผลตอบแทนที่
ยุติธรรมจะเห็นว่า รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของ Scott & Jaffe เน้นการสร้างความสัมพันธ์
ของคนในองค์การ โดยการสร้างบรรยากาศ การท างาน สร้างความร่วมมือในการท างานและสร้าง
ทีมงาน รวมทัง้การเปลี่ยนเจตคติของผู้ปฏิบัติให้มีภาวะผู้น าและเกิดแรงจูงใจที่จะท างานมาก 
   สรุป การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างสัมพันธภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ความคิด รวมถึงแบ่งปันอ านาจระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนมาเป็นผู้
คอยสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมี
ความเชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถแฝง เมื่อได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจแล้ว ต้องมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะตลอดเวลา และพยายามสร้างอ านาจให้กับตนเองอยู่เสมอซึ่งจะน าไปสู่การมีขวัญที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจของเทรซี่ (Tracy, 1990) ซึ่งมีรูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจเอาไว้ตามล าดับทั้งหมด 10 ขั้นตอน อย่างครอบคลุม ดังนี้  
   1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Clearly Define Responsibilities) 
หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของ
งานที่ต้องท า มีค าสั่งเป็นลักษณ์อักษร ก าหนดตัวบุคคล บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ความรับผิดชอบในงานจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันผู้
ปฏิบัติก็จะทราบได้ว่าอะไรคือแนวทางในการที่จะให้งานนั้นส าเร็จ 
   2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegate Authority) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้าง
เสริมอ านาจได้โดยใช้อ านาจหน้าที่เท่ากับความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่หากว่าได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ ผู้น ามีอ านาจมากพอในการ
ที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุจุดประสงค์ในงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ด้วย
วิธีการใช้ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร มอบอ านาจหน้าที่ตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจโดยเน้นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน (Set Standard of Excellence) หมายถึง ผู้น า
สามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการตั้งมาตรฐานการท างานที่ดีเลิศที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตาม
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ศักยภาพ ให้ไปถึงขีดจ ากัดแห่งความสามารถของตน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะสามารถค้นพบความสามารถ
ของตนเองได้โดยอาจจะไม่เคยทราบว่าตนเองมีมาก่อน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นให้ศึกษาเอกสาร คู่มือ
ต่าง ๆ และร่วมกันก าหนดมาตรฐานการท างานขององค์กร 
   4) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) หมายถึง ผู้น า
สามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการส่งเสริมการให้
ศึกษาต่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานหรือเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ 
   5) ให้ความรู้และสารสนเทศ (Provide Knowledge and Information) หมายถึง
ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจโดยการให้ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจ 
ในการท างานเกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้องชัดเจน ด้วยการจัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร การประชุม
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
   6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Give Feedback) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้
โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
งานอันจะน าไปสู่ความเข้าใจงานและสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ดีขึ้น ด้วยการแจ้งในที่
ประชุมให้ทราบทั่วกัน มีการประเมินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ข้อเสนอแนะ พูดคุยเป็นรายบุคคล 
   7) ให้การยกย่องหรือยอมรับ (Recognition) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริม
อ านาจได้โดยการให้การยอมรับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความนับถือ ความเชื่อมั่น ท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานให้ดีขึ้นด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล ของขวัญใน
โอกาสต่าง ๆ  
   8) ให้ความไว้วางใจ (Trust)  หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจได้โดยการให้
ความไว้วางใจต่อผู้ปฏิบัติงานอันจะน ามาซึ่งความไว้วางใจของหมู่คณะตามมาและเมื่อหมู่คณะ
ไว้วางใจกัน จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรได้ ด้วยการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ ให้อิสระในการท างานอย่างเต็มที่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์กรโดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการนิเทศ ติดตามผล ตามแผนไม่มากเกินไป 
เพ่ือที่ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่อึดอัด 
   9) ยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to Fail) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริม
อ านาจได้โดยการยอมรับข้อผิดพลาด ซึ่งเมื่อผู้น ายอมรับข้อผิดพลาดจะท าให้เกิดความมั่นใจใน
ขอบเขตของอ านาจที่มีอยู่  ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและร่วมแก้ไขกับผู้ปฏิบัติงาน  ด้วยการข่ม
ใจไม่โกรธ ไม่ต าหนิ ให้อภัย รักษาน้ าใจ ช่วยกันหาทางแก้ไขข้อผิดพลาด สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานถึงปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ  
   10) ให้เกียรติและความเคารพ (Respect) หมายถึง ผู้น าสามารถสร้างเสริมอ านาจ
ได้โดยการให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน  ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม
ทักทายไมตรีจิต ใช้หลักการบริหารตามแนวทางประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยึดหลักการ
ท างานในรูปคณะกรรมการ ประชุมปรึกษาหารือมอบหมายงานและอ านาจการตัดสินใจ แนะน า
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นที่รู้จักในการประชุม 
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ภาพที่ 2.5  ปีรามิดการเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ Tracy 
 
   จาการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจเอาไว้ตามล าดับทั้งหมด 10 ขั้นตอน คือให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย
อ านาจหน้าที่  ก าหนดมาตรฐานการท างาน การฝึกอบรมและการพัฒนา ให้ความรู้และสารสนเทศ 
ให้การยกย่องหรือยอมรับ ให้ความไว้วางใจ ยอมรับข้อผิดพลาด และให้เกียรติและความเคารพ จาก
สิ่งที่กล่าวข้างต้น สถานศึกษาจะต้องเพ่ิมศักยภาพในตัวของบุคคลให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการตัดสินใจ และการจัดหาทรัพยากร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลของ
ตนเองและองค์กร โดยได้รับแรงจูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีการเสริมสร้างพลัง
อ านาจตามแนวคิดของ Tracy มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.2 ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร 
  2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร 
   ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ออร์แกน (Organ) เจ้าของ
แนวคิดคนแรกเป็นหลักร่วมกับแนวคิดของนักวิชาการอ่ืน ๆ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
   ออร์แกน (Organ, 2005) กล่าวว่า พฤติกรรมของสมาชิกที่ดีต่อองค์การ คือ การ
ปฏิบัติด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีการตื่นตัวเกินไปกว่าบทบาทที่ถูกก าหนดไว้เป็นสิ่งที่องค์การ
ไม่ได้บังคับหรือก าหนดให้ปฏิบัติ แต่พนักงานเต็มใจ ยินยอมที่จะปฏิบัติเอง ไม่ได้มีการจูงใจโดยให้
รางวัลแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ยกย่องยอมรับ 
ข้อมูลย้อนกลับ 

ความรู้และสารสนเทศ 
การฝึกอบรมและการพัฒนา 
ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

มอบอ านาจหน้าที่ 
ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ไว้วางใจ ยอมรับข้อผิดพลาด 

ให้เกียรติ 
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   ออร์แกน และโคโนฟสกี้ (Organ & Konovesky, 2005) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างสรรค์และให้ความร่วมมือ โดยไม่ได้รับการให้
รางวัลอย่างเป็นทางการ น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี 
   ออร์แกน และแม็คเคนซี (Organ & Mackenzie, 2005) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองจากตัวบุคลากรที่อยู่นอกเหนือจากองค์การ
ก าหนดไว้เป็นพฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิผลองค์การ 
   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
หน้าที่อย่างเป็นทางการของบุคลากร ที่องค์การก าหนดให้แต่เป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง             
และบุคลากรมีหน้าที่ จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
   ปาริชาติ  กมลยะบุตร (2553) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การว่า ลักษณะการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ที่สนับสนุนให้เกิด
ความส าเร็จและประสิทธิผลต่อองค์การ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือ
งานที่ได้รับมอบหมายและกระท าด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวไม่มีผลต่อระบบการให้รางวัลโดยตรง 
   ศุภากร  ทัศน์ศรี (2554) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การว่า พฤติกรรมบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ
ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลหรือการลงโทษโดยตรงจากต้นสังกัดแต่อย่างใด 
โดยพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
   อารียา  ทรัพย์เอนก (2554) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การว่า พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่องค์การได้ก าหนดไว้ 
โดนเป็นพฤติกรรมสนับสนุนและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์การเพ่ือเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การโดยรวม 
   จากความหมายที่กล่าวมา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ว่าเป็น
พฤติกรรมทางบวกที่สมาชิกในองค์กรกระท าด้วยความสมัครใจและเต็มใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือบทลงโทษใด ๆ ส่งผลให้องค์การได้รับประโยชน์เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  2.2.2 ความส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
   พฤติกกรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์กร มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
ในองค์การ ท าให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับสูง อันจะน ามา            
ซึ่งความส าเร็จขององค์การ ดังต่อไปนี้ 
   1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือ
กับระบบขององค์การ ด้านผลของการปฏิบัติงานพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน (Podsakoff & MacKenzie, 1997)             
และมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Schnake & Dumler, 1997)     
ที่พบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีแนวโน้มที่จะได้รับการประเมินจาก



29 

ผู้บังคับบัญชาว่าเป็นพนักงานได้ดีกว่า นอกจากนั้นพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้พนักงานท างานตรง
เวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ พยายามที่จะท าให้ผลงานส าเร็จทั้งในด้านของปริมาณและ
คุณภาพอีกด้วย 
    จากการศึกษาผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อประสิทธิผล
ขององค์การ (Podsakoff & MacKenzie, 1997) สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ          
มีอิทธิพลทางตรงในการส่งเสริมประสิทธิผลขององค์การเนื่องจาก 
    1.1) เป็นการลดจ านวนทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานเพียงหน้าเดียว ให้บุคลากร
สามารถท างานได้หลายบทบาท 
    1.2) ช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้านการจัดการ 
    1.3) มีการช่วยเหลือการท างานของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน 
    1.4) มีก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากร 
    1.5) สามารถรักษาและดึงดูดให้บุคลากรที่ดีคงอยู่กับองค์การต่อไป 
    1.6) เพ่ิมเสถียรภาพในการปฏิบัติงานในองค์การ 
    1.7) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับตัวขององค์การ 
   2) การประยุกต์ใช้พฤติกรรมเป็นสมาชิกขององค์การสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การ อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรให้เป็นผู้พัฒนาตนในเกิดศักยภาพในการท างาน
อย่างเต็มที่ และจะช่วยสร้างสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี  
ดังแสดงในภาพ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 วัฏจักรของการพัฒนาองค์การด้วยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของ

