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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจ  ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงาน  และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการเสริมพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาลเมืองแมสอด  ปการศึกษา 2551 จํานวน 163  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
การเสริมสรางพลังอํานาจและแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถิติที่ใชคือสถิติพื้นฐานการแจกแจง
ความถี่  การหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( µ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัย
พบวา การศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแมสอดสรุปผลโดย
ภาพรวมไดวาการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  การศึกษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  สรุปผลไดวามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  การศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมพลังอํานาจกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  สรุปในภาพรวมไดวา การ
เสริมสรางพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูมีความสัมพันธกัน ในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 
คําสําคัญ :  การเสริมสรางพลังอํานาจ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 

 The purpose of this research were to study the empowerment, to study the performance 
standard and to study the relationship between the empowerment and the performance standard of 
teachers in schools under the office of Maesot municipality.  The respondents were consisted of 163 
teachers in 2008 school year in schools under the office of Maesot municipality.  The instruments used 
for data collection by questionnaire for empowerment and performance standard of teachers.  The 
analyzed used frequencies, percentage, means, standard deviation and coefficient analysis.  The 
research findings were as follows.  The empowerment of teachers in schools under the office of Maesot 
municipality was at a high level.  The performance standard of teachers in schools under the office of 
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Maesot municipality was at a high level.  The relationship between the empowerment and the 
performance standard of teachers in schools under the office of Maesot municipality was in positive and 
consequence on 0.01 levels. 
 
Keywords : empowerment, performance standard 
E-mail : sriratsurin@gmail.com 
 

บทนํา 
 ในปจจุบัน  ประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากขึ้นในหลายดาน มิติการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ไดสะทอนระบบสังคมไทย
หลายประการที่มีผลกระทบตอคนไทย  คือสังคมแหงการเรียนรู  ตลอดจนมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาให
มีการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียนมากขึ้น และปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ คือ
โรงเรียนนั้นตองมีสภาพแวดลอมที่มีความรวมมือกันจากผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย ตองมีสิ่งที่
เอื้ออํานวยความสะดวกแกคณะทีมงานที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานตามหนาที ่ รวมทั้งมีทักษะในการแกปญหารวมกัน  
การสรางวิสัยทัศน  การกําหนดพันธกิจ และการรวมมือในการกําหนดแผนงาน ตางๆ ของโรงเรียน การศึกษาเปน
ปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใหมีชีวิตที่ดีขึ้น ชวยเสริมสรางความรู 
ความสามารถ ความคิด ทักษะและเจตคติสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหา การศึกษาจึงจําเปนสําหรับ
มนุษยโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาควรมีการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากที่สุด ผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาบุคคล  พลเมืองใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมคือครแูละการที่จะทําใหครูทําหนาที่ไดอยางเขมแข็งจริงจัง ครตูองมีพลังอํานาจในการ
ปฏิบัติงาน ครูตองไดรับการสนับสนุนปจจัยและกระบวนการที่ชวยเสรมิสรางพลังอํานาจในการปฏิบตัิงานที่สามารถ
ทําใหครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ไดแก 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 12 มาตรฐาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ประกอบดวย
จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพจรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
และจรรยาบรรณตอสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2548 : 4)  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการเสริมสราง
พลังอํานาจและมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานคร ู ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพตอไป 

 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

 กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก  พนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอดที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูในปการศึกษา 2551 จํานวน 163 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับ
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ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองแมสอด ประกอบดวย 3 ตอน  คือ  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามการเสริมสรางพลัง
อํานาจของพนักงานครูในสถานศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูใน
สถานศึกษาผูวิจัยไดใช มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2548 : 6- 11) เปนแนวทางสรางแบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมขอมลู โดยขอหนังสือถึงผูอํานวยการกองการศึกษา 
เพื่อแนะนําตนเอง ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สงแบบสอบถามพรอมหนังสือแจงขอความรวมมือใน
การวิจัยดวยตนเอง และ นัดวัน เวลาที่จะขอรับแบบสอบถามคืน และนําแบบสอบถามที่รับกลับคืน มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ เพื่อนําไปวิเคราะห ตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหตามระเบียบวิธีการ
ทางสถิต ิ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จําแนกเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑและหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาการเสริมสรางพลงัอํานาจของพนักงานครูในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการไดรับอํานาจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานการไดรับโอกาสมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง   
 
ตารางที่  1     คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานคร ูใน 
                   สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  ในภาพรวมและรายดาน 
 

ขอ การเสริมสรางพลังอํานาจ µ  σ  ระดับ 
1. 
2. 

