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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่1) ศกึษาการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างานของครโูรงเรยีนสงักดัเทศบาล ในจงัหวดั

สมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

ในจังหวัดสมุทรปราการ และ  4)  เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการงานของครูที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct               

moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม                    

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือการได้รับแรงจูงใจ และ        

การสร้างทีมงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ การได้รับอ�านาจ

 2. ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความภักดี รองลงมาคือ ความศรัทธา และความทุ่มเท 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครู กับความผูกพันต่อองค์การโรงเรียนสังกัด      

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
= .790) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. การได้รบัอ�านาจ (X
1
) การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ (X

6
) การได้รบัโอกาส (X

2
) การได้รบัแรงจงูใจ (X

3
) ความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ (X
7
) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครู, ความผูกพันต่อองค์การของครู, โรงเรียนสังกัดเทศบาล   

  ในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ABSTRACT
 The objectives of the study were to study 1) The effect of the empowering of teacher’s work in          

Municipal Schools in Samutprakarn province.  2) Teachers’ loyalty to their organizations. 3) The relationship 

between empowerment and loyalty of the teachers.  and  4)  Empowerment of the teacher’s work effects 

their loyalty of to their organizations.  The sample consisted of 181 teachers from municipal schools in 

Samutprakran province in 2014. A questionnaire was used for collection of data and was analyzed by using 

frequency, percentage, average, Pearson’s Product- moment correlation coefficient and multiple regression 

analysis by stepwise method.

 The research findings revealed as follows:

 1. The empowerment of teachers in their work was as a whole was at a high level, ranking by mean 

scores from high to low: participation in decision making, motivation, and team building, and authority,  

respectively.

 2. The loyalty to the organizations as a whole was at a high level, ranking by mean scores from high 

to low: high respect and devotion, respectively.

 3. There was a very high significant positive correlation between the empowering in their work and 

loyalty to their organization (r
xy
= .790) with the statistically significant at the level of .05.

 4. Receiving authority (X
1
), participation in decision making (X

6
), opportunity (X

2
), motivation (X

3
), and 

progress in professional career (X
7
), affected to the loyalty to their organization. 

Keywords:  Empowering of Teacher’s work in Municipal School Teachers, Effect Loyalty to Their Organizations, 

     Samutprakarn Province. 

บทน�ำ
 การบริหารแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นรูปแบบ         

การบริหารที่ได้มีการกระจายอ�านาจจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง

โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การก�าหนดเป้าหมายการสร้างวิสัยทัศน์ก�าหนด       

พันธกิจและการร ่วมมือกันในการก�าหนดแผนงานเพิ่ม           

พลังอ�านาจในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ

บริหารจัดการงานของตนได้อย่างอิสระในเวลาที่เหมาะสม     

ภายใต้แนวทางและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

เป็นการช่วยให้บุคลากรได้เติบโตในวิถีชีวิตการท�างาน            

และเป็นการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบโลกาภิวัตน์ (อรุณ                  

โคตรวงษา, 2553, น. 2) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้       

เกิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ จะเกิดข้ึนได้           

ก็ด้วยฝีมือครูผู้เป็นบุคลากรส�าคัญที่เปรียบเสมือนเสาหลัก     

ของระบบการศึกษาไทย การพัฒนาคุณภาพประชากรของ

ประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังต้อง

อาศัยการท�างานของครู และการจะกระท�าให้ครูท�าหน้าที่ได้

อย่างเข้มแข็งจริงจัง ครูต้องมีพลังอ�านาจในการท�างานใน 

ระดับสงู พลงัของครจูะส่งผลต่อการสร้างภมูปัิญญาอนักล้าแขง็

ให้กับเด็กนับล้าน ๆ คนให้เป็นก�าลังท่ีมีความสามารถในการ

พนิจิพจิารณา และเลอืกสรรสิง่ทีด่ใีห้แก่ตนเอง ครอบครวัสงัคม

ไทยการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจเป็นการเพิม่ศกัยภาพของบคุคล

โดยผูบ้งัคบับญัชาถ่ายโอนอ�านาจ ให้อสิระในการตดัสนิใจ และ

จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึง

การจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิานและส่งเสรมิให้บคุคล

เกิดความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บรรลุ

ผลส�าเร็จของตนเองและองค์การมีความส�าคัญต่อองค์การ        

ท้ังในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและระดับองค์การ 

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจในองค์การคือ

ระบบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การผู้บริหารองค์การบุคลากร

ความสัมพันธ์ของคนในองค์การและลักษณะงาน (กุหลาบ         

บึงไสย์, 2551, น.3)

 การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่น�ามาใช้ในการปรับปรุง        

รูปแบบการบริหารงานในองค์การ ต้องเริ่มจากลักษณะ             

สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน       

มีความยืดหยุ ่น เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ             

แก้ปัญหา และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเติบโต โดยผู้บริหาร
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ก็ด้วยฝีมือครูผู ้เป็นบุคลากรส�าคัญที่เปรียบเสมือนเสาหลัก     

ของระบบการศึกษาไทย การพัฒนาคุณภาพประชากรของ

ประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังต้อง

อาศัยการท�างานของครู และการจะกระท�าให้ครูท�าหน้าที่ได้

อย่างเข้มแข็งจริงจัง ครูต้องมีพลังอ�านาจในการท�างานใน 

ระดบัสงู พลงัของครจูะส่งผลต่อการสร้างภมิูปัญญาอนักล้าแขง็

ให้กับเด็กนับล้าน ๆ คนให้เป็นก�าลังที่มีความสามารถในการ

พนิจิพจิารณา และเลอืกสรรสิง่ทีด่ใีห้แก่ตนเอง ครอบครวัสงัคม

ไทยการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจเป็นการเพิม่ศกัยภาพของบคุคล

โดยผูบ้งัคบับญัชาถ่ายโอนอ�านาจ ให้อสิระในการตดัสนิใจ และ

จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึง

การจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฏบิติังานและส่งเสรมิให้บคุคล

เกิดความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บรรลุ

ผลส�าเร็จของตนเองและองค์การมีความส�าคัญต่อองค์การ        

ท้ังในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและระดับองค์การ 

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจในองค์การคือ

ระบบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การผู้บริหารองค์การบุคลากร

ความสัมพันธ์ของคนในองค์การและลักษณะงาน (กุหลาบ         

บึงไสย์, 2551, น.3)

 การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่น�ามาใช้ในการปรับปรุง        

รูปแบบการบริหารงานในองค์การ ต้องเริ่มจากลักษณะ             

สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน       

มีความยืดหยุ ่น เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ             

แก้ปัญหา และส่งเสริมให้บุคลากรมีการเติบโต โดยผู้บริหาร
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ต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงอ�านาจ และเข้าถึงโอกาสได้       

โดยง่ายด้วยการให้ข่าวสารข้อมูล ให้การส่งเสริมสนับสนุน        

ให้ทรัพยากร ให้โอกาสที่เพียงพอ ซึ่งเชื่อว่าจะท�าให้บุคลากร

นัน้สามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏบิตังิาน

เต็มศักยภาพนั่นย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพของงาน และ           

ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ

และผูกพันต่อองค์การ แคนเตอร์ (Kanter, 1993, pp.            

