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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา และเพื่อนําผลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง จํานวนทั้งสิ้น 68 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุสูงกว่า 30 ปี จํานวน 35 คน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 46 คน ประสบการณ์การทํางานที่มากกว่า 5 ปี จํานวน 31 คน (2) บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนา
ครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการนิเทศภายในด้านการลาศึกษาต่อ และ
ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  บทบาทของผู้บริหาร 
 
Abstract 

The objective of this study is to study the role of administrators in the teacher 
development school soeng sang. Under the area Education Office designated 31 Nakhon 
Ratchasima and to bring the study used as a guide in the development of medical school teachers 
development. The population was 68 teachers of Soeng Sang School. The tools used in the study 
was questionnaire and statistical analysis include percentage, mean and standard deviation. The 
results showed that most of the respondents (1) is higher than 30 years of 35. Educational level 
degree of 46 people, work experience more than 5 years. The 31 people 2) the role of 
administrators in the teacher development school soeng sang. Under the office of the secondary 31 
region. Nakhon Ratchasima in every aspects. By descending is the educational training visit on 
supervision on study leave And the classroom research respectively. 
 

1สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บทนํา 
การศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 

ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรม การจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านั้น สิ่งสําคัญย่ิงที่จะต้องพัฒนาประการ
หนึ่งคือ ทรัพยากรมนุษย์เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นกลไกการพัฒนา อันจะเป็นพลังผลักดัน
ให้ชาติเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางอันพึงประสงค์ โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
ชาติ ผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา มิใช่ทําหน้าท่ีเพียงบริหารโรงเรียนเท่านั้น แต่จะเป็นต้องแสดง
บทบาทของผู้นําสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถ จึงต้องเป็นทั้งผู้บริหาร และผู้นําควบคู่กันไป 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีสมรรถภาพความเป็นผู้นําสูง ย่อมทําให้สิ่งที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี ซ่ึงผู้บริหารเพียงคน
เดียวไม่สามารถดําเนินงานทั้งหมดได้ แต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือ กําลังสนับสนุนจากผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ผู้บริหารที่ดี
ต้องพยายามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และต้องสนใจปรับปรุงพัฒนาทักษะในการจัดการบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ (เสริมศักด์ิ   วิศาลาภรณ์.  2537: 64) 

ความสําเร็จของผู้บริหารก็คือ ความสามารถในการทําให้ผู้ร่วมงานได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และ
มีความพอใจในผลงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถสร้างบรรยากาศการบริหาร ให้เกิดแรงจูงใจต่อบุคลากร นอกจากนี้ 
ผู้บริหารต้องมีบทบาทสําคัญที่จะกระตุ้น ควบคุม อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมี
ลักษณะตามที่สังคมต้องการ โดยผู้บริหารต้องพยายามกระตุ้นให้บุคลากรรู้ถึงคุณค่าในงานวิชาชีพครู ให้ความสนใจ 
และทักษะที่เป็นจุดขายของตน สร้างบรรยากาศการทํางาน รับฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคน
แสดงความสามารถกับงานที่ปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การอันจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจ ขวัญกําลังใจ และ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนนับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงในการที่จะนําองค์การไปสู่
จุดมุ่งหมาย โดยแสดงบทบาทในการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็นจุดเด่น จุดด้อยขององค์การสามารถหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ดังที่สุพล วังสินธ์ กล่าวว่า ผู้บรหิารโรงเรียนควรมีบทบาทในการเป็นผู้นําในการบริหารสถานศึกษาโดยให้ทุกคน
มีส่วนร่วมทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

สุพล วังสินธ์ (2540: 12-17) สอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ท่ีกล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารจะต้องเป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ สร้างจิตสํานึกในด้านทิศทางและเป้าหมาย มีความคาดหวังในครูและบุคลากรโดยเฉพาะผู้เรียน ให้
ความสําคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามดูแลการปฏิบัติงานและจูงใจครูและบุคลากรให้พยายามทําให้ดี
ท่ีสุดตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2543: 8) 

แนวทางในการพัฒนาประเทศต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวิชาชีพ
ครู ครูเป็นบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในสถานศึกษานอกจากนี้ในปัจจุบัน กระแสของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดให้ครูเป็นองค์กรวิชาชีพที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ครูต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้รู้เท่า
ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลให้ครูท่ีไม่สามารถปรับ หรือพัฒนา
ตนเองได้ลาออกจากราชการเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยัง
พบว่าครูยังมีปัญหาด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีไม่เพียงพอ ไม่รู้วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆซ่ึง ( วิไล 
ต้ังจิตสมคิด.  2544: 18) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการปฏิรูป
หลายด้าน รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เป็นกรอบในการปฏิรูป
การศึกษาไทยทั้งระบบ ปัจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ ครู เพราะคุณภาพของครูจะบ่งบอกถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา หากครูมีคุณภาพและศักยภาพครูก็สามารถสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ชุมชน และท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งมั่นคง และพึ่งตนเองได้ในที่สุด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ประชากรวัยเด็ก มีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 จึงเป็นโอกาสที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

จากผลกระทบและความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จึงจําเป็นที่ต้องปรับระบบ และกระบวนการผลิตครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้ได้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
สนองต่อความต้องการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศได้ซ่ึงรูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนรู้ของครู
ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงครูยังพบปัญหาอุปสรรคหลายประการในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือการคิดค้น และใช้นวัตกรรมในการสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสม การเรียนรู้จากโครงงาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนยังดําเนินการได้ไม่ดีเท่าท่ีควรทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนครู ครูหนึ่งคนต้อง
รับภาระในการจัดการเรียนการสอนหลายวิชา อีกท้ังมีงานประจําท่ีต้องปฏิบัติให้ทันเวลาที่กําหนด จึงเป็นเรื่องยากใน
การเตรียมแผนการสอน การค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการสอนของครูยังใช้รูปแบบเดิมใน
การเรียนการสอน คือ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนยังเน้นให้เด็กท่องจํา เพื่อตอบคําถามในรูปแบบ
ของความจํามากกว่าการคิด วิ เคราะห์  คิดสั ง เคราะห์  ซ่ึ ง เป็นปัญหาหนึ่ ง ในการเรียนการสอนปัจจุบัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 6) 
ในปัจจุบันโรงเรียนมีการแข่งขันสูงขึ้น การดําเนินงานในสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษาถือว่า เป็นบุคคลสําคัญ
บุคคลหนึ่ง ท่ีจะทําให้การบริหารงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ ผู้บริหารถือว่าเป็นผู้นําของบุคลากรใน
สถานศึกษา ซ่ึงผู้บริหารจะต้องใช้ความพยายามความสามารถทางด้านบริหารการศึกษาและการบริหารด้านต่าง ๆ เป็น
อย่างมากในการปฏิบัติหน้าท่ีในการประสานงาน ประสานความคิด การสร้างขวัญกําลังใจ การสร้างแรงจูงใจให้กับครู
ผู้ร่วมงานให้มีความร่วมมือ ร่วมใจ มีความพึงพอใจและมีความรักใคร่  

สามัคคีในหมู่คณะในการปฏิบัติงานทุกอย่าง เพื่อไปสู่จุดหมายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (เสริม
ศักด์ิ   วิศาลาภรณ์. 2546: 30-31) ผู้บริหารโรงเรียนเองเป็นตัวจักรสําคัญในการที่จะบริหารงานต่างๆในโรงเรียนให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นในการที่ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับโรงเรียนของเรา ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องทําอย่างไรในการส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)จะต้องแสดง
บทบาทอะไรที่ช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อันสูงสุดแก่องค์กร เพราะครู
คือปัจจัยท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนรู้ของเด็กผู้บริหารโรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการกระตุ้นให้บุคลากรครู
หมั่นแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับโรงเรียน  

เหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะในทางปฏิบัติว่าอยู่ใน
ระดับใด และการสร้างทักษะในการถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงที่จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก็คือผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ดังนั้น
โรงเรียนในภาคเอกชนจึงต้องสรรหาผู้บริหารที่มีฝีมือหรือมีความสามารถสูงเพื่อความสําเร็จในการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา การแสดงบทบาทที่
ถูกต้องทําให้การบริหารงานประสบความสําเร็จ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 
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2. เพื่อนําผลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอน ได้แก่ 1) การ
ฝึกอบรม 2)การศึกษาดูงาน 3)การลาศึกษาต่อ 4) การทําวิจัยในชั้นเรียน 5) การนิเทศภายใน(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.2543: 10 -14 )   

