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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ในการ

พฒันาบคุลากรสูความเปนครมูอือาชีพใน 4 ดาน คอื ดานการมคีวามรูในวชิาทีส่อน ดานความสามารถในการใชอปุกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และดานการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และเปรียบเทียบ
ระดับปฏิบตัติามบทบาทของผูบรกิารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมอือาชีพ จาํแนกตามวุฒกิารศึกษา 

ประสบการณในการบรหิารงาน คอื บคุลากรทางการศกึษาสงักดัเทศบาลนครขอนแกน จาํนวน 287 คน กาํหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan และใชวิธีการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

มาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)

 ผลการวิจัยพบวา 1.) บทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

เทศบาลนครขอนแกน ในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 2.) ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาบุคลากร

สูความเปนครูมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณในการบริหารงาน พบวา

บทบาทในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร ไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, ครูมืออาชีพ

Abstract

 The objectives of this research were to study the role of administrators under Khon Kaen 
Municipality on personnel development to be professional teachers on 4 aspects: Subject Knowledge, 

the capability on using equipment of information technology, the capability in English language 

and the regular personnel development and comparison on level of action in accordance with role 

of administrators in development of personnel to be professional teachers by classify on 

educational certifi cate on working management of educational persons under Khon Kaen 
municipality 287 persons. This research specifi es sample size by Krejcie and Morgan table and used 

easily sampling method. The research instrument was questionnaire with 5 level of estimation. The 

statistic for data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test and One Way 
ANOVA.

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 The results were as followings:

 1.  The roles on personnel development to be professional teachers of administrators under 

Khon Kaen Municipality were at a high level as a whole and each aspect.

 2. The comparison result on the role of personnel development to be professional

teachers of administrators, classifi ed by educational certifi cate and experience on working 

management was not statistically different.

Keywords : Role of administrators, professional teachers.

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 การพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกิดในปลายศตวรรษที่ 20 ไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การเปล่ียนแปลง ทีเ่กิดข้ึนอยางรวดเร็วนี ้สงผล

ใหการทํางานในหนวยงานตางๆ ตองเนนความถูกตอง 

แมนยํา และรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสื่อ

และเครื่องมือชวยสรางความสําเร็จในการทํางาน

(สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545 : 4) จึงสงผลให

หนวยงานตางๆ ตองมีการพัฒนา

 นโยบายปฏริปูระบบราชการทาํใหการจัดองคการ

ทุกระดับเนนขนาดท่ีเล็ก กะทัดรัด คลองตัวมีความ

รวดเร็วในการทํางาน สายการบังคับบัญชาจะสั้นเปน
แนวราบ สถานภาพของบุคคลไมไดถกูกาํหนดโดยตําแหนง

แตอยูทีค่ณุภาพและผลงานเปนสาํคญั บทบาทหนาทีจ่ะเนน

ปฏิบัติเฉพาะงานท่ีจําเปนตองทําเทาน้ัน ทําใหตอง

เลือกสรรผูที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพ และมีความรู

ความสามารถที่แทจริงเทานั้นเขามาปฏิบัติงาน ทําให
ขาราชการมีทักษะฝมือมากข้ึน ทํางานไดหลายแบบ 

มีโอกาสกาวหนามากกวา ดังนั้นลักษณะสําคัญของ

ผูปฏิบัติงานยุคใหมที่พึงประสงค คือ การเปนผูที่เรียนรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา (Life-Long 

Learner) (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545 : 3) 
ดงันัน้ขาราชการจึงตองปรับตวัท้ังในดานความรู เทคโนโลยี 

ทักษะวิธีการทํางานแบบใหม  เพื่อใหสอดรับกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นดวย โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ไดกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ถอืวาเปนผูประกอบการวิชาชีพช้ันสงู เนนมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พฒันาครูโดยเนนการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนือ่ง ปรบัปรงุระบบเงินเดือน คาตอบแทน

และสวัสดกิาร (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ, 2546 : 2) ดังนั้น ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจึงตองมีการพัฒนาตนเองสูความเปน
มอือาชพีเพือ่ใหการปฏบิตังิานบรรลเุปาหมายตามทีก่าํหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากยุคนี้เปนยุคแหง

ขอมูลขาวสาร มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การพัฒนา

ในดานความเชีย่วชาญในยคุขาวสารจงึมคีวามจาํเปนดวย 

ซึ่งการพัฒนาใหไดผลดังกลาวนั้น ผูบริหารจึงมีบทบาท

สําคัญท่ีจะสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาในดานตางๆ 

 ในกระบวนการฝกฝนเพื่อการพัฒนานั้น โดย

เฉพาะวชิาชพีคร ูเปนกระบวนการทีม่คีวามจาํเปนอยางยิง่

ตอปจจัยของครูผูสอน เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิชาการน้ันไดเกิดขึ้นอยาง

