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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครู 2) ศกึษา

ระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครู และ 3) วิเคราะห์การเสริมสร้างพลงัอ�านาจซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 

ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ จ�านวน 322 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้

โดยผู้วิจยั มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาระหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ด้านการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู เทา่กบั 0.97 และตอนท่ี 2 ความผกูพนัตอ่องค์การของครู เทา่กบั 0.98 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

 ผลการวิจยัพบวา่

 1.  การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย

คณุลกัษณะ ความรับผิดชอบ ข้อตกลงในความส�าเร็จ การนิเทศตนเอง ทกัษะ และโครงสร้างและระบบ

สนบัสนนุ 

 2.  ความผูกพนัต่อองค์การของครูอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย 
ความผกูพนัด้านจิตใจ ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน และความผกูพนัด้านการคงอยู ่

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3.  การเสริมสร้างพลังอ�านาจครู ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบสนับสนุน (X
5
)  

ความรับผิดชอบ (X
6
)และข้อตกลงในความส�าเร็จ (X

3
) เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ของครู (Y
tot

) โดยร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 34.50 อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สมการ 

วิเคราะห์การถดถอย คือ         = 2.01 + 0.14 (X
5
) + 0.22 (X

6
) + 0.19 (X

3
) 

ค�าส�าคัญ: การเสริมสร้างพลงัอ�านาจ ความผกูพนัตอ่องค์การ ประถมศกึษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of teachers’ empowerment; 2) identify the 
level of teachers’ organizational commitment; and 3) analyze the teachers’ empowerment 
affecting teachers’ organizational commitment. The research sample, derived by proportional 
stratified random sampling as distributed by district, was 322 teachers of government 
primary schools in Ratchaburi Province. The research instrument was a questionnaire 
constructed by the researcher with IOC content between 0.67 to 1.00. The internal consistency  
reliability coefficients of the questionnaire:  part 1 teachers’ empowerment was 0.97 and  
part 2 teachers’ organizational commitment was 0.98. Data were analyzed with percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the teachers’ empowerment was at a high level. 
These aspects were character, accountability, win-win agreement, self-supervision, skills, 
and helpful structure and system.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ organizational commitment was 
at a high level. These aspects were affective commitment, continuance commitment, and 
normative commitment. 

 3. The teachers' empowerment in the aspects of helpful structure and system 
(X

5
), accountability (X

6
), and win-win agreement (X

3
), together predicted the teachers’  

organizational commitment (Y
tot

) at the percentage of 34.50 with statistical significance  
at .01. The regression equation was         = 2.01 + 0.14 (X

5
) + 0.22 (X

6
) + 0.19 (X

3
).

Keywords: empowerment, organizational commitment, primary education
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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บทน�า

 ในสภาวการณ์ของสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขนัเพ่ือก้าวเข้าไป 

สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นโลกยุคไร้พรมแดน องค์การทุกแห่งหรือแม้แต่สถานศึกษาเองก็ต้องมี 

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่การท่ีองค์การใด ๆ  จะประสบ 

ความส�าเร็จได้นัน้ยอ่มขึน้อยูก่บั “คน” หรือ “บคุลากร” ในองค์การนัน้ ๆ ดงันัน้คนจงึเป็นศนูย์กลาง 

ในการพฒันา และเป็นส่วนประกอบส�าคญัให้องค์การประสบความส�าเร็จ บรรลตุามเป้าประสงค์ 

ขององค์การ และหากมีระบบพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพแล้วย่อมจะท�าให้บุคลากรนัน้เกิดความสุข  

เกิดความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองค์การ ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  

ได้วางกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี 

ส่วนร่วม ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 

ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ี รุนแรง 

ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 

ความสามารถในการแขง่ขนั คณุภาพการศกึษา ความเหลื่อมล�า้ทางสงัคม เป็นต้น ท�าให้การพฒันา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงจ�าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ 

หลกัการในการวางแผนท่ีส�าคญั ได้แก่ การน้อมน�าและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป 

ประเทศ และการพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ (ส�านกังาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2558: 1) 

 องค์การหรือหน่วยงานต้องประกอบด้วยผู้ ปฏิบัติงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ท่ีมี 

ความหลากหลาย และมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังท่ี ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556: 102)  

กล่าวว่า ในองค์การอาจพบว่า บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น บุคลากรบางคน 

สามารถปรับตัวได้ดีให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย แต่บางคนก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

เพ่ือนงานได้หรือบางคนมีความมุ่งมัน่ในการท�างานให้แก่องค์การสงู มีทกัษะในการปฏิบตัิงานได้ 

เป็นอย่างดี แตบ่คุลากรบางคนเฉ่ือยชาไม่เอาใจใสต่อ่การปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย และมีทกัษะ 

ในการท�างานต่าง ๆ ได้ไม่ดี อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การได้ ดงันัน้ บคุลากรจึงมีความส�าคญั

ต่อองค์การเป็นอย่างมากท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองค์การให้สามารถด�าเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์

หรือเป้าหมายขององค์การ ตามกระบวนการจดัการ ซึง่ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ 

การอ�านวยการและการควบคุม ส่วนท่ีต่อเน่ืองจากการจัดองค์การ ได้แก่ การท่ีจะแสวงหา
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไรให้เหมาะสม และสามารถพัฒนา

และธ�ารงรักษาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละต�าแหน่ง รวมเรียกว่า 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resource management หรือ HRM) การจัดองค์การ 

ก็เพ่ือให้การด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การจดัองค์การ 

จึงเ ก่ียวพันกับการจัดคนเข้าท�างาน ซึ่งกระบวนการจัดคนเข้าท�างานนัน้ รู้จักในนามของ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าท่ีส�าคัญจะท�าให้องค์การ

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน การท่ีองค์การมีแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว แผนการ 

เหล่านัน้จะส�าเร็จลงได้ก็ต่อเม่ือบคุลากรมีคณุภาพมารองรับ และองค์การจะมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

ก็ต่อเม่ือมีแผนกลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง แผนทรัพยากร 

มนุษย์ท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคลระดับต่าง ๆ ขององค์การ โดยเป็นการตอบสนอง 