องค์การ 

เกดิการพัฒนา
องค์การ 

กลายเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ขององค์การ 

การรับรู้และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

การยอมรับและ
เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมส่วนบุคคล 

ประสิทธิผลของ
องค์การบรรลุ

เป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสูงขึ้น 

การยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ระดับองค์การ 
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   จากภาพ พบว่า การที่องค์การสามารถพัฒนาหรือส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ขององค์การให้เกิดแก่สมาชิกของตนเองได้ จะส่งผลให้เกิดการรับรู่และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
สมาชิกจากการได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
หลังจากนั้นก็จะเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคล และเมื่อเวลาผ่านไปโดย
มีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระดับองค์การ 
หลังจากนั้นเมื่อเกิดการยอมรับของสมาชิกทั่วไปก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การ ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงสูงสุด โดยเมื่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การได้รับการยอมรับและ
กลายเป็นค่านิยมในทางบวกที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การแล้ว เมื่อนั้นก็จะเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มาจากแรงจูงใจภายใน (internal motivation) สุดท้ายก็จะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์การได้เพราะเป็นการพัฒนาที่เกิดจากปัจจัยในตัวของสมาชิก (Fombrun, 1996 อ้าง
ถึงใน วิริรณธิ์  ธรรมนารถสกุล, 2548) โดยไม่มีการบังคับหรือถูกสั่งการแต่อย่างใด เมื่อนั้นก็จะส่งผล
ย้อนกลับมาที่ต้นของแผนภาพก็คือท าให้สมาชิกและองค์การเกิดการยอมรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ขององค์การมาก ๆ ยิ่งขึ้น เพราะสมาชิกจะเห็นคุณค่าและยินดีที่จะประพฤติอันเป็นวัฏจักรของการ
พัฒนาองค์การต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่หล่อหลอมให้สมาชิกทั้งใหม่   
และเก่าเป็นผู้มีศักยภาพในการท างานเป็นอย่างดี โดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ออร์แกน  
(Organ, 2005) คือ พฤติกรรมของสมาชิกที่ดีต่อองค์การ คือ การปฏิบัติด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ
มีการตื่นตัวเกินไปกว่าบทบาทที่ถูกก าหนดไว้เป็นสิ่งที่องค์การไม่ได้บังคับหรือก าหนดให้ปฏิบัติ         
แต่พนักงานเต็มใจ ยินยอมที่จะปฏิบัติเอง ไม่ได้มีการจูงใจโดยให้รางวัลแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
   ออร์แกน และแม็คเคนซี (Organ & Mackenzie, 2005) กล่าวว่าโครงสร้างของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอยู่ในบริบททฤษฎีองค์การโดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การมีรากฐานเกิดขึ้นมามากกว่า 70 ปี มีส่วนส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษาทฤษฎี
องค์การที่ได้เคยมีการอ้างอิงถึงพฤติกรรมดังกล่าว ในลักษณะของพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่ส่งผล
ดีต่อองค์การ และเรียกพฤติกรรมดังกล่าวว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ” และเรียกย่อ 
ๆ ว่า OCB นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ ดังนี้ 
   ออร์แกน และโคโนฟสกี้ (Orgen & Konovesky, 2005) ได้จ าแนกพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
   1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือพนักงาน
ผู้อื่นในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่ไม่มาทางาน หรือให้คาแนะนาในการปรับปรุงงาน  
   2) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เช่น การมาทางานตรงต่อเวลา เป็นต้น  
   บอร์แมน และโมโทวิดโล (Borman & Motowidlo, 2007 อ้างถึงใน ศุภากร ทัศน์ศรี, 
2554) กล่าวถึงองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
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   1) การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับผู้อ่ืน (Heiping & Coperating with 
Others) ได้แก ่พฤติกรรมการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า รวมถึงการค านึงการกระทาที่กระทบผู้อ่ืน  
   2) สนับสนุนและปกป้ององค์การ (Endorsing, Supporting & Defending Organization) 
ได้แก่ พฤติกรรมจงรักภักดีต่อองค์การ ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นส าคัญอยู่เคียงข้าง
องค์การแม้องค์การจะประสบปัญหา นอกจากนี้ยังรวมถึงการเป็นตัวแทนขององค์การด้วยความเต็มใจ  
   3) เคารพกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (Following Organizational Rules & Procedures) 
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎ ข้อก าหนด นโยบายขององค์การ และเคารพค่านิยมขององค์การ  
   4) ความศรัทธาและความพยายาม (Persisting with Enthusiasm & Extra Effort) 
ได้แก ่การมีความพยายามในการทางาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ แม้จะต้องพบอุปสรรค  
   5) อาสาช่วยเหลือกิจกรรมที่เก่ียวกับงาน (Volunteering to Carry Task Activity) 
ได้แก่ การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบแม้กิจกรรมนั้นจะเป็นสิ่ง
ที่นอกเหนือบทบาทหน้าที่  
   แคทซ์ (Katz, 2004 อ้างถึงใน ศุภากร ทัศน์ศรี, 2554) ได้แบ่งรูปแบบพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมของพนักงานที่เป็นสิ่งส าคัญต่อประสิทธิผลขององค์การ ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
   1) บุคคลจะต้องเขา้ท างานและคงอยู่ภายใต้ระบบขององค์การ  
   2) บุคคลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  
   3) บุคคลจะต้องมีกิจกรรมนวัตกรรมใหม่  ๆ (Innovation) และคิดค้นกิจกรรม
ขึ้นมาเอง (Spontaneous Activity) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ควบคู่ไปกับบทบาทที่ก าหนดไว้  
   พฤติกรรมทั้ง 3 รูปแบบนี้ แคทซ ์(Katz) ได้แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   1) พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ (In-Role Behavior) เป็นพฤติกรรมที่องค์การได้
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานอย่างชัดเจนในการพรรณนางาน (Job Description)  
   2) พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (Extra-Role Behavior) เป็นพฤติกรรมที่พนักงาน
ปฏิบัติขึ้นมาเองได้โดยองค์การไม่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับพฤติกรรมรูปแบบที่  3  
ปรากฏการณ์ของพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท คานซ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการดารงอยู่ของ
องค์การและประสิทธิผลองค์การหากพนักงานภายในองค์การปฏิบัติงานเฉพาะบทบาทในหน้าที่เพียง 
อย่างเดียวองค์การนั้นจะสู่ภาวะตกต่ าได้ง่ายและเป็นระบบสังคมที่เปราะบางทุก ๆ องค์การต้องอาศัย
ความร่วมมือกัน การช่วยเหลือ การมีไมตรีจิต ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือ
บทบาทนี้เปรียบเสมือนตัวหล่อลื่นเครื่องจักรทางสังคมในองค์การ ทาให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่ง
จาเป็นต่อการทางาน ทาให้บุคลากรสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ท่ีต้องพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทเรียกอย่างเป็นทางการว่า  “พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การ” สอดคล้องกับการบัญญัติศัพท์ของออร์แกน  
   เกรแฮม (Grham, 2007 อ้างถึงใน ศุภากร  ทัศน์ศรี, 2554) ได้จ าแนกองค์ประกอบ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
   1) การเชื่อฟัง (Obedience) หมายถึง การเคารพกฎระเบียบ แบบแผนระบบการ
ทางานขององค์การ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมถึงเคารพกฎหมาย  
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   2) ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง พฤติกรรมการสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นใน
องค์การสนับสนุนค่านิยมองค์การให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้บุคลากรที่มีความจงรักภักดีจะปกป้อง
และพยายามทางานเพ่ือให้องค์การสามารถดาเนินงานต่อไปได้  
   3 การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความกระตือรือร้น
เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในงาน คอยติดตามข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาที่
อาจเกิดกับองค์การ สนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกขององค์การด้วยกัน
รวมถึงให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยเช่นกัน  
   โพดซาโคฟ และแม็คเคนซี (Podsakoff & Mackenzie, 2005 อ้างถึงใน ศุภากร  
ทัศน์ศรี, 2554) ได้เสนอองค์ประกอบ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ปรับปรุงจากแนวคิด
ของ Organ (2005) โดยรวมองค์ประกอบการให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึงผู้ อ่ืน การเป็นผู้สนับสนุน 
และการรักษาความสงบ ไว้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน  คือ การให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า ผู้ประเมินประสบปัญหาการจ าแนกความแตกต่างของพฤติกรรมดังกล่าว 
จึงรวมองค์ประกอบพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การไว้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 
   1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Helping Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ ความตั้งใจให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์รวมขององค์การ การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานใน
ทันที่เม่ือเขาเกิดปัญหาในการทางาน การให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  
   2) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ
และสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมต่อองค์การ  
   3) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อดทนต่อความผิดหวัง ความล าบาก ความไม่สะดวกสบายจากสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่จ ากัด หรืออดทนต่อความเครียด การให้อภัยต่อผู้อ่ืนเมื่อเกิดความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ   
อันเป็นเหตุสุดวิสัยของบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์การ รวมทั้งการให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น  
   ออร์แกน (Organ, 2005) เจ้าของแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรได้
จ าแนกรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวไว้ 5 ด้าน ดังนี้  
   1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 
การช่วยเพ่ือนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน มีลักษณะของการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่มี
ความเกี่ยวพันกับงานหรือปัญหาที่เกี่ยวกับองค์การรวมถึงลูกค้าขององค์การ  มีจิตใจอุทิศตน คอยให้
ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และคอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นในหรือนอกเวลางานก็ตาม แม้จะไม่มีใครขอร้องก็คงยินดีและยังคงปฏิบัติอยู่  
   2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบัติตาม
ระเบียบและสนองนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัดเกินกว่าความคาดหมายในบทบาทที่องค์การ
ก าหนดไว้ในระดับต่ าสุดมีความตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปกับงานส่วนตัว เป็นคนที่มี
ส านึกในหน้าที่จะปฏิบัติกฎระเบียบ ทางานสนองนโยบายขององค์การได้เป็นอย่างดี ไม่หลบหลีกงาน 
หรือเก่ียงงานให้แก่ผู้ใด เต็มใจและยินดีที่จะทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเสมอ  
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   3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทนอดกลั้น
ต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน หรือความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เนื่องจากใน
การปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิและความเป็น
ธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่เนื่องจากการร้องทุกข์จะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริหารและจะเกิดการโต้เถียงกัน
ยืดเยื้อจนละเลย ความสนใจในการปฏิบัติงาน จึงอดทนด้วยความเต็มใจ  
   4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) หมายถึง การค านึงถึงผู้อ่ืนเพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหากระทบกระทั่งที่อาจจะเกิดตามมา เนื่องจากการปฏิบัติงานในองค์กรนั้นต้องอาศัยการ
พ่ึงพาซึ่งกัน และกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอ่ืน  จึงควร
ค านึงถึงบุคคลอ่ืน เช่น การเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้สมบัติร่วมกัน ให้ความส าคัญกับ
ผู้ร่วมงานอ่ืนในลักษณะ ที่ตรงกับวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยคอยใส่ใจและ
ตระหนักถึงผู้ร่วมงานคนอื่นเสมอว่าจะได้รับผลกระทบใดจากการกระทาของตนหรือไม่  
   5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การให้ความรับผิดชอบ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร เช่น มีส่วนร่วม สนใจเข้าประชุม เก็บความลับของ
องค์กร มีความรู้สึกต้องการให้องค์การพัฒนา มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
กับองค์กรให้ความส าคัญการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กรและมีปฏิกิริยาตอบสนอง          
มีความรับผิดชอบในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กรที่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ 
   จาการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของออร์แกน ข้างต้น
สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจ าแนกรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวไว้  5 ด้าน 
ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น พฤติกรรมการค านึงถึงผู้ อ่ืน พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางบวกที่
สมาชิกในองค์กรกระท าด้วยความสมัครใจและเต็มใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย            
ไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือบทลงโทษใด ๆ ส่งผลให้องค์การได้รับประโยชน์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของออร์แกน 
มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ              
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีชององค์กร ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหลักเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของ Tracy ที่ได้น าเสนอหลักการ ทฤษฎี ในการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 10  อย่าง คือ 1) ให้ความ
ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ2) มอบหมายอ านาจหน้าที่ 3) ก าหนดมาตรฐานการท างาน 4) การ
ฝึกอบรมแลการพัฒนา 5) ให้ความรู้และสารสนเทศ 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 7) ให้การยกย่องหรือ
ยอมรับ 8) ให้ความไว้วางใจ 9) ยอมรับข้อผิดพลาด 10) ให้เกียรติและความเคารพ เพราะเป็น
หลักการ ทฤษฎีที่ครอบคลุมกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น าไปปฏิบัติจะท าให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็น
การเพ่ิมศักยภาพในตัวของบุคคลให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการ
ตัดสินใจ และการจัดหาทรัพยากร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคล
เกิดความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลของตนเองและองค์กร โดยได้รับ
แรงจูงใจในการท างาน ส่วนแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
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แนวคิดทฤษฎีการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ Organ คือ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ           
2) พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 
5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เพราะมีความครอบคลุมพฤติกรรมองค์การที่ เหมาะสมใน
สถานศึกษากล่าวคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในสถานศึกษาที่ควรจะมีนั้นพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรควรจะมี 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางบวกที่สมาชิกในองค์กร
กระท าด้วยความสมัครใจและเต็มใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับรางวัล
หรือบทลงโทษใด ๆ ส่งผลให้องค์การได้รับประโยชน์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเมื่อหาก
พิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนวิจัยความสัมพันธ์น าเอาสองทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจตามแนวคิดของ Tracy มาปรับใช้ในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลพฤติกรรมตามหลักทฤษฎี
แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของออร์แกน เชื่อแน่ว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา
การบังคับบัญชา จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ท าให้สถานศึกษาเป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการมีประสิทธิผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกน าเอาสองทฤษฎีของทั้งสอง
ท่านมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ศิริรัตน์  จุลษร (2544) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับผลสัมฤทธิ์ของงาน และความก้าวหน้าของการปฏิบัติของข้าราชการสายสนับสนุน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   พัชรี  สายสดุดี (2544) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วม
ในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมใน
งานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี และพบว่าการมี
ส่วนร่วมในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
   สมชาย บุญศิริเภสัช (2545) ได้การศึกษาและการสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยพ้ืนฐานของครูในการ
เสริมสร้างอ านาจในงาน กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานและพลังอ านาจการท างานของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 8 อยู่ในระดับดี 2) พลังอ านาจการท างานของครู มีความสัมพันธ์            
กับทุกด้านในปัจจัยพ้ืนฐานของครู และทุกด้านในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของ
ครูในสถาบันศึกษา 3) ปัจจัยของครูโดยรวมในทุกด้านสามารถอธิบายความแตกต่างของพลังอ านาจ
การท างานของครูได้เกินกว่า 50 % ทั้งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองและในเขตอ าเภอรอบ
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นอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงปัจจัยของครูมีผลต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานมาก           
4) โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองพบว่าเฉพาะกระบวนการประเมินตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบ
เทา่นั้นที่สามารถเพ่ิมการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนโรงเรียนในเขต
อ าเภอรอบนอก กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานทั้งหมดซึ่งได้แก่ กระบวนการท างานอย่างมี
อิสระกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานและกระบวนการประเมินตนเองและพร้อมรับการ
ตรวจสอบต่างก็สามารถอธิบายการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเพ่ิมได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ปิยธิดา วรญาโปกรณ์ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจครู ประกอบด้วย 2 มิติ (กระบวนการ และผลลัพธ์) 13 องค์ประกอบ 102 ตัวบ่งชี้จัด
อันดับความส าคัญตามอันดับตามน้ าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ ความพึงพอใจในงาน การสร้างภาวะ
ผู้น า การสร้างทีมงาน ความผูกพันต่อวิชาชีพครู ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความเป็นอิสระการให้
โอกาสการมีส่วนร่วมตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจ สถานภาพครู ความเชื่อมั่นในตนเองการให้การ
สนับสนุนและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
   นนทกานต์  วุฒิอารีย์ (2547) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง และพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   วินัย พลสิทธิ์ (2547)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า  1)  ระดับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร          
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูนาถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการท างานของครูพบว่าครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกัน มีการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
3) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม
อยู่ในดับมาก 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีประสิทธิผล
ของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานการท างานของครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) การเสริมสร้างพลังอ านาจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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   กุหลาบ บึงไสย์ (2551) ได้ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป    
มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และครูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจครูสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
   เพียรพร กันหารี (2551) ได้ศึกษาแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจอาจารย์วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การปรับโครงสร้างการ
บริหารที่เน้นการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ภาควิชา 2) การวางระบบการท างานใหม่ 3) การเพ่ิม
ช่องทางให้อาจารย์มีอ านาจต่อรองในลักษณะเป็นสารเสวนา 4) การสร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสาร
แบบเปิด 5) การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ให้กับอาจารย์ 6) การสร้างทีมงานให้เกิดขั้นในระดับ
ภาควิชา 7) การเสร้างแรงจูงใจในการท างาน และน าองค์ประกอบมาก าหนดเป็นแบบการเสริมสร้าง
พลังอ านาจอาจารย์ด้วยวิธีการแทรกเสริม 6 วิธี ผลการวิจัยพบว่า พลังอ านาจอาจารย์เพ่ิมขึ้นทุกตัวบ่งชี้ 
   วิชชุลดา ลดาวัลย์ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการท างานกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีค่านิยมในการท างาน เป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านการท างานอย่างมีศักดิ์ศรี ด้านศีลธรรม คุณธรรม และด้านความ
รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมในการท างานโดยรวมและรายด้าน 
4 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมุ่งเน้นผลงาน ด้านการปรับตัวให้ทันโลกด้านประสิทธิภาพ และ
ด้านความขยันตั้งใจท างาน บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอีก 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านการให้
ความช่วยเหลือ และด้านความอดทนอดกลั้น 
   อรุณ โคตรวงษา (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังครูกับความ
ผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ครูมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจครู โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  
1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือด้านการได้รับ
โอกาส ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการสร้างแรงจูงใจครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการสร้างภาวะผู้น า ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ปาริชาติ  กมลยะบุตร (2553) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายได้
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พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และทักษะการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้านมโนภาพ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้านมนุษย์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวม 
   ศุภากร  ทัศน์ศรี (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การครู โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   รัตตมณี  มาสาซ้าย (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาแก่ครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในระดับสูงทุกตัว
บ่งชี้ และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจแก่ครู ให้โอกาส 
สร้างภาวะผู้น าให้แก่ครู ตลอดจนให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานมากเพียงพอก็จะท าให้
ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
   ไพเราะ  เชื้อสาย (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมกับ
ความพึงพอใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก           
2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูตามวุฒิการศึกษาในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน 3) ความพึงพอใจในการท างานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจใน
การท างานของครูตามวุฒิการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการท างานของครู ตาม
ประสบการณ์พบว่า ไม่แตกต่างกัน  ความพึงพอใจในการท างานของครูตามขนาดสถานศึกษาพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกัน 5) ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.84 
  3.2.3 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   Looysen (1998 อ้างถึงใน สมชาย บุญศิริเภสัช, 2545) ได้ศึกษาวิธีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของครูในโรงเรียนมัธยมไอโอว่า ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนมัธยมไอโอว่าใช้การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเป็นวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ดังนี้ 
การเลือกเอสาร สื่อวัสดุการเรียนกานสอน จัดหลักสูตรก าหนดวินัยของนักเรียน จัดชั้นเรียน สร้าง
และพัฒนางานบริหาร ก าหนดและประชาสัมพันธ์นโยบายของโรงเรียน 
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   Klecker & Loadman (1998 อ้างถึงใน เพียรพร กัญหารี, 2551 ) ได้ศึกษาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหาร โดยรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์จ านวน 3,677 คน ใน 169 วิทยาลัย โดยใช้แบบวัดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของชอร์ทและไรท์ฮาร์ทผลการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเกิดขึ้นใน 
6 มิติ เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความก้าวหน้าในอาชีพ การรับรู้ความสามารถตนเอง สถานภาพ
ในการท างาน ผลกระทบจากงาน การตัดสินใจ อิสระในการท างาน 
   Jack & Babara (2001 อ้างถึงใน ปิยธิดา วรญาโณปกรณ์, 2546) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ความรับผิดชอบของครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจมีผลทางบวกและความรู้สึกรับผิดชอบต่อผล
การเรียนของนักเรียนที่มีความส าคัญต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และช่วยให้ครูเกิดความรู้สึก
เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
   Bogler & Somech (2004 อ้างถึงใน สมจิตร สงสาร, 2552) ได้ศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร   
และวิชาชีพของครู 
   Orgen, et al.  (2004 อ้างถึงใน ศุภากร  ทัศน์ศรี, 2554) ร่วมกันท าวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า
งานวิจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่ใช้ฐานข้อมูลของสหรัฐ
ทั้งสิ้น ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้เปลี่ยนมาศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในประเทศจีนที่มีความแตกต่างกัน โดย
ผลการศึกษาของพวกเขา พบว่า มีอย่างน้อย องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การที่ไม่มีอยู่ในหลักฐานในงานวิจัยของตะวันตก สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบทั้ง 
5 ด้านของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การตามแนวคิดของออร์แกน  เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรม
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านมีอยู่ในครูประถมศึกษากลุ่มตัวอย่างครบถ้วนหรือไม่ 
   Podsakoff & Mackenzie (2005 อ้างถึงใน ศุภากร ทัศน์ศรี, 2554) ได้ศึกษาความ
พันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกต่อองค์การกับผลการปฏิบัติงาน  พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การมีค่าอ านาจในการทานายผลการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันได้ร้อยละ  17 
(R2 = 0.17) ข้อค้นพบนี้แสดงได้ว่าหากสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การแก่
ครูได้ก็สามารถทานายผลการปฏิบัติงานของครูว่าจะมีทิศทางไปทางบวกตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
เครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์ค่า R มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน 
   Hannam (2004 อ้างถึงใน ศุภากร ทัศน์ศรี, 2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู ทัศนคติในงาน ความเครียดและคุณภาพของ
นักเรียนในชีวิตโรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การสาหรับครูนั้นจะรวมถึงการ
สอนและทาให้บทเรียนสนุกน่าสนใจเป็นผู้จัดการในการทาหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสาหรับนักเรียน 
และใช้เวลาส่วนตัวในการพูดคุยให้คาปรึกษานักเรียน  และได้พัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ต่อองค์การสาหรับครูที่แสดงว่าความผูกพันต่อองค์การ และความพึง
พอใจในงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ผู้วิจัยนาเอาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
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ของฮัมนัมมาพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู
ประถมศึกษา 
   จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงให้เห็นความส าคัญ
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา เมื่อ
ผู้บริหารสามารถเสริมสร้างพลังอ านาจได้ดีและครูมีความเป็นสมาชิกในองค์กรที่ดี ก็จะส่งผลให้ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,671 คน  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,671 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 336 คน 
โดยค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน             
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนดขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นมนการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 
176 โรงเรียน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 336 คน  
   วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
   1) แบ่งจ านวนประชากร ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน            
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543) จากประชากรทั้งสิ้น 2,671 คน              
จากจ านวนโรงเรียน 352 โรงเรียน 
   2) แบ่งประชากรออกตามขนาดของสถานศึกษา ได้ขนาดเล็ก 174 โรงเรียน ขนาด
กลาง 163 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 15 โรงเรียน  
   3) สุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 87 โรงเรียน ขนาดกลางจ านวน 82 โรงเรียน ขนาดใหญ่
จ านวน 7 โรงเรียน 
   4) ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งชั้นตามจ านวนของประชากรโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก 77 คน ขนาดกลาง 195 คน ขนาดใหญ่ 64 คน รวม 336 คน ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

