
138   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษา	 1)	 พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นท่ี												

ภาคเหนือตอนบน	2)		ปัจจยัเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการปฏิบัตงิานของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื

ตอนบน	 3)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	 คือ	 พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลทีไ่ด้รบัรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมกีารบรหิารจดัการท่ีด	ีปี	พ.ศ.	2556	และรางวัลพระปกเกล้าส�าหรบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2556	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ	 จ�านวน															

156	คนและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งละ	1	คน	และพนักงานประจ�า

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งละ	1	คน	รวมทั้งสิ้น	20	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าร้อยละ	(percentage)							

ค่าความถี่	(frequency)	ค่าเฉลี่ย	(X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	การทดสอบการแจกแจงปกติการทดสอบการแจกแจงปกติ

ของตัวแปรอิสระ	 (kolmogorov-smirnov	 z	 test)	 การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (pearson	 product-							

moment	correlation	coefficient)	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (multiple	 regression	analysis)	และการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	Model:	 SEM)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพได้น�าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและ										

อภิปรายผล

	 ผลการศึกษาพบว่า	 พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

ในภาพรวมในระดับมาก	

	 ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนใน											

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

	 ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน	 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานและปัจจัย					

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 ความผูกพันต่อองค์การ	 ส่งผลต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานมากที่สุด	 และ										

รปูแบบการเสริมสร้างพลงัอ�านาจการปฏบิติังานของพนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนได้แก่	1)		ความ

ผูกพันต่อองค์การ	 (engagement)	 ประกอบด้วย	 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์	 ลักษณะงาน	 ผลการปฏิบัติงาน	 และ														

2)	การสร้างทีมงาน	(team	building)	ประกอบด้วย	การบังคับบัญชา	กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
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ABSTRACT
	 The	purpose	of	this	research	study	was	threefold.	First,	it	aimed	at	investigating	work	empowerment	

model	among	employees	working	for	sub-district	administrative	organizations	located	in	the	upper	northern	

part	of	Thailand.	Also,	this	study	attempted	to	examine	factors	enhancing	work	empowerment	among	these	

workers.	 Thirdly,	 this	 study	 focused	 on	 investigating	 the	 relationship	 between	 factors	 fostering	 work																	

empowerment	and	the	employee	empowerment	 in	working	 for	sub-district	administrative	organizations	

located	in	the	upper	northern	part	of	Thailand.	The	population	participating	in	this	study	was	156	officers	

working	for	local	administrative	organizations	that	were	awarded	the	first	prize	in	administration	in	2013	and	

were	offered	King	Prajadhipok	Institute	Award	in	2013.	Also,	to	collect	the	data	qualitatively,	there	were							

20	key	informants	participating	in	this	study.	They	were	Chief	Administrators	and	permanent	officers	from	

each	sub-district	administrative	organization.	To	analyze	the	collected	data,	the	statistical	tests	included	

percentage,	 frequency,	means,	standard	deviation,	Kolmogorov-smirnov	Z	test	were	operated.	Also,	the	

tests	 of	 pearson	 product-moment	 correlation	 coefficient,	 Multiple	 regression	 analysis,	 and	 Structural											

equation	model	were	administered.	The	data	collected	qualitatively	were	summarized	and	discussed.

	 The	results	of	the	study	revealed	that	the	level	of	work	empowerment	among	officers	working	for	

sub-district	administrative	organizations	located	in	the	upper	northern	part	of	Thailand	was	found	at	a	high	

level.	

	 In	addition,	it	was	shown	that	factors	enhancing	work	empowerment	among	employees	working	for	

sub-district	administrative	organizations	located	in	the	upper	northern	part	of	Thailand	was	found	at	a	high	

level.

	 Furthermore,	the	relationships	were	found	among	variables.	The	factor	 influencing	and	enhancing	

work	empowerment	that	was	rated	the	highest	was	organizational	engagement.	Finally,	the	model	of	work	

empowerment	among	officers	working	 for	 sub-district	 administrative	organizations	 located	 in	 the	upper	

northern	part	of	Thailand	comprised	two	aspects,	namely	organizational	engagement	and	team	building.	

Regarding	the	organizational	engagement,	it	consisted	of	corporate	culture	with	creativity,	type	of	work,	and	

work	performance.	Pertaining	to	team	building,	it	included	supervision	and	group	learning	process.

Keywords :	empowerment,	working,	sub-district	administrative	

บทน�ำ
	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงของประเทศไทย	 ที่ได้รับการจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	

พ.ศ.	2537	(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2546)	(กฎหมาย

และระเบียบพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร		

ส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.	2546),	

2557,ออนไลน์)	 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจาย

อ�านาจการปกครอง	ให้ประชาชนในท้องถ่ินระดับต�าบลซ่ึงเป็น

เขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย	 ได้มีโอกาส

เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง

โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครอง	 หรือท่ีเรียกว่าการปกครองตนเอง	 ตามระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จึงเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใกล้ชิดกับประชาชนในชนบทมากท่ีสุด	

(ศุภชัย	 ยาวะประภาษ,	 2540,	 น.	 3)	 ทั้งนี้พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี

อ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะซ่ึงท�าหน้าที	่											

ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ถือเป็นกลไก

ส�าคญัทีจ่ะน�านโยบายของผูบ้รหิารไปปฏบิตัใิห้บรรลผุลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ินให้ความเจริญก้าวหน้า	
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความส�าคัญที่จะส่ง													

ผลส�าเร็จหรือล ้มเหลวในภาพรวมขององค ์กรอีกด ้วย																			

ขณะเดยีวกนัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการท�างานของบคุลากร											

