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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา 1) พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่            
ภาคเหนือตอนบน 2)  ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลทีไ่ ด้รบั รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ปี พ.ศ. 2556 และรางวัลพระปกเกล้าส�ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ จ�ำนวน               
156 คนและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งละ 1 คน และพนักงานประจ�ำ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งละ 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�ำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและ          
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ในภาพรวมในระดับมาก
ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใน           
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานและปัจจัย     
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานมากที่สุด และ          
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนได้แก่ 1)  ความ
ผูกพันต่อองค์การ (engagement) ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงาน และ              
2) การสร้างทีมงาน (team building) ประกอบด้วย การบังคับบัญชา กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
ค�ำส�ำคัญ : พลังอ�ำนาจ, การปฏิบัติงาน, องค์การบริหารส่วนต�ำบล
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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�ำบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) (กฎหมาย
และระเบียบพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546),
2557,ออนไลน์) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจาย
อ�ำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิน่ ระดับต�ำบลซึง่ เป็น
เขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้มีโอกาส
เรียนรูก้ ารแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง
NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

โดยการเข้ า ไปมี บ ทบาทหรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการ
ปกครอง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การปกครองตนเอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบล จึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในชนบทมากที่สุด
(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540, น. 3) ทั้งนี้พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที            ่
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ถือเป็นกลไก
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำนโยบายของผูบ้ ริหารไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเจริญก้าวหน้า
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลมี ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะส่ ง             
ผลส� ำ เร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวในภาพรวมขององค์ ก รอี ก ด้ ว ย                   
ขณะเดียวกันการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการท�ำงานของบุคลากร           
มีแนวคิดพื้นฐานสืบเนื่องมาจากมูลเหตุของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลไกการจูงใจ (Lashley, 1997, p. 138)
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลรวมกั น เป็ น หมู ่ ค ณะเพื่ อ       
เสริมสร้างการกระท�ำสิ่งที่เกินกว่าก�ำลังคนคนเดียวจะท�ำได้      
จึงเกิดความสัมพันธ์ของการมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีจ�ำนวนองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และรางวัลพระปกเกล้า ส�ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศปี ประจ�ำปี          
พ.ศ. 2556 ทั้งหมดเพียง 10 แห่งซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย
เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ ใี นภาคเหนือ
ตอนบนทั้ ง หมด 479 แห่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ท� ำ ให้ เ กิ ด          
ค�ำถามว่า ควรจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปญ
ั หาพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ         
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ
เป็นกุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานคือ      
การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ทั้งนี้หากพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลต่างก็มีพลังอ�ำนาจในการที่จะขับเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน จะท�ำงานเต็มความสามารถ เต็มก�ำลัง มีความ           
มุง่ มัน่ ด้วยความเต็มใจทีจ่ ะให้ผลงานออกมาดีทสี่ ดุ มีความรูส้ กึ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความภักดีต่อองค์กร ซึ่งแน่นอนว่า
จะส่งผลให้กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลและก่อประโยชน์ให้
กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาพลั ง อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ       
ตอนบน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในการ      
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ทราบระดับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ      