สถานศึกษา ครู สถานศึกษา ครู 
เล็ก 174 613 87 77 
กลาง  163  1549  82  195 
ใหญ ่ 15 509 7 64 

รวม 352 2,671 176 336 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพ่ือสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ (Check-list) 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales)  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales)  
  โดยเกณฑ์ให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  4   หมายถึง เห็นด้วยมาก   
  3   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  2   หมายถึง เห็นด้วยน้อย   
  1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1997) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  หาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) แล้วน าเสนอในรูปตาราง โดยน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด 
และคนอื่น ๆ, 2553) แปลความหมาย ดังนี้ 
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  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ≥ 0.81 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61-0.80 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูง  
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.41-0.60 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.21-0.40 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันต่ า  
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ≤0.20 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
  การอธิบายทิศทางความสัมพันธ์ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวกแสดงว่าตัว
แปรสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบแสดงว่าตัวแปร
สองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางลบ และถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับศูนย์แสดงว่าตัวแปร
สองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
3.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.3.1 ศึกษาจากต ารา เอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)           
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) และสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ประธานกรรมการการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบส านวนภาษา            
และความสมบูรณ์ของเนื้อหา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ตรวจสอบส านวนภาษาอีกครั้ง แล้วน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องและคัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ส าหรับข้อค าถาม 
   รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  บุญกอบ   อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   2) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   3) อาจารย์ ดร.เกษม ชูรัตน์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
   4) อาจารย์ ดร.วาสนา บุตรโพธิ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
   5) ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
  3.3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนอประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ 
  3.3.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับครูในสถานศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 0.98 ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร 0.98 ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามรวมทั้งฉบับ 0.98 
  3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ 
  3.3.7 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นล าดับ ดังนี้ 
  3.4.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 และผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก  
  3.4.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่ าง และขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  3.4.3 ท าการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
แล้วน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลได้จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการ ดังนี้ 
  3.5.1 น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบ ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์
ของค าตอบในแบบสอบถามในแต่ละฉบับ และน ามาตรวจสอบให้คะแนน 
  3.5.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  3.5.3 น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
ต่อไป 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยเลือกเฉพาะวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
  1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
  5) ค่า F (One-way ANOVA) 
  6) ค่าความสัมพันธ์โดยค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์  และขนาดของ
สถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
  N แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F แทน    ค่าท่ีใช้พิจารณา F-Distribution 
  P แทน    ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับนัยส าคัญ 
  r แทน    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment  

Correlation Coefficient) 
  X แทน การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  X1 แทน    ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  X2 แทน    มอบหมายอ านาจหน้าที่   
  X3 แทน    ก าหนดมาตรฐานการท างาน 
  X4 แทน    การฝึกอบรมและการพัฒนา 
  X5 แทน    ให้ความรู้และสารสนเทศ 
  X6 แทน    ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  X7 แทน   ให้การยกย่องหรือยอมรับ 
  X8 แทน    ให้ความไว้วางใจ 
  X9 แทน    ยอมรับข้อผิดพลาด 
  X10 แทน    ให้เกียรติและความเคารพ 
  Y แทน    พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
  Y1 แทน    พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
  Y2 แทน    พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
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  Y3 แทน    พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
  Y4 แทน    พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
  Y5 แทน    พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
  * แทน    ค่าความมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
4.2 การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์ และ
ขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง (n = 336) 

ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ 

ต่ ากว่า 10  ปี  148 44.0 
ตั้งแต่ 10-20 ปี 131 39.0 
มากกว่า 20 ขึ้นไป 57 17.0 

รวม 336 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง (n = 336) 

ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 77 23.0 
ขนาดกลาง 195 58.0 
ขนาดใหญ่ 64 19.0 

รวม 336 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
และอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.19 0.52 มาก 
2. มอบหมายอ านาจหน้าที่ 4.13 0.55 มาก 
3. ก าหนดมาตรฐานการท างาน 3.90 0.52 มาก 
4. การฝึกอบรมและการพฒันา 3.84 0.79 มาก 
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ  4.07 0.46 มาก 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  4.13 0.46 มาก 
7. ให้การยกย่องหรือยอมรับ 3.93 0.75 มาก 
8. ให้ความไว้วางใจ 3.92 0.70 มาก 
9. ยอมรับข้อผิดพลาด 3.92 0.54 มาก 
10. ให้เกียรติและความเคารพ 4.05 0.58 มาก 

รวม 4.01 0.48 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.2 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.01, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้ความชัดเจน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ (X = 4.19, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มอบหมายอ านาจหน้าที่ (X = 4.13, 



47 

S.D. = 0.55) และให้ข้อมูลย้อนกลับ (X = 4.13, S.D. = 0.46) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การฝึกอบรม
และการพัฒนา (X = 3.84, S.D. = 0.79)  
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านให้ความ
ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ด้านให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารมีการออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ในการมอบหมาย
งานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ 4.22 0.65 มาก 

2. ผู้บริหารมีวิธีการออกค าสั่งโดยตรง หรือสั่งผ่านผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 4.13 0.62 มาก 

3. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ปฏิบัติตรงตามบุคลิกลักษณะ ความรู้
ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล 4.39 0.65 มาก 

4. ผู้บริหารมีการสั่งงานตามขั้นตอนชัดเจนตามสายงาน 4.06 0.76 มาก 
5. ผู้บริหารมอบหมายงานให้โดยค านึงถึงระยะเวลา ปริมาณงาน 

ตามก าลังความสามารถของแต่ละบุคคล 4.16 0.58 มาก 
รวม 4.19 0.52 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้ความชัดเจนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.52) โดยที่มี ผู้บริหารมอบหมาย
งานให้ปฏิบัติตรงตามบุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.39, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ในการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ ( X = 4.22, S.D. = 0.65) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ผู้บริหารมีการสั่งงานตามข้ันตอนชัดเจนตามสายงาน (X = 4.06, S.D. = 0.76)  
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ด้านมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารใช้กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนดขึ้น เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 4.17 0.68 มาก 

2. ผู้บริหารจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ให้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 3.98 0.68 มาก 

3. ผู้บริหารมอบหมายอ านาจหน้าที่ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสาย
ชั้นในกรณีเร่งด่วนสามารถท าได้อย่างเหมาะสม 4.25 0.58 มาก 

4. ผู้บริหารมีการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีตารางกิจกรรม
อย่างชัดเจน 4.18 0.71 มาก 

5. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ครู เกิดการปฏิบัติงานด้วยความ
คล่องตัว และรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ใน
ขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 4.07 0.70 มาก 