2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จําวน 68 คน 
 2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent variables) คือปัจจัยส่วนบุคคลของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นั้น ตัวแปรดังนี้ 1. อายุ 2. ระดับการศกึษา 3.ประสบการณ์ทํางาน 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือผู้ศึกษามุ่งศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 10 -14 ) กล่าวว่าผู้นําสามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนางานอาชีพได้
ด้วยการแสดงบทบาท 5 ประการมีตัวแปรดังนี้ 1.การฝึกอบรม 2. การศึกษาดูงาน 3. การลาศึกษาต่อ 4. การทําวิจัยใน
ชั้นเรียน  และ 5. การนิเทศภายใน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จํานวน 68 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้แนวคิดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2543: 10 -14 ) โดยกําหนดจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตการศึกษากรอบแนวคิดของการศึกษามา
กําหนดคํานิยามศัพท์เฉพาะ (Operational Definition) เพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถามตามคํานิยามศัพท์เฉพาะที่
กําหนดไว้เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List) โดยมี
คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีกําหนดไว้คืออายุระดับการศึกษาประสบการณ์
ทํางาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิดได้แก่การฝึกอบรมการศึกษาดูงานการลาศึกษาต่อการทําวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายในโดยแต่ละข้อ
คําถามเป็นการให้ความสําคัญในแต่ละเรื่องที่มีคําตอบให้เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวความคิดของลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553:98) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น  68 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เท่ากับจํานวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพร้อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องให้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามทราบรวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดในเดือนมกราคม พ.ศ.2558 
3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกต้องและนับจํานวนให้เท่ากับจํานวนประชากรกรณีแบบสอบถาม

ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ผู้ศึกษาได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน  
4. นําแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม มาประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติดังนี้ 
 ตอนที่ 1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่(Frequency)  และหาค่าร้อย
ละ (Percentage)   

ตอนที่ 2. แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนทั้งนี้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) โดยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
จากคา่เฉลี่ยท่ีได้โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best.  1977: 147 อ้างถึงในวารินแซ่ตัน.2543:66)ดังนี้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย(Mean)ค่าร้อยละ (Percentage)และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ดังต่อไปนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
31นครราชสีมา จํานวน 50 คน ส่วนมากมีอายุสูงกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มี
ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า  5 ปี  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เพื่อ
นํามาจัดทําสรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

3. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอน โรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31นครราชสีมาพบว่า  

3.1 ด้านการฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อจําแนกเป็น 
รายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือการส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในรองคือการจัด
ฝึกอบรมในเรื่องที่ครูสนใจและความคิดเห็นต่ําสุดคือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ครูทราบก่อน
การดําเนินการตามลําดับ 
  3.2 ด้านการศึกษาดูงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อจําแนกเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือมีแผนงาน/โครงการในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู รองคือจัดให้มีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องดี  
และความคดิเห็นต่ําสุด คือจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพตามลําดับ 

3.3 ด้านการลาศึกษาต่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็น
สูงสุดคือส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นรองคือหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและความคิดเห็นต่ําสุดคือมี
ข้อมูลช่วยชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่ครูตามลําดับ 

3.4 ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนรองคือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่อง
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การทําวิจัยในชั้นเรียนและความคิดเห็นต่ําสุดคือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนตามลําดับ 
3.5 ด้านการนิเทศภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกด้านข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในรองคือให้
คําปรึกษาในการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นต่ําสุดคือมีแผนงานโครงการนิเทศภายในอย่างชัดเจนตามลําดับ 
 สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีความคิดเห็นความคิดเห็นอันดับท่ี 
1 คือ ด้านการฝึกอบรม อันดับท่ี 2 คือ ด้านการศึกษาดูงาน อันดับท่ี3 คือ ด้านการนิเทศภายใน อันดับท่ี 4 คือ ด้าน
การลาศึกษาต่อ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีบทบาทมากเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการฝึกอบรม
ด้านการศึกษาดูงานด้านการนิเทศภายในด้านการลาศึกษาต่อและด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยมีประเด็นที่สามารถ
นํามาอภิปรายเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

เมื่อพิจารณาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31นครราชสีมาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นที่สามารถอภิปรายเพิ่มเติมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
บทบาทมากจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1.ด้านการฝึกอบรมโดยภาพรวมบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับมีบทบาทมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือการส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในการจัดฝึกอบรมในเรื่องที่
ครูสนใจการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการฝึกอบรมครั้งต่อไปในการฝึกอบรมครั้งต่อไปการส่งเสริมครูเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกการสนับสนุนให้มีการอบรมอย่างเนื่องและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้ครูทราบก่อนการดําเนินการ บริหารสถานศึกษาได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทุก
ครั้งและให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองร่วมกับหน่วยงานอื่นได้และฐิระ  ประวาลพฤกษ์(2538: 2) 
กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสมรรถภาพของบุคลากรอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จผลตามเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพเช่นเดียวกับพงศ์ หรดาล (2540:  200-201) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะอย่างของ
บุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทักษะหรือความชํานาญและทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระดับสูงขึ้นอีกท้ังทําให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