ตอเนือ่ง สิง่เหลานีล้วนมผีลกระทบท้ังทางตรงและทางออม
กับผูเรียนดังนั้นครูผูสอนจึงไมสามารถหยุดนิ่งการเรียนรู

ที่มุงหวังเพ่ือการพัฒนาความรูและเทคนิควิธีการสอน

และจะมีผลกระทบในทางบวกกับผูเรียน (ณัฐวุฒิ พิมพา, 
2547 : ออนไลน) แตในสภาพการพัฒนาครูในปจจุบัน

ยังมีปญหาอยูในระดับมาก และปญหาของครูก็เชื่อมโยง

ตอคุณภาพของการศึกษา เชน ครูปรับตัวไมทันกับการ

เปล่ียนแปลงซึ่งแตกตางจากเดิมที่เคยสอน อีกทั้งครู

ยงัมรีายไดนอยกวารายจายสงู บางรายคดิหารายไดพเิศษ
เพ่ิมเติม ทําใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

(ตนเหตุปญหาของอาชีพครู, 2547 : ออนไลน) นอกจากน้ัน
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การอบรมพฒันาครูสวนใหญจะไมตรงกบัความตองการของครู

ไมสามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนได 

และจากการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในระยะเวลา

ที่ผานมาตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับที่ 7 (2538-2539) พบวาบุคลากรครูมีความรู 

ความสามารถทางวิชาการ การถายทอดความรู เจตคติ 

และความเปนครลูดนอยลง เนือ่งจากครูขาดโอกาสในการ

พฒันาอยางเปนระบบและตอเนือ่ง ซึง่ปญหาสวนหนึง่เกิด

จากตัวครูมีความรู และทักษะการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู

ไมเพียงพอ ความรูที่มีจํากัดแตในหนังสือ ขาดการเรียนรู
เทคโนโลยสีมยัใหม การคดิวิเคราะหแกปญหา นอกจากนี้

ยงัมีปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ขาดความรูเกีย่วกับ

การกําหนดกิจกรรม การใชสื่อและเวลาไมสัมพันธ

กบัวตัถปุระสงคและเนือ้หา ใชวธิถีายทอดใหเดก็จาํ ทาํให
ไมเกดิการพฒันาการเรยีนรูดวยตนเอง และปญหาดงักลาว 

ใชวิธีถายทอดใหเด็กจํา ทําใหไมพัฒนาครูได ไมสามารถ

สรางแรงจูงใจใหครูเกิดการพัฒนาตนเอง ขาดระบบ
การตรวจสอบประเมนิผลใหการอบรมและพฒันาครปูระจาํการ

(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 : 

57-59) 

 รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไดใหความสําคัญ
แกวชิาชพีคร ูดงัทีป่รากฏในนโยบายรฐับาลในสมยัปจจบุนั

ที่มีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 

ไดกาํหนดนโยบายทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาครวูา “สงเสริม

วิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับนับถือ และไววางใจ

จากสาธารณชนรวมทัง้พัฒนาและผลติครทูีม่คีณุภาพและ

คุณธรรม” (ดิเรก พรสีมา, 2547 : ออนไลน) แตในความ

เปนจริงการพัฒนาวิชาชีพครูที่แทจริงนั้นจะตองเริ่มขึ้น
ภายในสถานศึกษาเอง คือ การพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางครูกับผูบริหารสถานศึกษา และความสัมพันธ

ระหว า งครู ด วยกัน  โดยมี ผู บริ หารสถานศึกษา

เปนผูกระตุนสงเสริมใหครูเกิดการพัฒนาในดานตางๆ 
อยางตอเนือ่ง อนัจะสงผลถึงความเปนครมูอือาชพีผูบรหิาร

สถานศึกษาจึงอยูในฐานะผูบริหารองคกร คือ ผูมีหนาที่

ในการบริหารและจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุวตัถปุระสงค 

ยิ่งในยุคปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษา

ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเพราะเปนผูที่มีบทบาทหลัก

ในการผลักดันใหปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนตัวแปรที่สําคัญ

ที่สุดในสถานศึกษา ถาผูบริหารสถานศึกษาเปนคนที่

ไมเอาจริง ไมตั้งใจบริหาร ไมมีทักษะในการบริหาร ไมมี

ระบบ ขาดศีลธรรม องคกรจะไปสูความเปนเลิศไมได 

ซึง่บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาในการสงเสรมิพฒันา

บคุลากรเพือ่ใหเปนครมูอือาชพีนัน้ มอียูหลายดาน แตใน

สภาพการณปจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นตลอดเวลา เปนยคุของ
การปฏริปูการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมเทคโนโลย ี

มีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

ดงันัน้ บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษา กค็วรทีจ่ะสงเสรมิ