มีแนวคิดพื้นฐานสืบเนื่องมาจากมูลเหตุของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและกลไกการจูงใจ	(Lashley,	1997,	p.	138)	

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมกันเป็นหมู ่คณะเพ่ือ							

เสริมสร้างการกระท�าสิ่งที่เกินกว่าก�าลังคนคนเดียวจะท�าได	้					

จงึเกดิความสมัพนัธ์ของการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการปฏิบัติงานและพัฒนา

คุณภาพ	

	 ปี	พ.ศ.	2556	ในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีจ�านวนองค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	 และรางวัลพระปกเกล้า	 ส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศปี	 ประจ�าปี										

พ.ศ.	2556	ทั้งหมดเพียง	10	แห่งซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย

เมือ่เทยีบกบัจ�านวนองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีม่ใีนภาคเหนอื

ตอนบนทั้งหมด	 479	 แห่ง	 เมื่อพิจารณาแล้วท�าให้เกิด										

ค�าถามว่า	ควรจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหาพฒันาและ

ส่งเสริมการสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบล

	 ผู ้วิจัยมีแนวคิดว่าสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จ									

ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	และ

เป็นกุญแจส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานคือ						

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ทั้งนี้หากพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลต่างก็มีพลังอ�านาจในการที่จะขับเคลื่อนในการ

ปฏิบัติงาน	 จะท�างานเต็มความสามารถ	 เต็มก�าลัง	 มีความ											

มุง่มัน่ด้วยความเตม็ใจทีจ่ะให้ผลงานออกมาดีทีส่ดุ	มคีวามรูส้กึ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 ความภักดีต่อองค์กร	 ซึ่งแน่นอนว่า	

จะส่งผลให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลและก่อประโยชน์ให้

กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		เ พ่ือศึกษาพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ							

ตอนบน

	 2.		เพ่ือศึกษาปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ						

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบน

	 3.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.		ได้ทราบระดับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ						

ตอนบน

	 2.		ได้ทราบระดับปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบน

	 3.		ได้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ								

ตอนบน

	 4.		ได้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�าบลท่ีได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหาร						

ส่วนต�าบลให้มากขึ้นทุกๆ	ด้าน

	 5.		เป็นแนวทางสร้างความร่วมมอืในการปฏบัิตทิ�างาน	

ของพนักงานส่วนต�าบล	 และพนักงานจ้างองค์การบริหาร								

ส่วนต�าบล	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้ด�าเนินตามวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานได้

	 6.		เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลได้ศึกษาและน�าไปประยุกต์ใช้กับ

นโยบาย	แผนงานและน�าสูก่ารพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค ์การบริหาร																

ส่วนต�าบลในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน	 เป็นการวิจัยแบบ						

ผสมผสาน	(a	mix	method)	โดยการศึกษาทั้งระเบียบวิธีวิจัย

เชงิปรมิาณ	(quantitative	research)	และระเบยีบวธิวีจิยั	เชงิ

คุณภาพ	 (qualitative	 research)	 มีข้ันตอนในการวิจัย														

ดังต่อไปนี้

 1.  ประชำกร

	 	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 (quantitative	 research)	

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่น
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องค์การบริหารส่วนต�าบล	รวมทั้งสิ้น	156	คน	ที่ได้รับรางวัล

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี																								

ปี	 พ.ศ.	 2556	 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี	 ปี	 พ.ศ.	 2556,	 2557,	 ออนไลน์)	 และรางวัล												

พระปกเกล้า	 ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ							

เป็นเลิศ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2556	 (รางวัลพระปกเกล้า	 2557,	

ออนไลน์)	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)								

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 คือ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

จ�านวน	แห่งละ	1	คน	และพนกังานประจ�าขององค์การบรหิาร													

ส่วนต�าบลแห่งละ	 1	 คน	 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหาร						

ส่วนต�าบล	 ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

บริหารจัดการที่ดี	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 และรางวัลพระปกเกล้า	

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2556	รวมทั้งสิ้น	20	คน

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 2.1		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	(quan-

titative	research)	เป็นแบบสอบถามมีจ�านวน	1	ฉบับ	โดย

แบ่งเป็น	3	ตอนคือ

	 	 	 ตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

มีลักษณะเป็นแบบ	 (check	 list)	 โดย	 จ�าแนกตามเพศ	 อายุ	

ระดับการศึกษา	รายได้	ขนาดขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่

ปฏิบัติงานอยู่

	 	 	 ตอนที่	2	แบบสอบถามวัดพลังอ�านาจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบน	เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	scale)	

มี	 5	 ระดับ	 คือ	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 น้อยท่ีสุด											

โดยมีหลักการ	 การวัดศักยภาพในระดับบุคคลซึ่งข้อค�าถาม

ครอบคลุม3ด้านได้แก่	1)	ด้านความเชื่อมั่นของบุคคล	2)	ด้าน

ประสิทธิภาพในการตัดสนิใจ	3)	ด้านการมส่ีวนร่วมของสมาชกิ

ในกระบวนการเรียนรู้และการท�ากิจกรรมของชุมชน

	 	 	 ตอนที่	3	แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบ่ง

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	มี	 5	 ระดับ	คือ	

มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 น้อยที่สุด	 โดยข้อค�าถาม

ครอบคลุมตัวแปรที่ เป ็นองค ์ประกอบของพลังอ�านาจ																					

ทั้ง	7	ตัวแปร

	 	 	 ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้น�า

ไปวเิคราะห์เพือ่หาคณุภาพของเครือ่งมอืโดยน�าแบบสอบถาม

ฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	 ซ่ึงมี

ความรูแ้ละประสบการณ์ทางด้านทีจ่ะท�าการศกึษา	ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา	 (content	 validity)	 และความ