136-180) ซึ่งสอดคล้องกับ ดันส์ (Grusky, 1966,p.489) ได้

ศกึษาการเสริมสร้างพลงัอ�านาจในองค์การประกอบด้วยปัจจยั

ส�าคญั คอื การให้อสิระในการท�างาน เพือ่ให้ข้าราชการได้แสดง

ความสามารถของตนออกมาและในขณะเดียวกันก็สนับสนุน

ส่งเสริม และให้โอกาส เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความ      

สนใจและความสามารถของแต่ละคนเพื่อให้บุคลากรได้อยู่              

ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลานานเกิดความพึงพอใจ

และมีความผูกพันต่อองค์การซ่ึงมีจะมีผลท�าให้บุคลากร       

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทุ ่มเทก�าลังกายก�าลังความคิด       

อุทิศเวลาให้กับหน่วยงานมีความสุขกับการปฏิบัติงานโดย      

ไม่มีความคิดที่จะไปจากองค์การมีความรู ้สึกเป็นอันหนึ่ง           

อันเดียวกันจนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การ 

 ความผกูพันต่อองค์การคือ ภาวะทางจิตใจทีท่�าให้บคุคล

มีความยึดมั่นต ่อองค์การของตนเป็นสิ่งที่ผู ้บริหารและ              

นักวิชาการได้ให้ความสนใจและเป็นประเด็นการวิจัยท่ีส�าคัญ

อย่างมากในปัจจุบันการวิจัย สเตียร์ (Steer, 1977, p. 96)      

ได้พบว่าความผูกพันต่อองค์การมคีวามสมัพันธ์ทางลบกบัอตัรา

การลาออกจากงานของพนักงาน กล่าวคือ พนักงานที่มีความ

ผูกพันต่อองค์การมีแนวโน้มที่จะลาออกจาก งานต�่ากว่า

พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ และย่ิงเป็นตัวท�านาย

การลาออกจากงานท่ีดีกว่าความพงึพอใจในงานรวมท้ังสามารถ

เป็นดชันีบ่งชีถ้งึประสทิธภิาพขององค์การได้อกีด้วย เนือ่งจาก

ในด้านการจัดการศึกษาครูเป็นผู้มีบทบาทมากในการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาการจัดการศกึษาจะประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่

เพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวครูหลายอย่าง และปัจจัย

ส�าคญัอย่างหน่ึงคอืความผกูพนัต่อองค์การของครคูวามผกูพนั

ต่อวิชาชีพ  ความผูกพันต่อการสอนและความผูกพันต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้

เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ในปัจจุบันพบว่าการปฏิบัติงานของ

ครูยงัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก�าหนด

ไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจเน่ืองมาจากครูยังไม่เกิดความรู ้สึก

แน่นแฟ้นต่อโรงเรยีนหรอืกล่าวได้ว่า ครยูงัขาดความผกูพนัต่อ

องค์การต่อวิชาชีพและต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจัง  

ดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงจึงอยู่ที่ว่าท�าอย่างไรครูจึงจะ      

อุทิศตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจอย่างเต็มที่เสมือนว่าตนเอง        

เป็นเจ้าของโรงเรียนมีส่วนได้เสียกับโรงเรียนอย่างแท้จริงหรือ

มีความผูกพันต่อองค์การ ต่อวิชาชีพและต่อการเรียนรู้ของ         

ผู ้เรียนนั่นเอง ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรม          

การท�างานของครูเพราะหากครูมีความผูกพันต่อองค์การสูง        

ก็ย่อมจะมีพฤติกรรมท่ีส่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ      

ในเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (สาธิต รื่นเริงใจ, 2549, น. 1)  

 หากโรงเรยีนสามารถท�าให้ครมูคีวามผกูพนัต่อองค์การ

ได้มากเท่าไหร่ก็จะท�าให้ครูมีความปรารถนาท่ีจะอยู ่เป็น

สมาชิกของโรงเรียนต่อไปทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีมีผลงานท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อ

โรงเรียนมากท่ีสุด ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนจึงมีความ

ส�าคญัอย่างยิง่เพราะถ้าครมีูความผกูพนัต่อองค์การในระดบัสงู

ก็จะมีความผูกพันต่อวิชาชีพและต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน      

ด้วยเช่นกันและก็จะแสดงออกมาโดยการปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถทุม่เทก�าลงักายก�าลงัใจ เสยีสละเวลา มีความรกั 

ความพอใจ เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และต้องการด�ารง          

เป็นสมาชิกของโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะประสบผลส�าเร็จ         

แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าครูมีความผูกพันต่อองค์การต�่า 

พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกมาอาจเป็นท่ีไม่พึงประสงค์        

ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่กระตือรือร้น ขาดความ

รบัผดิชอบหรอืขอโยกย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่กจ็ะส่งผลกระทบต่อการ

บริหารงานท้ังหมด ท่ีส�าคัญอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพใน       

การสอน ความผูกพันต่อองค์การของครูจึงเป็นตัวชี้ให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพของโรงเรยีนด้วย ซึง่ระดบัความผกูพนัของครนูัน้ 

ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา ในปัจจุบันความผูกพันน้ันเป็นส่วนหนึ่งของ

การตอบสนองทางความรู ้สึก ของครูที่มีต่อประสบการณ์              

ท่ีได้รับจากโรงเรียน (สาธิต รื่นเริงใจ, 2549,น. 2) จากการ

ศึกษาสภาพปัญหาความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน

สงักดัเทศบาลในจังหวดัสมทุรปราการทีส่�าคญัส่วนหนึง่ คอื ครู

เกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและล้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

มีภาระงานจ�านวนมากข้ึนภายในโรงเรียนซ่ึงต้องรับผิดชอบ

และสนองต่อนโยบายกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ ใน

ส่วนของเทศบาลในจงัหวดัสมทุรปราการ ส่งผลกระทบในเร่ือง

สัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน นักเรียนที่

อยู่ในดูแลปกครอง ก่อให้เกิดระดับความผูกพันต่อองค์การใน

แต่ละด้านแตกต่างกันไป ด้านความศรัทธา ครูได้ยึดถือและ
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ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน ช่วยให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้านความทุ่มเท เมื่อครูได้รับมอบหมายงาน         

ก็เต็มใจทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบความ

ส�าเร็จเพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ด้านความจงรัก

ภักดี ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และมีความ

สุขที่ได้ท�างานที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ในทางปฏิบัติจริงปัญหา            

ท่ีเกิดขึ้น ด้านความศรัทธา โรงเรียนพบว่ามีครูที่มีมุมมองที่ 

แตกต่าง และไม่ยอมรับว่า โรงเรียนมีนโยบายและการด�าเนิน

งานที่ก�าลังพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต ้องเหมาะสมแล้ว                

ด้านความทุ ่มเท โรงเรียนพบว่าคุณครูยังไม่ได้ใช้ความรู ้         

ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท�างานที่ได้รับมอบหมายและ

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้านความจงรกัภกัด ีโรงเรยีนพบว่า

