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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครู 
และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ครูสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 340 คน โดยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยแบบสอบถามการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .994 และ แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของครู มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .993 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า       
1) การเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ                   
( x = 3.88,SD=0.92) รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับ ( x = 3.87, s.d.=0.96) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการได้รับทรัพยากร ( x = 3.49, SD=1.05) 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครู โดยรวม ( x = 4.09, 
SD=0.96) และรายข้ออยู่ในระดับมาก และ 3) การเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านการได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับความ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ มี
อิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   มีอิทธิพลทางลบ 
และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มีอิทธิพลทางบวก โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถ ร่วมกันก าหนดค่า
ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรของครูได้ประมาณร้อยละ 52   
ค าส าคัญ: มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู, ความผูกพันต่อองค์กรของครู 
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Abstract 
               The purposes of this research were to study 1) the dimensions of teacher empowerment, 
2) the teachers’ organizational engagement, and 3) the relationship between dimensions of teacher 
empowerment and teachers’ organizational engagement. By stratified random sampling, there were 
340 teachers under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 being 
included in this study. The research instrument were five-rating scale questionnaires for the 
dimensions of teacher empowerment with the reliability at .994 and for the teachers’ organizational 
engagement with the reliability at .993. The statistical tools used for data analysis were mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis and stepwise 
regression analysis. The results indicates that: 1) the highest mean of the dimensions of teacher 
empowerment was found in the ability to gain skills ( = 3.88, SD=0.92), followed by the opportunities 
to be praised and accepted ( = 3.87, SD=0.96). The lowest mean was found in the acquisition of the 
resources ( = 3.49, SD=1.05); 2) for overall and each aspect, the teachers’ organizational engagement 
was shown to be at a high level ( = 4.09, SD=0.96); and 3) the dimensions of teacher empowerment, 
including acquisition of the resources, support and promotion, information, growth in career path, 
ability to gain the skills, opportunities for being praised and accepted, were altogether could 
influence the teachers’ organizational engagement. However, when selecting the variables that had 
the highest influence on  teachers’ organizational engagement,  there were 3 variables, including the 
ability to gain the skills that could maximally and positively influence, followed by the growth in 
career path that had negative influence, and, finally, the opportunities to be praised and accepted 
that had positive influence. These 3 variables could determine approximately 52% of the variation in 
teachers’ organizational engagement.      
Keywords: teacher empowerment, organizational sense of belonging of teachers 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     แนวคิดการเสริมสรา้งพลังอ านาจถูกน ามาประยุกตใ์ช้
อย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะการเสริมสร้างพลัง
อ านาจเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลมีความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย [1] ส าหรับองค์กรทางการศึกษาแนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจได้ถูกน ามาใช้ เช่น ในสถานศึกษา
เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาด้วย
การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นั ก เ รี ยน เนื่ อ งจากครู เป็นบุ คลากรกลุ่ มหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญต่อการด าเนินการจัดการศึกษาและควรได้รับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจ เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และบริหารจัดการสถานศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน [2] ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กร
ของคานเตอร์ (Kanter’s theory of organization 

empowerment) เป็นทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในองค์กรที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในทุกองค์กร 
ประกอบด้วย การได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
การได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ การ
ได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ [3] ซึ่งผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ส าคัญในการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้กับครู 
ซึ่งผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานนั้นท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร (Organization engagement) 
และมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพึง
พอใจในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการท างานอันส่งผลต่อคุณภาพในการท างาน 
ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ [4] 
 ความผู กพันต่ อองค์ ก รมี ค วามส าคัญกั บกา ร
ด าเนินงานขององค์กรปัจจุบันเนื่องจากพนักงานที่ผูกพัน
และทุ่มเทให้กับองค์กรจะช่วยให้องค์กรด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์กร โดยความ
ผูกพันกับองค์กรมีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน 



ARU Research Journal, Vol.5, No.3, September 2018                                                                                          33 
 