เหมาะสมของเนื้อหา	(wording)	จ�านวน	5	ท่าน	ซึ่งได้ค่า	IOC	

(Index	of	Item	Objective	Congruence)	ในแบบสอบถาม

มีค่ามากกว่า	0.5	ทุกข้อ	และผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ผ่าน

การแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้	 (try-out)	 เพ่ือ

หาความเช่ือมั่น	 (reliability)	 กับพนักงานองค์การบริหาร							

ส่วนต�าบลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 30	 คน	 ประกอบด้วย	

พนกังานท่ีปฏบัิตงิานอยูใ่นองค์การบรหิารส่วนต�าบลทุ่งศรทีอง	

อ�าเภอสา	จังหวัดน่าน	จ�านวน	15	คน	และพนักงานที่ปฏิบัติ

งานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงของ	 อ�าเภอนาน้อย	

จังหวัดน่าน	 แห่งละ	 15	 คน	 แล้วน�าแบบสอบถามที่ได้มา

วิเคราะห์หาความเที่ยง	 (reliability)	 โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์	 แอลฟาของครอนบัค	 (cronbach	 alpha														

coefficient)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.96

	 	 2.2		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมลูในการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)

	 	 	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-depth	

interviews)	 และแบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก														

ท่ีผู ้ศึกษาสร้างข้ึนมาจากการค้นคว้าเอกสารงาน	 วิจัยที่

เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดการวิจัย	 โดยมีขั้นตอนการสร้าง	

และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	ค�าถามแบบปลายเปิด	 เป็นค�าถาม

เกี่ยวกับ	 ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจจากนักวิชาการและ									

นักทฤษฎีได้ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบและสอดคล้องกับการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน	 7	 ตัวแปร	 ว่าแต่ละ

ตัวแปรเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์หรือมีผลอย่างไรบ้างกับ

รปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	การปฏบัิตงิานของพนกังาน

องค์ของการบริหารส่วนต�าบล	ได้แก่	1)	ตัวแปรด้านการบังคับ

บัญชา	 2)	 ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์													

3)	 ตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การ	 4)	 ตัวแปรด้าน

กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม	 5)	 ตัวแปรด้านการสร้างทีมงาน	

6)	 ตัวแปรด้านลักษณะงาน	 และ	 7)	 ตัวแปรด้านผลการ									

ปฏิบัติงาน

	 	 	 ตอนที่	2	ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับรูปแบบการ

เสรมิสร้างพลงัอ�านาจการปฏบัิตงิานของพนกังานองค์ของการ

บรหิารส่วนต�าบล	นอกเหนอืจากตวัแปรทัง้	7	ตวัทีจ่ะเป็นปัจจยั

เสริมสร้างพลังอ�านาจพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�าบลแล้ว	คิดว่าน่ามีตัวแปร

อื่นเพิ่มหรือไม่	 อย่างไร	 หรือมีข้อเสนอแนะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ



142   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

การเสริมสร้างพลังอ�านาจพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�าบลเพิ่มหรือไม่อย่างไร

	 	 	 น�าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องความตรงด้านเนื้อหา	 (content	 validity)	 และ

ความตรงตามโครงสร้าง	(construct	validity)	ความครอบคลมุ

ของเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรุง

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

 3.  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1		 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการบริหาร														

รัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา	 เพ่ือขอความร่วมมือ	 ในการท�า

ดุษฎีนิพนธ์จากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	

ถึงองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จ�านวน	 10	 แห่ง	 เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.2		 ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเองจนครบตามจ�านวน

	 	 3.3		 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดพร้อมตรวจ

สอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแล้วน�ามาวเิคราะห์ข้อมลู

	 	 3.4		 เครื่องมือท่ีใช ้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล										

คร้ังนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล	 และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(in-depth	interviews)	โดยการสนทนา	สร้างประเดน็ค�าถาม

และใช้เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น	 เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น	 เปิดโอกาส

ให้ผู ้สนทนาได้ซักถาม	 ขยายความหรือซักถามเพิ่มเติมได	้								

เน้นการสัมภาษณ์	ทีม่กีารโต้ตอบ	ใช้การจดบนัทึกเป็นประเดน็

ส�าคัญ	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ							

ร่วมกนัอภิปรายถงึรปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการปฏบัิติ

งานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อน�ามารวบรวม

และวิเคราะห์ต่อไป

 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 4.1		 การวจัิยเชงิปรมิาณ	(quantitative	research)	

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผลข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ในการรวบรวม

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 	 4.1.1		การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 โดยใช้ค่าร้อยละ	 (percentage)	 และหาค่า

ความถี่	(frequency)

	 	 	 4.1.2		การวิเคราะห์ระดับพลังอ�านาจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบนใช้ค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D)	