รวม 4.13 0.55 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.4 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.55) โดยที่มี ผู้บริหารมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้นในกรณีเร่งด่วนสามารถท าได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.25, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีตาราง
กิจกรรมอย่างชัดเจน (X = 4.18, S.D. = 0.71) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารจัดท าโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียน ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร (X = 3.98, S.D. = 0.68)  
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านก าหนด
มาตรฐานการท างาน 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ก าหนดมาตรฐานการท างาน 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดของงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 3.94 0.72 มาก 

2. ผู้บริหารมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ในแต่ละงาน เพื่อให้
ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของงาน 3.96 0.74 มาก 

3. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายความส าเร็จไว้ควบคุมการ
ท างาน เมื่อมีการท างาน 3.71 0.68 มาก 

4. ผู้บริหารก าหนดแผนงานและระยะเวลาที่แน่นอนที่
งานต้องส าเร็จเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ 3.83 0.62 มาก 

5. ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท างานร่วมกัน 
โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม 4.07 0.53 มาก 

รวม 3.90 0.52 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.5  พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านก าหนด
มาตรฐานการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.52) โดยที่มี ผู้บริหารมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท างานร่วมกัน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.07,     
S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ในแต่ละงาน เพื่อให้ครูปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานของงาน ( X = 3.96, S.D. = 0.74) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ควบคุมการท างาน เมื่อมีการท างาน (X = 3.71, S.D. = 0.68)  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านการฝึกอบรม
และการพัฒนา 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

การฝึกอบรมและการพัฒนา 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาครู เพ่ือให้
เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 3.82 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
ตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้อย่างสม่ าเสมอ 3.93 0.92 มาก 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 4.03 0.86 มาก 

4. ผู้บริหารได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ 3.60 1.04 มาก 

5. ผู้บริหารให้ค าแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานให้กับครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ทุกขั้นตอน 3.84 0.91 มาก 

รวม 3.84 0.79 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.6 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านการฝึกอบรม
และการพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = 0.79) โดยที่มี ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.03, 
S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้อย่างสม่ าเสมอ (X = 3.93, S.D. = 0.92) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารได้เชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ 
(X = 3.60, S.D. = 1.04)  
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านให้ความรู้      
และสารสนเทศ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ให้ความรู้และสารสนเทศ 

n = 336 
ระดับ 

  S.D. 
1. ผู้บริหารให้ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ตัดสินใจในการท างาน    3.91 0.60 มาก 
2. ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องส าคัญและการ

ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน 4.09 0.60 มาก 
3. ผู้บริหารสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 4.28 0.61 มาก 
4. ผู้บริหารจัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โดยใช้

ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องชัดเจน 3.99 0.59 มาก 
5. ผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ

ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.09 0.65 มาก 
รวม 4.07 0.46 มาก 

 
   จากตารางที่ 4.7 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้ความรู้
และสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.46) โดยที่มี ผู้บริหารสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(X = 4.28, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องส าคัญและการปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจตรงกัน (X = 4.09, S.D. = 0.60) และผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.09, S.D. = 0.65) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารให้
ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจในการท างาน (X = 3.91, S.D. = 0.60)  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 4.13 0.58 มาก 

2. ผู้บริหารใช้รูปแบบการประชุมชี้แจงในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 4.14 0.50 มาก 
3. ผู้บริหารสามารถสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ

ตรงกันในการปรับปรุงงาน 4.03 0.56 มาก 
4. ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้ผู้ปฏิบัติได้ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 4.15 0.56 มาก 
5. ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้หลักวิชาการบริหารการ

ศึกษาศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม 4.18 0.60 มาก 
รวม 4.13 0.46 มาก 

 
   จากตารางที่  4.8 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้ข้อมูล
ย้อนกลับภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.46) โดยที่มี ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับ       
โดยใช้หลักวิชาการบริหารการศึกษาศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม (X = 4.18, S.D. = 0.60) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติได้ ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.15, S.D. = 0.56) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสามารถ
สื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกันในการปรับปรุงงาน (X = 4.03, S.D. = 0.56)  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านให้การยกย่อง
หรือยอมรับ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ให้การยกย่องหรือยอมรับ 

n = 336 
ระดับ 

  S.D. 
1. ผู้บริหาร ให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจะมอบหมายงาน

ส าคัญ ให้กับบุคคลากร 4.05 0.86 มาก 
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจในการ

ท างานจากผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรเกิดการอุทิศตนต่อการ
ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.94 0.77 มาก 

3. ผู้บริหาร ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 3.95 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ยกย่อง 
ชมเชย ให้รางวัล ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ 3.84 0.93 มาก 

5. ผู้บริหารแสดงการยอมรับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการท างานให้เกิดขึ้น 3.87 0.90 มาก 

รวม 3.93 0.75 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.9 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้การยกย่อง
หรือยอมรับ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.93, S.D. = 0.75) โดยทีผู่้บริหาร ให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยจะมอบหมายงานส าคัญ ให้กับบุคคลากร (X = 4.05, S.D. = 0.86) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ผู้บริหาร ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ( X = 3.95, S.D. = 0.79) ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล 
ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ (X = 3.84, S.D. = 0.93)  
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านให้ความ
ไว้วางใจ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ให้ความไว้วางใจ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 3.84 0.91 มาก 
2. ผู้บริหารให้ความไว้วางใจต่อบุคคลากร ด้วยความเสมอภาค 3.75 0.96 มาก 
3. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความรู้

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 4.05 0.59 มาก 
4. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานอย่างเต็มที่ ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานขององค์กร 3.98 0.72 มาก 
5. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล บุคคลากรอย่างมีระบบ 3.99 0.82 มาก 

รวม 3.92 0.70 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.10 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้ความไว้วางใจ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.92, S.D. = 0.70) โดยที่มี ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (X = 4.05, S.D. = 0.59) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล บุคคลากรอย่างมีระบบ (X = 3.99, S.D. = 0.82) 
และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารให้ความไว้วางใจต่อบุคคลากร ด้วยความเสมอภาค (X = 3.75, 
S.D. = 0.96)  
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านยอมรับ
ข้อผิดพลาด 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ยอมรับข้อผิดพลาด 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ผู้บริหารสามารถยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน 3.90 0.80 มาก 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้มีการเสนอแนวคิด แนว
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 3.97 0.61 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ด้วยใจเป็นกลาง ข่มใจ
ไม่โกรธ ไม่ต าหนิ ให้อภัย รักษาน้ าใจ ช่วยกันหาทางแก้ไข
ข้อผิดพลาด 4.04 0.65 มาก 

4. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรถึงปัญหาที่สามารถ
เกิดข้ึนได้เสมอ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.85 0.57 มาก 

5. ผู้บริหารน าข้อผิดพลาดมาวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับผู้ร่วมงาน 
และร่วมกันแก้ไขปัญหา 3.86 0.69 มาก 

รวม 3.92 0.54 มาก 
  
   จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านยอมรับ
ข้อผิดพลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.54) โดยที่มี ผู้บริหารสามารถท างาน
ร่วมกับบุคลากรได้ด้วยใจเป็นกลาง ข่มใจไม่โกรธ ไม่ต าหนิ ให้อภัย รักษาน้ าใจ ช่วยกันหาทางแก้ไข
ข้อผิดพลาด (X = 4.04, S.D. = 0.65) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลากร
ได้มีการเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (X = 3.97, S.D. = 0.61) และที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรถึงปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ        
และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 3.85, S.D. = 0.57)  
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด้านให้เกียรติ      
และความเคารพ 

 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ให้เกียรติและความเคารพ 

n = 336 
ระดับ 

  S.D. 
1. ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจแบบ

ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานกับบุคคลากร 4.05 0.59 มาก 
2. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการกระจาย

อ านาจในการปฏิบัติงาน 4.05 0.59 มาก 
3. ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากร

หรือทีมงานมีอิสระในการตัดสินใจในงาน 3.98 0.66 มาก 
4. บริหารให้เกียรติผู้ร่วมงาน 4.06 0.66 มาก 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลากรแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.09 0.72 มาก 
รวม 4.05 0.58 มาก 

 
   จากตารางที่ 4.12  พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ด้านให้เกียรติ
และความเคารพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.58) โดยที่มี ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคคลากรแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X = 4.09, S.D. = 0.72) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ บริหารให้เกียรติผู้ร่วมงาน (X = 4.06, S.D. = 0.66) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหาร
ให้ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทีมงานมีอิสระในการตัดสินใจในงาน (X = 3.98, 
S.D. = 0.66)  
   ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประสบการณ์สอน 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต่ ากว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  
10 – 20 ปี 

มากกว่า  
20 ปีขึ้นไป F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ให้ความชัดเจนในหน้าที่

ความรับผิดชอบ  
 

4.19 
 

0.51 
 

4.19 
 

0.55 
 

4.21 
 

0.46 
 

0.05 
 

0.948 
2. มอบหมายอ านาจหน้าที่  4.14 0.51 4.14 0.58 4.06 0.59 0.51 0.601 
3. ก าหนดมาตรฐานการ

ท างาน  
 

3.89 
 

0.47 
 

3.93 
 

0.54 
 

3.88 
 

0.57 0.30 0.739 
4. การฝึกอบรมและการ

พัฒนา  
 

3.87 
 

0.70 
 

3.86 
 

0.82 
 

3.73 
 

0.92 0.69 0.503 
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ  4.10 0.41 4.07 0.48 4.00 0.54 0.97 0.379 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  4.14 0.45 4.15 0.45 4.03 0.50 1.59 0.205 
7. ให้การยกย่องหรือยอมรับ 3.97 0.67 3.95 0.77 3.78 0.87 1.51 0.223 
8. ให้ความไว้วางใจ 3.98 0.64 3.91 0.56 3.94 0.53 1.52 0.220 
9. ยอมรับข้อผิดพลาด 3.93 0.54 3.91 0.56 3.94 0.53 0.06 0.944 
10. ให้เกียรติและความเคารพ 4.07 0.53 4.04 0.61 4.00 0.62 0.66 0.519 