ในระยะยาวแผนระยะยาวเป็นสิ่งท่ีผู้ บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทราบ เพราะจะต้องเตรียม 

บุคลากรรองรับงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อเวลาและต้นทุน แผนบุคลากรท่ีตอบสนอง 

แผนกลยทุธ์ของกิจการจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด�าเนินงานขององค์การ ดงัท่ี พิชญาภา 

ยืนยาว (2552: 70) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องรีบ 

ด�าเนินการ พฒันา ปรับปรุง เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรู้ การฝึกฝน การเพ่ิมทกัษะและปรับเปลี่ยน

ทศันคติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข็มแข็งในองค์การก็จะเกิดขึน้และพร้อมท่ีจะรับตอ่สภาพ

ของการเปลี่ยนแปลงของระบบสงัคมและระบบโลกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 ดงันัน้ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจเป็นการเสริมศกัยภาพของบคุคลท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการท�างานมากย่ิงขึน้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันอ�านาจท่ีมีอยู่ระหว่างผู้บริหาร ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และ

บคุลากรในองค์การ ดงัท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตัง้สินทรัพย์ศิริ (2550:  

166-167) กล่าวว่า ผู้บงัคบับญัชาจะมอบหมายถ่ายโอนอ�านาจให้กับบุคลากรในองค์การ โดยมี 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถใน 

การท�างานและแก้ปัญหาตา่ง ๆ  และจดัหาทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนมีความสามารถท่ีจะไปถึงเป้าหมายของงาน หรือ 

ขององค์การ และการเสริมสร้างให้กบับคุลากรก็เพ่ือให้บคุลากรมีความสามารถท่ีจะไปถึงจดุหมาย 

การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในงาน เป็นการบริหารท่ีผู้บริหารควรให้ความส�าคญั เพราะจะส่งผลให้

บรรลผุลส�าเร็จของตนเองและองค์การ ดงันัน้การเสริมสร้างพลงัอ�านาจจึงมีความส�าคญัต่อองค์การ 

ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การและความส�าเร็จในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 

ผู้บริหาร และระดบัองค์การ และเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้ส�าหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการท�างานของ

บคุคล รวมถงึการสร้างพลงัอ�านาจในตนเพ่ือให้มองเหน็ถงึสมรรถนะตนเองในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  

ปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิดการเสริมสร้าง พลงัอ�านาจในองค์การ คือ การจงูใจในการท�างานของบคุลากรนัน่เอง  
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ดังนัน้ ในการบริหารงานขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ บริหารจ�าเป็นต้องมีการจูงใจ 

บุคลากรในองค์การเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีก�าลงัใจ มีความตัง้ใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิ

หน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ การจงูใจจงึมีความส�าคญัและจ�าเป็นตอ่กระบวนการเพ่ิมผลผลติทัง้ใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้นีเ้ฉพาะบุคคลท่ีได้รับการจูงใจท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ความต้องการจะท�างานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นท่ีจะให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ซึ่งจะส่งผล 

ตอ่ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และความส�าเร็จของตวับคุคลด้วย ดงันัน้การจงูใจจงึมีประโยชน์ 

ท�าให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในหน้าท่ีการงานท่ีท�าอยู่ ให้ความร่วมมือในการท�างานอย่างเต็มท่ี  

รู้จกัหน้าท่ีของตนและให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีความสนใจในการสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

ในงานของตนเองอยา่งเตม็ท่ี และพงึพอใจท่ีจะท�างาน 

 จากท่ีได้กลา่วมาจะพบว่าการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพขององค์การนัน้ขึน้อยู่กบับคุลากร 

ในองค์การ ซึง่โรงเรียนก็เป็นองค์การ มีหน้าท่ีในการจดัการศกึษาซึง่มีบคุลากรท่ีส�าคญัในการขบัเคลือ่น

ก็คือ ครู ดงันัน้ ครูจึงเป็นหวัใจของการจดัการศึกษา เพราะครูเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส�าคญัท่ีได้รับ 

ความคาดหวังอย่างสูงจากสงัคมในฐานะผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยตรง  

ถ้าครูมีการโยกย้ายถ่ายโอนบ่อยย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาแน่นอน ดังท่ี สุดารัตน์  

จอมค�าสิงห์ (2552: 12-13) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการธ�ารงรักษาไว้หรือ 

เสริมสร้างให้ครูมีความผกูพนัต่อองค์การ และส่งเสริมให้สมาชิกองค์การมีความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียว 

กบัองค์การ มีคา่นิยมท่ีจะปฏิบตังิานเพ่ือองค์การให้บรรลเุป้าหมายและมีความปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ 

ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ ประกอบด้วย 

คณุลกัษณะ 3 ประการ คือ มีความเช่ือถือยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นเจตคติ 

ทางบวกท่ีบคุคลมีความเช่ือวา่องค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีดีท่ีสดุท่ีจะท�างานด้วย มีความรู้สกึเป็นอนัหนึง่ 

อันเดียวกันกับองค์การ มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ขององค์การและมีความรู้สึก 

เป็นเจ้าขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การ 

โดยบคุคลจะอทิุศก�าลงักายก�าลงัใจเพ่ือปฏิบตัภิาระกิจขององค์การอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย

ขององค์การ รวมทัง้มีความเตม็ใจท่ีจะอทิุศตนเองเพ่ือความผาสกุในการอยูร่่วมกนัของคนในองค์การ

และความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งหมายถึงบคุคลมีความจงรักภกัดี 

ตอ่องค์การ มีความภาคภมิูใจในการเป็นสมาชิกขององค์การไม่ปรารถนาท่ีจะโยกย้าย เปล่ียนแปลง  

หรือลาออกจากองค์การ แม้ว่าจะมีงานท่ีคล้ายคลงึหรือได้รับผลตอบแทนมากกว่า ความพึงพอใจ 

ในงานและความผกูพนัตอ่องค์การเปรียบเทียบกนั พบวา่ทศันคติด้านความผกูพนัพฒันาอย่างช้า ๆ 

