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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทางจิต ด้าน
การรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจของพนักงาน
การเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและ
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจของพนักงานการเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 3) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของพนักงานการเงิน  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 16 คน 
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถใน
ตนเอง  การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า ก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่า
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 แต่ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างพลังอ านาจ, คุณลักษณะทางจิต, ทักษะการคิด 
 
 

Abstract 
                This quasi-experimental research aimed to 1) compare the scores of mental attributes, 
self-efficacy and self-esteem, before and after the empowerment of private hospital’s financial staff, 
2) compare the scores of thinking skills, the ability to solve problems, before and after the 
empowerment of such staff, 3) compare the performance, the issues of adverse events and the 
complaints and suggestions for improvement, before and after empowerment of such staff. The 
samples consisted of 16 financial officers of a private hospital in the year 2017. The instruments were 
the questionnaire for evaluations of mental attributes, self-efficacy, and self-esteem as well as 
thinking and problem solving skills. The empowerment program used in  this study was developed 
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by the researcher. Data acquired from this study were analyzed by using Dependent t-test. The 
results found that, after empowerment, the staff’s self-efficacy, self-esteem and ability to solve the 
problem were shown to be higher than that before the empowerment at the statistical significance 
of .01. Moreover, after empowerment, the issue of adverse events was found to be lower than that 
before the empowerment at the statistical significance of .01., and the complaints and suggestions 
for improvement were also shown to be lower than that before the empowerment, but not 
statistically significant at .01. 
Keywords: Empowerment, Mental Properties, Thinking Skills 
 
1. บทน า 
     องค์กรจะประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน  
พนักงานสามารถใช้ประสบการณ์และแสดงศักยภาพใน
การท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ จึงเป็นความท้าทายความสามารถของหัวหน้างานใน
การดึงเอาศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่น าขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ Chandler 
อ้างถึงใน กษิดตา พานทอง [1] ท่ีกล่าวว่า การที่บุคคลจะ
สามารถเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยภายในและภายนอกบุคคล ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ และการตัดสินใจ  
ปัจจัยภายในต่างๆ นี้มีอิทธิพลอย่างสูงในการช่วยให้
บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มั่นใจ
ในความสามารถของตนว่าจะท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ 
     การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของกิบสัน
Gibson อ้างถึงใน กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ 
สุภาดา เจริญสวัสดิ์ [2] เป็นกระบวนการทางสังคม การ
แสดงการยอมรับและช่ืนชมการส่งเสริมรวมถึงจะช่วยให้
บุคคลได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตลอดจน
พัฒนาความ สามารถของตนเองในการตอบสนองความ
ต้องการ การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และการแสวงหา
และการใช้ทรัพยากรหรือแหล่งประโยชน์ ควบคุมควบคุม
สถานการณ์ในชีวิตของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึก
เช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจและควบคุม
ความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง 2) การ

สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง และ 4) การคงไว้ซึ่ง
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  
     ผู้วิจัยในฐานะเป็นหัวหน้าแผนกการเงินสังเกตว่า 
ปัญหาของการท างาน คือ พนักงานขาดประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงาน พนักงานรับรู้ว่าตนขาดความ สามารถมี
ภาระงานเพิ่มขึ้น มีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการ
ท างานที่มีภาระงานมากขึ้น ท าให้พนักงานสูญเสียพลัง
อ านาจในตัว ไม่เห็นคุณค่าใน งานของตัวเอง ไม่กล้า
ตัดสินใจ ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาและ
แก้ปัญหา ไม่ ทั นต่ อ เหตุ การณ์  ส่ งผล ให้ ง าน ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ท าให้งานของ
แผนกไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร  เนื่องจากได้รับ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และใบรับความคิดเห็นทั้ง
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอก ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ 
ของพนักงานควรได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ  ซึ่ง
น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหา และส่งผลต่อ
คุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลการปฏิบัติงาน 
ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดศักยภาพ และ
สามารถท างานได้เต็มความ สามารถ  ผลที่ได้จากการ
วิจัยนี้จะช่วยให้งานของแผนกการเงินมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทางจิตของ
พนักงานการเงิน ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 
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     2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดของ
พนักงานการเงินด้านความสามารถในการแก้ปัญหาก่อน
และหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเงิน ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และด้านข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
     3.1 คะแนนคุณลักษณะทางจิตของพนักงานการเงิน
ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเองหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า 
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     3.2 คะแนนทักษะการคิดของพนักงานการเงิน ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่า ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     3.3 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานการเงิน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-
experimental research) ชนิดกลุ่มเดียว โดยวัดก่อน
และหลังการทดลอง (one group pretest - posttest 
design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงาน
การเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมาใน ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 18 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 16  คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกนเลือกมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี ้
     4.1 ก่อนลงมือทดลองน าแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 
2 ตอน  ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทางจิต แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 คือ การรับรู้
ความสามารถในตนเอง โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม  วัดการรับรู้ความสามารถในตนเองมีค่า
เท่ากับ .76  ด้านที่ 2 คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  โดยมี
ค่าความเช่ือมั่นของแบบ สอบถาม  วัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองมีค่าเท่ากับ .84  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
การคิด ของพนักงานการเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครราชสีมา มี 1 ด้านคือ คือ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบ สอบถาม  
วัดความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเท่ากับ .91  เก็บ
ข้อมูลก่อนการทดลองกับพนักงานการเงินโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง พร้อมกับผลการปฏิบัติงานด้านเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงของลูกค้า จากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 2560 
     4.2 ขั้นทดลอง ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน 
การเสริมสร้างพลังอ านาจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์
มาจากแนวคิด / ทฤษฏีการเสริมสร้างพลังอ านาจของกิบ
สัน อ้างถึงใน กิตติยาภรณ์   โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ สุภา
ดา เจริญสวัสดิ์ [2] 4 ขั้นตอน โดยการจัดกิจกรรมเดี่ยว
และกิจกรรมกลุ่มให้กับพนักงานการเงินโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 7 กิจกรรม ใช้เวลา  7 
สัปดาห์ ๆ แบ่งเป็นกิจกรรมเดี่ยว 8 ช่ัวโมง กิจกรรมกลุ่ม 
52 ช่ัวโมง  รวมทั้งสิ้น 60 ช่ัวโมง โดยเลือกช่วงเวลาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2560 บันทึกการติดตามงานโดยมีการก าหนด
ระยะเวลาและมีการติดตามงานกับพนักงานตามแผนที่มี
การนัดหมายไว้   
     4.3 หลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยน า
แบบสอบถาม  เ ก็ บ ข้ อมู ล ขอ งพนั ก ง านกา ร เ งิ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และดูบันทึกการติดตามงาน
กับพนักงานตามแผนที่มีการนัดหมายไว้ พร้อมดูการ
บันทึกในแบบฟอร์มก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพื่อดู
ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     4.4 ผู้วิจัยน าแบบประเมินมาบันทึกข้อมูลลงรหัสและ
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  แล้วน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
5. ผลการวิจัย 
     5.1 คะแนนคุณลักษณะทางจิตของพนักงานการเงิน 
ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
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คุณค่าในตนเอง หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
     5.2 คะแนนทักษะการคิด ของพนักงานการเงิน ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     5.3 ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงิน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ  .01 และด้ านข้อร้ อง เ รี ยนแล ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคณุค่าใน
ตนเอง  ก่อนและหลังการเสริมสรา้งพลังอ านาจ 

คุณลักษณะทางจิต 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง  

40.134
1.06 

4.79 
4.92 

49.00 
46.50 

3.01 
3.56 

-8.25* 
-4.91* 

15 
15 

.01 

.01 
 
     จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้
ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และหลังการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ พบว่า คะแนนการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

และคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ของพนักงานการเงิน 
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ก่อนและหลังการเสรมิสร้างพลัง
อ านาจ 

ทักษะการคิด 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 49.69 6.44 58.63 5.10 -6.04* 15 .01 
 
     จากตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐานของคะแนนทักษะการคิด  ด้านความ สามารถ
ในการแก้ปัญหา  ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และ
หลังการเสริมสร้างพลัง  อ านาจ พบว่า คะแนน

ความสามารถในการแก้ปัญหาของพนักงานการเงิน หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน  ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ  

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 11.25 5.55 8.81 4.53 4.27 15 .01 
2. ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง .25 .77 .06 .25 1.37 15 .18 

     จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนผลการปฏิบัติงาน ด้านเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์  และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  และหลัง
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การการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่า ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการเงิน ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนด้านข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
6. การอภิปรายผล 
     6.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อคุณลักษณะ
ทางจิต ของพนักงานการเงิน มี 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
รับรู้ความสามารถในตนเอง หลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่า ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน  
ผลที่พบนี้สามารถอธิบายได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในตนเอง เนื่องจาก
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ 
จากกิจกรรมการเปิดใจรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ซักถามข้อสงสัยหรือประเด็นที่สนใจ ผู้วิจัย
แสดงความเอาใจใส่  การให้ค าแนะน า ช่วยสอนงาน โดย
พนักงานได้เล่าถึงประสบการณ์ในการท างานของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร งานที่ได้รับมอบหมายมีความส าคัญ
อย่างไรต่อระบบงานพนักงานสามารถค้นหาปัญหาและ
ค้นหาวิธีการบริหารจัดการการท างานของตนเองได้  มี
การวางแผนในการท างานเพื่อให้งานเสร็จตามเวลา ซึ่ง
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่ออีกว่า การที่พนักงานได้
แจ้งปัญหาต่างๆ และร่วมแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมใน
องค์กร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  ท าให้มีความเช่ือมั่น
ในตนเองและรับรู้ว่าตนมีความสามารถท่ีจะท างานได้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่สามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลของงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้อง
กับสมรัชนาฏ ฦาชา และคณะ [3] การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ านาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการท าบัญชี
ของนักบัญชี แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเสริมพลัง
อ านาจมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มสมรรถนะด้านบัญชี
ให้กับผู้เข้าอบรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้นนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ที่เกิดจากการ
แก้ปัญหาในงานของตนอย่างแท้จริงซึ่งจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท างาน  โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ท างานจะเป็นตัวก าหนดว่าจะต้องเรียนรู้โดยตรงผ่าน
กระบวนการท างาน จ าลองสถานการณ์ ในการเรียนรู้
และยังมีกิจกรรมจากการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนั้น ได้จัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ได้เห็น
คุณค่าในตนเอง และเช่ือในความสามารถของตนเอง เมื่อ
เกิดความเช่ือมั่นในตนเองแล้ว ก็จะท าให้ผู้เข้าอบรมมี
พลังในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่านักบัญชี
ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านบัญชีหลังฝึก 
อบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ของพนักงาน
การเงิน หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า ก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่พบนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เนื่องจากพนักงานยอมรับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อน ามาพัฒนางาน
ขององค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่าต่อ
องค์กร มีความรู้สึกว่างานที่ตนเองได้รับมอบหมายมี
ความส าคัญต่อองค์กรสามารถท างานของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความความตั้งใจและมีประสิทธิภาพมีการ
วางแผนในการท างานเพื่อให้งานเสร็จตามเวลามีความ
พร้อมในการท างาน มีก าลังใจในการท างาน ซึ่งพนักงาน
เห็นว่าตนเองมีคุณค่า และมีความภาคภูมิใจที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึง่ผลของงานวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับสุนทร โสภณอัมพรเสนีย์ [4] ที่ได้ศึกษาถึง
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
โดยกระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจ บ้านหนองพลวง 
ต าบลหนองพลวง  อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า
ต่อบุตรหลาน  ได้แสดงความสามารถในการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองได้ กล้าแสดง
ความคิดเห็นและกล้าแสดงออก มีความคล่องแคล่วใน
การท างานของตนเอง  และรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งการรับรู้พลังอ านาจของตนเองและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนองของผู้สูงอายุ ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง หลังด าเนินการและก่อนด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     6.2 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อทักษะการคิด
ของพนักงานการเงินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่ได้นี้อธิบายได้ว่า การ
เสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากเมื่อพนักงานได้การเสริมสร้างพลังอ านาจ
คุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง
และการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วผลจากการเสริมสร้าง
พลังอ านาจได้ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
พนักงาน  ซึ่งพนักงานสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา
และมีวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองเมื่อพบปัญหาพนักงาน
สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและพนักงานมี
ความสามารถในการกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง  ซึ่งผลของ
งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับชนิษฎา สุรเดชาวุธ และคณะ 
[5] ที่ได้ศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วย
เบาหวานแบบรายบุคคล  พบว่า กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการเรียนรู้โดย
ผู้ป่วยสามารถทบทวนสาเหตุของปัญหาและประเมินผล
การปฏิบัติของวิธีการต่างๆ ที่ เคยกระท ามาเล่าถึง
ประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมา  และมีความมั่นใจใน
การแก้ปัญหาสุขภาพตนเองโดยรวมแล้ว กระบวนการที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การรับรู้ปัญหาของ
ผู้ป่วย การแสวงหาข้อมูล การตระหนักและยอมรับ
ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การระบุแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ขั้นตอนและกระบวนการตามแนวทางการเสริมสร้างพลัง
อ านาจเกิดขึ้นครบทุกข้ันและกระบวนการ แม้จะแตกต่าง
กันในผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อสามารถสนับสนุนให้ผู้ป่วย
ตระหนักและยอมรับปัญหาได้ ผู้ป่วยจะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วย
ตนเอง 
     6.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมี 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อน
การเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่ได้นี้อธิบายได้ว่า 
การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเมื่อพนักงานได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
แล้วส่งผลให้พนักงานรับรู้ความสามารถในตนเองและเห็น
คุณค่าในตนเอง แล้วพนักงานเกิดความมุ่งมั่น เกิดความ
มั่นใจ ท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อ
การปฎิบัติงาน คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแสนะในการปรับปรุงลดลง ซึ่งได้