รวม 4.03 0.44 4.02 0.51 3.94 0.53 0.79 0.528 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่ ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.44) 
โดยมี ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.19, S.D. = 0.51) รองลงมา
คือ ด้านมอบหมายอ านาจหน้าที่ (X = 4.14, S.D. = 0.51) และด้านให้ข้อมูลย้อนกลับ( X = 4.14, 
S.D. = 0.45) และท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา (X = 3.87, S.D. = 0.70) 
   ครูที่มีประสบการณ์สอน ตั้งแต่ 10-20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X = 4.02, S.D. = 0.51) โดยมี ด้านให้ความชัดเจน  
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.19, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ด้านให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(X = 4.15, S.D. = 0.45) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา (X = 3.86, 
S.D. = 0.82) 
   ครูที่มีประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X = 3.94, S.D. = 0.53) โดยมี ด้านให้ความ
ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.21, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านมอบหมาย
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อ านาจหน้าที่ (X = 4.06, S.D. = 0.59) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
(X = 3.73, S.D. = 0.92) 
   ผลการเปรียบเทียบ การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาตาม
ประสบการณ์สอน ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขนาดสถานศึกษา 
 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

F p 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ให้ความชัดเจนในหน้าที่
ความรับผิดชอบ  4.15 0.51 4.18 0.53 4.28 0.48 1.34 0.265 

2. มอบหมายอ านาจหน้าที่  4.12 0.53 4.12 0.54 4.18 0.59 0.34 0.714 
3. ก าหนดมาตรฐานการ

ท างาน  3.89 0.50 3.89 0.52 3.98 0.54 0.78 0.459 
4. การฝึกอบรมและการ

พัฒนา  3.77 0.76 3.84 0.79 3.94 0.82 0.79 0.457 
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ  4.07 0.45 4.06 0.46 4.09 0.49 0.10 0.902 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  4.08 0.46 4.14 0.45 4.13 0.49 0.49 0.615 
7. ให้การยกย่องหรือยอมรับ 3.87 0.72 3.95 0.72 3.93 0.84 0.38 0.685 
8. ให้ความไว้วางใจ 3.87 0.68 3.94 0.71 3.94 0.70 0.29 0.748 
9. ยอมรับข้อผิดพลาด 3.87 0.57 3.92 0.55 4.01 0.48 1.22 0.296 
10. ให้เกียรติและความเคารพ 3.99 0.57 4.06 0.56 4.07 0.63 0.47 0.622 

รวม 3.97 0.47 4.01 0.48 4.05 0.51 0.62 0.576 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.14 พบว่า ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X = 3.97, S.D. = 0.47) 
โดยมีด้านให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.15, S.D. = 0.51) รองลงมา
คือ ด้านมอบหมายอ านาจหน้าที่  ( X = 4.12, S.D. = 0.53) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา (X = 3.77, S.D. = 0.76) 
   ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของผู้บริหารในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01 S.D. = 0.48) โดยมีด้านให้ความ
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ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.18, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ด้านให้
ข้อมูลย้อนกลับ (X = 4.14, S.D. = 0.45) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
(X = 3.84, S.D. = 0.79)  
   ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของผู้บริหารในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.05, S.D. = 0.51) โดยมีด้านให้ความ
ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ (X = 4.28, S.D. = 0.48) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ( X = 4.18, S.D. = 0.59) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านให้การยกย่องหรือยอมรับ
(X = 3.93, S.D. = 0.84) 
   ผลการเปรียบเทียบ การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาตามขนาด
ของสถานศึกษา ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
   ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 4.10 0.64 มาก 
2. พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 4.08 0.55 มาก 
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4.16 0.57 มาก 
4.  พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน  4.10 0.57 มาก 
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.06 0.49 มาก 

รวม 4.10 0.50 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.15  พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น (X = 4.16, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (X = 4.10, 
S.D. = 0.64) และพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน (X = 4.10, S.D. = 0.57) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ(X = 4.06, S.D. = 0.49)  
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้าน
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

n = 336 ระดับ 
   S.D. 

1. ครูมีการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 4.32 0.61 มาก 

2. ครูให้การช่วยเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 4.17 0.71 มาก 

3. ครูให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 3.94 1.06 มาก 
4. ครูรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ตามท่ีได้รับมอบหมาย และเต็มใจปฏิบัติงานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 4.18 0.75 มาก 

5. ครูร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อตกลงในการแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดของงาน 3.88 0.71 มาก 

รวม 4.10 0.64 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.16 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.64) โดยที่มี ครูมีการท างาน
เป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด       
(X = 4.32, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ครูรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย และเต็มใจปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ (X = 4.18, 
S.D. = 0.75) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครูร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดของงาน (X = 3.88, S.D. = 0.71)  
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้าน
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ครูและสมาชิกในทีมงานมีเป้าหมายตรงกันในการปฏิบัติงาน 4.07 0.62 มาก 
2. ครูและสมาชิกในสถานศึกษารู้บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานของตนเองเป็นอย่างดี 3.94 0.72 มาก 
3. ครูและสมาชิกในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 4.30 0.68 มาก 
4. ครูปฏิบัติตนตามระเบียบและสนองนโยบายของสถานศึกษา

อย่างเคร่งครัด 3.91 0.80 มาก 
5. ครูมีจิตส านึกในหน้าที่ ปฏิบัติกฎระเบียบ และท างานสนอง

นโยบายขององค์การได้เป็นอย่างดี ไม่หลบหลีก เกี่ยงงาน       
มีความเต็มใจและยินดีที่จะท างานตามหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ 4.19 0.71 มาก 

รวม 4.08 0.55 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.17 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรม
ความส านึกในหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.55) โดยที่มีครูและสมาชิก       
ในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  (X = 4.30, 
S.D. = 0.68) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีจิตส านึกในหน้าที่ ปฏิบัติกฎระเบียบ และท างาน
สนองนโยบายขององค์การได้เป็นอย่างดี ไม่หลบหลีก เกี่ยงงาน มีความเต็มใจและยินดีที่จะท างาน
ตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (X = 4.19, S.D. = 0.71) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครูปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและสนองนโยบายของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด (X = 3.91, S.D. = 0.80)  
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู        
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ครูมีความอดทนอดกลั้น ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 4.11 0.91 มาก 

2. ครูมีความสามารถจัดการกับความเครียด บริหารความเครียด 
พร้อมทั้งหาทางออกได้อย่างเหมาะสม 4.30 0.48 มาก 

3. เมื่อเกิดความคับข้องใจ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ครูและ
ทีมงานร่วมกันปรึกษาหารือและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม 4.11 0.67 มาก 

4. ครูและผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เมื่อเกิดความขัดแย้งกันจึงอดทนด้วยความเต็มใจ เพื่อไม่เพ่ิม
ภาระให้กับผู้บริหารและการโต้เถียงกันในทีมงาน 4.14 0.76 มาก 

5. ครูใช้ความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน 
หรือความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ 4.15 0.65 มาก 

รวม 4.16 0.57 มาก 
  
   จากตารางที่ 4.18 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.57) โดยที่มี ครูมีความสามารถ
จัดการกับความเครียด บริหารความเครียด พร้อมทั้งหาทางออกได้อย่างเหมาะสม  (X = 4.30,      
S.D. = 0.48) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูใช้ความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจ การถูก
รบกวน หรือความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ (X = 4.15, S.D. = 0.65) และที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครูมีความอดทนอดกลั้น ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน (X = 4.11,      
S.D. = 0.91) และเมื่อเกิดความคับข้องใจ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ครูและทีมงานร่วมกัน
ปรึกษาหารือและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม (X = 4.11, S.D. = 0.67) 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้าน
พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ครูปฏิบัติงานด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 3.91 0.69 มาก 
2. ครูค านึงถึงบุคคลอ่ืนโดยไม่กระท าและตัดสินใจให้เกิดผลเสีย

และผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 3.99 0.61 มาก 
3. ครูและสมาชิกในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 4.31 0.64 มาก 
4. ครูให้การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้สมบัติร่วมกัน 4.21 0.74 มาก 
5. ครูให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานอ่ืนในลักษณะ ที่ตรงกับ

วัฒนธรรมไทยที่เรียกว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4.05 0.64 มาก 
รวม 4.10 0.57 มาก 

 
   จากตารางที่ 4.19 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรม
การค านึงถึงผู้อ่ืน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.57) โดยที่มี ครูและสมาชิกในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  (X = 4.31, S.D. = 0.64)      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูให้การเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้สมบัติร่วมกัน (X = 4.21, 
S.D. = 0.74) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครูปฏิบัติงานด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน (X = 4.91, 
S.D. = 0.69)  
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ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู       
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
n = 336 

ระดับ 
  S.D. 

1. ครูมคีวามรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 4.06 0.72 มาก 

2. เมื่อมีข้อผิดพลาดในงาน ครูและเพ่ือนร่วมงานร่วมกัน
วิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 4.15 0.61 มาก 

3. สมาชิกทุกคนในสถานศึกษารู้สึกภูมิใจ และยอมรับ
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกันและกัน 3.92 0.40 มาก 

4. ครูร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยยอมรับใน
ความส าเร็จและความผิดพลาดของกันและกัน 4.00 0.60 มาก 

5. ครูมีความจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 4.15 0.66 มาก 

รวม 4.06 0.49 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.20 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.06, S.D. = .49) โดยที่มี เมื่อมีข้อผิดพลาดในงาน       
ครูและเพ่ือนร่วมงานร่วมกันวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (X = 4.15, S.D. = 0.61) และครู
มีความจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (X = 4.15, S.D. = 0.66) 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
( X = 4.06, S.D. = 0.72) ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สมาชิกทุกคนในสถานศึกษารู้สึกภูมิใจ และยอมรับ
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกันและกัน (X = 3.92, S.D. = 0.40)  
   ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   ประสบการณ์สอน 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต่ ากว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  
10 – 20 ปี 

มากกว่า  
20 ปีขึ้นไป F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. พฤติกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือ 4.16 0.60 4.07 0.65 3.99 0.69 1.53 0.217 
2. พฤติกรรมความส านึก      