บุคลากรครูใหเปนมืออาชีพตามสภาพการณของการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่แทจริง 

คุณสมบัติดังกลาวไดแก การสงเสริมใหครูมีความรู
และทกัษะในการสอน รูในหลกัวชิาอยางลุมลกึ สามารถเชือ่มโยง

ทฤษฎีศาสตรความรูมาสูการปฏิบตัไิด มทีกัษะและเทคนิค

วิธีในการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรยีนเปนสาํคญั (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 

2547 : 7-8 ; ชนาธิป พรกุล, 2543 : 6-7)

 นอกจากการสงเสริมใหบุคลากรครูมีความรู
และทกัษะทางการสอนแลว ผูบริหารสถานศกึษาควรสงเสรมิ

ใหครูมีความรูความสมารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ ไดเพราะการศึกษาในสมัยปจจุบัน
จําเปนตองควบคูไปกับเทคโนโลยี และการเขาถึงความรู

ตางๆ ในปจจบุนัลวนแตตองอาศัยเทคโนโลยีทัง้สิน้ ดงันัน้

สื่อเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาเพราะเปน

การอาํนวยความสะดวกในการเรยีนรู เชน เครือ่งฉายภาพ 

โทรทศัน วดีโีอ และเทคโนโลยีทีส่าํคญัและมคีวามจําเปน
ในปจจบุนั คอื คอมพิวเตอร ซึง่สามารถใชงานไดหลากหลาย 

(ธรีศกัด์ิ อคัรบวร, 2544 : 17 ; อมรวชิช นครทรรพ, 2539 

: 121-123) ในวงการของการศึกษาคอมพิวเตอรก็มี

บทบาทท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหาร

สถานศึกษา ครูตองใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได 
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(คําหมาน คนไค, 2544 : 162-165) เพื่อเปนประโยชน

ในดานการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนั้นยังใช

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองดวย คุณสมบัติของ

ความเปนครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

อกีประการ คอื ครคูวรมคีวามสามารถในการใชภาษาองักฤษ
ซึ่งเปนภาษากลางในการส่ือสารและนําไปสูแหลงความรู

ที่สําคัญของโลกปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการสภาพ

การศึกษา, 2547 : 8) ครใูนปจจบุนั ไมวาจะจบการศึกษา

ระดบัใดหรอืสาขาวชิาใดกต็าม ไมสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่ง

การใชภาษาองักฤษได เพราะภาษาองักฤษเปนชสือ่กลาง
ในการแสวงหาความรูใหมๆ  ทีท่นัสมยัจากแหลงคนควาตางๆ 

อาท ิเชน อนิเตอรเนต็ มลัตมิเิดยี หนงัสอืจากตางประเทศ 

เปนตน ครูตองมีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน 

สื่อความในชีวิตประจําวันได ยิ่งครูมีความรูและทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษมากเทาใด ก็ยิ่งมีคุณคาตอศิษย

และวงการศึกษามากขึ้น (คําหมาน คนไค, 2544 : 160) 

และส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมใหครูมกีารพัฒนาตนเองอยางสมํา่เสมอ เนือ่งจาก

การเปล่ียนแปลงของโลก สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

วิทยาการตางๆ ยอมสงผลใหความรูตางๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แมแตเทคนิควิธีการสอนก็มีการ

เปล่ียนแปลงหรือมีวิธีการสอนตลอดเวลา ดวยวิธีการ

ตางๆ เชน การเขารับการอบรม การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง จงึอาจกลาวไดวาครเูปนผูเรยีนรูตลอดชวีติ ครตูอง

เปนผูเหน็คณุคาและความสาํคญัของการเรยีนรู ทกุวนัของ

ครูคือ การเรียนรู การเรียนรู คือ การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพของประเทศชาติ (ชนาธิป พรกุล, 2546 : 6-7)

 จากคุณลักษณะของความเปนครูมืออาชีพใน

ยคุปฏริปูการศกึษา ผูวจิยัไดทาํการศกึษาและวเิคราะหจาก
แนวคิดของบุคคลหลายทาน และเห็นวาคุณลักษณะของ

ความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาที่ผูบริหาร

สถานศกึษาควรทีจ่ะพฒันาและสงเสรมิใหเกดิแกบคุลากร

ครูใน 4 ดาน ไดแก (1) การมีความรูในวิชาที่สอน 

(2) ความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (4) การพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอน้ัน สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาของครูในงานวิจัยของ ไชยยันต ไชยถาวร 

(2541 : บทคัดยอ) พบวา ครมูคีวามตองการในการพัฒนา

อยูในระดับมากทุกดาน ทัง้ในดานการพัฒนาตนเองใหเปน
คนทันตอเหตุการณ เพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ตองการมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