2. ด้านการศึกษาดูงานโดยภาพรวมบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับมีบทบาทมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือมีแผนงาน/โครงการในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูจัดให้มีการศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครูไปศึกษาดูงานส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพซ่ึงสอดคล้องกับสมควร ทิพย์จันทร์ (2548: บทคัดย่อ) พบว่า
ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดู
งาน ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่า
ผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติในด้านการศึกษาดูงาน คือ นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการศึกษาดูงานครั้งต่อไปรวมถึงจัดให้มี
การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง จัดการศึกษาดูงานในช่วงปลอดการเรียนการสอน และไม่แน่ใจในการพัฒนาครูของ
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ผู้บริหารด้านการศึกษาดูงาน คือ นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป รวมถึงประเมินผลงาน
หลังจากการศึกษาดูงานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง และ สมควร ทิพย์จันทร์ (2548: 29) พบว่าขาดแคลนงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน ควรจัดต้ังงบประมาณ
หรือขอรับการงบประมาณจากองค์กรส่วนทอ้งถิ่น และควรจัดให้ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่มโดยจัดอย่างน้อย
ปีละครั้ง  

3.ด้านการนิเทศภายในโดยภาพรวมบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับมีบทบาทมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน  ให้คําปรึกษาในการจัดการ
เรียนรู้  มีแผนงานโครงการนิเทศภายในอย่างชัดเจน  นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการนิเทศภายในครั้งต่อไป  
นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และมีแผนงานโครงการนิเทศภายในอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับสมควร ทิพย์จันทร์ 
(2548 ) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้การคําปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องการนิเทศภายใน 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ เป็นผู้นําในการนิเทศภายใน และชารี   มณีศรี (2542: 53)ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบ
ในด้านการนิเทศของผู้บริหารว่า ต้องทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรที่ดีของครูในทุกโอกาสคือสามารถให้คําปรึกษา แนะนําท้ัง
ด้านการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลการสอนและประเมินผลการเรียนการสอน  

4.ด้านการลาศึกษาต่อโดยภาพรวมบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับมีบทบาทมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ  มีแผนงาน/
โครงการในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูลาศึกษาต่อ มีข้อมูลช่วยชี้แนะแนวทาง
การศึกษาต่อให้แก่ครูสอดคล้องกับสมควร ทิพย์จันทร์ (2548: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ มีข้อมูลชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อแก่บุคลากร  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มี
การศึกษาต่อที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งเห็นว่าผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติในด้านการลาศึกษาต่อคือ 
จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครู สํารวจความต้องการในการศึกษาต่อ รวมถึงประเมินผลงานหลังจากการศึกษา
ต่อ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงประกอบการอนุมัติให้ครูศึกษาต่อในครั้งต่อไป   การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโรงเรียน ปัญหาที่ครูผู้สอนพบมากที่สุด คือ ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณดําเนินการไม่ให้การ
สนับสนุนความก้าวหน้าของครูผู้สอนเท่าท่ีควร คัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสมกับงานและให้การสนับสนุนเป็นบางคน 
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจในการพัฒนาครูของผู้บริหารด้านการลาศึกษาต่อคือ กําหนดคุณสมบัติของครูท่ีจะ
ศึกษาต่ออย่างชัดเจน มีความยุติธรรมในการพิจารณาคัดเลือกครูให้ลาศึกษาต่อ และมีแผนงานโครงการในการส่งเสริม
ให้ครูลาศึกษาต่อ 

5.ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนภาพรวมบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับมีบทบาทมาก 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอ้ย คือส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน   สอดแทรกความรู้เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนในการประชุมประจําเดือน ประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน  จัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน  แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับ วิเชียร  เกตุสิงห์ (2544: 47) ได้กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการให้โอกาสในการศึกษาอบรม การค้นคว้าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนธีระ รุญเจริญ (2546: 134-137) ได้กล่าวว่า การวิจัยในโรงเรียนมีความจําเป็นและมี
ความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของโรงเรียน ท้ังภารกิจการจัดการศึกษาและภารกิจด้านการบริหาร  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอน โรงเรียนเสิงสาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31นครราชสีมา สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้ 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 970 

1. ด้านการฝึกอบรม พบว่าผู้บริหารควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรม
ครั้งต่อไป โดยควรมีการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของคณะครู รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะครูทุกคน
อย่างทั่วถึง และจัดการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของครู 

2. ด้านการศึกษาดูงาน พบว่าผู้บริหาร ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการศึกษาดูงาน
อย่างทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานที่พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3. ด้านการลาศึกษาต่อ พบว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีโอกาสได้รับศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตรงกับ
วิชาชีพ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการศึกษาต่อของครู 

4. ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ผู้บริหารควรจัดฝึกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณะครูทุกคน
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียน มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาแก่คณะครู 
อีกท้ังมีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

5.ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารควรดําเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดทีมงานที่
มีความรู้ และชํานาญในการนิเทศภายใน และมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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