ในหน้าที่ 4.11 0.51 4.08 0.57 4.00 0.60 0.86 0.422 
3. พฤติกรรมความอดทน      

อดกลั้น 4.16 0.52 4.16 0.60 4.16 0.66 0.00 0.997 
4. พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 4.09 0.53 4.11 0.60 4.08 0.62 0.04 0.959 
5. พฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือ 4.06 0.44 4.07 0.51 4.04 0.58 0.08 0.925 
รวม 4.12 0.45 4.10 0.53 4.05 0.57 0.50 0.704 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.21 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่ ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.45) 
โดยมี ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ(X = 4.16, S.D. = 0.60) และด้านพฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น (X = 4.16, S.D. = 0.52) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่
(X = 4.11, S.D. = 0.51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (X = 4.06, 
S.D. = 0.45) 
   ครูที่มีประสบการณ์สอน ตั้งแต่ 10-20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (X = 4.10, S.D. = 0.53) โดยมี ด้านพฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.16, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึง
ผู้ อ่ืน ( X = 4.11, S.D. = 0.60) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ     
(X = 4.07, S.D. = 0.65) และด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (X = 4.07, S.D. = 0.51) 
   ครูที่มีประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X = 4.05, S.D. = 0.57) โดยมี ด้าน
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.16, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม   
การค านึงถึงผู้อ่ืน (X = 4.08, S.D. = 0.62) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (X = 3.99, S.D. = 0.69) 
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   ผลการเปรียบเทียบ การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามประสบการณ์สอน ภาพรวม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า 
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขนาดสถานศึกษา 
 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

F p 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ 4.10 0.61 4.11 0.61 4.04 0.73 0.313 0.731 

2. พฤติกรรมความส านึกใน
หน้าที่ 4.07 0.55 4.06 0.53 4.12 0.59 0.259 0.772 

3. พฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น 4.16 0.57 4.14 0.55 4.25 0.64 0.917 0.401 

4. พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 4.08 0.56 4.08 0.56 4.15 0.63 0.451 0.637 
5. พฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือ 4.06 0.49 4.03 0.47 4.12 0.54 0.817 0.443 
รวม 4.09 0.50 4.08 0.49 4.13 0.56 0.551 0.597 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.22 พบว่า ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D. = 0.50) 
โดยมี ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.16, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ 
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ( X = 4.10, S.D. = 0.61) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (X = 4.06, S.D. = 0.49) 
   ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08, S.D. = 0.49) โดยมีด้าน 
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.14, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ ( X = 4.11, S.D. = 0.61) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ (X = 4.03, S.D. = 0.47) 
   ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.56) โดยมี ด้านพฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.25, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการ
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ค านึงถึงผู้อ่ืน ( X = 4.15, S.D. = 0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (X = 4.04, S.D. = 0.73) 
   ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาตาม
ขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

( n = 336 ) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

X1 0.561* 0.561* 0.561* 0.561* 0.561* 0.592* 
X2 0.467* 0.767* 0.752* 0.796* 0.613* 0.757* 
X3 0.190* 0.580* 0.619* 0.657* 0.704* 0.602* 
X4 0.320* 0.640* 0.512* 0.480* 0.566* 0.556* 
X5 0.374* 0.580* 0.554* 0.607* 0.672* 0.616* 
X6 0.312* 0.458* 0.386* 0.443* 0.371* 0.440* 
X7 0.536* 0.735* 0.652* 0.688* 0.585* 0.715* 
X8 0.712* 0.755* 0.564* 0.634* 0.551* 0.725* 
X9 0.331* 0.528* 0.452* 0.414* 0.377* 0.469* 
X10 0.456* 0.570* 0.589* 0.671* 0.537* 0.631* 
X 0.530* 0.775* 0.687* 0.723* 0.650* 0.751* 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตารางที่ 4.23 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจกับกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 



68 

ตารางท่ี 4.24 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

( n = 336 ) 
Y 

1. ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ  0.592* 
2. มอบหมายอ านาจหน้าที่   0.757* 
3. ก าหนดมาตรฐานการท างาน  0.602* 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนา  0.556* 
5. ให้ความรู้และสารสนเทศ  0.616* 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  0.440* 
7. ให้การยกย่องหรือยอมรับ 0.715* 
8. ให้ความไว้วางใจ 0.725* 
9. ยอมรับข้อผิดพลาด 0.469* 
10. ให้เกียรติและความเคารพ 0.631* 

X 0.751* 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
   จากตาราง 4.24 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.751 
   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้ความชัดเจนในหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.592 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านมอบหมายอ านาจหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.757 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านก าหนดมาตรฐานการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.602 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.556 
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   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้ความรู้และสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.616 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้ข้อมูลย้อนกลับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.440 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้การยกย่องหรือยอมรับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.715 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.725 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านยอมรับข้อผิดพลาด  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.469 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านให้เกียรติและความเคารพ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.631 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลัง
อ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลัง
อ านาจโดยจ าแนกตามประสบการณ์สอน และขนาดของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ        
เป็นสมาชิกที่ ดีขององค์กรในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  
  ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,671 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   
จ านวน 336 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scales) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2  การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
  ตอนที่ 3  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ค่า F (One-way 
ANOVA) และค่าความสัมพันธ์โดยค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  5.1.1 เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรใน
สถานศึกษา  
  5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
  5.1.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรในสถานศึกษา  
 
5.2 สมมติฐานของการวิจัย 
  5.2.1 ครูที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลัง
อ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
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  5.2.2 ครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
  5.2.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กัน 
 
5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,671 คน   
  5.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 336 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543)  
 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
  5.4.1 ผลการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร            
ในสถานศึกษา 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ และให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การฝึกอบรมและการ
พัฒนา 
   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที ่ม ีค่าเฉลี ่ยสูงสุด  คือ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น รองลงมา คือ 
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ  
  5.4.2 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
   การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา ตามประสบการณ์สอนของครู
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ก็พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา 
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ก็พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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   การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา ตามประสบการณ์สอน ภาพรวม         
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า 
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษาภาพรวม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า 
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
  5.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรในสถานศึกษา  
   การเสริมสร้างพลังอ านาจกับกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
  5.5.1 ผลการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร         
ในสถานศึกษา พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ผู้บริหารจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้น 
จะต้องมีการเสริมสร้างพลังอ านาจทั้ง 10 พลังอ านาจ บูรณาการประสมกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ต้องดู
บริบท สถานการณ์ในขณะนั้นว่า ควรจะใช้การเสริมสร้างพลังอ านาจแบบใด และผู้บริหารก็น าแนว
ทางการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้น ๆ มาสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงในการท างานของครู ท าให้ครู
มีก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล          
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วินัย พลสิทธิ์ (2547)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
พบว่า  1)ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553) 
ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภากร ทัศน์ศรี (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่าส่วนความ
ผูกพันต่อองค์การของครูสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วิชชุลดา ลดาวัลย์ (2551) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากร
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีค่านิยมในการท างาน 
เป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ส่วนผลการศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลที่เกิดจากการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารให้
การเสริมแรงกับครู มอบหมายงานและมอบอ านาจในงาน เสริมแรงในการท างาน และอธิบายถึงผล
ของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร ท าให้องค์กรขับเคลื่อนงาน
การศึกษาไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี  สายสดุดี (2544) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ นนทกานต์  วุฒิอารีย์ (2547) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏว่า  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้อง
กับ วิชชุลดา ลดาวัลย์ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการท างานกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอีก  5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
ส่วนงานวิจัยของ ปาริชาติ กมลยะบุตร (2553) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานครูเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภากร  
ทัศน์ศรี (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  5.5.2 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจในสถานศึกษา และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
   ผลการเปรียบเทียบ การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาตามประสบการณ์
สอนของครู และตามขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และผลการเปรียบเทียบการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูในสถานศึกษาตามประสบการณ์สอน
ของครู และตามขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ แสดงว่าครูในสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์
การสอนและขนาดสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
สถานศึกษาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันต่างให้ความส าคัญในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับครู
ในโรงเรียน มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ให้การ



74 

 

เสริมแรง สร้างแรงจูงใจในการท างาน ให้ครูในโรงเรียนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย          
และให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานร่วมกัน ท าให้ครูเกิดแรงจูงใจและตระหนักในหน้าที ่               
ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารในการท างานท าให้งานที่ปฏิบัติออกมาได้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับหลักการของ เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์ราท (Sergiovanni & Starratt, 1998)            
ให้หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจการปฏิบัติงาน ว่า การที่บุคคลมีอิสระที่กระท าสิ่งใด ๆ ต้องกระท า
ด้วยจิตส านึก ด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบ สิ่งที่กระท าต้องมีผลแสดงให้เห็นถึง คุณค่าที่บุคคลอ่ืน
ยอมรับได้ การมีอิสระจึงไม่ใช่ปล่อยให้ท าอิสระตามใจชอบ แต่ให้บุคคลกระท าการได้อย่างอิสระ      
ด้วยความรับผิดชอบ ส านึกในหน้าที่และความมีจิตส านึกต่อบุคคลอ่ืน สิ่งอ่ืน ๆ รอบด้าน ผลการวิจัย
จึงไม่มีความแตกต่างกันตามสมมติฐานที่วางไว้ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ที่ครูในสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศึกษาที่
มีความแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ไม่แตกต่างกัน เช่นกัน
นั้น อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์การสอนและขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ต่างมี
จิตส านึกในการท างาน และมีเป้าหมายในการท างานที่จะท าให้องค์กรหรือสถานศึกษาที่เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของตน มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ซึ่ง
สิ่งที่จะสามารถท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็น
สิ่งส าคัญที่ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
เป็นพฤติกรรมทางบวกที่สมาชิกในองค์กรกระท าด้วยความสมัครใจและเต็มใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือบทลงโทษใด ๆ ส่งผลให้องค์การได้รับประโยชน์เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการเปรียบเทียบจึงไม่มีความแตกต่างกัน และไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทกานต์  วุฒิอารีย์ (2547) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ วินัย พลสิทธิ์ (2547) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจของครู ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการเสริมสร้างพลังอ านาจไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการท างานของครูพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีการเสริมสร้างพลังอ านาจไมแ่ตกต่างกันอย่างทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  5.5.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจกับกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นตาม
สมมติฐาน กล่าวคือ การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นสมาชิกที่ดี ของ
องค์กร แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถท านายผลการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทกานต์  วุฒิอารีย์ (2547) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
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ชีวิตการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วินัย พลสิทธิ์ (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัย พบว่า         
การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภากร ทัศน์ศรี (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ           
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก
อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.6 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
  5.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความจริงใจ ในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับครูใน
สถานศึกษา เพ่ือผลที่ได้จากการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู จะส่งผลให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
  5.6.2 ครูควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และใช้ประโยชน์จาการเสริมสร้างพลัง
อ านาจที่ได้จากผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 
 