ตอนบน
2. ได้ทราบระดับปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ        
ตอนบน
4. ได้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติ
งานของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�ำบลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหาร      
ส่วนต�ำบลให้มากขึ้นทุกๆ ด้าน
5. เป็นแนวทางสร้างความร่วมมือในการปฏิบตั ทิ ำ� งาน
ของพนักงานส่วนต�ำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร        
ส่วนต�ำบล เพื่อพัฒนาองค์กรให้ด�ำเนินตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานได้
6. เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลได้ศึกษาและน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบาย แผนงานและน�ำสูก่ ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลัง
อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร                
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการวิจัยแบบ      
ผสมผสาน (a mix method) โดยการศึกษาทั้งระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) และระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
คุณ ภาพ (qualitative research) มีขั้นตอนในการวิ จั ย              
ดังต่อไปนี้
1. ประชากร
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ น
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล รวมทั้งสิ้น 156 คน ที่ได้รับรางวัล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี                        
ปี พ.ศ. 2556 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2556, 2557, ออนไลน์) และรางวัล            
พระปกเกล้า ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ       
เป็นเลิศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 (รางวัลพระปกเกล้า 2557,
ออนไลน์) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)        
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวน แห่งละ 1 คน และพนักงานประจ�ำขององค์การบริหาร             
ส่วนต�ำบลแห่งละ 1 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหาร      
ส่วนต�ำบล ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2556 และรางวัลพระปกเกล้า
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นแบบสอบถามมีจ�ำนวน 1 ฉบับ โดย
แบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบ (check list) โดย จ�ำแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ขนาดขององค์การบริหารส่วนต�ำบลที่
ปฏิบัติงานอยู่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดพลังอ�ำนาจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด           
โดยมีหลักการ การวัดศักยภาพในระดับบุคคลซึ่งข้อค�ำถาม
ครอบคลุม3ด้านได้แก่ 1) ด้านความเชื่อมั่นของบุคคล 2) ด้าน
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 3) ด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ในกระบวนการเรียนรู้และการท�ำกิจกรรมของชุมชน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบ่ง
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยข้อค�ำถาม
ครอบคลุ ม ตั ว แปรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของพลั ง อ� ำ นาจ                     
ทั้ง 7 ตัวแปร
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้น�ำ
ไปวิเคราะห์เพือ่ หาคุณภาพของเครือ่ งมือโดยน�ำแบบสอบถาม
ฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
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ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านทีจ่ ะท�ำการศึกษา ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และความ
เหมาะสมของเนื้อหา (wording) จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้ค่า IOC
(Index of Item Objective Congruence) ในแบบสอบถาม
มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ผ่าน
การแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อ
หาความเชื่อมั่น (reliability) กับพนักงานองค์การบริหาร       
ส่วนต�ำบลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุง่ ศรีทอง
อ�ำเภอสา จังหวัดน่าน จ�ำนวน 15 คน และพนักงานที่ปฏิบัติ
งานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงของ อ�ำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน แห่งละ 15 คน แล้วน�ำแบบสอบถามที่ได้มา
วิ เ คราะห์ ห าความเที่ ย ง (reliability) โดยวิ ธี ก ารหาค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบั ค (cronbach alpha              
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth
interviews) และแบบบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก              
ที่ ผู ้ ศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น มาจากการค้ น คว้ า เอกสารงาน วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
ตอนที่ 1 ค�ำถามแบบปลายเปิด เป็นค�ำถาม
เกี่ยวกับ ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจจากนักวิชาการและ         
นักทฤษฎีได้ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบและสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน 7 ตัวแปร ว่าแต่ละ
ตัวแปรเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์หรือมีผลอย่างไรบ้างกับ