ครูไม่คิดจะอยู ่ในอาชีพครูที่แห่งนี้ระยะยาว เนื่องจากไม ่           

พึงพอใจในต�าแหน่งหน้าท่ีการท�างานที่ท�าอยู่ในขณะนี้ และ            

ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับเงินเดือนข้าราชการ          

ในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีโอกาสท่ีดีกว่าก็จะลาออก หรือโยกย้าย 

ไปท�างานที่มีโอกาสก้าวหน้าท้ังในการการท�างาน รายได้          

การยอมรับรวมถึง สังคมการเป็นอยู่ที่ดีกว่า (เทศบาลนคร

สมุทรปราการ, 2549, น. 63-65)

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา     

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครู ที่ส่งผลต่อ 

ความผูกพันต ่อองค ์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล                   

ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในการท�างานของครู ซึ่งได้มาจากการศึกษาแนวคิด     

และทฤษฎีที่เก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ ได้แก่ทฤษฎี

โครงสร้างอ�านาจในองค์การของ แคนเตอร์ (Kanter, 1993, 

p.136) และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องความผูกพัน          

ต่อองค์การของ โมว์เดย์ (Mowday& et al., 1982, p. 27)       

มีการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครูที่ส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การของครูหรือไม่ และเป็นในทิศทางใด 

เพื่อจะได้น�าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

บริหารงานทรัพยากรมนษุย์ เพือ่ความส�าเรจ็ขององค์การ และ

บุคลากรในองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครู

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงั
อ�านาจในการท�างานของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ
 4. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างาน
ของครูทีส่่งผลต่อความผกูพันต่อองค์การของครโูรงเรยีนสงักดั
เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

ประโยชน์ของกำรวิจัย
 1. เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อน�าไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างาน       
ของครใูนการปฏบัิตงิาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ของครูอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน�าข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ     
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานเพ่ือเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ในการท�างานของครูในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน           
ต่อองค์การของครซูึง่จะส่งผลต่อการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ
ต่อไป
 3. เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ       
เสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของครูในการปฏิบัติงาน 
กับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ประชากรทีศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการปีการศึกษา 2557 จ�านวน 
354 คน
 2. กลุ ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล              
ในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 โดยการก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540,               
น. 303) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 181 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการ
ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามบรรยากาศองค์การ 
และคณุภาพชวีติในการท�างานของครใูนโรงเรยีนเอกชนสงักัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ที่ใช ้ส�าหรับส�ารวจ
สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) จ�านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา 

ต�าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท�างาน 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้าง       

พลงัอ�านาจในการท�างานของคร ูโดยใช้กระบวนการเสรมิสร้าง

พลงัอ�านาจในการท�างานของคร ูซึง่ได้มาจากการศกึษาแนวคดิ

และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจของ แคนเตอร์ 

(Kanter, 1993, p. 136) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้านดังนี้ 1) การ         

ได้รับอ�านาจ 2) การได้รับโอกาส 3) การได้รับแรงจูงใจ                

4) การสร้างภาวะผู้น�า 5) การสร้างทีมงาน 6) การมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 7) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961, pp. 90-95)

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน            

ต่อองค์การของครูในโรงเรยีน ผูว้จัิยได้ศึกษาแนวคดิและทฤษฎี

ในเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของ โมว์เดย์ และคนอื่นๆ 

(Mowday& et al., 1982, p. 27) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ความศรัทธา 2) ความทุ่มเท 3) ความภักดี ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961, pp. 607-610)

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู ้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือ       

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึง         

ผู้อ�านวยการโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครสมทุรปราการ และ

ผู ้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน�าไปขอความร่วมมือจากโรงเรียน

กลุ ่มตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามจ�านวน 181 ชุด

 2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทั้งหมดส่งถึงกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง โดยก�าหนดเวลาตอบแบบ สอบถาม 2 สปัดาห์ และ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจ�านวน 181 ชุด

 3. ผู ้ วิ จั ยตรวจสอบความถูกต ้องสมบูรณ ์ของ

แบบสอบถามทุก ชุดภายหลั ง เก็บรวบรวมข ้อ มูลน� า

แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

 4. ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามไป จ�านวน 181 ชดุ ได้รบัคนื 

181 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม        

โดยการค�านวณหาค่าความถี่และร้อยละ

 2. วิเคราะห์ระดับ การเสริมสร้างพลังอ�านาจครู          

โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพความผูกพันต่อ

องค์การของครู โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง        

พลังอ�านาจในการท�างานของครูกับความผูกพันต่อองค์การ 

ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ใช้การ

หาค่าประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 5. วิเคราะห์การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างาน

ของครูท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน     

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

ผลกำรวิจัย
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป ็นเพศหญิง           

มากที่สุด จ�านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 63.54 รองลงมา คือ 

เพศชาย จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 มีวุฒิการศึกษา 

ปรญิญาตร ีมากท่ีสดุ คอื จ�านวน 156 คน คดิเป็นร้อยละ 86.19 

รองลงมา คือปริญญาโท จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81 

ประสบการณ์ในการท�างานมากที่สุด คือ 6-10 ปี จ�านวน         

63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมา ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 

52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.73 11-15 ปี จ�านวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.41และประสบการณ์ในการท�างาน 16 ปีขึ้นไป 

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 และต�าแหน่งครู               

181 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ผลของการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือการได้รับแรงจูงใจ 

และการสร้างทมีงาน ส่วนด้านทีมี่ภาพรวม อยูใ่นล�าดับสดุท้าย 

คือ การได้รับอ�านาจ ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

  2.1  การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการได้

รบัอ�านาจ อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 

คือครูได้รับอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี รองลงมาคือผู้บริหาร

ให้การช่วยเหลือและแนะน�าเก่ียวกับการท�างานแก่ครู และ       

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มท่ี ส่วนด้านท่ีมี           

ค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารตรวจสอบการท�างาน

ของครูทุกคนอย่างเป็นระบบและสม�่าเสมอ

  2.2 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ       

ได้รับโอกาส อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก           

ไปน้อย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้ารับการ
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อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถรองลงมาคือผู้บริหาร

สถานศึกษาส่งเสริมครูที่มีความสามารถให้ด�ารงต�าแหน่ง             

ที่สูงขึ้น และผู ้บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาความดี        

ความชอบจากผลงานการท�างานอย่างยุติธรรม ส่วนด้านที่มี      

ค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ครูมีโอกาสได้ท�างานตาม      

ความสามารถของตนเอง

  2.3 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ 

ได้รับแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก      

ไปน้อย คือผู้บริหารด�าเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ      

ตามสิทธิ ให้แก่ครูอย่างสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือผู้บริหาร

สร้างมิตรภาพความเคารพนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ระหว่างครู และผู้บริหารให้การเคารพการตัดสินใจของครู        

ทุกคน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร

แสดงออกถึงการดูแลสวัสดิการของครูทั้งในรายบุคคลและ

ครอบครัว

  2.4 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ

สร้างภาวะผู้น�า อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปน้อย คือ ผู้บริหารเป็นผู้น�าในการด�าเนินงานแก่ผู้ร่วมงาน     

