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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:
1. The empowerment of teachers in schools under the office of Maesot
municipality was at a high level.
2. The performance standard of teachers in schools under the office of
Maesot municipality was at a high level.
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3. 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

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริ มสร้างพลังอํานาจ
ศึกษามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด ปี การศึกษา 2551 จํานวน 163 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามการเสริ มสร้างพลังอํานาจและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน สถิติที่ใช้คือสถิติพ้ืนฐานการแจกแจงความถี่
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด สรุ ปผลโดยภาพรวมได้วา่ การเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึกษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด สรุ ปผลได้วา่ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มพลังอํานาจกับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด สรุ ปในภาพรวมได้วา่
การเสริ มสร้างพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู มีความสัมพันธ์กนั
ในทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสํ าคัญ

: การเสริมสร้ างพลังอํานาจ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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บทนํา

ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากขึ้น
ในหลายด้าน มิติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้สะท้อนระบบสังคมไทยหลายประการที่มีผลกระทบต่อคนไทย คือสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีการปฏิรูประบบการบริ หารการศึกษาให้มีการกระจายอํานาจไปสู่โรงเรี ยน
มากขึ้น และปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการปฏิรูปโรงเรี ยนให้ประสบความสําเร็ จ คือโรงเรี ยนนั้นต้อง
มีสภาพแวดล้อมที่มีความร่ วมมือกันจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ าย ต้องมีส่ิ งที่
เอื้ออํานวยความสะดวกแก่คณะทีมงานที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมทั้งมีทกั ษะในการ
แก้ปัญหาร่ วมกัน การสร้างวิสยั ทัศน์ การกําหนดพันธกิจ และการร่ วมมือในการกําหนดแผนงาน
ต่างๆ ของโรงเรี ยน
การศึกษาเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนาคน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ให้มีชีวิตที่ดีข้ ึน ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถ ความคิด ทักษะและเจตคติ สามารถนําความรู ้
ไปใช้ในการแก้ปัญหา การศึกษาจึงจําเป็ นสําหรับมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาควรมี
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุด ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาบุคคล พลเมืองให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมคือครู และการที่จะทําให้ครู ทาํ หน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งจริ งจัง ครู ตอ้ งมีพลัง
อํานาจในการปฏิบตั ิงาน ครู ตอ้ งได้รับการสนับสนุนปัจจัยและกระบวนการที่ช่วยเสริ มสร้างพลัง
อํานาจในการปฏิบตั ิงาน ที่สามารถทําให้ครู มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ได้แก่
1)มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 2)มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน จํานวน 12 มาตรฐาน
และ 3)มาตรฐานการปฏิบตั ิตน(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่อสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2548 : 4)
ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการเสริ มสร้างพลังอํานาจและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการ
เสริ มสร้างพลังอํานาจกับมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถนํามาเป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบตั ิงาน แผนพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนการปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิภาพ
อันจะส่ งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด
2. เพื่อศึกษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด

วิธีการศึกษา

กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
แม่สอดที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นปี การศึกษา 2551 จํานวน 163 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การเสริ มสร้างพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด ประกอบด้วย 3 ตอน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบสอบถามการ
เสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษาผูว้ ิจยั ได้ใช้ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2548 : 6- 11) เป็ นแนวทางสร้างแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสื อถึงผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา เพื่อแนะนําตนเอง
ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อแจ้งขอความร่ วมมือใน
การวิจยั ด้วยตนเอง และ นัดวัน เวลาที่จะขอรับแบบสอบถามคืน และนําแบบสอบถามที่รับกลับคืน
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนําไปวิเคราะห์ ตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
และหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการศึกษาการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการได้รับอํานาจมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้าน
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การได้รับโอกาสมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แยกประเด็นการ
เสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษาออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านการได้รับอํานาจ
1.1.1 การได้รับทรัพยากร เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สถานศึกษาของท่าน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่
1.1.2 การได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สถานศึกษาของท่านมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจและส่ งเสริ มให้ท่านได้
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และ ท่านได้รับการส่ งเสริ มให้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาขณะ
ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง
1.1.3 การได้รับข่าวสาร เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ในสถานศึกษาของท่านมีการประชุมประจําเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
1.2 ด้านการได้รับโอกาส
1.2.1 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านได้รับผิดชอบงานที่ทา้ ทายความสามารถของตนเอง
1.2.2 การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของท่านเปิ ดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานศึกษา
1.2.3 การยกย่องชมเชยและการยอมรับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ จากการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถของท่านและได้รับความ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเหมาะสม สถานศึกษาของท่านพิจารณาความดีความชอบตาม
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและผลงานที่ปรากฏ
2. ผลการศึกษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด สรุ ปผลได้วา่ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
ผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมาตรฐานด้านการ
ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก สําหรับ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
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3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด สรุ ปในภาพรวมได้วา่ การเสริ มสร้าง
พลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ เมื่อพิจารณา
การเสริ มสร้างพลังอํานาจเป็ นรายด้าน พบว่า การเสริ มสร้างพลังอํานาจในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
ได้รับอํานาจและด้านการได้รับโอกาส มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานครู โดยด้านการได้รับอํานาจ มีความสัมพันธ์กบั มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู
ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจยั

การอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ จะกล่าวถึงประเด็นสําคัญที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ตามวัตถุประสงค์ แนวคิดและสมมติฐานในการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาการเสริมสร้ างพลังอํานาจของพนักงานครูในสถานศึกษา สั งกัดเทศบาล
เมืองแม่ สอด
ผลการศึกษาการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด พบว่ามีการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู โดยจําแนกเป็ นด้านการ
ได้รับอํานาจและการได้รับโอกาส ซึ่งด้านการได้รับอํานาจมีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
การได้รับทรัพยากร การได้รับข้อมูลข่าวสารและการได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุน ส่ วนด้านการ
ได้รับโอกาส มีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ
การยกย่องชมเชยและการยอมรับและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้
แยกประเด็นการอภิปรายการเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา
สาเหตุที่ทาํ ให้การเสริ มสร้างพลังอํานาจของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองแม่สอด อยูใ่ นระดับมากนั้น อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจในการส่ งเสริ มให้
พนักงานครู ได้มีอิสระในการปฏิบตั ิงานที่ตนรับผิดชอบและร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา ทําให้พนักงานครู สามารถปฏิบตั ิงานโดยผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งนิเทศอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนพยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน ผูบ้ ริ หารจึงให้ความสําคัญต่อ
พนักงานครู ให้เกียรติและยอมรับในความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ท้ งั งาน
ประจําและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายและมัน่ ใจว่าพนักงานครู สามารถปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วงได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถึงแม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณและจํานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรร
ทําให้ในบางครั้งสถานศึกษาไม่สามารถจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและจําเป็ น
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ต่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างเพียงพอ แต่ผบู ้ ริ หารพยายามส่ งเสริ มให้พนักงานครู พฒั นาตนเอง จัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงานและมีการประชุม
ชี้แจงข่าวสารเป็ นประจํา ทําให้พนักงานครู ทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็ น
อย่างดี การได้รับการยกย่องชมเชยจากผูบ้ ริ หารหรื อเพื่อนร่ วมงานจึงเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจใน
การทํางาน ทําให้พนักงานครู สามารถใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่ งผลให้การเสริ มสร้างพลังอํานาจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด อยูใ่ นระดับมาก
2. การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สั งกัดเทศบาลเมือง
แม่ สอด
ผลการศึกษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองแม่สอด พบว่ามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตน เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ในประเด็นการอภิปรายมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด ดังที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับการวิจยั ของพรทิพย์
อรุ ณทอง (2541 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน เห็นว่าครู ผปู ้ ฏิบตั ิตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 อยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนมาตรฐานที่ 2,4,5,6,8,10 และ11 ทั้ง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนเห็นว่าครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนมาตรฐานที่ 3 และ 7
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่ครู ผสู ้ อนเห็นว่าครู ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับครู ผสู ้ อน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในมาตรฐานที่ 3 และ 7 ส่ วนมาตรฐาน
อื่นๆ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติและสอดคล้อง
กับการวิจยั ของอัมพร ดีมา (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจยั พบว่า ครู สายปฏิบตั ิการสอนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
หนองคาย มีการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ามีการปฏิบตั ิงานในระดับมาก 10 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ น
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แบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน และอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และภาระ
งานของครู น้ นั จะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้ผลการ
ปฏิบตั ิงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3. การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการเสริมพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สั งกัดเทศบาลเมืองแม่ สอด
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มพลังอํานาจกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด พบว่า การเสริ มพลังอํานาจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู ทั้งในด้านการได้รับอํานาจ
และด้านการได้รับโอกาส ซึ่งด้านการได้รับอํานาจมีความสัมพันธ์กบั มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานครู มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการวิจยั ของมาริ สา สัจจหทยาศรม (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริ มสร้างพลังอํานาจกับความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจยั พบว่า ระดับการเสริ มสร้างพลังอํานาจ
ของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เปรี ยบเทียบการเสริ มสร้างพลังอํานาจของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จําแนก
ตามสถาบัน และประสบการณ์ในการเป็ นอธิการบดี พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดับความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเปรี ยบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง จําแนกตามสถาบัน ประสบการณ์ในการเป็ นอธิการบดี และประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติการเสริ มสร้างพลังอํานาจของ
อาจารย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์สถาบันราชภัฏ ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นปรากฏว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ได้
กําหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อพนักงานครู ดว้ ยความ
สนใจ ให้อิสระในการปฏิบตั ิงาน ให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน เปิ ดโอกาสให้
พนักงานครู ได้กา้ วหน้าโดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน สิ่ งเหล่านี้
ล้วนเป็ นส่ วนหนึ่งของการเสริ มสร้างพลังอํานาจ ซึ่งเป็ นกระบวนการกระจายอํานาจ ทําให้
พนักงานครู รู้สึกเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาความรู ้ ทักษะการ
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ปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารระดับเทศบาลและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาการเสริ มสร้างพลังอํานาจ
ด้านการได้รับโอกาสให้อยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานครู ได้เพิ่มพูน
ความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการยกย่องชมเชยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็ น
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครู และ
การบริ หารสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2 . ผูบ้ ริ หารระดับเทศบาลและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญต่อการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งในด้านการได้รับอํานาจและการได้รับโอกาส เพื่อให้การบริ หาร
จัดการภายในสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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