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์ของการบริหารส่วนต�ำบล ได้แก่ 1) ตัวแปรด้านการบังคับ
บัญชา 2) ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์             
3) ตั ว แปรด้ า นความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร 4) ตั ว แปรด้ า น
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 5) ตัวแปรด้านการสร้างทีมงาน
6) ตัวแปรด้านลักษณะงาน และ 7) ตัวแปรด้านผลการ         
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์ของการ
บริหารส่วนต�ำบล นอกเหนือจากตัวแปรทัง้ 7 ตัวทีจ่ ะเป็นปัจจัย
เสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจพลั ง อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�ำบลแล้ว คิดว่าน่ามีตัวแปร
อื่นเพิ่มหรือไม่ อย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
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การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�ำบลเพิ่มหรือไม่อย่างไร
น�ำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องความตรงด้านเนื้อหา (content validity) และ
ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความครอบคลุม
ของเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การบริ ห าร              
รัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือ ในการท�ำ
ดุษฎีนิพนธ์จากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถึงองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 10 แห่ง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้วิจัยด�ำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเองจนครบตามจ�ำนวน
3.3 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดพร้อมตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล          
ครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(in-depth interviews) โดยการสนทนา สร้างประเด็นค�ำถาม
และใช้เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้สนทนาได้ซักถาม ขยายความหรือซักถามเพิ่มเติมได้         
เน้นการสัมภาษณ์ ทีม่ กี ารโต้ตอบ ใช้การจดบันทึกเป็นประเด็น
ส�ำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ       
ร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อน�ำมารวบรวม
และวิเคราะห์ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research)
ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ในการรวบรวม
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยด�ำเนินการดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) และหาค่า
ความถี่ (frequency)
4.1.2 การวิเคราะห์ระดับพลังอ�ำนาจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
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		 4.1.3 การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย เสริ ม สร้ า งพลั ง
อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร                  
ส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วน         
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.1.4 การทดสอบการแจกแจงปกติ ก าร
ทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระซึ่งเป็นข้อตกลง
เบือ้ งต้นของการทดสอบสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ โดยใช้สถิติ (kolmogorov-smirnov z-test)
4.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานกับพลังอ�ำนาจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ                ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (pearson product-moment       
correlation coefficient) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัตงิ าน กับพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการบริหาร      
ส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
4.1.6 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ      
(multiple regression analysis) เป็นการทดสอบปัจจัย       
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
วัฒนธรรมองค์กร การยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร กระบวนการ
เรียนรูข้ องกลุม่ การสร้างทีมงาน ลักษณะงาน และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน องค์ ข องการบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตพื้ น ที่         
ภาคเหนือตอนบน
4.1.7 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM) เป็นการทดสอบอิทธิพล
ของปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่              
ผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์กร การยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
กระบวนการเรียนรูข้ องกลุม่ การสร้างทีมงาน ลักษณะงาน และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กับพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน องค์ของการบริหารส่วนต�ำบล: ภาคเหนือตอน
บนพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และอิทธิพล
ของตัวแปร โดยการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของโมเดล
(goodness-of-fit) ระหว่างโมเดลเชิงประจักษ์กับโมเดลทาง
ทฤษฎีที่ได้ท�ำการศึกษาเพื่อสร้างโมเดลที่มีความสมบูรณ์มาก
ที่สุดให้กับการวิจัย
4.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis method) จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งมี           
ขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
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4.2.1 รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นค�ำถาม
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์ของการบริหารส่วนต�ำบลทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยทีเ่ สริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ 7 ตัวแปร มาสรุปผลว่าในแต่ละตัวแปรมีนนั้ ช่วยในการ
เสริ ม สร้ า งพลั งอ�ำนาจในการปฏิบัติข องพนัก งานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลอย่างไร
4.2.2 น�ำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาสรุป
ผลและอภิปรายผลท�ำการวิเคราะห์รปู แบบการเสริมสร้างพลัง
อ� ำ นาจการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ อ งค์ ก ารบริ ห าร           
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
4.2.3 รวบรวมและสรุปเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ
อืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�ำบลว่ามีข้อเสนอแนะ
ใดเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา                   
เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า ประชากรที่ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด          
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�ำบลขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.32
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพคื อ             
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนแห่งละ 1 คน เป็น          
เพศชาย 8 คน เพศหญิง 2 คน และพนักงานประจ�ำขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแห่งละ 1 คน  เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง
5 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 20 คน
2. พลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่า ระดับ
พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร       
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.16 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน มีพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละการท�ำกิจกรรมของชุมชนเป็นอันดับแรก มีคา่ เฉลีย่
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4.31 รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มีคา่ เฉลีย่
4.11 และด้ า นความเชื่ อ มั่ น ของบุ ค คล มี ค ่ า เฉลี่ ย 4.0                
ตามล�ำดับ
3. ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่า ระดับปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.10 โดยมีปจั จัยเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านด้านความผูกพันต่อองค์การ
มาก เป็นอันดับแรก มีคา่ เฉลีย่ 4.20 รองลงมาคือ 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 ทั้งนี้ตัวแปรที่มี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน      
และปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การสร้างทีมงาน และค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเส้นทางดังนี้
การบังคับบัญชา ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพลังอ�ำนาจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการบริหารส่วนต�ำบลในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ไม่มีอิทธิพล      
ต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม   ไม่มีอิทธิพลต่อพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการบริหาร      
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
การสร้างทีมงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการบริหาร      
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ลักษณะงาน ไม่มีอิทธิพลต่อพลังอ�ำนาจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน องค์ ข องการบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล              
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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ผลการปฏิบัติงาน   ไม่มีอิทธิพลต่อพลังอ�ำนาจ          
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์ของการบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จากการทบทวนวรรณกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผลการปฏิบัติตามตัวแปรทั้ง 7 ข้อ โดยผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดังนี้

E.T.Model

1. ความผูกพันต่อองค์การ
- วัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์
- ลักษณะงาน
- ผลการปฏิบัติงาน

2. การสร้างทีมงาน
- การบังคับบัญชา
- กระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่ม

ภาพที่ 1 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
(E.T. Model)
จากรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอน
บนที่ผู้วิจัยได้น�ำเสนอในภาพที่ 1 สามารถแบ่งเป็น 2 ข้อหลัก
ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์การ (engagement)
ความผูกพันต่อองค์การ จะท�ำให้เกิดความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล บรรยากาศขององค์กรมีลักษณะของความ       
ร่วมมือและเป็นมิตร ย่อมท�ำให้รู้สึกมีก�ำลังใจ และพร้อมที่จะ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ จะท�ำให้การท�ำงานนั้นมีความสุข