  	 4.1.3		การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างพลัง
อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค ์การบริหาร																		
ส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใช้ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และส่วน									
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 	 	 4.1.4	 การทดสอบการแจกแจงปกติการ
ทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระซึ่งเป็นข้อตกลง	
เบ้ืองต้นของการทดสอบสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระ	โดยใช้สถิติ	(kolmogorov-smirnov	z-test)
	 	 	 4.1.5	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�านาจ	
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลใน	
เขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนโดยใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิ																
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (pearson	 product-moment							
correlation	 coefficient)	 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัตงิาน	กับพลัง
อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการบริหาร						
ส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
	 	 	 4.1.6		การวิ เคราะห ์การถดถอยพหุคูณ						
(multiple	 regression	 analysis)	 เป็นการทดสอบปัจจัย							
เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 ผู้บังคับบัญชา	
วัฒนธรรมองค์กร	 การยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร	 กระบวนการ
เรยีนรูข้องกลุม่	การสร้างทมีงาน	ลกัษณะงาน	และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน	ที่มีอิทธิพลต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน	 องค์ของการบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่									
ภาคเหนือตอนบน
	 	 	 4.1.7		การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	
(Structural	Equation	Model:	SEM)	เป็นการทดสอบอทิธพิล
ของปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่														
ผู้บังคับบัญชา	 วัฒนธรรมองค์กร	 การยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร	
กระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่	การสร้างทมีงาน	ลกัษณะงาน	และ
การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน	กบัพลงัอ�านาจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน	 องค์ของการบริหารส่วนต�าบล:	 ภาคเหนือตอน
บนพร้อมท้ังวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร	และอทิธพิล
ของตัวแปร	 โดยการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของโมเดล	
(goodness-of-fit)	 ระหว่างโมเดลเชิงประจักษ์กับโมเดลทาง
ทฤษฎีท่ีได้ท�าการศึกษาเพื่อสร้างโมเดลท่ีมีความสมบูรณ์มาก
ที่สุดให้กับการวิจัย
	 	 4.2		 การวจิยัเชิงคณุภาพ	(qualitative	research)	
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 (content	
analysis	method)	 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 ซึ่งม	ี										

ขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
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	 	 	 4.2.1	รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัประเดน็ค�าถาม	

รปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการปฏบิตังิานของพนกังาน

องค์ของการบรหิารส่วนต�าบลทีเ่กีย่วกบัปัจจัยทีเ่สรมิสร้างพลงั

อ�านาจ	7	ตวัแปร	มาสรปุผลว่าในแต่ละตัวแปรมนีัน้ช่วยในการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลอย่างไร

	 	 	 4.2.2	 น�าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาสรุป

ผลและอภปิรายผลท�าการวเิคราะห์รปูแบบการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์องค์การบริหาร											

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 	 4.2.3	รวบรวมและสรปุเกีย่วกับข้อเสนอแนะ

อืน่ๆทีเ่กีย่วกบัรปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการปฏบัิตงิาน

ของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�าบลว่ามีข้อเสนอแนะ

ใดเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ข ้อมูลทั่วไปของประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษา																			

เชิงปริมาณ	 พบว่าประชากรที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด										

156	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 64.72	 ส่วน	

เพศชายคิดเป็นร้อยละ	35.28	อายุระหว่าง	31-40	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	 46.24	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	

73.13	มีรายได้	10,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	53.21	

และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขนาดกลาง	คิดเป็นร้อยละ	60.32

	 	 ผู ้ ให ้ข ้อมูลส�าคัญในการวิ จัยเชิงคุณภาพคือ													

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลจ�านวนแห่งละ	 1	 คน	 เป็น										

เพศชาย	8	คน	เพศหญิง	2	คน	และพนักงานประจ�าขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแห่งละ	1	คน		เป็นเพศชาย	5	คน	เพศหญิง	

5	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	20	คน

	 2.		พลงัอ�านาจในการปฏบิตังิานของพนกังานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่า	 ระดับ

พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร							

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	4.16	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พนกังาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนอืตอนบน	มพีลงั

อ�านาจในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรยีนรูแ้ละการท�ากจิกรรมของชมุชนเป็นอนัดบัแรก	มค่ีาเฉลีย่	

4.31	รองลงมา	คอื	ด้านประสทิธภิาพในการตัดสนิใจ	มค่ีาเฉล่ีย	

4.11	 และด้านความเชื่อมั่นของบุคคล	 มีค ่าเฉลี่ย	 4.0																

ตามล�าดับ

	 3.		ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

พบว่า	ระดบัปัจจยัเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการปฏิบตังิานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	4.10	โดยมปัีจจยัเสรมิ

สร้างพลงัอ�านาจในการปฏบิตังิานด้านความผกูพนัต่อองค์การ

มาก	เป็นอนัดบัแรก	มค่ีาเฉลีย่	4.20	รองลงมาคอื	ด้านลักษณะ

งาน	มีค่าเฉลี่ย	4.16		อันดับ	3	คือ	ด้านการสร้างทีมงานอยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.15		อันดับ	4	คือ	ด้านผลการปฏิบัติ

งาน	 มีค่าเฉลี่ย	 4.09	 อันดับ	 5	 คือ	 ด้านการบังคับบัญชา															

มีค่าเฉลี่ย	4.06	อันดับ	6	คือ	ด้านลักษณะงาน	มีค่าเฉลี่ย	4.16	

และอันดับสุดท้ายคือ	 ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์	

มีค่าเฉลี่ย	4.02

	 4.		ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน	 ท้ังนี้ตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน						

และปัจจยัเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการปฏบิตังิาน	ได้แก่	ความ

ผูกพันต่อองค์การ	 ส่งผลต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานมาก

ท่ีสุด	 รองลงมา	 คือ	 การสร้างทีมงาน	 และค่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเส้นทางดังนี้

	 	 การบงัคบับญัชา	ไม่มอีทิธพิลต่อพลงัอ�านาจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน	องค์ของการบริหารส่วนต�าบลในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

	 	 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์	 ไม่มีอิทธิพล						

ต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการ

บริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 ความผูกพันต่อองค์การ	 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการ

บริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม	 	 ไม่มีอิทธิพลต่อพลัง

อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการบริหาร						

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 การสร้างทีมงาน	มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพลัง

อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการบริหาร						

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 ลักษณะงาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อพลังอ�านาจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน	 องค์ของการบริหารส่วนต�าบล														

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	
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	 	 ผลการปฏิบัติงาน	 	 ไม่มีอิทธิพลต่อพลังอ�านาจ										

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน	องค์ของการบริหารส่วนต�าบล

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรม	เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ผลการปฏิบัติตามตัวแปรทั้ง	7	ข้อ	โดยผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบ

การเสรมิสร้างพลังอ�านาจการปฏบิตังิานของพนกังานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดังนี้

1.  ควำมผูกพันต่อองค์กำร

	 -		วัฒนธรรมองค์การ	

	 	 แบบสร้างสรรค์

	 -	ลักษณะงาน

	 -	ผลการปฏิบัติงาน

2.  กำรสร้ำงทีมงำน

	 -		การบังคับบัญชา

	 -	 กระบวนการเรียนรู้

	 	 ของกลุ่ม

E.T.Model

	 จากรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอน

บนที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอในภาพที่	1	สามารถแบ่งเป็น	2	ข้อหลัก

ดังนี้

 1.  ควำมผูกพันต่อองค์กำร (engagement)

	 	 ความผูกพนัต่อองค์การ	จะท�าให้เกิดความไว้วางใจ

ระหว่างบุคคล	 บรรยากาศขององค์กรมีลักษณะของความ							

ร่วมมือและเป็นมิตร	ย่อมท�าให้รู้สึกมีก�าลังใจ	และพร้อมที่จะ

ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ไปได้	 จะท�าให้การท�างานนั้นมีความสุข	

ท�างานด้วยความสบายใจ	 เกิดความภูมิใจในองค์กร	 ซึ่งเป็น

รางวัลทางจิตใจที่ส�าคัญ	 ส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อ

องค์การ	 พร้อมที่จะปฏิบัติงานยินดีที่จะท�าตามเป้าหมายของ

องค์กรอย่างเต็มที่ประกอบด้วย

	 	 1.1		 วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์	วฒันธรรม

องค์กรทีอ่ยูกั่นแบบเป็นเพือ่นพีเ่ป็นน้องช่วยในการหล่อหลอม

ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมากกว่าองค์กรเป็นแนวดิ่งท่ีม	ี												

ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพราะจะช่วยลดช่องว่าง

และละลายพฤตกิรรมในองค์กรได้ดี	ซึง่จะน�าไปสูก่ารช่วยเหลอื

เกื้อกูลกันทั้งในเรื่องงานส่วนตัว	 และเกิดสัมพันธภาพท่ีดี										

ต่อกันในองค์กร

ภำพที่ 1	 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		

	 	 (E.T.	Model)

	 	 1.2		 ลักษณะงาน	 เนื่องจากลักษณะงานในส่วน	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเป้าหมายสูงสุดคือสนองความ

ต้องการในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาในชุมชน	 ลักษณะงาน												

ท่ีพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีได้รับมอบหมายจ�าเป็น

อย่างยิ่งต้องตรงกับความรู ้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 และ

ประสบการณ์ของตน	 เพราะหากไม่มีทักษะหรือผู้ปฏิบัติงาน					

มีความรู ้ความสามารถไม่ตรงกับลักษณะงานของตนเอง														

ก็เป็นการยากท่ีจะท�าให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบความ

ส�าเร็จ

	 	 1.3		 ผลการปฏิบัติงาน	 จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา					

ขององค์การในด้านต่าง	ๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ท�าให้

ผู้ถูกประเมินได้ทราบว่า	 การปฏิบัติงานของตนเองนั้นเป็น

อย่างไร	 มีคุณค่าหรือไม่เพียงใด	 มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้อง

ปรับปรุงหรือไม่น�าไปสู ่การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ								

ปฏิบัติงาน

 2.  กำรสร้ำงทีมงำน (team building) 

	 	 การสร้างทีมงานหรือการท�างานกันเป็นทีมเน้น

ความเป็นพี่เป็นน้อง	 มีความปรองดอง	 เป็นแบบถ้อยที												

ถ้อยอาศัย	 สมาชิกในทีมกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตน

ออกมาแม้ว่าจะถกูหรือผดิกต็าม	จะน�าไปสูก่ารเสริมสร้างพลงั
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อ�านาจในการปฏบิตังิาน	เพราะว่าในขณะปฏบัิตงิานเกดิความ

สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 และเมื่อมีการตัดสินใจ

ส�าหรับปัญหาต่างๆ	 การท�างานเป็นทีมย่อมดีกว่าบุคคล												

คนเดียว	 ข ้อส�าคัญการท�างานเป ็นทีมสมาชิกมีโอกาส																						

ได้แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน	 จะสร้างความเข้าใจกับ

สมาชกิถงึภารกจิและงานท่ีท�าพร้อมทัง้มกีารระดมความคดิใน

การ	ช่วยกันวางแผนงาน	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 การบังคับบัญชา	 เป ็นสิ่ งที่ส�าคัญเนื่อง															

เมื่อพิจารณาแล้วผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลส�าคัญเปรียบเป็น								

ผู้ก�ากับดูแล	เป็นผู้อ�านวยและเป็นผู้สร้าง	เป็นหัวเรือใหญ่ที่จะ

ช่วยและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จะเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานองค์การบริหาร												

ส่วนต�าบล

	 	 2.2		 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม	 ถือได้ว่าเป็น	

กระบวนการเรียนรู ้ที่จะก่อให้เกิดปัญญาและศักยภาพ												

เป็น	 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย									

ช่องทางต่างๆ	 ช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะเพิ่ม

ศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะในการแก้ปัญหา								

ร่วมกันซึ่งเทคนิคหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้และน�าไปสู่การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน

อภิปรำยผล
	 จากการศกึษาการวเิคราะห์รปูแบบการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ของการบริหาร							

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มีประเด็นที่น่าสนใจ

น�ามาสู่การอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	 โดยภาพรวมพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

พบว่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเห็นว่า	มีพลัง

อ�านาจในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้และการท�ากิจกรรมของชุมชน	เป็นอันดับแรก	ลักษณะ

เช่นนี้เป็นไปได้ว่า	 เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลนั้น							

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่กล้ชดิกับประชาชนในชนบท

มากมีความส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีท�าให้

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเองมีความตระหนัก													

ต่อท้องถิ่นหรือการส�านึกในท้องถิ่นและในขณะปฏิบัติงานนั้น

มคีวามส�านึกในการเป็นเจ้าของท้องถิน่องค์	มคีวามอยากทีจ่ะ

ปกป้อง	หวงแหน	และต้องการมส่ีวนร่วมในกระบวนการท�างาน

ให้ท้องถิน่ต้องการทีจ่ะให้ท้องถิน่ของตนมกีารพฒันาก้าวหน้า	

ท�าให้ได้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความนับถือตนเอง								

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความส�าเร็จและล้มเหลวในงาน												

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Gibson	(1991,	pp.	354-361)							

ท่ีกล่าวว่า	 การท่ีบุคคลได้ค้นพบสภาพการณ์จริง	 ได้ท�าความ

เข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 ได้แสวงหาข้อมูลต่างๆ	 ด้วยตนเอง							

ได้ตัดสินใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยตัดสินใจเลือกปฏิบัติ										

ในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด	บุคคลได้มองปัญหา	ประเมินและท�าความ

เข้าใจกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้	จะท�าให้บคุคลมคีวามม่ันใจในการ

แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ	มีพลัง

อ�านาจแก้ปัญหาได้

	 2.		ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

พบว่า	ระดบัปัจจยัเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการปฏิบตังิานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก		โดยด้านความผกูพนัต่อองค์การ	

เป็นอันดับแรก	 บ่งชี้ว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล							

ภาคเหนอืตอนบนต่างกม็คีวามผกูพนัต่อองค์กรทีต่นปฏบิตัอิยู่													

มีความเป็นเจ้าขององค์การ	มีความสัมพันธ์อันดีในการท�างาน

ร่วมกันและในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานกับผู ้บังคับ

บัญชา	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ugboro	(2006,	pp.	232-

257)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ืองความผูกพันในองค์การ	 การปรับ							

รูปแบบงาน	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานและความตั้งใจ

ลาออกในองค์การทีม่กีารปรบัโครงสร้างและลดขนาดองค์การ	

ศึกษาเฉพาะกลุ่มระดับผู้จัดการและพนักงานท่ีอยู่ในต�าแหน่ง

หัวหน้าเนื่องจากกลุ่มนี้มักจะได้รับบทบาทหน้าท่ีงาน	 ความ						

รับผิดชอบงานท่ีมากข้ึน	 ผลท่ีได้พบว่า	 การปรับรูปแบบงาน	

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานและความผูกพันในองค์การ						

มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญในการช่วยลดความ

ตั้งใจลาออกของพนักงาน

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ในการปฏบัิตงิานกบัพลงัอ�านาจในการปฏบัิตงิานของพนกังาน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน	พบว่า

ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน	 ทั้งนี้ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล													

ในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานและปัจจัย

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 ความผูกพัน								

ต่อองค์การ	 ส่งผลต่อพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานมากที่สุด		

เป็นไปได้ว่าการยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์กรเป็นปัจจยัมคีวามส�าคญั

ในการผลักดันให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระท�า					

ในส่ิงท่ีดใีห้กบัองค์กาท�างานด้วยความสบายใจยนิดทีีจ่ะท�าตาม

เป้าหมายขององค์กรอย่างเต็มท่ี	 และมีความปรารถนา										
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อย่างแรงกล้าทีจ่ะคงอยู่เป็นสมาชกิขององค์การต่อไป	ซึง่จะน�า

ไปสู ่การร่วมมือร่วมใจและเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ								

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Bogler	 &	 Somech	

(2004,	 pp.	 277-289)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการ

เสริมสร้างพลงัอ�านาจในงานของครตู่อความผกูพนัต่อองค์การ	

ความผูกพันต่อวิชาชีพ	 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีใน

โรงเรียนโดยศึกษากับครูประเทศอิสราเอล	 จ�านวน	 983	 คน	

พบว่า	 ระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ	 ความผูกพันต่อ

วิชาชีพ	 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน	

นอกจากน้ี	 ยังพบว่า	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน															

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ	ด้านสถานภาพ	และด้านการรับรู้

ความสามารถของตน	สามารถท�านายความผูกพันต่อองค์การ	

และความผกูพนัต่อวิชาชพีได้	ขณะทีก่ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ในงานด้านการตัดสินใจ	 ด้านการรับรู้ความสามารถของตน	

และด้านสถานภาพ	สามารถท�านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีดี่ของโรงเรียน	รองลงมา	คอื	การสร้างทมีงาน	ชีใ้ห้เหน็ว่าการ

สร้างทีมงานมีความสัมพันธ์กับพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นไปได้ว่า	 การสร้าง

ทีมงานหรือการท�างานเป็นทีมน้ันส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ										

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	เพราะการท�างานเป็นทมีสามารถจะร่วมกนั