น าจ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาเปรียบเทียบก่อน
และหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งผลของงานวิจัยครั้ง
นี้  และยั งสอดคล้องกับวริทย์ศา แสงไพบูลย์  [6 ] 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลและการเสริมสร้าง
พลังอ านาจกับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในงาน  กับความสามารถในการปฏิบัติด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข  
สืบเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญใน
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้น การได้
เรียนรู้การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ การ
ได้เรียนรู้และทักษะการเป็นผู้น าชุมชน  พบว่า การได้รับ
การเสริมพลังอ านาจในงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ
คุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.001 ส าหรับ 2) ด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มีนัย ส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลที่พบนี้ไม่สอด คล้องกับสมมุติฐาน แต่
อย่ า ง ไรก็ตาม ถ้ าดู จากจ านวนข้อร้ อง เ รี ยนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลดลง แต่ลดลงยังไม่มาก
พอที่จะมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.18) ผลที่ได้นี้อธิบายได้
ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในการวิจัยในครั้งนี้ อาจมี
เวลาการเสริมสร้างพลังอ านาจและการเก็บข้อมูลการรับ
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจาก
ผู้รับบริการที่สั้น เพราะผู้รับบริการที่มารับการรักษาบาง
คนมาบ่อยครั้ง แต่บางคนก็มาไม่บ่อย ดังนั้น การพบเห็น
อะไรที่จะเสนอแนะได้  คงต้องใช้เวลานานอย่างน้อยก็
ต้องดูเวลาประมาณ 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ผลการท างานของ
พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บการ เส ริ มสร้ า งพลั งอ านาจ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ส่งผลเป็นที่ประจักษ์ท่ีจะท าให้ข้อร้องเรียน
ลดลง  ดังนั้น ผู้วิจัยเช่ือว่าถ้าได้ยืดเวลาในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจและการเก็บข้อมูลให้นานกว่านี้  ก็น่าจะได้ผล
เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนที่ว่าผลการวิจัยนี้จะไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของใครนั้นยังไม่สามารถหามา
สนับสนุนได้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
     7.1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้กิจกรรมเดี่ยว
และกิจกรรมกลุ่มของพนักงานการเงินโดยใช้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ สามารถส่งผลต่อคุณลักษณะทาง
จิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลการปฏิบัติ งาน ด้านเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ของพนักงานการเงินได้  
     7.1.2 ควรจัดท าคู่มือในการใช้กิจกรรมการเสริม 
สร้างพลังอ านาจเพื่อให้สามารถเป็นแนวทางให้หัวหน้า
น าไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพลังอ านาจ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     7.2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรได้ศึกษาการติดตามผล
ในระยะยาวเพื่อดูความคงทนและใช้กิจกรรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจที่มีต่อการรับรู้ความสามารถในตน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และผลการปฏิบัติงาของพนักงานการเงินอย่างน้อย 3 
เดือน เพื่อติดตามผลของการเปลี่ยนแปลง การใช้
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มจากผลการวิจัยพบว่า 
ด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจน้อยกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลที่
พบนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผู้วิจัยเสนอให้การวิจัย
ครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้นาน 
มากขึ้น และวัดดูเป็นระยะว่าระยะเวลานานเท่าใด  ที่ข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลดลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
     7.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าการเสริมสร้างพลัง
อ านาจตามแนวคิดของกิบสัน ส่งผลต่อคุณลักษณะทาง
จิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอ และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความ สามารถในการ
แก้ปัญหา และผลการปฏิบัติงาน ด้านเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ดังนั้น ควรมีการน ากิจกรรมไปใช้วิจัยกับ
พนักงานแผนกอื่นๆ เพื่อจะได้เสริมสร้างพลังอ านาจของ
พนักงานขององค์การต่อไป 
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