ท�ำงานด้วยความสบายใจ เกิดความภูมิใจในองค์กร ซึ่งเป็น
รางวัลทางจิตใจที่ส�ำคัญ ส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อ
องค์การ พร้อมที่จะปฏิบัติงานยินดีที่จะท�ำตามเป้าหมายของ
องค์กรอย่างเต็มที่ประกอบด้วย
1.1 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
องค์กรทีอ่ ยูก่ นั แบบเป็นเพือ่ นพีเ่ ป็นน้องช่วยในการหล่อหลอม
ให้ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น มากกว่ า องค์ ก รเป็ น แนวดิ่ ง ที่ ม             ี
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะจะช่วยลดช่องว่าง
และละลายพฤติกรรมในองค์กรได้ดี ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันทั้งในเรื่องงานส่วนตัว และเกิดสัมพันธภาพที่ดี          
ต่อกันในองค์กร
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1.2 ลักษณะงาน เนื่องจากลักษณะงานในส่วน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเป้าหมายสูงสุดคือสนองความ
ต้องการในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาในชุมชน ลักษณะงาน            
ที่พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่ได้รับมอบหมายจ�ำเป็น
อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งตรงกั บ ความรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ของตน เพราะหากไม่มีทักษะหรือผู้ปฏิบัติงาน     
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถไม่ ต รงกั บ ลั ก ษณะงานของตนเอง              
ก็เป็นการยากที่จะท�ำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความ
ส�ำเร็จ
1.3 ผลการปฏิบัติงาน จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา     
ขององค์การในด้านต่าง ๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้
ผู้ถูกประเมินได้ทราบว่า การปฏิบัติงานของตนเองนั้นเป็น
อย่างไร มีคุณค่าหรือไม่เพียงใด มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้อง
ปรั บ ปรุ ง หรื อ ไม่ น� ำ ไปสู ่ ก ารเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในการ        
ปฏิบัติงาน
2. การสร้างทีมงาน (team building)
การสร้างทีมงานหรือการท�ำงานกันเป็นทีมเน้น
ความเป็ น พี่ เ ป็ น น้ อ ง มี ค วามปรองดอง เป็ น แบบถ้ อ ยที            
ถ้อยอาศัย สมาชิกในทีมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
ออกมาแม้วา่ จะถูกหรือผิดก็ตาม จะน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างพลัง
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อ�ำนาจในการปฏิบตั งิ าน เพราะว่าในขณะปฏิบตั งิ านเกิดความ
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเมื่อมีการตัดสินใจ
ส� ำ หรั บ ปั ญ หาต่ า งๆ การท� ำ งานเป็ น ที ม ย่ อ มดี ก ว่ า บุ ค คล            
คนเดี ย ว ข้ อ ส� ำ คั ญ การท� ำ งานเป็ น ที ม สมาชิ ก มี โ อกาส                      
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน จะสร้างความเข้าใจกับ
สมาชิกถึงภารกิจและงานทีท่ ำ� พร้อมทัง้ มีการระดมความคิดใน
การ ช่วยกันวางแผนงาน ประกอบด้วย
2.1 การบั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ เนื่ อ ง               
เมื่อพิจารณาแล้วผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลส�ำคัญเปรียบเป็น        
ผู้ก�ำกับดูแล เป็นผู้อ�ำนวยและเป็นผู้สร้าง เป็นหัวเรือใหญ่ที่จะ
ช่วยและอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จะเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานองค์การบริหาร            
ส่วนต�ำบล
2.2 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาและศั ก ยภาพ            
เป็น กระบวนการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย         
ช่องทางต่างๆ ช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะเพิ่ม
ศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะในการแก้ปัญหา        
ร่วมกันซึ่งเทคนิคหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และน�ำไปสู่การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน

อภิปรายผล

จากการศึกษาการวิเคราะห์รปู แบบการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ของการบริหาร       
ส่วนต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีประเด็นที่น่าสนใจ
น�ำมาสู่การอภิปรายผล ดังนี้
1. โดยภาพรวมพลั ง อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเห็นว่า มีพลัง
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้และการท�ำกิจกรรมของชุมชน เป็นอันดับแรก ลักษณะ
เช่นนี้เป็นไปได้ว่า เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต�ำบลนั้น       
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนในชนบท
มากมีความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท�ำให้
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเองมี ค วามตระหนั ก             
ต่อท้องถิ่นหรือการส�ำนึกในท้องถิ่นและในขณะปฏิบัติงานนั้น
มีความส�ำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิน่ องค์ มีความอยากทีจ่ ะ
ปกป้อง หวงแหน และต้องการมีสว่ นร่วมในกระบวนการท�ำงาน
ให้ทอ้ งถิน่ ต้องการทีจ่ ะให้ทอ้ งถิน่ ของตนมีการพัฒนาก้าวหน้า
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ท�ำให้ได้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความนับถือตนเอง        
ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบของความส� ำ เร็ จ และล้ ม เหลวในงาน            