การไดรับอํานาจ 
การไดรับโอกาส 

3.69 
3.43 

0.40 
0.51 

มาก 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.56 0.42 มาก 
 

 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแยกประเด็นการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานครูในสถานศึกษา
ออกเปนดานตางๆ ดังนี ้
  1.1  ดานการไดรับอํานาจ 
   1.1.1  การไดรับทรัพยากร เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษาของทานไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน มีวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ 
เครื่องใชและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอตอการปฏิบัติงานและพรอมใชอยูเสมอ 
   1.1.2  การไดรับการสงเสริมสนับสนุน เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  ไดแก สถานศึกษาของทานมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนลาย
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ลักษณอักษร ผูบริหารใหความสนใจและสงเสริมใหทานไดพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอนาคต และ ทาน
ไดรับการสงเสริมใหตัดสินใจแกปญหาขณะปฏิบตัิงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง   

   1.1.3  การไดรับขาวสาร เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก ไดแก ใน
สถานศึกษาของทานมีการประชุมประจําเดือนเพื่อแจงขาวสารแกผูปฏิบัติงานอยูเสมอ   
 
ตารางที่  2     คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานคร ูในสถานศึกษา  

 สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  ในดานการไดรับอํานาจ 
 
ขอ การเสริมสรางพลังอํานาจดานการไดรับอํานาจ µ  σ  ระดับ 
1. 
2. 
3. 

การไดรับทรัพยากร 
การไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
การไดรับขอมูลขาวสาร 

3.73 
3.53 
3.80 

0.46 
0.50 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.40 มาก 
 
  1.2  ดานการไดรับโอกาส 
   1.2.1  ความกาวหนาในหนาที่การงานเมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก ทานไดรับผิดชอบงานที่ทาทายความสามารถของตนเอง   
   1.2.2  การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในสถานศึกษา  
   1.2.3  การยกยองชมเชยและการยอมรับ  เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก จากการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถของทานและไดรับความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
อยางเหมาะสม  สถานศึกษาของทานพิจารณาความดีความชอบตามความสามารถในการปฏิบัติงานและผลงานที่
ปรากฏ  
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางพลังอํานาจของพนักงานคร ู ในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด ในดานการไดรับโอกาส 
 
ขอ การเสริมสรางพลังอํานาจดานการไดรับโอกาส µ  σ  ระดับ 
1. 
2. 
3. 

ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ 
การยกยองชมเชยและการยอมรับ 

3.39 
3.46 
3.43 

0.58 
0.58 
0.57 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.43 0.51 ปานกลาง 
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 2.  ผลการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  
สรุปผลไดวามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา มาตรฐานดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน มาตรฐานดานการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา
ไดอยางเหมาะสมและมาตรฐานดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก  สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่  4   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรฐานการปฏบิัติงานของพนักงานคร ูในสถานศึกษา 
                   สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  
 
ขอ มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานคร ู µ  σ  ระดับ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีคร ู
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรยีน 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

3.25 
3.91 

 
3.78 
3.78 
3.50 
3.76 
3.59 
4.08 
3.97 
3.64 
3.69 
3.61 

0.63 
0.46 

 
0.46 
0.46 
0.58 
0.48 
0.61 
0.47 
0.45 
0.62 
0.48 
0.56 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.71 0.40 มาก 
 
 3.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด  สรุปในภาพรวมไดวาการเสริมสรางพลังอํานาจกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูมีความสัมพันธกันในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ไดกําหนดไว  เมื่อพิจารณาการเสริมสรางพลังอํานาจเปนรายดาน พบวา  การเสริมสรางพลัง
อํานาจในทุกดาน ไดแก  ดานการไดรับอํานาจและดานการไดรับโอกาส  มีความสัมพันธในทางบวกกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของพนักงานคร ู โดยดานการไดรับอํานาจ มีความสัมพันธกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูในระดับมากที่สุด  
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ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจกับ  มาตรฐานการ 
                    ปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองแมสอด   
 

ตัวแปร µ  σ  X1 X2 X Y 
X1  :  ดานการไดรับอํานาจ 3.69 0.40 1.00 0.69** 0.90** 0.55** 
X2  :  ดานการไดรับโอกาส 3.43 0.51  1.00 0.93** 0.50** 
X  :  การเสริมสรางพลังอํานาจ 3.56 0.42   1.00 0.57** 
Y  :  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.71 0.40    1.00 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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