5.7 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.7.1 ควรศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ 
  5.7.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืนโดยแยกตามต าแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้บริหารกับครูผู้สอน 
  5.7.3 ควรศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดการเสริมสร้างพลังอ านาจ กับกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร กับโรงเรียนในสังกัดอ่ืน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
  5.7.4 ควรศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพ่ือสังเกต สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึนกว่าเดิม มีความ
หลากหลายในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ค าชี้แจง  ในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
เสริมสร้างพลังอ านาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งเป็นประสบการณ์
การสอนของครูผู้สอน และขนาดของโรงเรียน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 ข้อ โดยแต่ละข้อให้
เลือกตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของผู้บริหารตั้งแต่ระดับมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู 
จ านวน 25  ข้อ โดยแต่ละข้อให้เลือกตอบในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ของคร ูตั้งแต่ระดับมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด 
 4. โปรดตอบให้ครบถ้วนทุกข้อ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออันดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
    

(นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ) 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม.................... 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   และตอบค าถามลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
1. ประสบการณ์การสอนของครู 
   ต่ ากว่า 10 ปี  ตั่งแต่ 10 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
 
2. ขนาดของโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน) 
   ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน) 
   ใหญ่ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 601 คน ขึ้นไป) 
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ตอนที่ 2 การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาพฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละด้าน 
ว่ามีพฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจดังกล่าวอยู่ในระดับใด โดยการท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่าง โดยก าหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับมาก   
 3     คะแนน หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง 
 2     คะแนน หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อย  
 1     คะแนน หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอ านาจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

0 ผู้บริหารมีค าสั่งมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติ ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

 
........ 

 
 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

 
ค าอธิบาย  จากข้อ 0 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารมีค าสั่งมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติ ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก จึงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลข 4  
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ข้อที่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ให้ความชัดเจนในหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารมีการออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในการ

มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
     

2. ผู้บริหารมีวิธีการออกค าสั่งโดยตรง หรือสั่งผ่านผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

     

3. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ปฏิบัติตรงตามบุคลิกลักษณะ 
ความรู้ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล 

     

4. ผู้บริหารมีการสั่งงานตามข้ันตอนชัดเจนตามสายงาน      
5. ผู้บริหารมอบหมายงานให้โดยค านึงถึงระยะเวลา ปริมาณ

งาน ตามก าลังความสามารถของแต่ละบุคคล 
     

มอบหมายอ านาจหน้าที่  
1. ผู้บริหารใช้กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนดขึ้น เป็นแนวทาง    

ในการปฏิบัติงาน 
     

2. ผู้บริหารจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ให้
ครูและบุคลากรปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

     

3. ผู้บริหารมอบหมายอ านาจหน้าที่ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้า
สายชั้นในกรณีเร่งด่วนสามารถท าได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ผู้บริหารมีการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีตาราง
กิจกรรมอย่างชัดเจน 

     

5. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ครู เกิดการปฏิบัติงานด้วย
ความคล่องตัว และรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง ในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 

     

ก าหนดมาตรฐานการท างาน  
1. ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี

รายละเอียดของงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
     

2. ผู้บริหารมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ในแต่ละงาน เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของงาน 

     

3. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายความส าเร็จไว้ควบคุมการ
ท างาน เมื่อมีการท างาน 

     

4. ผู้บริหารก าหนดแผนงานและระยะเวลาที่แน่นอนที่งาน
ต้องส าเร็จเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

     

5. ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท างานร่วมกัน โดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วม 
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ข้อที่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การฝึกอบรมและการพัฒนา 
1. ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาครู เพื่อให้เกิด

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
     

2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้อย่างสม่ าเสมอ 

     

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

     

4. ผู้บริหารได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้
เพ่ิมเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานไปสู่
มาตรฐานที่ดีเลิศ 

     

5. ผู้บริหารให้ค าแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานให้กับครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบทุก
ขั้นตอน 

     

ให้ความรู้และสารสนเทศ 
1. ผู้บริหารให้ความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การตัดสินใจในการท างาน    
     

2. ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องส าคัญและการ
ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน 

     

3. ผู้บริหารสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     

4. ผู้บริหารจัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องชัดเจน 

     

5. ผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
1. ผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินการของ

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
     

2. ผู้บริหารใช้รูปแบบการประชุมชี้แจงในการให้ข้อมูลย้อนกลับ      
3. ผู้บริหารสามารถสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติงาน

เข้าใจตรงกันในการปรับปรุงงาน 
     

4. ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรม     
ต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติได้ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ผู้บริหารให้ข้อมูลย้อนกลับโดยใช้หลักวิชาการบริหารการ

ศึกษาศาสตร์และศิลป์ได้อย่างเหมาะสม 
     

ให้การยกย่องหรือยอมรับ 
1. ผู้บริหาร ให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจะมอบหมาย

งานส าคัญ ให้กับบุคคลากร 
     

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจใน
การท างานจากผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรเกิดการอุทิศตน
ต่อการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

     

3. ผู้บริหาร ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

4. ผู้บริหารให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ 

     

5. ผู้บริหารแสดงการยอมรับความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการท างานให้
เกิดขึ้น 

     

ใหค้วามไว้วางใจ 
1. ผู้บริหารให้การยอมรับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น      
2. ผู้บริหารให้ความไว้วางใจต่อบุคคลากร ด้วยความเสมอภาค      
3. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความรู้

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
     

4. ผู้บริหารให้อิสระในการท างานอย่างเต็มที่ ทุกคนมี      
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร 

     

5. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล บุคคลากรอย่างมี
ระบบ 

     

ยอมรับข้อผิดพลาด 
1. ผู้บริหารสามารถยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนของตนเอง

ในการปฏิบัติงาน 
     

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้มีการเสนอแนวคิด 
แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 

     

3. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ด้วยใจเป็น
กลาง ข่มใจไม่โกรธ ไม่ต าหนิ ให้อภัย รักษาน้ าใจ ช่วยกัน
หาทางแก้ไขข้อผิดพลาด 
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ข้อที่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรถึงปัญหาที่

สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

5. ผู้บริหารน าข้อผิดพลาดมาวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับ
ผู้ร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา 

     

ให้เกียรติและความเคารพ 
1. ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจแบบ

ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานกับบุคคลากร 
     

2. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการกระจาย
อ านาจในการปฏิบัติงาน 

     

3. ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือ
ทีมงานมีอิสระในการตัดสินใจในงาน 

     

4. ผู้บริหารให้เกียรติผู้ร่วมงาน      
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลากรแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 3 การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูแต่ละด้าน ว่ามีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรดังกล่าวอยู่ในระดับใด โดยการท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง            
โดยก าหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยู่ในระดับมาก  
 3     คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยู่ในระดับปานกลาง 
 2     คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดอียู่ในระดับน้อย  
 1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

0 ครูมีการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
........ 

 
 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

 
ค าอธิบาย จากข้อ 0 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ครูมีการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก จึงท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องหมายเลข 4  
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ข้อที่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
1. ครูมีการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
     

2. ครูให้การช่วยเพื่อนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

     

3. ครูให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ      
4. ครูรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ตามท่ีได้รับมอบหมาย และเต็มใจปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

     

5. ครูร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดของงาน 

     

พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  
1. ครูและสมาชิกในทีมงานมีเป้าหมายตรงกันใน 

การปฏิบัติงาน 
     

2. ครูและสมาชิกในสถานศึกษารู้บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานของตนเองเป็นอย่างดี 

     

3. ครูและสมาชิกในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

     

4. ครูปฏิบัติตนตามระเบียบและสนองนโยบายของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

     

5. ครูมีจิตส านึกในหน้าที่ ปฏิบัติกฎระเบียบ และท างาน
สนองนโยบายขององค์การได้เป็นอย่างดี ไม่หลบหลีก 
เกี่ยงงานมีความเต็มใจและยินดีที่จะท างานตามหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ 

     

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
1. ครูมีความอดทนอดกลั้น ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 
     

2. ครูมีความสามารถจัดการกับความเครียด  บริหาร
ความเครียด พร้อมทั้งหาทางออกได้อย่างเหมาะสม 

     

3. เมือ่เกิดความคับข้องใจ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ครู
และทีมงานร่วมกันปรึกษาหารือและหาทางออกได้อย่าง
เหมาะสม 
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ข้อที่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. ครูและผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน เมื่อเกิดความขัดแย้งกันจึงอดทนด้วยความเต็มใจ 
เพ่ือไม่เพ่ิมภาระให้กับผู้บริหารและการโต้เถียงกันใน
ทีมงาน 

     

5. ครูใช้ความอดทนอดกลั้นต่อความคับข้องใจ การถูก
รบกวน หรือความเครียด ความกดดันต่างๆ ด้วยความ
เต็มใจ 

     

พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน  
1. ครูปฏิบัติงานด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน      
2. ครูค านึงถึงบุคคลอ่ืนโดยไม่กระท าและตัดสินใจให้เกิดผล

เสียและผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 
     

3. ครูและสมาชิกในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

     

4. ครูให้การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้สมบัติร่วมกัน      
5. ครูให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานอื่นในลักษณะ ที่ตรงกับ

วัฒนธรรมไทยที่เรียกว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
     

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
1. ครูมคีวามรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
     

2. เมื่อมีข้อผิดพลาดในงาน ครูและเพ่ือนร่วมงานร่วมกัน 
วิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

     

3. สมาชิกทุกคนในสถานศึกษารู้สึกภูมิใจ และยอมรับ
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกันและกัน 

     

4. ครูร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยยอมรับใน
ความส าเร็จและความผิดพลาดของกันและกัน 

     

5. ครูมีความจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

     

 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ทัดดาว  รัตนชาติ 
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ภาคผนวก ข 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือแบบสอบถาม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือแบบสอบถาม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  บุญกอบ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. อาจารย์ ดร.เกษม  ชูรัตน์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4. อาจารย์ ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. ดร.บัญชา  ปลื้มอารมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต2 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ 
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 7 ธันวาคม พ.ศ. 2520 
สถานที่เกิด จังหวัดพิจิตร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 205/6 หมู่ 5 ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2552 ครอัูตราจ้าง โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2556 ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ข้าราชการครูโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ข้าราชการครูโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) หมู่ 2  

ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 
 