การใชหองปฏบิตักิารตางๆ และสอดคลองกบัผลการวจิยั

ของ สิริณา เมธาธราธิป (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

ความตองการการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา บุคลากรครูมีความตองการ

ในการพัฒนาอยูในระดับมากทุกดาน ในดานวิชาการมี

ความตองการมากท่ีสุดในดานเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ใหเปนคนทันตอเหตุการณตามการเปล่ียนแปลงใน

ปจจุบัน ตองการพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ตองการมี

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

 จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 

ของสังกัดเทศบาลนครขอนแกน (2547 ก : 1-7) ได

กําหนดความตองการ จําเปนในการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ดานความเสมอภาคทางการศึกษา ดานคณุภาพ

การศกึษา และความสาํเรจ็ตามนโยบายการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน หนึ่งในความจําเปนก็คือ ตองการเพิ่มจํานวน
ครแูกนนาํ ครตูนแบบ ครแูหงชาต ิครทูีไ่ดรบัรางวลัตางๆ 

เชน Teacher Award และหน่ึงในพันธกิจหลัก คอื พฒันา
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา กาํหนดกลยุทธการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาครูตามแนวทางปฏิรปูการเรียนรูทีเ่นนการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

และไดดํ า เนินการจัดทําแผนงานโครงการตางๆ 

ซึง่มโีครงการท่ีเกีย่วของกบัการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา 
เชน โครงการคัดเลือกผูบริหารตนแบบที่สงเสริมการ

ปฏิรปูการเรียนรู โครงการประชุมสมัมนาผูบริหารสถานศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการอบรม

ทางไกลบุคลากรทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการ

ติดตามการตรวจสอบและประเมินขาราชการครู
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ผูขอกําหนดตําแหนงอาจารย 3 โครงการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการประชุมเพื่อพัฒนาการ

วัดผลประเมินผลในสถานศึกษา จากโครงการดังกลาว

จะเห็นไดวาบางโครงการเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา สวนโครงการท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาครู ก็เปนเพียงการพัฒนาบางสวนยังไมทั่วถึง

และไมครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น

เพือ่ใหครเูกดิการพฒันาทีแ่ทจรงิ กระบวนการพัฒนาและ

สงเสริมควรเร่ิมตนที่สถานศึกษา โดยผูบริหารตองมี

บทบาทสําคัญที่จะสงเสริมและพัฒนาครู ดังนั้นผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน ใน 4 ดาน คือ การมีความรูในวิชาท่ีสอน 

ความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการพัฒนา

ตนเองอยางสมํ่าเสมอ

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ในการพัฒนาบุคลากร สูความเปนครูมืออาชีพ 

  2. เ พ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหาร
สถานศกึษา ในการพฒันาบุคลากรสูความเปนครมูอือาชีพ 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณบริหารงาน 

3.  สมมติฐานของการวิจัย

 1. บคุลากรท่ีมวีฒุกิารศึกษาตางกันมคีวามเห็น

ตอบทบาทในการพฒันาบคุลากรสูความเปนครมูอือาชพี

แตกตางกัน

 2.  บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหารบุคลากร

สูความเปนครูมืออาชีพแตกตางกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตเนื้อหา เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตาม

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน ในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมอือาชีพ

ใน 4 ดาน คอื 1) การมคีวามรูในวชิาท่ีสอน 2) ความสามารถ
ในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความสามารถ

ในการใชภาษาองักฤษ และ 4) การพฒันาตนเองอยางสมํา่เสมอ

ประชากร/กลุมตัวอยาง

 ประชากร
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั คอื ผูบรหิารสถานศึกษา 

สงักัดเทศบาลนครขอนแกนประกอบดวยผูบรหิารสถานศกึษา

โดยตําแหนง และรองผูบริหารสถานศึกษา หรือผูรักษา

ราชการแทน และบคุลากรทางการศึกษา ทีป่ฏบิตังิานใน

ปการศึกษา 2556 จาก 11 โรงเรียน 538 คน 

 กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา

โดยตําแหนง และผูชวยผูบรหิารสถานศึกษา หรอืผูรกัษา

ราชการแทนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนและพนักงานครู

หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 

2556 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซ่ี ; 

และมอรแกน (Krejcie, & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง

รวมทั้งสิ้น 275 คน 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสูความ

เปนครมูอือาชพี สงักัดเทศบาลนครขอนแกนโดยผูวจิยัได

ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้
 • ประชากรและกลุมตัวอยาง

 • เครื่องมือในการเก็บขอมูล

 • การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
 • การเก็บรวบรวมขอมูล

 • การวิเคราะหและความถ่ีของขอมลู

 • สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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6. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสราง

และพัฒนาขึ้น โดยอาศัยการศึกษาจากตํารา เอกสาร 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้มี 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามสถานภาพ

ของผูบริหาร ประกอบดวยขอ คําถาม 2 ขอ คือ วุฒิการ

ศึกษา และประสบการณในการบริหารงาน ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามลักษณะพฤติกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัย พัฒนามาจาก

แบบสอบถามพฤติกรรมผูบริหารและพนักงานครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา จากงานวิจัยของ ศันสนีย เครือชะเอม
(2546 : 150-153) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ 5 ตัว

เลือกใชประเมินพฤติกรรมผูบริหารด านมุ ง งาน 

และพฤติกรรมผูบริหารดานมุงสัมพันธดานละ 15 ขอ 

รวม 30 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครูหรือบุคลากร
ทางการศกึษา ในการพฒันาบคุลากรสูความเปนครมูอือาชพี 

ใน 4 ดาน ไดแก การมีความรูในวิชาที่สอนความสามารถ

ใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ

รวม 40 ขอ โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามดวยตนเอง

จากขอบขายของการพัฒนาบุคลากรของนักศึกษาเปน
แนวในการสรางแบบสอบถาม แบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

7.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1.  สถิติพื้นฐาน

  1.1 หาคาความถี่และรอยละ

  1.2 หาคาเฉลี่ย
  1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 2.  สถิติในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

  หาคา IOC (Item-objective Congruence)

ใชในการสรุปคุณภาพของเครื่องมือ ตามความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ

 3.  สถิติในการทดสอบสมมติฐานโดย

  3.1 ใชสถิติ t-test เปรียบเทียบบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ความเปนครูมืออาชีพ จําแนกตาม วุฒิการศึกษา 

  3.2 ใชสถิติ F-test ใชเปรียบเทียบบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาบุคลากร

สูความเปนครูมืออาชีพ จําแนกตามประสบการณ

8. สรุปผลการวิจัย

 การศกึษาบทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาในการ

พัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน ครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

 1.  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกนมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปน

ครูมืออาชีพ ใน 4 ดาน คือ การมีความรูในวิชาที่สอน 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถ

ในการใชภาษาองักฤษ และการพัฒนาตนเองอยางสมํา่เสมอ
โดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก และเม่ือจาํแนกตาม

วฒุกิารศกึษา ประสบการณในการบริหารงาน ผลการวิจยั

มีดังนี้

  1.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครขอนแกน ในการพัฒนาบุคลากรสูความ

เปนครูมืออาชีพ โดยรวมในทุกดานมีอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติ

ตามบทบาทมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ รองลงมา คือ ดานการมีความรูในวิชาท่ีสอน 
ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

  1.2 ระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษา ที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี
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อยูในระดับมาก โดยพบวาระดับการปฏิบัติตามบทบาท

ของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมวีฒุกิารศึกษามีคาเฉล่ียสงูกวา

9. อภิปรายผล

 ผลของการวิจัยมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย 

แยกตามระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรของ ผูบริหารสถานศึกษา  ในภาพรวม

และรายดาน ดังนี้

 1.  ผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมรีะดับการปฏิบตัติาม

บทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลนครขอนแกน 

เปนผูที่มีความรูความเขาใจ รูจักบทบาทหนาที่ของการ

เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

เปนผูที่มีความรูความเขาใจ รูจักบทบาทหนาที่ของการ
เปนผูบรหิารสถานศึกษาทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ดงัทีก่าํหนด
ไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (2548 : 52) ในมาตรา 79-81 

โดยมีสาระสําคัญวา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการ

พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู เจตคติที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม โดยการสนับสนุนใหผูใตบังคบับัญชาไปศึกษา

อบรมดูงาน อันจะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ไดมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทอยางแทจริง และการปรับเปล่ียนบทบาท
ใหทนัตอการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในปจจบุนั มกีารสงเสรมิ

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณสมบัติของการเปนครูมืออาชีพ 

(2546 : 17) มีมาตรการและแนวทางในการปฏิรูปครู 

โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีการ

พัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมถึงการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความกาวหนาในวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมี

บทบาทหนาทีใ่นการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหครูไดเขารับการฝกอบรม 

เขารวมประชาสัมมนาและไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหทนัตอสถานการณความเจรญิ 

ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อ

สามารถนํามาประยุกต ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน

ใหดีขึ้น (ธีระ รุญเจริญ : ปราชญา กลาผจัญ ; และสัมมา 

รธนิธย. 2547 : 36-39) และที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้ 

พอจะอภิปรายทีละดาน ดังนี้

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกน มีระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพดานการมีความรู

ในวิชาท่ีสอน โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา 

การจัดการเรียนการสอนเปนหนาท่ีหลักของครู ซึ่งสังกัด

เทศบาลนครขขอนแกน (2547 : 2) มีจุดเนนในการจัด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู 