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gibson (1991, pp. 354-361)       
ที่กล่าวว่า การที่บุคคลได้ค้นพบสภาพการณ์จริง ได้ท�ำความ
เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แสวงหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง       
ได้ ตั ด สิ น ใจลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมโดยตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ          
ในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด บุคคลได้มองปัญหา ประเมินและท�ำความ
เข้าใจกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะท�ำให้บคุ คลมีความมัน่ ใจในการ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มีพลัง
อ�ำนาจแก้ปัญหาได้
2. ปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่า ระดับปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก  โดยด้านความผูกพันต่อองค์การ
เป็นอันดับแรก บ่งชี้ว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล       
ภาคเหนือตอนบนต่างก็มคี วามผูกพันต่อองค์กรทีต่ นปฏิบตั อิ ยู่             
มีความเป็นเจ้าขององค์การ มีความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงาน
ร่วมกันและในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับ
บัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ugboro (2006, pp. 232257) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องความผูกพันในองค์การ การปรับ       
รูปแบบงาน การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานและความตั้งใจ
ลาออกในองค์การทีม่ กี ารปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์การ
ศึกษาเฉพาะกลุ่มระดับผู้จัดการและพนักงานที่อยู่ในต�ำแหน่ง
หัวหน้าเนื่องจากกลุ่มนี้มักจะได้รับบทบาทหน้าที่งาน ความ      
รับผิดชอบงานที่มากขึ้น ผลที่ได้พบว่า การปรับรูปแบบงาน
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานและความผูกพันในองค์การ      
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญในการช่วยลดความ
ตั้งใจลาออกของพนักงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในการปฏิบตั งิ านกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน พบว่า
ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง นี้ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ล             
ในทิศทางเดียวกันกับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานและปัจจัย
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความผูกพัน        
ต่อองค์การ ส่งผลต่อพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานมากที่สุด  
เป็นไปได้วา่ การยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยมีความส�ำคัญ
ในการผลักดันให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระท�ำ     
ในสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั องค์กาท�ำงานด้วยความสบายใจยินดีทจี่ ะท�ำตาม
เป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งเต็ ม ที่ และมี ค วามปรารถนา          
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อย่างแรงกล้าทีจ่ ะคงอยูเ่ ป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ซึง่ จะน�ำ
ไปสู ่ ก ารร่ ว มมื อ ร่ ว มใจและเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในการ        
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bogler & Somech
(2004, pp. 277-289) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของครูตอ่ ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อวิชาชีพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
โรงเรียนโดยศึกษากับครูประเทศอิสราเอล จ�ำนวน 983 คน
พบว่า ระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อ
วิ ช าชี พ และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องโรงเรี ย น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงาน               
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านสถานภาพ และด้านการรับรู้
ความสามารถของตน สามารถท�ำนายความผูกพันต่อองค์การ
และความผูกพันต่อวิชาชีพได้ ขณะทีก่ ารเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในงานด้านการตัดสินใจ ด้านการรับรู้ความสามารถของตน
และด้านสถานภาพ สามารถท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี องโรงเรียน รองลงมา คือ การสร้างทีมงาน ชีใ้ ห้เห็นว่าการ
สร้างทีมงานมีความสัมพันธ์กับพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นไปได้ว่า การสร้าง
ที ม งานหรื อ การท� ำ งานเป็ น ที ม นั้ น ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ          
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล เพราะการท�ำงานเป็นทีมสามารถจะร่วมกัน
ท� ำ งานในสิ่ ง ที่ ค นเดี ย วไม่ ส ามารถท� ำ ได้ และเมื่ อ มี ก าร               
ตัดสินใจส�ำหรับปัญหาต่างๆ การท�ำงานเป็นทีมย่อมดีกว่า
บุคคลคนเดียวและให้ผลงานที่ดีกว่า ข้อส�ำคัญคือสมาชิก             
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน มีการสร้างความ
สัมพันธ์และเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสมาชิก       
ทุกคนมีทพี่ งึ่ ทางใจและรูส้ กึ อบอุน่ ใจเมือ่ มีปญ
ั หา สมาชิกในทีม
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมาแม้ว่าจะถูกหรือผิด
ก็ตามมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันเป็นอย่างดีในขณะปฏิบตั ิ
งานเกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันสอดคล้อง
กับรูปแบบของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในองค์กรของ Scott
and Jeffe (1991, pp.241-260) ที่ว่า สิ่งส�ำคัญประการหนึ่ง
ของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในองค์กรก็คือการสร้างทีมงาน
เทคนิคที่จะส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม คือ การวางระบบการ
ท�ำงานที่เอื้อต่อการประสานสัมพันธ์กัน การฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายในการท�ำงาน การกระตุ้นให้แรงจูงใจและสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น และเมือ่ เกิดทีมงานขึน้ แล้ว
สิ่งที่ทีมงานต้องการได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหาร คือ ความ
รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม หน้าที่ความรับผิดชอบ อิสระในการ
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ท�ำงานอ�ำนาจในการตัดสินใจ และรางวัลหรือผลตอบแทนที่
ยุติธรรมอีกทั้งยังต้องสร้างภาวะผู้น�ำให้กับผู้ปฏิบัติงาน และ
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แก่          
1) ความผูกพันต่อองค์การ (engagement) ประกอบด้วย
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะงาน ผลการ      
ปฏิบัติงาน และ 2) การสร้างทีมงาน (team building)
ประกอบด้วย การบังคับบัญชา กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิเคราะห์รปู แบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ของการบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
เพิ่มงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบล เพราะรายได้
และงบประมาณถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการควบคุม
ต้นทุนโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ เพราะการที่
องค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตาํ บลไม่อาจสนองตอบต่อการแก้ไข ปัญหา
หรือความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้
1.2 พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเองต้อง
ลงพื้ น ที่ กั บ ประชาชนเพื่ อ น� ำ มาสู ่ ค วามเข้ า ใจอั น ดี แ ละ
ประชาชนเองจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท�ำให้ได้ทราบความต้องการ           
ที่ แท้จริงและแก้ไขปัญหาในท้องถิน่ นัน้ ได้อย่างตรงจุดในขณะ
เดียวกันต้องสร้างความตระหนักต่อท้องถิ่นให้กับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลด้วย
1.3 องค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำเป็นที่จะต้องมี
นโยบายอ�ำนวยความสะดวกด้านนี้โดยการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อจะ
ให้ พ นั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร           
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างรวดเร็ว หรือหาก
เกิดการผิดพลาดจะได้มีการสั่งการแก้ไข ปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อสอดคล้องกับในยุคที่เทคโนโลยีเป็น        
สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ น�ำมาใช้ในการสือ่ สารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ
ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล            
ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจและปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ  หรือหากเกิดการผิดพลาดจะได้มีการ        
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สั่งการแก้ไข ปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีน�ำไปสู่การ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
1.4 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นควรสร้ า งวั ฒ นธรรม
องค์กรที่เน้นในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและมี
การปลูกฝังให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล เห็นความ
ส�ำคัญถึงความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ ถือได้ว่าเป็นแนวทาง
อย่างหนึง่ ให้เข้าใจตรงกันในการปฏิบตั งิ านอันจะเป็นแรงจูงใจ
ในในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลให้ท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้
ยังเป็น วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน      
อีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาสู่การปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาสูก่ ารปฏิบตั กิ าร มีดงั นี้
2.1 ผู้บังคับบัญชานั้นเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่        
ในองค์กร ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรให้ค�ำแนะน�ำ  รับฟังปัญหา       
ช่วยตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินงานและช่วยแก้ไข          
เมือ่ เกิดปัญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทัง้ นี้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะดูและ
สามารถรับรู้ได้ว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลคนไหน      
ทีม่ ศี กั ยภาพจะหนุนเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเรือ่ งของ
การท�ำงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง เช่นมีการส่งเสริมพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละต�ำแหน่งอยู่เสมอ
2.2 ควรมีการสร้างบรรยากาศในที่ท�ำงานอย่าง
สร้างสรรค์และการเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมโดยการอยูก่ นั