ในทุกเรือ่ง รองลงมาคอืบคุลากรสามารถตัดสนิใจในการท�างาน

ท่ีตนเองรบัผดิชอบได้ และผูบ้รหิารมกีารกระตุ้นเพ่ือสร้างความ

กระตือรือร้นในการท�างานของครูอย่างเป็นระบบ ส่วนด้านที่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้

วิจารณญาณในการตัดสินปัญหาได้ด้วยตนเอง

  2.5 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ

สร้างทีมงาน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก       

ไปน้อย คอืผูบ้รหิารสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าทีใ่ห้กบัครู 

รองลงมาคอืเปิดโอกาสให้สมาชกิทกุคน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ให้กับผลงานของกลุ่ม และส่งเสริมให้ทีมงานค้นหาวิธีการ

ท�างานที่ดี เหมาะสมกับลักษณะงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ีย          

อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย คอื มโีครงสร้างเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่อง

ครูอย่างชัดเจน

  2.6 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย คอื ครมูส่ีวนร่วมด�าเนนิการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน รองลงมาคือครูมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน และครูมีส่วนร่วมวางแผนใช้จ่าย        

งบประมาณประจ�าปีของโรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล�าดับสุดท้าย คือ ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการ
ท�างานของโรงเรียน
  2.7 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความ
ก้าวหน้าในวชิาชีพ อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อย คือ ครูได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือสนับสนุนให้ได้รับ        
มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน รองลงมาคือครูได้รับค�าแนะน�าข้ันตอน      
ในการขอวิทยฐานะ และครูมีโอกาสได้รับการพิจารณา            
เงินเดือนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ ส่วนด้านที่มี       
ภาพรวมอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ มีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู
เกี่ยวกับการจัดท�าผลงานทางวิชาการ
 3. ผลการศึกษาผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมาก       
ไปน้อย คือ ความภักดี รองลงมาคือ ความศรัทธา และความ
ทุ่มเท ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  3.1 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการด้านความศรัทธา                  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ยอมรับนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา รองลงมา
คอื มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นสมาชกิในสถานศกึษา และมัน่ใจ
ว่านโยบายของสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การที่ดีได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู ่ในล�าดับสุดท้ายคือ               
มีส่วนส�าคัญในการสร้างแรงผลักดันเพื่อให้การปฏิบัติงาน               
มีประสิทธิภาพ
  3.2 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัสมทุรปราการด้านความทุม่เท มค่ีาเฉลีย่
อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ไม่ยอม
หยดุท�างานหากงานทีก่�าลงัท�าอยูม่คีวามส�าคญัต่อสถานศกึษา 
รองลงมาคือ เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา       
ทุกครั้ง และยินดีท�างานทุกอย่างท่ีได้รับมอบหมาย ส่วนข้อ          
ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้ายคือ มองเห็นความส�าคัญของ     
งานส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล
  3.3 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการด้านความภักดี มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีความ
ศรทัธาต่อสถานศกึษา รองลงมาคอื ต้องการทีจ่ะให้สถานศึกษา
พัฒนาย่ิงขึ้นไป และไม่เคยคิดที่จะลาออกจากสถานศึกษา      
แห่งนี้ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้ายคือ คิดท่ีจะเป็น

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
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อบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถรองลงมาคือผู้บริหาร

สถานศึกษาส่งเสริมครูที่มีความสามารถให้ด�ารงต�าแหน่ง             

ที่สูงขึ้น และผู ้บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาความดี        

ความชอบจากผลงานการท�างานอย่างยุติธรรม ส่วนด้านที่มี      

ค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ครูมีโอกาสได้ท�างานตาม      

ความสามารถของตนเอง

  2.3 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ 

ได้รับแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก      

ไปน้อย คือผู้บริหารด�าเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ      

ตามสิทธิ ให้แก่ครูอย่างสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือผู้บริหาร

สร้างมิตรภาพความเคารพนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ระหว่างครู และผู้บริหารให้การเคารพการตัดสินใจของครู        

ทุกคน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร

แสดงออกถึงการดูแลสวัสดิการของครูท้ังในรายบุคคลและ

ครอบครัว

  2.4 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ

สร้างภาวะผู้น�า อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปน้อย คือ ผู้บริหารเป็นผู้น�าในการด�าเนินงานแก่ผู้ร่วมงาน     

ในทกุเรือ่ง รองลงมาคอืบคุลากรสามารถตดัสนิใจในการท�างาน

ทีต่นเองรบัผดิชอบได้ และผูบ้รหิารมกีารกระตุน้เพือ่สร้างความ

กระตือรือร้นในการท�างานของครูอย่างเป็นระบบ ส่วนด้านที่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้

วิจารณญาณในการตัดสินปัญหาได้ด้วยตนเอง

  2.5 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ

สร้างทีมงาน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก       

ไปน้อย คือผูบ้รหิารสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าทีใ่ห้กบัครู 

รองลงมาคอืเปิดโอกาสให้สมาชกิทกุคน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ให้กับผลงานของกลุ่ม และส่งเสริมให้ทีมงานค้นหาวิธีการ

ท�างานท่ีดี เหมาะสมกับลักษณะงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ีย          

อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย คอื มโีครงสร้างเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่อง

ครูอย่างชัดเจน

  2.6 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ

ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย คอื ครมูส่ีวนร่วมด�าเนนิการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน รองลงมาคือครูมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน และครูมีส่วนร่วมวางแผนใช้จ่าย        

งบประมาณประจ�าปีของโรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล�าดับสุดท้าย คือ ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการ
ท�างานของโรงเรียน
  2.7 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการท�างานของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความ
ก้าวหน้าในวชิาชพี อยูใ่นระดับมาก เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อย คือ ครูได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือสนับสนุนให้ได้รับ        
มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น รองลงมาคือครูได้รับค�าแนะน�าขั้นตอน      
ในการขอวิทยฐานะ และครูมีโอกาสได้รับการพิจารณา            
เงินเดือนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ ส่วนด้านที่มี       
ภาพรวมอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ มีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู
เกี่ยวกับการจัดท�าผลงานทางวิชาการ
 3. ผลการศึกษาผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมาก       
ไปน้อย คือ ความภักดี รองลงมาคือ ความศรัทธา และความ
ทุ่มเท ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  3.1 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการด้านความศรัทธา                  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ยอมรับนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา รองลงมา
คอื มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นสมาชกิในสถานศกึษา และมัน่ใจ
ว่านโยบายของสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การที่ดีได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู ่ในล�าดับสุดท้ายคือ               
มีส่วนส�าคัญในการสร้างแรงผลักดันเพื่อให้การปฏิบัติงาน               
มีประสิทธิภาพ
  3.2 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัสมทุรปราการด้านความทุม่เท มค่ีาเฉลีย่
อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ไม่ยอม
หยดุท�างานหากงานทีก่�าลงัท�าอยูม่คีวามส�าคญัต่อสถานศกึษา 
รองลงมาคือ เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา       
ทุกครั้ง และยินดีท�างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ส่วนข้อ          
ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้ายคือ มองเห็นความส�าคัญของ     
งานส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล
  3.3 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการด้านความภักดี มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีความ
ศรทัธาต่อสถานศึกษา รองลงมาคือ ต้องการทีจ่ะให้สถานศึกษา
พัฒนาย่ิงขึ้นไป และไม่เคยคิดที่จะลาออกจากสถานศึกษา      
แห่งนี้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้ายคือ คิดท่ีจะเป็น