ที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและ

ยดึผูเรยีนเปนสาํคญั จดุเนนดงักลาวจงึเปนผลใหผูบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแกน เล็งเห็นความ

สําคัญของการพัฒนาครูดานการมีความรูในวิชาที่สอน 
ซึง่สอดคลองกบัหลักยทุธศาสตรในการพฒันาคร ูคณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบและตอเน่ือง มีคุณภาพท้ังดานความรู 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับ

ผูเรยีน สงผลใหผูบรหิารสถานศึกษามีการปฏิบตัตินในการ

เปนผูบริหารทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการ

สงเสรมิและสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในหมวด 4 ใน
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิและมีการวางแผนนโยบาย

และยทุธศาสตรเพือ่การปฏริปูการเรยีนรูของสถานศกึษา

อยางชัดเจน (ธีระ รุญเจริญ : ปราชญา กลาผจัญ ; 

และ สัมมา รธนิธย. 2547 : 36-39) ซึ่งจะสงผลตอ

คณุภาพของผูเรยีน และเปนการพัฒนาครูใหมคีณุลกัษณะ
ของความเปนครูมืออาชีพในดานการมีความรูในวิชา

ทีส่อน ดงัที ่ชนาธปิ พรกลุ (2543 : 6-7) เสนอไววา ครไูทย

ในสมัยปจจุบันตองมีความรูในเน้ือหาวิชาอยางลุมลึก 

ครูตองมีความสามารถในการวิเคราะห สกัดเอาแกนของ

ความรูมาเสนออยางแมนยํา และสามารถสังเคราะห
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นําเอาความรูมาใชใหเปนประโยชนกับการเรียนการสอน 

ทําใหศาสตรที่สอนมีความเขมแข็งและเขมขน

  เมื่อพิจารณาระดับบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในดานการมีความรู 

ในวชิาทีส่อนของผูสอนของผูบรหิารสถานศกึษาเปนรายขอ
พบวา ผูบรหิารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริมใหครู

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูสําคัญ อยูในระดับมากท่ีสุด 

เชนเดียวกับบทบาทในการสนับสนุนใหครูเขารับการ

อบรมในสาระวิชาท่ีสอน แสดงวาผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีจุดเนนการสงเสริมพัฒนา

ครู และใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน

ทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั อกีทัง้สงเสรมิสนบัสนนุใหครูเขารับ

การอบรมในสาระวิชาที่สอน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

ใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการคุรสุภา. 2548 

: 56) ในการท่ีจะตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยตอง

คํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาครู ผูเรียน และชุมชน 

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงสงเสริมสนับสนุนใหครู
เขารบัการอบรมในสาระวิชาท่ีสอนและการจัดการเรยีนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาครู

แลว ยงัจะสงผลตอคณุภาพของผูเรยีนดวย สวนระดบัการ

ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรในรายขออื่นๆ 
อยูในระดับมาก

  1.2 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน มรีะดบัการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันา
บคุลากร สูความเปนครมูอือาชพีดานความสามารถในการ

ใชอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรวมอยูในระดบัมาก 

อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน มกีารปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารศกึษา

แหงชาติ ในหมวด 7 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา เทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ

อยางยิ่งเพื่อการศึกษา จึงมีการสงเสริมพัฒนาครูใหมี

ความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือ่ใหครนูาํความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาผูเรยีน

ซึ่ง คําหมาน คนไค (2543 : 93-105) ไดกลาวถึงความรู

ความสามารถและทักษะเฉพาะที่ครูควรฝกฝนในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศวา ครูมืออาชีพตองสามารถ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีอื่นๆ ไดตาม

สมควร ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ชนาธิป พรกุล 

(2543 : 6-7) ซึ่งเสนอวา ครูไทยในยุคปจจุบันตองเปน

นักเทคโนโลยสีารสนเทศ ครูตองเขาถึงความรูใหมๆ รูวิธี

และใชคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ ได รวมถึงความ

สามารถในการนําโปรแกรมทางการศึกษาตางๆ มาใชใน

การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และถาหากพิจารณา

ระดับบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปน

ครูมืออาชีพ ในดานความสามารถในการใชอุปกรณ

เทคโนโลยสีารสนเทศของผูบรหิารสถานศกึษาเปนรายขอ

ก็จะพบวา ทุกขออยูในระดับมากเชนเดยีวกัน

  1.3 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครขอนแกน มรีะดบัการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันา

บคุลากรสูความเปนครมูอือาชีพดานความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะว า  ผูบริหารสถานศึกษา  สั งกัด เทศบาล

นครขอนแกน มีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ

ของการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูในการใชภาษาอังกฤษ 
เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีเก่ียวของกับชีวติประจําวนั
ของคนเรา ในฐานะท่ีเปนครู แมไมไดสอนวิชาภาษา

องักฤษก็ควรรูและใชภาษาองักฤษไดบาง (คาํหมาน คนไค.