และจะอยูอ่ยา่งมัน่คง 

 สภาพปัญหาสถานการณ์ในการโยกย้ายของครูจึงมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อโรงเรียน 

ในภาพรวมทัว่ทัง้ประเทศ ดงันัน้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.)  
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จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตัผิู้ขอย้ายกรณีปกตขิองข้าราชการครูสายผู้สอนใหม ่ตามหลกัเกณฑ์  

ว16/2558 ท�าให้ครูท่ีบรรจุใหม่จะต้องคงอยู่ปฏิบัติงานต�าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อ 

กนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงันัน้ จึงท�าให้ครูต้องคงอยู่ในโรงเรียนเป็นระยะเวลานานมากขึน้

จากเดิมท่ีเม่ือบรรจุแต่งตัง้เป็นครูผู้ ช่วยจะใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

เป็นระยะเวลา 2 ปี และเม่ือพ้นระยะเวลาดงักลา่วก็สามารถโยกย้ายได้ ซึง่ในโรงเรียนประถมศกึษา

ของรัฐในจังหวัดราชบุรีก็เกิดสภาวะการโยกย้ายของครูเป็นจ�านวนมากเช่นกัน ท�าให้โรงเรียน 

บางแห่งขาดแคลนครูผู้ สอน หรือครูผู้ สอนไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเห็นได้วา่ครูนบัวา่เป็นปัจจยัหรือหวัใจของการจดัการศกึษา 

ท่ีส�าคญั อนัจะสง่ผลให้องค์การสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์การ สิ่งท่ีจะท�าให้ครูสามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากการพฒันาทกัษะ และความรู้ให้เพ่ิมขึน้แล้ว ยงัมีองค์ประกอบ 

อ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การได้รับการยอมรับ 

จากเพ่ือนร่วมงานและบคุคลในองค์การ และความพอใจในงานของตนเอง จงึกลา่วได้วา่ ความผกูพนั 

ต่อองค์การของครู คือ ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยมท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การ 

ให้บรรลเุป้าหมาย จงรักภกัดีต่อองค์การ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวฒันธรรมขององค์การนัน้ 

มีความส�าคญัเป็นอยา่งมาก   

 จากสภาพความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูผู้สอน 

อยู่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ซึง่ผล 

การวิจัยจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหาร 

ให้สามารถบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสดุ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริหารและครูผู้สอน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความส�าเร็จใน 

การบริหารสถานศกึษาตอ่ไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศกึษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบรีุ

 2.  เพ่ือศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 3. เพ่ือวิเคราะห์การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐซึง่เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
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ตวัแปรการวจิยั

 1. ตัวแปรต้น คือ การเสริมสร้างพลังอ�านาจในองค์การของ Covey (1992: 197) 

ประกอบด้วย 1) คณุลกัษณะ 2) ทกัษะ 3) ข้อตกลงในความส�าเร็จ 4) การนิเทศตนเอง 5) โครงสร้าง

และระบบสนบัสนนุ และ 6) ความรับผิดชอบ 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองค์การของครู ของ Allen & Meyer (1990: 1-18)

ประกอบด้วย 1) ความผกูพนัด้านจิตใจ 2) ความความผกูพนัด้านการคงอยู่ และ 3) ความผกูพนั 

ด้านบรรทดัฐาน 

 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้ 7 
 

ตวัแปรต้น                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 

การเสริมสร้างพลงัอํานาจ ประกอบด้วย คณุลกัษณะ ทกัษะ ข้อตกลงในความสําเร็จ การนิเทศ
ตนเอง โครงสร้างและระบบสนบัสนุน และความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ
ของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
 

คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1. การเสริมสร้างพลังอํานาจ (empowerment)หมายถึง การเพิ่มพูนความสามารถในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี โดยเพิ่มพนูศกัยภาพของครูจาก
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิาน ให้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะในการทํางาน รวมถึงการ
สร้างแรงจงูใจทําให้บคุลากรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น รู้สกึมีคณุค่า 
รู้สกึพงึพอใจ  ยึดมัน่กบังาน เห็นคณุคา่ของเป้าหมายขององค์การความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การ และ
ความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการทํางานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
บรรลผุลสําเร็จของตนและองค์การ ซึง่ประกอบด้วย 

การเสริมสร้างพลังอาํนาจ  

(empowerment) 
 

1. คณุลกัษณะ (character) 
2. ทกัษะ (skills) 
3. ข้อตกลงในความสําเร็จ     
(win-win agreement) 
4. การนิเทศตนเอง   
(self-supervision) 
5. โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ   
(helpful structures and systems) 
6. ความรับผิดชอบ   
 (accountability) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

 (commitment) 
 

1. ความผกูพนัด้านจิตใจ 
(affective commitment) 
2. ความความผกูพนัด้านการคงอยู ่
(continuance commitment) 
3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 
(normative commitment) 

 

สมมตฐิานการวจิยั

 การเสริมสร้างพลังอ�านาจ ประกอบด้วย คุณลักษณะ ทักษะ ข้อตกลงในความส�าเร็จ 

การนิเทศตนเอง โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ และความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั

ตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
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ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั

 1. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจ (empowerment) หมายถึง การเพ่ิมพูนความสามารถใน 

การกระท�าสิ่งต่าง ๆ ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยเพ่ิมพนูศกัยภาพ 

ของครูจากผู้อ�านวยการสถานศกึษา เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  

โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏิบตัิงาน ให้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

ในการท�างาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจท�าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ  

มีความกระตือรือร้น รู้สกึมีคณุคา่ รู้สกึพงึพอใจ ยดึมัน่กบังาน เห็นคณุคา่ของเป้าหมายขององค์การ

ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองค์การ และความพร้อมและความสามารถในการปฏิบตังิาน ความสามารถ

ในการท�างานและแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้บรรลผุลส�าเร็จของตนและองค์การ ซึง่ประกอบด้วย

  1.1  คุณลกัษณะ (character) หมายถึง ครูได้รับการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีจ�าเป็น 