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
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 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจในการท�างานของครกูบัความผกูพันต่อองค์การของ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
= .790) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 5. ผลการศึกษาพบว่า การได้รับอ�านาจ (X
1
) การมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X
6
) การได้รับโอกาส (X

2
) การได้รับ

แรงจูงใจ (X
3
) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (X

7
) ส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรำยผล
 1. จากการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการ

วิจัยพบว่า มีค่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย พลสิทธิ์ (2547, น.162-167) 

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ก�าแพงเพชร เขต 2 พบว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจ โดย        

ภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ       

โคตรวงษา (2553, น.135-143) ได้ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเสริมสร้างพลงัอ�านาจครกูบัความผกูพนัต่อองค์การของครู

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2           

ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจครูโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการมกีระบวนการจดัการภายใน

องค์การมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีกระบวนการการพัฒนางานเพื่อให้

บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ

โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความสามารถ มีการ

ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานมีการ

สนบัสนนุทรพัยากรข้อมลูข่าวและสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

เพือ่ให้บคุคลพฒันางานไปสูค่วามส�าเรจ็ขององค์การสอดคล้อง

กับ วินัย พลสิทธิ์ (2547, น.13-14) กล่าวว่า การเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจ หมายถงึ การทีบ่คุลากร ได้รบัการสร้างเสรมิความ

สามารถเพือ่พนูศักยภาพของบคุลากรท�าให้สามารถปฏบิตังิาน

ได้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สามารถควบคุมและจัดการกับ  

วถิชีวีติของตนเองได้ มอีสิระในการตดัสนิใจ โดยการให้อ�านาจ 

ให้โอกาส และให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสาร 

ทรัพยากรที่จ�าเป็นอ�านวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการได้รับ

แรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลท�าให้เชื่อมั่น      

ในตนเองรูส้กึว่าตนเองมคีณุค่ารูส้กึพงึพอใจและยดึมัน่กบังาน

พร้อมท่ีจะสรรค์สร้างงานใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานให้ด ี    

ยิ่งข้ึน จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในการท�างานของครูสั งกัดเทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

 2. ผลการวจิยัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างาน

ของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการมี       

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ มีค่าโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และ

อยู่ในอันดับท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ       

งานวิจัยของ วินัย พลสิทธิ์ (2547, น.162-167) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจกับประสิทธิผล       

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก�าแพงเพชร 

เขต 2 พบว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจ ด้านการมีส่วนร่วม        

ในการตดัสนิใจมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-143) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับความผูกพัน

ต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่           

การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจครู ด้านการมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม     

อยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการได้บรหิารโดยยดึกระบวนการ 

ที่น�าไปสู ่การแสดงการตัดสินหรือได้ข้อสรุปโดยการให้ครู         

เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมายในการท�างาน

ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา และ       

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน การมีส่วนร่วมวางแผนใช้จ่าย                

งบประมาณประจ�าปีของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และการมีส ่วนร ่วม           

ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน (เทศบาลนคร

สมุทรปราการ 2549, น. 73) สอดคล้องกับ อรุณ โคตรวงษา

(2553, น. 67) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ

จะต้องรู้ว่าเมือ่ใดตนเองจะต้องตดัสนิใจเองและเม่ือใดจะให้ครู

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ครู       

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นควรเป็นเรื่องที่มีผลกระทบ

กระเทือนต่อคนจ�านวนมาก เช่น เรื่องเก่ียวกับนโยบายและ

เรื่องที่ ส�าคัญของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเลือก           

วิธีการท่ี จะให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เหมาะกับ

สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองครแูต่ละคนเพือ่ให้ครแูต่ละคน
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ได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจอย่างเตม็ความสามารถ อันจะเป็น

ผลท�าให้การตัดสินใจน้ัน มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ       

ของทุกฝ่าย 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเสริมสร้าง       

พลังอ�านาจในการท�างานของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมทุรปราการ ด้านการมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1

 3. ผลการวิจยัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างาน

ของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการได้รับ

อ�านาจ มีค่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และอยู่ในล�าดับ

สุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของวินัย พลสิทธิ์ (2547,                 

น.162-167)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง      

พลังอ�านาจกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษาก�าแพงเพชร เขต 2 พบว่าการเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจ ด้านการได้รบัอ�านาจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-

143) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ครูกับความผูกพันต ่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การ

เสริมสร้างพลังอ�านาจครู ด้านการได้รับอ�านาจ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการได ้มีการปฏิบั ติงาน                     

ตามบทบาทหน้าท่ี อย่างเต็มที่ มีการให้อิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่แก่ครู ให้การช่วยเหลือและแนะน�าเกี่ยวกับการท�างาน

แก่ครูตรวจสอบการท�างานของครูทุกคนอย่างเป็นระบบ          

อยู่เสมอ มีการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาเผยแพร่แก่ครูเมื่อมี          

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องทันที             

มีการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนอย่างเหมาะสม โดยที ่           

ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์

การเรียนการสอนที่จ�าเป็น รวมถึงครูประพฤติปฏิบัติในการ

ท�างานตามบทบาทภาระหน้าที่ และช่วยเพิ่มพูนพัฒนา          

พลงัอ�านาจการท�างานในด้านต่าง ๆ  และใช้พลงัอ�านาจดังกล่าว

ท�าให้งานส�าเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์กับงานในหน้าท่ี

กับตนเอง และองค์การ (เทศบาลนครสมุทรปราการ, 2549, 

น. 76) โดยสอดคล้องกับ เลสซินเกอร ์ และฮาเว ่นส ์

(Laschinger& Havens, 1996, p. 28) กล่าวว่า การได้รับ

อ�านาจ เป็นการได้รับส่งเสริมพลังอ�านาจจากองค์การให้

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองได้เต็มที่ และบรรลุ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายซึ่งอ�านาจที่ ได้รับองค์การที่ เป็น

ทางการได้มาจากการท�างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ การท�างานที่

เสี่ยงอันตรายงานท่ีได้รับความคิดสร้างสรรค์ งานท่ีต้อง

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นส่วนอ�านาจที่ ไม่เป็นทางการนั้น       

เป็นอ�านาจท่ี มาจากการท่ี บุคคลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

บุคคลส�าคัญในองค์การผู้สนับสนุนผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเสริมสร้าง       

พลังอ�านาจในการท�างานของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านการได้รับอ�านาจ โดยภาพรวมอยู่ใน         

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย

 4. ผลการวจิยัความผกูพนัต่อองค์การของครโูรงเรยีน

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและ        

รายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ  

โคตรวงษา (2553, น. 135-143) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจครกูบัความผกูพนัต่อองค์การของครู

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2           

ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต 

รื่นเริงใจ (2549, บทคัดย่อ) ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ         

ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย       

พบว่าความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ�านง 

เหล่าคงธรรม (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตราดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการสร้างบรรยากาศ        

ในองค์การโดย มีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีตั้งใจที่จะ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ โดยข้อบ่งช้ี      

ออกมาในรูปของความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของ

องค์การ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท�างาน เพื่อองค์การ 

เพราะตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนแบ่งท่ีส�าคญัขององค์การและ

มคีวามต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไปสอดคล้อง

กับ พณิชา ปรีชา (2547, น. 36) ได้ให้ความหมายของความ

ผูกพันต่อองค์การว่า ความรู ้ สึกท่ีมีความแนบแน่นของ           

เจ้าหน้าทีท่ีม่ต่ีอองค์การทีป่ฏบิตังิานอยู ่ โดยยอมรบัในค่านยิม
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ได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจอย่างเตม็ความสามารถ อันจะเป็น

ผลท�าให้การตัดสินใจนั้น มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ       

ของทุกฝ่าย 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเสริมสร้าง       

พลังอ�านาจในการท�างานของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมทุรปราการ ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1

 3. ผลการวจิยัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างาน

ของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการได้รับ

อ�านาจ มีค่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และอยู่ในล�าดับ

สุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของวินัย พลสิทธิ์ (2547,                 

น.162-167)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้าง      

พลังอ�านาจกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษาก�าแพงเพชร เขต 2 พบว่าการเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจ ด้านการได้รบัอ�านาจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-

143) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ครูกับความผูกพันต ่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การ

เสริมสร้างพลังอ�านาจครู ด้านการได้รับอ�านาจ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการได ้มีการปฏิบั ติงาน                     

ตามบทบาทหน้าท่ี อย่างเต็มที่ มีการให้อิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ีแก่ครู ให้การช่วยเหลือและแนะน�าเกี่ยวกับการท�างาน

แก่ครูตรวจสอบการท�างานของครูทุกคนอย่างเป็นระบบ          

อยู่เสมอ มีการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาเผยแพร่แก่ครูเมื่อมี          

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าท่ีถูกต้องทันที             

มีการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนอย่างเหมาะสม โดยที ่           

ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์

การเรียนการสอนที่จ�าเป็น รวมถึงครูประพฤติปฏิบัติในการ

ท�างานตามบทบาทภาระหน้าท่ี และช่วยเพิ่มพูนพัฒนา          

พลังอ�านาจการท�างานในด้านต่าง ๆ  และใช้พลงัอ�านาจดงักล่าว

ท�าให้งานส�าเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์กับงานในหน้าที่

กับตนเอง และองค์การ (เทศบาลนครสมุทรปราการ, 2549, 

น. 76) โดยสอดคล้องกับ เลสซินเกอร์ และฮาเว ่นส ์

(Laschinger& Havens, 1996, p. 28) กล่าวว่า การได้รับ

อ�านาจ เป็นการได้รับส่งเสริมพลังอ�านาจจากองค์การให้

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองได้เต็มที่ และบรรลุ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายซ่ึงอ�านาจท่ี ได้รับองค์การท่ี เป็น

ทางการได้มาจากการท�างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ การท�างานที่

เสี่ยงอันตรายงานที่ได้รับความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้อง

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นส่วนอ�านาจที่ ไม่เป็นทางการน้ัน       

เป็นอ�านาจที่ มาจากการที่ บุคคลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

บุคคลส�าคัญในองค์การผู้สนับสนุนผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเสริมสร้าง       

พลังอ�านาจในการท�างานของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านการได้รับอ�านาจ โดยภาพรวมอยู ่ใน         

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย

 4. ผลการวจิยัความผกูพนัต่อองค์การของครโูรงเรยีน

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและ        

รายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ  

โคตรวงษา (2553, น. 135-143) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจครกูบัความผกูพนัต่อองค์การของครู

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2           

ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต 

รื่นเริงใจ (2549, บทคัดย่อ) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ         

ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย       

พบว่าความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ�านง 

เหล่าคงธรรม (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตราดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการสร้างบรรยากาศ        

ในองค์การโดย มีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีตั้งใจที่จะ

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์การประสบความส�าเร็จ โดยข้อบ่งชี้      

ออกมาในรูปของความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของ

องค์การ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท�างาน เพื่อองค์การ 

เพราะตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนแบ่งทีส่�าคัญขององค์การและ

มคีวามต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไปสอดคล้อง

กับ พณิชา ปรีชา (2547, น. 36) ได้ให้ความหมายของความ

ผูกพันต่อองค์การว่า ความรู ้ สึกท่ีมีความแนบแน่นของ           

เจ้าหน้าทีท่ีม่ต่ีอองค์การทีป่ฏบิติังานอยู ่ โดยยอมรับในค่านิยม
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และเป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งมีความเต็มใจที่จะท�า
ประโยชน์แก่องค์การและมีความต้องการท่ีจะคงสถานะของ
สมาชิกภาพขององค์การเอาไว้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ 
ความผูกพันต ่อองค ์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล                   
ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน       
ระดับมาก
 5. ผลการวจิยัความผกูพนัต่อองค์การของครโูรงเรยีน
สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความภักดี มีค่า
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และอยู่ในล�าดับที่ 1 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-143) ได้     
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับ
ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความผูกพัน
ต่อองค์การ ของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี           
การศกึษาเลย เขต 2 ด้านความภกัด ีมค่ีาเฉลยีอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต รื่นเริงใจ (2549, บทคัดย่อ) 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานด้านความภักดี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ�านง เหล่าคงธรรม (2554, 
บทคดัย่อ) การศกึษาความผกูพนัต่อองค์กรของผู้บรหิารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 
ผลการวิจัยพบว ่าความผูกพันต ่อองค ์กรของผู ้บริหาร                
สถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตราดด้านความภักดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล        
ในจังหวัดสมุทรปราการมีความรู้สึกดีต่อองค์การ แสดงออก
โดยการมีความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในสถาน
ศกึษาตลอดไป การต้ังใจจริงในการปฏบัิติงานอยูใ่นสถานศกึษา 
โดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายไปปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษา
อื่นหรือโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น มีความภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การพร้อมที่จะบอกคนอื่น ๆ ไม่คิดจะ                
เปลี่ยนงาน ย้ายหรือลาออก และแสดงออกถึงความรู้สึกจงรัก
ภักดีซื่อสัตย์ต่อองค์การ แม้ว่าองค์การจะอยู่ในสภาวะปกติ 
หรืออยู่ในฐานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ (เทศบาล
นครสมุทรปราการ, 2549,น. 82) สอดคล้องกับ ชูเกียรติ          
งานไว (2551,น. 22) กล่าวว่า ความจงรักภักดี ต่อองค์การ 
หมายถึง ความตั้งใจจริงของบุคลากรที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง
จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การเดิมน้ันโดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน

หรือโอนหรือย้ายไปปฏิบัติงานที่ องค์การอื่นแม้ว่าองค์การอื่น
จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่ามคีวามภาคภมูใิจในการท่ี
จะได้เป็นสมาชิก ขององค์การและพร้อมที่จะบอกคนอื่นว่า      
ตนเป็นสมาชิกขององค์การ รวมท้ังมีความคิดว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของ องค์การเช่นเดียวกับ บุญช่วย คล้าเอม (2551, น. 4) 
กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ หมายถึง ความต้องการ
ของพนกังานทีจ่ะอยูป่ฏบิตังิานกบัองค์กรต่อไปโดยไม่ต้องการ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอ
จากหน่วยงานอื่นในด ้านสวัสดิการและรายได ้ที่ดีกว ่า                    
ซึ่งสอดคล้องกับ จ�านง เหล่าคงธรรม (2554, น. 5) ได้กล่าวว่า 
ความจงรกัภกัด ีต่อองค์การ เป็นความต้องการทีจ่ะปฏบิตังิาน
ในองค์การด้วยความศรัทธา ผูกพัน และภาคภูมิใจ โดยไม่คิด 
ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา ความภาคภูมิใจ
ในสถานศึกษาท่ีได้รับความเช่ือถือและสนับสนุนจากชุมชน
ความพึงพอใจในสวัสดิการของสถานศึกษา
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ความผูกพันต่อ
องค์การของครโูรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านความภักดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล�าดับ
ที่ 1
 6. ผลการวจิยัความผกูพนัต่อองค์การของครโูรงเรยีน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความทุ่มเท มีค่า
โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก และอยู ่ในล�าดับสุดท้าย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น. 135-
143) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ
ครูกับความผูกพันต ่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ด้านความทุ่มเท มีค่าเฉลี่ย           
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต รื่นเริงใจ 
(2549, บทคัดย่อ) ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความผูกพัน        
ต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน                   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า          
ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านความทุ่มเท 
มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ�านง 
เหล่าคงธรรม (2554, บทคัดย่อ) การศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาตราดด้านความทุ่มเท โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก
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  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล         

ในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ มีความทุ่มเทให้ กับงาน           

มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจในงาน พร้อมยินดีที่จะ

ทุ่มเทพลังความสามารถทั้งหมด มีความพยายามอย่างมาก      

เพ่ือช่วยเหลอืให้องค์การประสบความส�าเรจ็ และมคีวามเต็มใจ

ที่จะอุทิศตนเองเพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันของคนใน

องค์การ (เทศบาลนครสมทุรปราการ, 2549, น. 82) สอดคล้อง

กับ ชูเกียรติ งานไว (2551, น. 21-22) กล่าวว่า ความทุ่มเท 

เป็นการใช้ความสามารถท่ีมีอยู ่ท�างานให้องค์การอย่าง            

เต็มความสามารถเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันางานขององค์การ

ให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็ตอบรวมถึง

การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ หรือ

หมายถึง ความรู้สึกพอใจ สอดคล้องกับ บุญช่วย คล้าเอม

(2551, น. 3) กล่าวว่า ความทุ่มเท เป็นความเต็มใจของ

พนกังาน ทีจ่ะทุม่เทก�าลงักายก�าลงัความคิด และยอมสละเวลา

ให้กับการท�างานอย่างเต็มที่โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติประสบ

ความส�าเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรในภาพรวม

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ความผูกพันต่อ

องค์การของครโูรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ด้านความทุม่เท โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นล�าดบั

สุดท้าย เมื่อเทียบกับด้านอื่น

 7. ผลการวิจยัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างาน

ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ในทางบวก

ในระดบัมาก (r
xy  

=.790) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-

143) ได้ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ครูกับความผูกพันต ่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีความ

สัมพันธ์ ในทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กาญจนา ทรรพนันทน์ (2547, น. 117-119) การศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานกับความ

ผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มศรีนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ในงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุม่ศรนีครนิทร์ มคีวามสมัพนัธ์ ในทางบวก

ในระดับมาก สอดคล้องกบังานวจัิยของ สาธติ รืน่เรงิใจ (2549, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ      

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุกับ

ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ 

ในทางบวกในระดับมาก

  ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีท่�าให้

เกิดการจัดการเรียนรู ้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยฝีมือครูผู ้เป็น      

บุคลากรส�าคัญท่ีเปรียบเสมือนเสาหลักของระบบการศึกษา

ไทยการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศให้เป็นพลเมือง

ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังต้องอาศัยการท�างานของครู 

และการจะกระท�าให้ครทู�าหน้าท่ีได้อย่างเข้มแข็งจรงิจงั ครตู้อง

มีพลังอ�านาจในการท�างานในระดับสูง พลังของครูจะส่งผล      

ต่อการสร้างภูมิปัญญาอันกล้าแข็งให้กับเด็กนับล้าน ๆ คนให้

เป็นก�าลังทีม่คีวามสามารถในการพนิจิพจิารณา และเลอืกสรร

สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวสังคมไทย อรุณ โคตรวงษา 

(2553, น. 2) การเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ของบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาถ่ายโอนอ�านาจ ให้อิสระในการ

ตัดสินใจ และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชารวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ

ส่งเสรมิให้บคุคลเกดิความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหา

ต่าง ๆ  ได้บรรลุผลส�าเร็จของตนเองและองค์การมีความส�าคัญ

ต่อองค์การ ทั้งในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและระดับ

องค์การ ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจใน

องค์การคือระบบโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การผู ้บริหาร

องค ์การบุคลากรความสัมพันธ ์ของคนในองค์การและ        

ลกัษณะงาน จากเหตผุลดังกล่าวจงึส่งผลให้การเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจในการท�างานของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครู

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ มคีวามสัมพนัธ์

ในทางบวกในระดบัมาก (r
xy
 = .790) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 8. ผลการวิจัยพบว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานของครสู่งผลต่อความผกูพันต่อองค์การของครโูรงเรยีน

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการได้ บริหารงานโดยเน้น

กระบวนการจัดการภายในองค์การเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ให้มี

ประสิทธิภาพ และกระบวนการการพัฒนางานเพ่ือให้บุคคล

สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดย          

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความสามารถ มีการปรับ
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  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล         

ในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ มีความทุ่มเทให้ กับงาน           

มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจในงาน พร้อมยินดีที่จะ

ทุ่มเทพลังความสามารถท้ังหมด มีความพยายามอย่างมาก      

เพือ่ช่วยเหลอืให้องค์การประสบความส�าเรจ็ และมคีวามเต็มใจ

ท่ีจะอุทิศตนเองเพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันของคนใน

องค์การ (เทศบาลนครสมทุรปราการ, 2549, น. 82) สอดคล้อง

กับ ชูเกียรติ งานไว (2551, น. 21-22) กล่าวว่า ความทุ่มเท 

เป็นการใช้ความสามารถท่ีมีอยู ่ท�างานให้องค์การอย่าง            

เตม็ความสามารถเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันางานขององค์การ

ให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็ตอบรวมถึง

การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ หรือ

หมายถึง ความรู้สึกพอใจ สอดคล้องกับ บุญช่วย คล้าเอม

(2551, น. 3) กล่าวว่า ความทุ่มเท เป็นความเต็มใจของ

พนกังาน ทีจ่ะทุม่เทก�าลงักายก�าลงัความคดิ และยอมสละเวลา

ให้กับการท�างานอย่างเต็มท่ีโดยมุ่งหวังให้งานท่ีปฏิบัติประสบ

ความส�าเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรในภาพรวม

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ความผูกพันต่อ

องค์การของครโูรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ด้านความทุม่เท โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นล�าดบั