แบบพี่ แ บบน้ อ งและมี ก ารจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น อยู ่ เ สมอ                   
ยกตัวอย่างเช่น
2.2.1 ก�ำหนดวันในการออกก�ำลังกายร่วมกัน
มี ก ารรั บ ประทานอาหารกลางวั น ร่ ว มกั น ทุ ก วั น โดยใช้ วิ ธ            ี
หักเงินเดือนกันตามเงินเดือนเยอะมากน้อยเรียงกันไป แล้วมี
แม่ครัวเป็นผู้จัดท�ำอาหาร การห่ออาหารกลางวันมาจากบ้าน
และน�ำมาร่วมรับประทานด้วยกัน พูดคุย ทั้งเรื่องงานและ       
เรื่องทั่วไปในขณะรับประทานอาหาร
2.2.2 การท�ำบันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ
ของพนักงานองค์การริหารส่วนต�ำบลแต่ละคนไว้ อย่างเช่น      
วันเกิด วันแต่งงาน วันรับปริญญาหรือวันส�ำคัญอื่นๆ ในชีวิต
เพื่อแสดงความยินดี หรือจัดกิจกรรมฉลองเล็กๆ น้อยๆ ให้กับ
พนักงานทุกๆระดับไม่ว่าจะอยู่ต�ำแหน่งไหน

NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

ดั ง ที่ ก ล่ า วมาจะช่ ว ยลดช่ อ งว่ า งและละลาย
พฤติกรรมในองค์กรได้ดี ซึ่งจะน�ำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ทัง้ ในเรือ่ งงาน ส่วนตัว และเกิดสัมพันธภาพทีด่ กี อ่ กันในองค์กร
การให้เกียรติกนั และท�ำงานร่วมกันโดยมีพนื้ ฐานของความเป็น
พี่น้องกัน ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันมีความรู้สึกอยากจะร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
งานน�ำไปสู่การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
2.3 ควรมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เป็ น กรณี ศึ ก ษา       
(case study) ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล              
ได้ศึกษาถึงความส�ำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เพือ่ น�ำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ
ในอนาคตเพราะ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นต้อง
อาศัยผู้รับผิดชอบซึ่งก็คือพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล      
ที่จะต้องมีความสามารถตรงกับทักษะ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ เนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
แต่ ล ะแห่ ง ประสบปั ญ หาการขาดบุ ค ลากรและมี บุ ค ลากร           
ในองค์กรน้อย รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะของการ      
โอนย้าย ยิ่งถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆอาจท�ำให้       
เสียเวลาในการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ท�ำให้งาน
ออกมาล้าช้า ยากต่อการที่จะท�ำให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งจุดนี้เองส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
ความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงาน การรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะ
บุคลากรที่เคยมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในด้านนั้นๆ
2.4 องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรมีการจัดอบรม
การปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบของการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร    
(work shop) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีส่วนร่วม ในการคิดและตัดสินใจร่วมกัน การจัดกิจกรรมนี้       
จะสร้ า งความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ                    
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต ่ อ กั น          
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการปฏิบัติ
งานและ การอยู่ร่วมกัน
2.5 เมือ่ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผูป้ ระเมิน
เองควรมีการประเมินอย่างโปร่งใสและให้ผู้ถูกประเมินได้รับรู้
รับทราบเพื่อจะได้น�ำจุดบกพร่องมาพัฒนาตนเองต่อไป
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ประเด็นด้านประชากรควรมีการวิเคราะห์         
รูปแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลประเทศและท� ำ การวิ เ คราะห์      
เปรียบเทียบเป็นรายภาคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นในบริบท
ของแต่ละภาคที่แตกต่างกัน
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3.2 ประเด็นด้านตัวแปรผลจากการวิจัยที่บ่งชี้ว่า
มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล 7 ตัวแปร ดังนั้นผู้ที่
สนใจจึงควรจะศึกษาตัวแปรอื่นๆทีค่ าดว่าจะมีผลต่อการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บล ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ด้ รู ป แบบใหม่ ใ นการเสริ ม สร้ า ง          
พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร                 
ส่วนต�ำบล
3.3 ประเด็นด้านเทคนิคการวิจัย
3.3.1 ควรมีการน�ำรูปแบบการเสริมสร้างพลัง
อ� ำ นาจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร                 
ส่วนต�ำบลทีผ่ วู้ จิ ยั เสนอไปทดลองใช้และพัฒนาเครือ่ งมือในการ
วัดพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
3.3.2 ควรมีการวิเคราะห์รูปแบบเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร      
ส่ ว นต� ำ บลประเทศและท� ำการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเป็ น         
รายภาคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นในบริบทของแต่ละภาค                     
ที่แตกต่างกัน
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