ในด้านความรู้และความสามารถ สง่เสริมด้านเจตคตแิละคา่นิยมท่ีดี สง่เสริมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

และสง่เสริมด้านบคุลกิภาพทัง้ทางกายและการแสดงออก

  1.2  ทกัษะ (skills) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมทกัษะท่ีจ�าเป็นในการเสริมสร้างพลงั

อ�านาจของครู เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท�างานของครู โดยได้รับการสง่เสริมทกัษะด้านการสื่อสาร 

ทกัษะในการวางแผนและการจดัองค์การ และทกัษะการแก้ไขปัญหาและความขดัแย้งในองค์การ  

  1.3  ข้อตกลงในความส�าเร็จ (win-win agreement) หมายถึง ครูได้รับการสง่เสริมให้มี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ ค่านิยม พันธกิจ วิเคราะห์และปรับปรุงผล 

การด�าเนินงานของโรงเรียน การจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาตามระบบประกนัคณุภาพ และ

ตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

  1.4  การนิเทศตนเอง (self-supervision) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมความเป็น 

นกัวิชาการในให้เกิดขึน้ในตนเอง โดยการวางแผนโครงการเพ่ือพฒันาตนเอง ก�าหนดเป้าหมายและ

แนวปฏิบตั ิเลือกใช้วิธีการในการพฒันาท่ีเหมาะสม และประเมินผลการพฒันาตนเอง

  1.5  โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (helpful structures and systems) หมายถงึ ครูได้รับ

การสง่เสริมในการอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง พฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ โดยได้รับการสนบัสนนุ

ทรัพยากร และเสริมสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน

  1.6 ความรับผิดชอบ (accountability) หมายถึง ครูได้รับการส่งเสริมในการปฏิบัติ 

ตามต�าแหนง่หน้าท่ี มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน ความรับผิดชอบตอ่วชิาชีพ 

ความรับผิดชอบตอ่เพ่ือนร่วมงาน และความรับผิดชอบตอ่สงัคม
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 2. ความผกูพนัตอ่องค์การ (commitment) หมายถงึ ทศันคตทิางบวกของของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรีท่ีมีต่อองค์การ รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มี 

ความภมิูใจ ตัง้ใจ เตม็ใจ มีความเช่ือมัน่ จงรักภกัดี ความศรัทธาตอ่องค์การ และพฤตกิรรมท่ีแสดงออก

ต่อองค์การท่ีปฏิบตัิงาน มีความตัง้ใจอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ เป็นห่วง 

ตอ่กลุม่บคุคลหรือกิจการ มีความทุม่เทและเตม็ใจท่ีอทิุศตนในการท�างานเพ่ือความส�าเร็จขององค์การ 

แสดงพฤติกรรมตอ่องค์การท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่ือมัน่และยอมรับจดุมุ่งหมายขององค์การ ยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ แสดงออกถึงความต้องการคงอยู่ในองค์การต่อไป บุคคลผู้ มี 

ความรู้สกึผกูพนัสงูมกัจะมีความตัง้ใจอยา่งมากท่ีจะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป ความตัง้ใจดงักลา่วจะถกู

แปรไปสูอ่ายกุารท�างานยาวขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนัมากขึน้อีก มีความปรารถนา 

ท่ีจะด�ารงความเป็นสมาชิกในองค์การนีต้ลอดไปโดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ  

ซึง่ประกอบด้วย

  2.1 ความผกูพนัด้านจิตใจ (affective commitment) หมายถงึ ครูมีความรู้สกึถงึการเป็น

สมาชิกในองค์การ รู้สกึยืดมัน่กบัองค์การ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัองค์การ และการเข้าไปมีสว่นร่วมของ

บคุลากรในองค์การ โดยปรารถนาท่ีจะอยูท่�างานกบัองค์การตอ่ไป 

  2.2 ความความผูกพันด้านการคงอยู่ (continuance commitment) หมายถึง ครูมี 

ความผกูพนัต่อองค์การเพราะอยากอยู่ต่อ การรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีเสียไปถ้าเขาต้องละทิง้ไปจาก

องค์การ มีความพงึพอใจปัจจยัตอบแทน หรือสิ่งจงูใจท่ีบคุคลได้รับจากองค์การ โดยพฤติกรรมจะมี

การแสดงออกอยา่งตอ่เน่ืองวา่จะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป

  2.3 ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (normative commitment) หมายถึง ครูมีความรู้สกึ 

จงรักภกัดี พงึพอใจในบรรทดัฐาน วฒันธรรมองค์การ มีความรู้สกึเป็นเจ้าของ และเป็นสว่นหนึง่ของ

องค์การ

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptiveresearch) โดยใช้

ข้าราชการครูเป็นหนว่ยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ในปี 

การศกึษา 2559 จ�าแนกตามท่ีตัง้ของอ�าเภอ จ�านวน 1,996 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถงึใน สวุิมล 

ติรกานนัท์, 2551: 178-179) การก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้

ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจ�านวนตามท่ีตัง้ของอ�าเภอ 

ได้ครูจ�านวน 322 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

10 
 

 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลัง
อํานาจและความผูกพนัต่อองค์การของครู แล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถามกําหนด
พฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลมุนิยามตวัแปรและนํามาจดัทําเป็นข้อกระทงคําถามสําหรับการวิจยัโดยผ่าน

คําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษานํากระทงคําถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถาม แล้วนํามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมี
คา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67 และ 1.00 ได้กระทงคําถามการเสริมสร้างพลงัอํานาจครู จํานวน 75 ข้อ 
และกระทงคําถามความผูกพันต่อองค์การของครู จํานวน 32 ข้อแก้ไขข้อกระทงคําถามแล้วจัด

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(tryout) กบัครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 คน 
นําแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียง (reliability) โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α – coefficient) ของ Cronbach(1970: 161 อ้างถึงใน สวุิมล ติรกานนัท์, 2551: 156)คณุภาพ
ด้านความเท่ียงของการเสริมสร้างพลงัอํานาจครูได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.97 และคณุภาพด้าน
ความเท่ียงของความผกูพนัตอ่องค์การของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.98 และปรับปรุงข้อกระทง
คํ า ถ า ม ใ น ด้ า น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า  