ผลิตภาพ และคุณภาพของผลงาน ที่ส าคัญความผูกพัน
กับองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อ
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า [5] 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมพลังอ านาจครู และสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีผู้วิจัยการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไว้
อย่างชัดเจน ส่วนความผูกพันต่อองค์กร จากงานวิจัยของ 
พสิษฐ์  รติสกุลดิลก [6] พบว่า ความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับมาก  แต่อย่างไรก็
ตามแต่ละปีก็มีครูขอย้ายหลายอัตรา และเมื่อลาเพื่อ
ศึกษาต่อ แล้วไม่กลับมาสอนในสถานศึกษาต้นสังกัด  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู กับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เพื่ อน าผลการวิ จั ยที่ ไ ด้ เป็ นแนวทางให้ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาเสริมสร้างพลังอ านาจครู ซึ่งจะท าให้ครูเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรอันจะน าไปสู่ความทุ่มเทในงาน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ประสิทธิภาพของ
การท างาน ความพึงพอใจในงาน การช่วยลดอัตราการ
ลาออก การขาดงาน และเพิ่มความคงอยู่ในองค์กรเพื่อ
ร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษามิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

     2.2 เพื่ อศึ กษาความผู กพันต่ อองค์ ก รของครู     
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.3 เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู มี 6 ตัวแปร คือ 1) ด้านการได้รับทรัพยากร 2) ด้าน
การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 3) ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 4) ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
ก า ร ง าน  5 )  ด้ านกา ร ได้ รั บคว าม เพิ่ มพู นทั กษะ
ความสามารถ และ 6) ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย
และการยอมรับ   
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรของครู  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจครู  ด้านการได้รับ
ทรัพยากร  ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ ตามทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
องค์กรของคานเตอร์  (Kanter) (อ้างถึงใน อารีย์วรรณ  
อ่วมตานี) [3] และ กรอบแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร
ของครู ตามแนวคิดของ สเตียร์ [7] มาว์เดย์ และคณะ 
[8] และพอร์ทเตอร์ และ ลอว์เลอร์ [9] แสดงดังรูปที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.สมมุติฐานการวิจัย  
     มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ในด้านการได้รับ
ทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของครู 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 2,239 คน [10] 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 340 คน ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน  [11] 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) โดยแบ่งตามอ าเภอ แล้วแบ่งจ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างออกตามจ านวนกลุ่มของประชากรโดยใช้สัดส่วน
ของประชากรแต่ละกลุ่ม แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย 
(Simple random sampling)   
  
6.2เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้ 

ด้านการได้รับทรัพยากร (X1) 1 

ความผูกพันต่อองค์กรของครู (Y) 

ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม (X2) 2 

ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร (X3) 3 

ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
(X4) 4 

ด้านการได้รับความเพ่ิมพูนทักษะ
ความสามารถ (X5) 5 

ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ 

การยอมรับ (X6) 6 

มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 
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     6.2.1 แบบสอบถามมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 
จ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการได้รับทรัพยากร 
จ านวน 6 ข้อ ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
จ านวน 12 ข้อ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 7 
ข้อ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จ านวน 
5 ข้อ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
จ านวน 6 ข้อ และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective congruence : IOC) อยู่
ระหว่าง 0.8 -1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.994 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
     6.2.2 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของครู
จ านวน 32 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 
และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.993 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จ่า
หน้าซองถึ งผู้ วิ จั ย  เพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ง
แบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา จ านวน 
340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู และ ความผูกพันต่อองค์กรของครูโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
     6.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product - 
moment correlation coefficient), การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
regression analysis)  
  
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการได้รับความ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ ( = 3.88 , s.d.=0.92) 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย และการ
ยอมรับ ( = 3.87, s.d.=0.96)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการได้รับทรัพยากร ( = 3.49, s.d.=1.05)  
7.2 ความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ท่านใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้
สถานศึกษาแห่งนี้ประสบความส าเร็จ รองลงมา คือ ท่าน
คิดว่าปัญหาของสถานศึกษาคือปัญหาของท่าน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านคิดว่าเป้าหมายของสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
     7.3 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านการได้รับ
ทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมอีิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมาก
ที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน มีอิทธิพลทางลบ และด้านการได้รับการยกย่อง
ชมเชยและการยอมรับ มีอิทธิพลทางบวก โดยตัวแปรทั้ง 
3 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดความผันแปรของความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูได้ประมาณร้อยละ 52 ส่วนด้าน
การได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่มีอิทธิพลหรือไม่
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สามารถอธิบายค่าความผันแปรของความผูกพันต่อ
องค์กรของครูได้ 
8. อภิปรายผล 
     8.1 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ
ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มี
ค่าเฉลี่ยยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการได้รับทรัพยากร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการ
ยอมรับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการได้รับ
ทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุหลาบ  บึงไสย์ 
[12] เรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า 
ครูมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจครู อยู่ในระดับมาก 
โดยครูมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจในข้อ ผู้บริหาร
สนับสนุนให้สามารถจัดซื้อเครื่องมือ เครื่ องใช้ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จ าเป็นได้ และ
ผู้บริหารจัดสรรครู ในโรงเรียนให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังจะเห็นได้
จากการก าหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา
ระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรคผ์ลงานแบบ
มืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมพลังอ านาจครู 
ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ซึ่งการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครูมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งครู ทีมงาน สถานศึกษา และชุมชน ซึ่ง
ต่างมีส่วนในการช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุ

ตามจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ เกิดสัมฤทธิผลตามที่คาดหวัง  
     8.2  ความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 โดยรวม และรายข้อ มีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชุม  บ ารุงจิตร์ [13] เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบว่า ครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก มีความผูกพันต่อ
โรง เ รี ยน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับมาก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก วิชาชีพครูเป็นงานที่มีเกียรติ และเป็นงานที่
สร้างคนให้กับสังคม ครู คือ บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพ
ในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการ
อ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการด าเนินชีวิต ครู
ส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีกับอาชีพของตน ครูทุก
คนจึงพร้อมที่จะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วย
ความตั้ งใจเพื่อ ช่วยให้สถานศึกษาของตนประสบ
ความส าเร็จ เต็มใจปฏิบัติงานทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย 
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
อาชีพครูยังเป็นอาชีพท่ี สามารถปฏิบัติงานได้เกษียณอายุ
ราชการ ท าให้ครูเกิดความมั่นคงในหน้าที่การงาน มี
ความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท างานให้สถานศึกษา 
เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากการท างานไม่รู้สึกท้อแท้ ท าให้
ความผูกพันต่อองค์กรของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า การเสริมสร้างพลัง
อ านาจครู ด้านการได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับ
ความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และด้านการได้รับการ
ยกย่องชมเชยและการยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากท่ีสุด ปรากฏ
ว่าได้ตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของครูมากที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถ มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพล
ทางบวก รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
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หน้าที่การงาน มีอิทธิพลทางลบ ทั้งนี้เนื่องจากครูทุกคน
ย่อมต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และใน
บางครั้งความก้าวหน้าที่ในหน้าที่การงานท าให้ครูต้อง
ย้ายออกไปอยู่ ในสถานศึกษาที่ ใหญ่กว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมครูทุกคน แต่ก็ควรจัด
โครงสร้างองค์การที่ครูสามารถท างานแทนกันได้
ตลอดเวลา เพื่อการด าเนินงานที่ราบรื่น และต่อเนื่อง 
และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มี
อิทธิพลทางบวก สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ  
แก้วมณี [4] กล่าวว่า ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานนั้นท าให้ เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพึงพอใจ
ในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างานอันส่งผลต่อคุณภาพในการท างาน ท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จ เมื่อบุคคลได้รับการเสริม
พลังในการท างานแล้วจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมขององค์กร จะแสดงถึงการมีขวัญและก าลังใจ
สูงขึ้น 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู พบว่า ด้านการได้รับทรัพยากร มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
ครู ถ้ามีงบประมาณไม่เพียงพอควรระดมความช่วยเหลือ
จากชุมชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ ส่วนการ
มอบหมายงานผู้บริหารควรมอบหมายงานให้บุคลากร
ตรงตามความรู้ ความสามารถ โดยจัดประชุมครูก่อนท่ีจะ
มอบหมายงาน 
     9.1.2 ความผูกพันต่อองค์กรของครู ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ท่านคิดว่าเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่
ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูควรก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ร่วมกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการ

ประชุมระดมความคิดจากครู และให้ความส าคัญกับ
ความคิดเห็นของครูทุกคน 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัญหา และการแก้ปัญหา การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ด้านการได้รับทรัพยากรของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเช่ือมั่น ยอมรับในเป้าหมาย และ
ค่านิยมขององค์กร ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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