ท�างานในส่ิงที่คนเดียวไม่สามารถท�าได ้	 และเมื่อมีการ															

ตัดสินใจส�าหรับปัญหาต่างๆ	 การท�างานเป็นทีมย่อมดีกว่า

บุคคลคนเดียวและให้ผลงานที่ดีกว่า	 ข้อส�าคัญคือสมาชิก													

มีโอกาสได้แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน	 มีการสร้างความ

สัมพันธ์และเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เหมาะสม	 และสมาชิก							

ทกุคนมีทีพ่ึ่งทางใจและรูสึ้กอบอุน่ใจเมือ่มปัีญหา	สมาชกิในทีม

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมาแม้ว่าจะถูกหรือผิด

ก็ตามมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัเป็นอย่างดใีนขณะปฏบัิติ

งานเกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันสอดคล้อง

กบัรูปแบบของการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในองค์กรของ	Scott	

and	Jeffe	(1991,	pp.241-260)	ที่ว่า	สิ่งส�าคัญประการหนึ่ง

ของการเสริมสร้างพลังอ�านาจในองค์กรก็คือการสร้างทีมงาน	

เทคนิคที่จะส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	 คือ	 การวางระบบการ

ท�างานที่เอื้อต่อการประสานสัมพันธ์กัน	 การฝึกอบรมสร้าง

เครือข่ายในการท�างาน	 การกระตุ้นให้แรงจูงใจและสนับสนุน

งบประมาณและทรพัยากรทีจ่�าเป็น	และเมือ่เกดิทมีงานขึน้แล้ว

สิ่งที่ทีมงานต้องการได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหาร	 คือ	 ความ

รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	 อิสระในการ

ท�างานอ�านาจในการตัดสินใจ	 และรางวัลหรือผลตอบแทนที่

ยุติธรรมอีกท้ังยังต้องสร้างภาวะผู้น�าให้กับผู้ปฏิบัติงาน	 และ	

รปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการปฏบิตังิานของพนกังาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แก่										

1)	 ความผูกพันต่อองค์การ	 (engagement)	 ประกอบด้วย	

วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์	 ลักษณะงาน	 ผลการ						

ปฏิบัติงาน	 และ	 2)	 การสร้างทีมงาน	 (team	 building)	

ประกอบด้วย	การบังคับบัญชา	กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวเิคราะห์รปูแบบการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�าบล

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

	 	 1.1		 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ

เพิ่มงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล	เพราะรายได้

และงบประมาณถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการควบคุม

ต้นทุนโครงการ	 แผนงาน	 และกิจกรรมต่างๆ	 เพราะการที่

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย	 ส่งผลให้

องค์การบรหิารส่วนต�าบลไม่อาจสนองตอบต่อการแก้ไข	ปัญหา

หรือความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลได้

	 	 1.2		 พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเองต้อง

ลงพื้นที่กับประชาชนเพื่อน�ามาสู ่ความเข ้าใจอันดีและ

ประชาชนเองจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท�าให้ได้ทราบความต้องการ											

ที	่แท้จรงิและแก้ไขปัญหาในท้องถิน่นัน้ได้อย่างตรงจดุในขณะ

เดียวกันต้องสร้างความตระหนักต่อท้องถิ่นให้กับพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลด้วย

	 	 1.3		 องค์การบริหารส่วนต�าบลจ�าเป็นที่จะต้องมี	

นโยบายอ�านวยความสะดวกด้านนี้โดยการติดต้ังอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นช่องทางหนึ่ง	เพื่อจะ

ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการติดต่อส่ือสาร											

ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างรวดเร็ว	 หรือหาก

เกิดการผิดพลาดจะได้มีการสั่งการแก้ไข	 ปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อสอดคล้องกับในยุคท่ีเทคโนโลยีเป็น								

สิง่ท่ีจ�าเป็นเพือ่น�ามาใช้ในการสือ่สารระหว่างผูบั้งคบับัญชากบั

ผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล												

ด้วยกันเอง	 ก่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจและปฏิบัติงานร่วมกันได้

อย่างถูกต้องแม่นย�า	 หรือหากเกิดการผิดพลาดจะได้มีการ								
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ส่ังการแก้ไข	 ปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีน�าไปสู่การ

เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

	 	 1.4		 องค์การบริหารส่วนควรสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่เน้นในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและมี

การปลูกฝังให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เห็นความ

ส�าคัญถึงความซื่อสัตย์	 สุจริตในวิชาชีพ	 ถือได้ว่าเป็นแนวทาง

อย่างหน่ึงให้เข้าใจตรงกนัในการปฏบิตังิานอนัจะเป็นแรงจงูใจ

ในในการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

องค์การบริหารสว่นต�าบลให้ท�างานไปในทศิทางเดยีวกนั	ทัง้นี้

ยังเป็น	 วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน						

อีกด้วย

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยมำสู่กำรปฏิบัติกำร

	 	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบายมาสูก่ารปฏิบตักิาร	มดีงันี้

	 	 2.1	 ผู้บังคับบัญชานั้นเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ	่							

ในองค์กร	ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรให้ค�าแนะน�า	รับฟังปัญหา							

ช่วยตรวจสอบ	 และติดตามการด�าเนินงานและช่วยแก้ไข										

เมือ่เกดิปัญหาของผูใ้ต้บงัคับบญัชาทัง้น้ี	ผูบ้งัคับบญัชาจะดแูละ

สามารถรับรู้ได้ว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลคนไหน						

ทีม่ศีกัยภาพจะหนุนเสรมิให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ในเรือ่งของ

การท�างาน	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง	เช่นมีการส่งเสริมพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละต�าแหน่งอยู่เสมอ