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1.   ปากท่อ 267 43 
2.  เมืองราชบรีุ 382 62 
3.  จอมบงึ 236 38 
4.  วดัเพลง 34 6 
5.  สวนผึง้ 164 26 
6.  บ้านคา 98 16 
7.  บ้านโป่ง 212 34 
8.  โพธาราม 286 46 
9.  บางแพ 144 23 

 10. ดําเนินสะดวก 173 28 
รวม 1,996 322 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศึกษา แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจและความผกูพนัตอ่องค์การของครู แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม

ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลุมนิยามตัวแปรและน�ามาจัดท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับ 

การวจิยัโดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาน�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวน  

3 ทา่น ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงค�าถาม แล้วน�ามาหาคา่ดชันี 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC)  

โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครู จ�านวน 75 ข้อ และกระทงค�าถามความผกูพนัตอ่องค์การของครู จ�านวน 32 ข้อ แก้ไข
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ข้อกระทงค�าถามแล้วจัดแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัด

ราชบุรี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน น�าแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบ

คณุภาพด้านความเท่ียง (reliability) โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (1970: 161  

อ้างถึงใน สวิุมล ติรกานนัท์, 2551: 156) คณุภาพด้านความเท่ียงของการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู 

ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.97 และคุณภาพด้านความเท่ียงของความผูกพันต่อองค์การ 

ของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั 0.98 และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา ให้มี 

ความเหมาะสมและถูกต้อง โดยผ่านการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และจัดท�าแบบสอบถาม 

ฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เพ่ือจดัท�า

หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งด�าเนินการ 

จดัส่งแบบสอบถาม จ�านวน 322 ฉบบั ไปยงัครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี  

เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบค�าถามในแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา

จ�านวน 322 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100.00

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจและความผูกพันต่อองค์การใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ย 

ตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  4.51-5.00  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัมากท่ีสดุ

 คา่เฉล่ีย  3.51-4.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัมาก

 คา่เฉล่ีย  2.51-3.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัปานกลาง

 คา่เฉล่ีย  1.51-2.50  แสดงวา่มีการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ/ความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ใน 

        ระดบัน้อย

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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รวม 3,387 346 
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 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอํานาจของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การเสริมสร้างพลงัอํานาจของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X� = 4.97, S.D. = 0.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเสริมสร้างพลงัอํานาจของครู
อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดย คณุลกัษณะ อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X�= 4.40, S.D. = 0.41) รองลงมา ได้แก่  
ความรับผิดชอบ (X�= 4.35, S.D. = 0.44) ข้อตกลงในความสําเร็จ  (X�= 4.19, S.D. = 0.47) การนิเทศตนเอง 
(X�= 4.19, S.D. = 0.49) ทกัษะ (X�= 4.18, S.D. = 0.47)  และโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (X�= 4.09, S.D. = 
0.58ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการเสริมสร้างพลงัอํานาจของครูโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
                                                                                                                         (n = 322) 
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5. โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ  
6. ความรับผิดชอบ  

4.40 
4.18 
4.19 
4.19 
4.09 
4.35 

0.41 
0.47 
0.47 
0.49 
0.58 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
3 
4 
6 
2 

รวม 4.97 0.36 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐใน 
จังหวัดราชบุรี 
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อยู่ในระดบัมาก (X�= 4.31, S.D. = 0.38)และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพันด้านจิตใจ  
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 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ

ในจงัหวัดราชบุรี

 ความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรีโดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (     = 4.31, S.D. = 0.38)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความผกูพนัด้านจิตใจ  

(   = 4.36, S.D. = 0.43) ล�าดบัสงูท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (   = 4.36,  

S.D. = 0.44) และความผกูพนัด้านการคงอยู ่(     = 4.21, S.D. = 0.51) ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียน 

  ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
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 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ  

                                                                                                                                 (n = 322) 
ความผูกพนัต่อองค์การของครู X� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ความผกูพนัด้านจิตใจ  4.36 0.43 มาก 1 
2. ความผกูพนัด้านการคงอยู ่ 4.21 0.51 มาก 3 
3. ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 4.36 0.44 มาก 2 

รวม 4.31 0.38 มาก  
 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอาํนาจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 
 การเสริมสร้างพลงัอํานาจครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วยโครงสร้าง
และระบบสนบัสนุน (X5) ความรับผิดชอบ (X6) และข้อตกลงในความสําเร็จ (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือก
เ ข้าสมการถดถอย  และสามารถอภิปรายความผันแปรของความผูกพันต่ออง ค์การของค รู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่า

ประสทิธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.345  ซึง่แสดงวา่ โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ ความรับผิดชอบ 
และข้อตกลงในความสําเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน และสามารถทํานาย 
ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ  34.50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.01 + 0.14 (X5) + 0.22(X6) + 0.19(X3)  
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.22(Z5) + 0.25(Z6) + 0.23(Z3) 
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ

ของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

 การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วย

โครงสร้างและระบบสนบัสนุน (X
5
) ความรับผิดชอบ (X

6
) และข้อตกลงในความส�าเร็จ (X

3
) เป็น

ตวัแปรท่ีได้รับเลอืกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผนัแปรของความผกูพนัตอ่องค์การ

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.345  ซึง่แสดงวา่ โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียน  

และสามารถท�านายความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียน ได้ร้อยละ  34.50 โดยสามารถเขียน

สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อ 

  ความผกูพนัตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

อภปิรายผล

 ผลจากการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ ดงันี ้

 1. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม 

มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีคา่เฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านคณุลกัษณะ ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านข้อตกลงในความส�าเร็จ ด้านการนิเทศตนเอง ด้านทกัษะ และด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ทัง้นีเ้พราะการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ มีสว่นชว่ยในการเสริมศกัยภาพของบคุคลในองค์การให้สามารถ

ปฏิบตัิงานได้โดยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และเพ่ิมพูนทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ อนัมี 

สว่นส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานในองค์การให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายขององค์การได้ 