สุดท้าย เมื่อเทียบกับด้านอื่น

 7. ผลการวจิยัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการท�างาน

ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ในทางบวก

ในระดบัมาก (r
xy  

=.790) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ โคตรวงษา (2553, น.135-

143) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ครูกับความผูกพันต ่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีความ

สัมพันธ์ ในทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กาญจนา ทรรพนันทน์ (2547, น. 117-119) การศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานกับความ

ผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มศรีนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ในงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร กลุม่ศรนีครนิทร์ มคีวามสมัพนัธ์ ในทางบวก

ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ สาธติ รืน่เรงิใจ (2549, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ      

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุกับ

ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ 

ในทางบวกในระดับมาก

  ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีท่�าให้

เกิดการจัดการเรียนรู ้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยฝีมือครูผู ้เป็น      

บุคลากรส�าคัญที่เปรียบเสมือนเสาหลักของระบบการศึกษา

ไทยการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศให้เป็นพลเมือง

ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังต้องอาศัยการท�างานของครู 

และการจะกระท�าให้ครทู�าหน้าทีไ่ด้อย่างเข้มแขง็จรงิจงั ครตู้อง

มีพลังอ�านาจในการท�างานในระดับสูง พลังของครูจะส่งผล      

ต่อการสร้างภูมิปัญญาอันกล้าแข็งให้กับเด็กนับล้าน ๆ คนให้

เป็นก�าลังทีม่คีวามสามารถในการพนิจิพจิารณา และเลอืกสรร

สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวสังคมไทย อรุณ โคตรวงษา 

(2553, น. 2) การเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ของบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาถ่ายโอนอ�านาจ ให้อิสระในการ

ตัดสินใจ และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชารวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ

ส่งเสรมิให้บคุคลเกดิความสามารถในการท�างานและแก้ปัญหา

ต่าง ๆ  ได้บรรลุผลส�าเร็จของตนเองและองค์การมีความส�าคัญ

ต่อองค์การ ทั้งในระดับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและระดับ

องค์การ ปัจจัยท่ีเอื้อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจใน

องค์การคือระบบโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การผู ้บริหาร

องค ์การบุคลากรความสัมพันธ ์ของคนในองค์การและ        

ลกัษณะงาน จากเหตุผลดังกล่าวจงึส่งผลให้การเสริมสร้างพลงั

อ�านาจในการท�างานของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครู

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล ในจังหวดัสมทุรปราการ มคีวามสัมพนัธ์

ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
 = .790) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 8. ผลการวิจัยพบว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานของครสู่งผลต่อความผกูพันต่อองค์การของครโูรงเรยีน

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการได้ บริหารงานโดยเน้น

กระบวนการจัดการภายในองค์การเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ให้มี

ประสิทธิภาพ และกระบวนการการพัฒนางานเพ่ือให้บุคคล

สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดย          

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความสามารถ มีการปรับ
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เปลีย่นสภาพ แวดล้อมให้เอือ้ต่อการปฏบิติังานมกีารสนบัสนุน
ทรพัยากรข้อมลูข่าว และสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพือ่ให้
บุคคลพัฒนางานไปสู่ความส�าเร็จขององค์การซึ่งผลการ       
เสริมสร้างอ�านาจให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนมีความเป็น
อิสระรู้สึกพึงพอใจในงานผูกพันต่อองค์การและวิชาชีพและ
รู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์การ (เทศบาลนครสมุทรปราการ, 
2549, น. 83) สอดคล้องกับ วินัย พลสิทธิ์ (2547, น.13-14) 
กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ น้ันเป็นการที่บุคลากร          
ได้รับการสร้างเสริมความสามารถเพื่อพูนศักยภาพของ
บคุลากรท�าให้สามารถปฏิบัตงิานได้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย 
สามารถควบคุมและจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองได้ มีอิสระ      
ในการตัดสินใจ โดยการให้อ�านาจ ให้โอกาส และให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรที่จ�าเป็น
อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการได้รับแรงจูงใจในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลท�าให้เชื่อมั่นในตนเองรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่ารู ้สึกพึงพอใจและยึดมั่นกับงานพร้อมที่จะ      
สรรค์สร้างงานใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น ความ
ผูกพันต่อองค์การ จึงเป็นความรู ้สึกของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อ
องค์การ โดยมีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจที่จะ 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ โดยข้อบ่งชี้     
ออกมาในรูปของความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายของ
องค์การ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท�างาน เพื่อองค์การ 
เพราะตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนแบ่งทีส่�าคัญขององค์การและ
มีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท�าให้การเสริมสร้าง      
พลังอ�านาจในการท�างานของครูส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของครโูรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
 1. จากการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ        
ในการท�างานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการได้รบัอ�านาจ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้
ผู้บริหารควรมกีารส่งเสรมิในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
ของครูอย่างเต็มที่ ให้อิสระในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครู ให้การ
ช่วยเหลือและแนะน�าเกี่ยวกับการท�างานแก่ครู ตรวจสอบ     
การท�างานของครูทุกคนอย่างเป็นระบบอยู่เสมอมีการน�า
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาเผยแพร่แก่ครู เมื่อมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องทันทีมีการจัดสรรงบประมาณ
ในโรงเรียนอย่างเหมาะสมโดยทีผู่บ้รหิารสนบัสนนุงบประมาณ

ในการจัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ�าเป็น

 2. จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความ

ทุ่มเท มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการ         

ส่งเสริมความรู้ความสามมารถ สนับสนุนให้ครูมีความเต็มใจที่

จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และมี

ความเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน

ของคนในองค์การ

 3. จากการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ        

ในการท�างานของครกูบัความผกูพนัต่อองค์การของครโูรงเรยีน

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ใน      

ทางบวกในระดับมาก ดังนั้น ผู ้บริหารสถานศึกษารวมทั้ง             

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควร ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ให้ครูได้รับการสร้างเสริมความสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ        

โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาส สร้างแรงจูงใจ สร้างภาวะ

ผู้น�า สร้างทีมงาน ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้มีความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน รวมถึงให้ครูเกิดความรู้สึก 

ทีด่ต่ีอการปฏบิตังิานในโรงเรยีนออกมาในลกัษณะเป็นอนัหนึง่ 

อันเดียวกันและเต็มใจที่จะอุทิศก�าลังกาย ก�าลังใจ เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจของโรงเรียน

 4. จากการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างพลังอ�านาจ      

ในการท�างานของครูส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันัน้ผู้บรหิาร

สถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาให้ครูได้รับการสร้างเสริมความสามารถ

เพิ่มพูนศักยภาพทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการได้รับอ�านาจ            

การได้รับโอกาส การสร้างแรงจูงใจ การสร้างภาวะผู้น�า            

การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และความ

ก้าวหน้าในวชิาชีพ ความรูส้กึท่ีด ีและความผกูพนัของบคุลากร

ที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการ

ท�างานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

 2. ควรศึกษากลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์การของครโูรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสมทุรปราการ

 3. ควรศึกษาการสร้างทีมงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน

ต ่อองค ์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการ

 4. ควรศกึษาการสร้างภาวะผูน้�าท่ีส่งผลต่อความผูกพัน

ต ่อองค ์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด

สมุทรปราการ
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