	 	 2.2	 ควรมีการสร้างบรรยากาศในที่ท�างานอย่าง

สร้างสรรค์และการเสรมิสร้างการท�างานเป็นทมีโดยการอยูกั่น

แบบพี่แบบน้องและมีการจัดกิจกรรมร ่วมกันอยู ่ เสมอ																			

ยกตัวอย่างเช่น

	 	 	 2.2.1		ก�าหนดวันในการออกก�าลังกายร่วมกัน	

มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทุกวันโดยใช้วิธ	ี											

หักเงินเดือนกันตามเงินเดือนเยอะมากน้อยเรียงกันไป	 แล้วมี

แม่ครัวเป็นผู้จัดท�าอาหาร	 การห่ออาหารกลางวันมาจากบ้าน

และน�ามาร่วมรับประทานด้วยกัน	 พูดคุย	 ทั้งเรื่องงานและ							

เรื่องทั่วไปในขณะรับประทานอาหาร

	 	 	 2.2.2		การท�าบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ	

ของพนักงานองค์การริหารส่วนต�าบลแต่ละคนไว้	 อย่างเช่น						

วันเกิด	 วันแต่งงาน	วันรับปริญญาหรือวันส�าคัญอื่นๆ	 ในชีวิต	

เพื่อแสดงความยินดี	หรือจัดกิจกรรมฉลองเล็กๆ	น้อยๆ	ให้กับ

พนักงานทุกๆระดับไม่ว่าจะอยู่ต�าแหน่งไหน

 	 ดัง ท่ีกล ่าวมาจะช ่วยลดช ่องว ่างและละลาย
พฤติกรรมในองค์กรได้ดี	ซึ่งจะน�าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ท้ังในเรือ่งงาน	ส่วนตวั	และเกิดสมัพนัธภาพท่ีดก่ีอกนัในองค์กร	
การให้เกยีรตกินัและท�างานร่วมกนัโดยมพีืน้ฐานของความเป็น
พี่น้องกัน	 ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันมีความรู้สึกอยากจะร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
งานน�าไปสู่การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน
	 	 2.3		 ควรมีการบันทึกข ้อมูลเป ็น	 กรณีศึกษา							
(case	 study)	 ให้พนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล														
ได้ศึกษาถึงความส�าเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่
อดตีจนถงึปัจจบุนั	เพ่ือน�ามาปรบัปรงุประยกุต์ใช้กบังานต่างๆ
ในอนาคตเพราะ	 โครงการ	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นนั้นต้อง
อาศัยผู้รับผิดชอบซึ่งก็คือพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล						
ที่จะต้องมีความสามารถตรงกับทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	
ประสบการณ์	 เนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล
แต่ละแห่งประสบปัญหาการขาดบุคลากรและมีบุคลากร											
ในองค์กรน้อย	 รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงบุคลากร	 ซ่ึงมี
การปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะของการ						
โอนย้าย	 ยิ่งถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆอาจท�าให	้						
เสียเวลาในการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่	 ท�าให้งาน
ออกมาล้าช้า	 ยากต่อการที่จะท�าให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งจุดนี้เองส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
ความต่อเน่ืองในการด�าเนนิงาน	การรบัผิดชอบงาน	โดยเฉพาะ
บุคลากรที่เคยมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในด้านนั้นๆ
	 	 2.4		 องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรมกีารจดัอบรม
การปฏิบัติงานในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ				
(work	shop)	ซึ่งจะช่วยให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล
มีส่วนร่วม	 ในการคิดและตัดสินใจร่วมกัน	 การจัดกิจกรรมนี้							
จะสร ้างความเป ็นอันหนึ่ งอันเดียวกันอย ่างสม�่าเสมอ																				
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน										
ก่อให้เกิดความร่วมมือ	 ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 ท้ังในการปฏิบัติ
งานและ	การอยู่ร่วมกัน
	 	 2.5		 เมือ่มกีารประเมินผลการปฏบิตังิาน	ผูป้ระเมนิ
เองควรมีการประเมินอย่างโปร่งใสและให้ผู้ถูกประเมินได้รับรู้
รับทราบเพื่อจะได้น�าจุดบกพร่องมาพัฒนาตนเองต่อไป
 3.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 	 3.1	 ประเด็นด้านประชากรควรมีการวิเคราะห	์								
รูปแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�าบลประเทศและท�าการวิเคราะห์						

เปรียบเทียบเป็นรายภาคเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีกว้างข้ึนในบริบท

ของแต่ละภาคที่แตกต่างกัน
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	 	 3.2		 ประเด็นด้านตัวแปรผลจากการวิจัยท่ีบ่งช้ีว่า

มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 7	 ตัวแปร	 ดังนั้นผู้ที่

สนใจจึงควรจะศกึษาตวัแปรอื่นๆทีค่าดว่าจะมผีลตอ่การเสริม

สร้างพลังอ�านาจในการปฏบิติังานของพนกังานองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 ซ่ึงจะช่วยให้ได้รูปแบบใหม่ในการเสริมสร้าง										

พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร																	

ส่วนต�าบล

	 	 3.3		 ประเด็นด้านเทคนิคการวิจัย

	 	 	 3.3.1		ควรมกีารน�ารปูแบบการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค ์การบริหาร																	

ส่วนต�าบลทีผู่ว้จิยัเสนอไปทดลองใช้และพัฒนาเคร่ืองมอืในการ

วัดพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

	 	 	 3.3.2		ควรมีการวิเคราะห์รูปแบบเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร						

ส่วนต�าบลประเทศและท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็น									

รายภาคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นในบริบทของแต่ละภาค																					

ที่แตกต่างกัน
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