ดงันัน้การเสริมสร้างพลงัอ�านาจจึงมีความส�าคญัต่อองค์การซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ

องค์การเป็นแนวคิดหนึง่ท่ีใช้ส�าหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการท�างานของบคุคล รวมถงึการสร้างพลงั

อ�านาจในตนเพ่ือให้มองเหน็ถงึสมรรถนะตนเองในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

ยวุธิดา ชาปัญญา (2554: 22-23) ได้สรุปว่า การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีความส�าคญัและเป็น

ประโยชน์ต่อครู ทีมงาน โรงเรียน และชมุชน ซึง่ต่างมีสว่นในการช่วยสนบัสนนุในการจดัการศกึษา

14 
 

ตารางที่ 4ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การของครูโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 16.26 5.41 55.93** .00 
Residual 318 30.81 0.97   

Total 321 47.07    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 2.01  0.19 10.43** .00 
โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ (X5) 0.14 0.22 0.43 3.31** .00 
ความรับผิดชอบ (X6) 0.22 0.25 0.51 4.23** .00 
ข้อตกลงในความสําเร็จ (X3) 0.19 0.23 0.47 4.02** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
R = 0.588  R2 = 0.345 SEE. = 0.311 
 
อภปิรายผล 
 ผลจากการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครูโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. การเสริมสร้างพลังอํานาจในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมี
คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเสริมสร้างพลงัอํานาจครูมีคา่เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี  ้ด้านคุณลักษณะ ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านข้อตกลงในความสําเร็จ ด้านการนิเทศตนเอง ด้านทกัษะ และด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนุน ทัง้นี ้
เพราะการเสริมสร้างพลังอํานาจ มีส่วนช่วยในการเสริมศักยภาพของบุคคลในองค์การให้สามารถ
ปฏิบตังิานได้โดยมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพิ่มพนูทกัษะความสามารถในด้านตา่ง ๆ อนัมีสว่นสําคญั 
ในการขับเคลื่อนงานในองค์การให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์การได้ ดังนัน้ 
การเสริมสร้างพลังอํานาจจึงมีความสําคัญต่อองค์การซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใช้สําหรับสร้างเสริมแรงจงูใจในการทํางานของบคุคล รวมถึงการสร้างพลงัอํานาจในตน
เพ่ือให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเองในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆสอดคล้องกบัแนวคดิของยวุธิดา  ชาปัญญา 
(2554: 22-23) ได้สรุปว่า การเสริมสร้างพลงัอํานาจครูมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อครู ทีมงาน 
โรงเรียน และชุมชน ซึ่งต่างมีส่วนในการช่วยสนบัสนุนในการจดัการศึกษาบรรลตุามจดุมุ่งหมายส่งผลให้
ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ เกิดสมัฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวงั ซึง่การจะดําเนินการให้การเสริมสร้างพลงั
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บรรลุตามจุดมุ่งหมายส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดสมัฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวัง  

ซึ่งการจะด�าเนินการให้การเสริมสร้างพลังอ�านาจของครูบรรลุเป้าหมายนัน้ในเบือ้งต้นจ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจในแนวความคิดหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครู อนัประกอบ

ด้วยแนวความคิดท่ีน�ามาสู่การเสริมสร้างพลังอ�านาจตลอดจนกระทั่งถึงแนวความคิดในการน�า 

การเสริมสร้างพลงัอ�านาจมาสู่การปฏิบตัิอย่างดี เพ่ือน�าไปสู่การวางแผนการปฏิบตัิ การติดตาม

ประเมินผล และปรับปรุงการด�าเนินการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ อยา่งมีระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีรัตน์ สุรินทร์ (2553: 87) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่าง 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

เมืองแม่สอด ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของพนักงานครูในสถานศึกษาสงักัด 

เทศบาลเมืองแม่สอด สรุปผลโดยภาพรวมได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจของพนักงานครู  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาต ทองน้อย (2556: 83) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของครูในในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พบว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างพลงัอ�านาจการท�างานของ

ครูในโรงเรียนสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม 

ในการตดัสินใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สถานภาพของครู สมรรถภาพในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 

ความเป็นอิสระในการท�างาน และผลกระทบท่ีครูมีต่อสถานศกึษา ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ

การท�างานของครูสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีระดบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจการท�างาน 

ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ด้านสมรรถภาพในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี และด้านความเป็นอิสระ 

ในการท�างาน  ผลกระทบท่ีครูมีต่อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง จะเห็นได้ว่าเม่ือผู้บริหาร 

เห็นความส�าคัญถึงการเสริมสร้างพลังอ�านาจแก่ครู ซึ่งก็เป็นการเสริมศักยภาพของบุคคลท่ีมี 

อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากย่ิงขึน้ และเป็นการแบง่ปันอ�านาจท่ีมีอยู่ระหวา่งผู้บริหาร 

ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และบุคลากรในองค์การเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถ เป็นการช่วยสนบัสนุน 

ในการจดัการศกึษาให้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย เอือ้ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน และสง่เสริมให้บคุคล 

เกิดความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถท่ีจะไปถึงเป้าหมาย 

ของงานจะสง่ผลให้เกิดประสทิธิผลขององค์การ นอกจากองค์การจะได้งานตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้แล้ว 

การร่วมมือกันท�างาน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมตดัสินใจ กลยุทธ์เหล่านีจ้ะท�าให้

บคุลากรในองค์การมีขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน สามารถปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถ 

มีความสขุกบัการท�างาน และท้ายท่ีสดุจะเกิดความยืดมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ

 2.  ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ

ของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ ด้านความผกูพนั 
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ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันด้านการคงอยู่ ทัง้นีเ้พราะความผูกพัน 

ตอ่องค์การเป็นแนวทางหนึง่ในการธ�ารงรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคา่ตอ่องค์การ ท�าให้บคุลากรสามารถ

ท�างานได้อยา่งมีความสขุ มีความรู้สกึด้านจิตใจท่ีอยากจะคงอยูก่บัองค์การ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง

ให้เตม็ความสามารถอนัจะท�าให้บรรลตุามเป้าหมายสงูสดุท่ีองค์การตัง้ไว้ ซึง่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

มีสว่นชว่ยให้องค์การสามารถด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลบรรลผุลตามเป้าหมาย

ขององค์การ แตเ่ม่ือบคุลากรในองค์การมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัต�่าก็จะสง่ผลกระทบ 

ต่อพฤติกรรม และการด�าเนินงานขององค์การ จึงกล่าวได้ว่าความผกูพนัต่อองค์การ คือ ทศันคติ

ทางบวกของครูท่ีมีต่อองค์การ รู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองค์การ มีความภมิูใจ ตัง้ใจ เต็มใจ  

มีความเช่ือมัน่ จงรักภกัดี ความศรัทธาตอ่องค์กร และพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอ่องค์การท่ีปฏิบตัิงาน  

มีความตัง้ใจอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ความเป็นห่วงต่อกลุ่มบุคคลหรือ

กิจการ มีความทุม่เทและเตม็ใจท่ีอทิุศตนในการท�างานเพ่ือความส�าเร็จขององค์การ แสดงพฤติกรรม 

ต่อองค์การท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่ือมัน่และยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ ยอมรับเป้าหมายและ 

ค่านิยมขององค์การแสดงออกถึงความต้องการคงอยู่ในองค์การต่อไป บคุคลผู้ ท่ีมีความรู้สกึผกูพนั

ตอ่องค์การสงูมกัจะมีความตัง้ใจอยา่งมากท่ีจะคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป และความตัง้ใจดงักลา่วจะถกู

แปรไปสูอ่ายกุารท�างานยาวขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนัมากขึน้อีก มีความปรารถนา 

ท่ีจะด�ารงความเป็นสมาชิกในองค์การนีต้ลอดไปโดยไม่ลาออกหรือโอนย้ายออกจากองค์การ  

โดยความผกูพนัตอ่องค์การเป็นสิ่งท่ีส�าคญัในการขบัเคลื่อนขององค์การวา่จะสามารถท�าให้องค์การ

มีประสิทธิผลหรือไม่ และยังเป็นตัวก�าหนดการคงอยู่ของบุคลากรในองค์การ ผู้ ท่ีมีความผูกพัน 

ต่อองค์การสงูย่อมจะปฏิบตัิงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ ท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การในระดบัต�่า  

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถของแต่ละองค์การท่ีจะต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริม 

ความผกูพนัตอ่องค์การของบคุลากรในองค์การ สอดคล้องกบัแนวคดิของฐิตรัิตน์ สมรูป (2555: 22)  

ได้ให้ความหมายของความผกูพนัตอ่องค์การไว้วา่ การท่ีสมาชิกขององค์การมีความรู้สกึเป็นหนึง่เดียว

กบัองค์การ มีความจงรักภกัดีท่ีบุคคลมีต่อองค์การ และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ  

มีการแสดงออกของพฤตกิรรมท่ีตัง้ใจทุม่เทความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการท�างาน เพ่ือความก้าวหน้า

ขององค์การ โดยแสดงออกทางด้านความคิดความรู้สึก และการแสดงออกในทางท่ีดีของสมาชิก  

ได้แก่ มีความตัง้ใจท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการท�างาน มีความสม�่าเสมอในการท�างาน  

มีความเสียสละท่ีจะท�างานเพ่ือส่วนรวมโดยค�านึงถึงช่ือเสียงขององค์การเป็นส�าคญั และมีความ

ต้องการท่ีจะท�างานในองค์การ และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกวรรณ แอ่นศรี (2555: 65-66) 

ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การของ

บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้  

3 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การ รองลงมาคือ 

ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทเพ่ือองค์การ และด้านความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ จะเหน็ได้วา่ 

ถ้าครูมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีค่านิยม 

ท่ีกลมกลนืกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ขององค์การและมีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เท 

ความพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ ท่ีจะปฏิบตังิานเพ่ือองค์การ โดยอทิุศก�าลงักายก�าลงัใจเพ่ือปฏิบตัิ

งานขององค์การ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย มีความเตม็ใจท่ีจะอทิุศตนเองเพ่ือความผาสกุในการอยูร่่วมกนั

ของคนในองค์การและความต้องการท่ีจะคงไว้ซึง่การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความภาคภมิูใจ 

ในการเป็นสมาชิกขององค์การ จะส่งผลให้องค์การสามารถธ�ารงรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า 

ตอ่องค์การ ท�าให้บคุลากรสามารถท�างานได้อย่างมีความสขุ มีความรู้สกึด้านจิตใจท่ีอยากจะคงอยู่

กบัองค์การ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองให้เต็มความสามารถ อนัจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายสงูสดุท่ีตัง้ไว้ 

 3. การเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้างและ

ระบบสนับสนุน ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

โดยสามารถร่วมกันท�านายความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 34.50 ทัง้นีเ้น่ืองจากการเสริมสร้างพลงัอ�านาจนัน้มีความส�าคญัตอ่บคุคล 

ทัง้ในระดับปฏิบัติงานและองค์การ เพราะการเสริมสร้างพลังอ�านาจนัน้เป็นการเสริมแรงจูงใจ 

ในการท�างานของบุคคล รวมถึงการสร้างพลังอ�านาจในตนเพ่ือให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเอง 

ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอ�านาจในองค์การ คือ การจงูใจ 

ในการท�างานและเม่ือครูมีความพึงพอใจในงานของตนแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อความผูกพันต่อ 

องค์การได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของอไุรวรรณ ซลัตนั (2551: 6) ได้สรุปแนวทางในการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจอนัมีสว่นส�าคญัในการพฒันาบคุลากรไว้ดงันี ้ การสง่เสริมบคุลากรให้ตระหนกัในคณุคา่

แห่งตน มีความพึงพอใจในงาน สามารถแก้ปัญหาโดยจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ พฒันาตนเอง 

ให้มีความเช่ียวชาญ ยืดมัน่ผกูพนัองค์การ ไว้วางใจผู้ ร่วมงาน และมีความสามารถในการให้ค�าแนะน�า 