2543 : 93-105) ซึ่ง ชนาธิป พรกุล (2543 : 6-7) ได

เสนอวาครใูนยคุปจจบุนัตองเปนผูเชีย่วชาญภาษาอังกฤษ 
ครูในปจจุบันไมวาจะจบการศึกษาระดับใด หรือสาขา

วชิาใด ไมสามารถหลกีเลีย่งการใชภาษาองักฤษได เพราะ

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูใหมๆ 

ที่ทันสมัยจากอินเตอรเน็ต และมัลติมีเดีย ซึ่งสอดรับกับ

องคประกอบสําคัญของความเปนมืออาชีพท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 7-8) เสนอไววา 

มืออาชีพควรมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษากลางในการส่ือสาร 
และนําไปสูแหลงเรียนรูที่สําคัญของโลกปจจุบัน
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  เมือ่พิจารณาระดบัการปฏบิตัติามบทบาทใน

การพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนรายขอก็จะพบวา ผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทในการทดสอบความรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของ

ครทูกุคนในโรงเรยีนเพือ่เปนขอมลูในการพฒันา ยงัอยูใน

ระดบัปานกลางเชนเดยีวกบับทบาทในการจดัหาวทิยากร 

ที่มีความชํานาญมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกครู

บทบาทในการช้ีแนะเทคนิคการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแก

ครู และบทบาทในดานการเปนแบบอยางใหแกครูในการ

พัฒนาการใชภาษาอังกฤษยังคงอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะการพัฒนาบุคลากรครูของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยใหมีความรู มีทักษะตางๆ (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2548 : 52) ตามหนาที่ที่บุคลากรแตละคน

รับผิดชอบ ดังนั้น การพัฒนาครูดานการใชภาษาอังกฤษ

จึงยังไมครอบคลุมและทั่วถึง ไมวาจะเปนการทดสอบ

ความรูภาษาอั งกฤษของครู  การจัดวิทยากรที่มี

ความชํานาญมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับครู และ
บทบาทในการช้ีแนะเทคนิคการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกคร ู

ทั้งนี้ การพัฒนาตางๆ ก็ตองใชงบประมาณสนับสนุน

และใชเวลาในการฝกฝนดวย (อธิปตย คลี่สุนทร. 2548 : 

ออนไลน) แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครขอนแกน จะตองมีการพัฒนาระดับการ

ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรดานความ

สามารถในการใชภาษาอังกฤษดังกลาวเพิ่มเติม

  1.4  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครขอนแกน มรีะดบัการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันา
บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ ดานการพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกน มีการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่พัฒนาตนเอง
อยางสมํา่เสมอ ซึง่เปนหนาทีห่นึง่ของผูบรหิารสถานศึกษา

ที่จะตองสงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2548 : 21-22) หรืออาจกลาวไดวาเปน

การพัฒนาบุคลากรใหเปนบคุคลแหงการเรียนรู (สถติ จนัทรนวล.

2548 : ออนไลน) คือ เปนผูที่มีลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน 

มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจ

แสวงหาความรูอยูเสมอ มุงม่ันท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชไดอยางเหมาะสม

ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ชนาธิป พรกุล (2543 : 

6-7) ซึ่งเสนอวาครูไทยในยุคปจจุบันน้ีตองเปนผูเรียนรู

ตลอดชีวิต ครูตองเปนผูเห็นคุณคา และความสําคัญ

ของการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกวันของครู คือ การเรียนรู 

การเรียนรู คือ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ซึ่งนําไปสู

การพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศ

ชาติ เชนเดียวกับความเห็นของ ดิเรก พรสีมา : และ

คนอื่นๆ (2547 : ออนไลน) ที่กลาววา คุณลักษณะของ

ครทูีด่ตีองเปนผูใฝรูและพฒันาตนเองอยางสมํา่เสมอ และ

หากพิจารณาระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ ดานการพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอของผูบริหารสถานศึกษา เปนรายขอ

ก็จะพบวาทุกขออยูในระดับมากเชนกัน

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตาม

บทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

ใน 4 ดาน ไดแก ดานการมีความรูในวชิาทีส่อน ดานความ

สามารถในการใชอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานความ
สามารถในการใชภาษาองักฤษ และดานการพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการบริหารงาน 

  2.1 ระดับการปฏิบัติตามบทบาท ในการ
พฒันาบุคลากรสูความเปนครมูอือาชพี ใน 4 ดาน คอื ดาน