ในการท�างานแก่ผู้ ร่วมงาน จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจนัน้มีส่วนในการท�าให้ครูมี 

ความผกูพนัตอ่องค์การ กลา่วคือเม่ือครูได้รับการเสริมสร้างพลงัอ�านาจอยา่งเหมาะสมแล้ว ครูจะรู้สกึวา่ 

เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส�าคญัต่อองค์การ และมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองค์การอนัจะสง่ผลให้ 

ครูมีความผกูพนัตอ่องค์การ และคงอยูใ่นองค์การตอ่ไป และสอดคล้องกบังานวจิยัของอรุณ โคตรวงษา 

(2553: 135-143) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู 
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กบัความผกูพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า  

การเสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมมี 

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงู และสอดคล้องกบังานวิจยัของยวุธิดา ชาปัญญา (2554: 319- 

320)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: การวิจยัทฤษฎี 

ฐานราก พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจของครูมีความหมายต่อคนในฐานะเป็นกระบวนการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพและความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย อนัเกิดจากการมีแรงจงูใจในการท�างาน มีศกัยภาพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน 

วา่สามารถท�างานนัน้บรรลผุลส�าเร็จได้

 ส�าหรับการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ คณุลกัษณะ ทกัษะ และการนิเทศตนเองไมส่ง่ผลตอ่ความผกูพนั

ต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี ทัง้นีค้งเป็นเพราะการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครูด้านคณุลกัษณะทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป็นความรู้และความสามารถ เจตคต ิและคณุธรรม

และจริยธรรม บุคลิกภาพทัง้ทางกายและการแสดงออกซึ่งครูมีคุณลกัษณะดงักล่าวอยู่แล้วไม่ว่า 

จะปฏิบตัิงานในองค์การแห่งใดครูก็มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่แล้วการเสริมสร้าง 

พลงัอ�านาจครูด้านทกัษะ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะศกัยภาพในการท�างานของครู ทกัษะด้านการสื่อสาร 

ทกัษะในการวางแผนและการจดัองค์การ และทกัษะการแก้ไขปัญหาและความขดัแย้งในองค์การ 

การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด�าเนินงานของโรงเรียน จดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษาตาม

ระบบประกนัคณุภาพ และตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ 

การศกึษา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัหิน้าท่ีปกตขิองครูอยูแ่ล้ว และเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารมีความเจริญก้าวหน้าท�าให้ครูสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ด้วยตนเองสะดวกสบายมากขึน้

และการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูด้านการนิเทศตนเอง ซึง่ไม่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครู

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนโครงการเพ่ือพฒันาตนเอง 

การก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิการเลือกใช้เทคนิควิธีในการพฒันาท่ีเหมาะสม การประเมินผล

การพฒันาเป็นสิง่ท่ีครูได้รับการสง่เสริมความเป็นนกัวชิาการซึง่การนิเทศตนเองนีเ้ป็นสิง่ท่ีครูได้รายงาน

การปฏิบตัิงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี อีกทัง้ครูสามารถเลือกท่ีจะ

พฒันาตนเองให้สงูขึน้หรือไมพ่ฒันาก็ได้โดยท่ีไมส่ง่ผลกระทบกบัครูแตป่ระการใดมากนกั จงึขึน้อยูก่บั

ความต้องการสว่นบคุคลมากกวา่
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1  ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมครู 

ในด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ โดยสง่เสริมให้ครูได้รับการสง่เสริมในเร่ืองการอบรมเพ่ือพฒันา

ตนเอง การพฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ การสนบัสนนุทรัพยากร และเสริมสร้างขวญัและก�าลงั

ใจในการท�างานหรือค�ายกยอ่งชมเชยเม่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผลดีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการระดม

ทรัพยากรทัง้จากภายใน และภายนอกองค์การเข้ามาชว่ยสนบัสนนุในการบริหารจดัการ 

  1.2 ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมครูในด้าน

ความผกูพนัด้านการคงอยู ่โดยสร้างความเช่ือมัน่ให้ครูเหน็วา่องค์การท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีมีความมัน่คงและ

เป็นทางเลือกท่ีดี และสง่เสริมในด้านความสะดวกท่ีได้รับในการเบกิคา่สวสัดกิารตา่ง ๆ จากองค์การ

  1.3  ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ�านาจของครูด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ 

ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของครู 

ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมด้านการพฒันา ด้านโครงสร้างและ

ระบบสนบัสนนุ การพฒันา ด้านโครงสร้างและระบบสนบัสนนุ โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการส่งเสริม 

ในการอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง พฒันาการท�าวิจยัและวิทยฐานะ ด้านความรับผิดชอบ โดยสง่เสริม 

ให้ครูได้ปฏิบตัิงานตามต�าแหน่งหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อนักเรียน 

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน และความรับผิดชอบต่อสงัคม และ 

ด้านข้อตกลงในความส�าเร็จ โดยสง่เสริมให้ครูได้มีสว่นร่วมในการก�าหนดวิสยัทศัน์หรือเป้าประสงค์  

คา่นิยม พนัธกิจ วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด�าเนินงานของโรงเรียน การจดัท�าแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาตามระบบประกนัคณุภาพ และตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษาตามความเหมาะสม 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศกึษารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ�านาจท่ีสง่ผลตอ่การบริหารสถานศกึษา

  2.2 ควรศกึษาแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิในการเสริมสร้างพลงัอ�านาจครู

  2.3 ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครู
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สรุป
 การเสริมสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมมี

คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครูมีคา่เฉลี่ย

อยู่ในระดบัมากทกุด้านและความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพนั 

ต่อองค์การของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านและการเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีส่งผลต่อ 

ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ เรียงตามล�าดบัอิทธิพล 

จากมากไปหาน้อย ดงันี ้โครงสร้างและระบบสนบัสนนุ ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ 

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 งานวิจัยนีพ้บว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจครู ซึ่งได้แก่  

โครงสร้างและระบบสนับสนุน ความรับผิดชอบ และข้อตกลงในความส�าเร็จ สามารถท�านาย 

ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 34.50
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