การมีความรูในวิชาท่ีสอน ดานความสามารถในการ

ใชอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศดานความสามารถในการ

ใชภาษา องักฤษ และดานการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

ทีม่วีฒุกิารศึกษาตางกันไมแตกตางกัน ซึง่ไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานขอที่ 2 ที่วา ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิ

การศึกษาตางกัน มรีะดับการปฏิบตัติามบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
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ตางกัน หรืออาจกลาวไดวาระดับบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา

ตางกัน หรืออาจกลาวไดวาระดับบทบาทในการพัฒนา

บคุลากรทัง้ 4 ดาน ไมขึน้อยูกบัวฒุกิารศกึษาของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 
   ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ สมาน แกวคาํไสย 

(2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามบทบาท

และระดับปญหาหาปฏิบตัติามบทบาทในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศนูยกลาง โดยรวมไมแตกตางกัน 
อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจะไมสามารถเปน

ผูบรหิารทางการศึกษาไดเลยถาปราศจากความรู ความคดิ

และสติปญญา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2539 : 5) ดังนั้น 

ไมวาผูบริหารสถานศึกษาจะมีวุฒิการศึกษาตางกันหรือ

ไมก็ตาม ผูบริหารก็ตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

จึงจะทําใหกาวทันการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน ทั้งนี้อาจมีผูบริหารสถานศึกษาหลายคนอาจเขา

ศึกษาตอระดับสูงกวาปริญญาตรีได เพราะมีขอจํากัด

หลายดาน จึงทําใหไมไดรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น

  2.2 ระดับการปฏิบัติตามบทบาท ในการ

พัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพใน 4 ดาน คือ 

ดานการมีความรูในวิชาที่สอน ดานความสามารถในการ

ใชอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศดานความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษ และดานการพฒันาตนเองอยางสม่ําเสมอ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 
ที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน ไมตางกัน 
ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมุตฐิานขอที ่3 ทีว่า ผูบรหิารสถานศกึษา 

ที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปน

ครมูอือาชพีในยคุปฏริปูการศกึษาตางกัน หรอือาจกลาวได
วาระดบับทบาทในการพฒันาบคุลากรทัง้ 4 ดานไมขึน้อยู

กบัประสบการณในการบรหิารงานของผูบรหิารสถานศกึษา

สงักดัเทศบาลนครขอนแกน ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ

พริพรต หุนเจริญ (2525 : 175) ไดวจิยัเก่ียวกับความพึงพอใจ

ในการทํางานของขาราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ซึง่พบวาขาราชการท่ีมปีระสบการณตางกัน มคีวามพึงพอใจ

ในการทํางานไมแตกตางกัน

10. ขอเสนอแนะ
 1. ผลท่ีไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ทําให

ทราบถึงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา

บคุลากรสูความเปนครมูอือาชีพ ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ใน 4 ดาน คือ ดาน

การมีความรูในวิชาท่ีสอน ดานความสามารถในการใชอปุกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถในการใชภาษา

อังกฤษ และดานการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม พบวา 

ระดับการปฏิบัติตามบทบาทโดยรวมทุกดานอยูในระดับ

มาก แตหากพิจารณาเปนรายดานในดานความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษ แมวาจะอยูในระดับมาก แตก็มี

คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษานอยกวาดานอื่นๆ มาก จึงควรมีการวางแผน

และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานความ

สามารถในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นควรจัดใหมี

การอบรมฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร

อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

 2.  เม่ือพิจารณาดานการมีความรูในวิชาท่ีสอน

ในรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาการสงเสริมใหครู

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ และ

สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมในสาระวิชาท่ีสอน อยูใน
ระดบัมาก สงักัดเทศบาลนครขอนแกนอาจนาํผลการวจิยั

นี้มารวมประกอบ การพิจารณางบประมาณ และกําหนด

แผนงานในการใหการอบรมแกครผููสอนใหมปีระสทิธภิาพ 

และครอบคลุมท่ัวถึง

 3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา หรือเตรียมผูบริหารสถานศึกษา อาจนําผล

การวจิยันีไ้ปใชประกอบการพฒันาเพือ่ใหมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น
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11. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

 1. เนือ่งจากการวจิยัครัง้นี ้เปนงานวจิยัทีศ่กึษา

เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา

บคุลากรสูความเปนครมูอือาชีพ ของผูบรหิารสถานศึกษา 

จึงควรมีการศึกษาระดับของคุณลักษณะของความเปน

มืออาชีพของบุคลากรครูดวย

 2.  ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ  ที่จะสงผล

ตอระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากร

สูความเปนครูมืออาชีพ ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

 3. ควรศกึษาคณุลกัษณะความเปนมืออาชีพใน

ดานอื่นๆ ของบุคลากรครูอีก ที่จะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
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