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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
กี ฬ าเทศบาลนครราชสี ม า 2) เพื่ อศึก ษาการปฏิ บั ติ งานของครูโรงเรีย นกีฬ าเทศบาลนครราชสีมาและ
3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมา เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย หา
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient)
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปมีระดับการศึกษา
ปริญ ญาตรีและมี รายไดเฉลี่ ยต อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท คุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค ของผูบ ริห าร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก การทดสอบความสัมพันธ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารดานภาวะผูนำสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลสงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนนอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
คำสำคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค, การปฏิบัติงานของครู,โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
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Abstract
The purpose of this study was to study the Desirable Characters of the
Administrators Affecting to the Performance of Teachers at Nakhonratchasima Municipality
Sports School 2) To study the performance of teachers in Nakhonratchasima Municipality
Sports School and 3) to study desirable characteristics of administrators affecting the
performance of teachers in Nakhonratchasima Municipality Sports School. The instruments
used in the study were questionnaires, statistics used for data analysis, percentage, mean,
deviation Standard and Correlation coefficients and multiple regression analysis.
The results showed that most respondents were female, 31-40 years of age, had
bachelor degree and average monthly income of 15,001 - 20,000 baht. The desirable
characters of the Administrators Affecting to the Performance of Teachers at
Nakhonratchasima Municipality Sports School in overall was in high level. Relationship
testing revealed that the desirable characteristics of leadership influenced the
performance of teachers. The development of learners to the full potential and desirable
characteristics of the administrators in the moral, ethical and good governance affect the
performance of the teachers, the practice of being a good role model for the students
outside the relationship. together
Keywords : Desirable Characters ,the performance of Teachers, Nakhonratchasima
Municipality Sports School

บทนำ

การเป ลี่ ย น แป ล งข อ งสั งค ม โล กยุ ค โล ก าภิ วั ต น ห รื อ ยุ ค โล ก ไร พ รม แด น ใน ป จจุ บั น
(กระทรวงศึกษาธิการ.2546 :73) สงผลใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ไมวาจะ
เปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม เทคโนโลยีตลอดจนทางดานการศึกษา
กล าวคื อการปฏิ รู ป การศึ กษาซึ่ งถื อวาเปน การปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงทางการศึกษา ไปสูสิ่งที่ดีขึ้น อยาง
ตอเนื่องเพื่อใหไดคนไทยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี เกง มีความสุข การพัฒนา
คนไทยใหมีคุณภาพตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ ประหยัด คุมคา ลดขั้นตอนการบริหาร
มี บุ ค ลากรมื อ อาชี พ บริ ห ารงบประมาณ ด ว ยความโปร ง ใสและใช เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม เ พื่ อ ให
กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงไดปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารใหม
สวนกลาง มีกรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแหงชาติ ยุบรวมเปน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยุบสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงาน
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สามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาอำเภอ และ
สำนั กงานศึ กษาธิการอำเภอ โยแบ งส วนราชการใหมเป น การบริห ารราชการสว นกลางและการบริห าร
ราชการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,2546 :74)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
ในรูปแบบการศึกษาในระบบ แบงเปน 3 ระดับ คือ การศึกษาระดับปฐมวัยจัดการศึกษาใหกับเด็กอายุ
ระหวาง 3 – 5 ป โดยประมาณ เพื่อเปนรากฐานชีวิตและเปนการเตรียมความพรอมของทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและสังคม การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มุงวางรากฐาน
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ทั้ ง ในด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ความรู แ ละ
ความสามารถขั้นพื้นฐาน โดยปกติใชเวลาเรียน 6 ปและการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ
1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ดานตาง ๆ ตอจากระดับประถมศึกษา รวมทั้งไดคนพบความตองการ ความสนใจและความถนัดของตนเอง
ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัย ปกติ
ใชเวลาเรียน 3 ป และ 2)การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการศึกษาที่มุงสงเสริมผูเรียนที่ไดรับ
การศึกษา ความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนรากฐานสำหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จำเปน โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นอกจากดำเนินการโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสวนทองถิ่นแลว บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรเอกชน องคกรรัฐ วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นๆ สามารรถจัด
ไดเชนกัน โดยการดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสราง
กลยุทธใหม ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ให ส ามารถตอบสนองความตองการของบุ คคล สั งคมไทย
ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกจากการปฏิรูปโครงสรางและระบบ
บริหารใหมจึงเปนที่มาของสถานศึกษานิติบุคคลของสถานศึกษาเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่
เปนโรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาดังกลาว นอกจากเปนสถานศึกษาที่
เปนนิติบุคคลตามกฎระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังมีลักษณะนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและหนาที่ และมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว ทั้งการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 65,66 และ 70 ยังกำหนดใหสถานศึกษาเปนบุคคลมีสิทธิหนาที่ตามที่กำหนดหรือมีสิทธิ
หนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพเปนไปเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น
สถานศึกษานิติบุคคลสามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดจำหนายจายโอนทรัพยสินได เปนลูกหนี้
เจาหนี้และเปนโจทก จำเลยไดดวย (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 :74) แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐานที่ เปน นิ ติบุ คคล สถานศึ กษานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่ห รืออำนาจหนาที่ความรับ ผิดชอบและ
ขอบขายวัตถุประสงคของการจัดตั้งที่กำหนดไวในกฎหมาย คือ เปนสวนราชการที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
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คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได สถานศึกษาหรือผูบริหาร
รับผิดชอบตามที่กำหนดไวใหเปนหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล
สวนอำนาจหน าที่ ที่เพิ่ ม ขึ้ น ในฐานะนิ ติ บุ คคล กำหนดไวในมาตรา 59 แห งพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติ
บุคคลมีอำนาจในการปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่
เปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกบนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจของ
สถานศึกษา สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว นอกจากจะมีอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดำเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงาน
วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช
โรงเรี ย นเป น ฐาน (School Based Management) และหลักการบริห ารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
(Good Governance) ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม หลักธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปรงใสตรวจสอบได และหลักความคุมคา เปนเครื่องมือในการนำวิสัยทัศน และนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 :75)ซึ่งทั้งหมดดังที่กลาวมาขางตนนั้น ลวนเปนคุณลักษณะที่ผูบริหาร
พึงมี เนื่องจากผูบริหารเป นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา ใหการผลผลิตที่ไดซึ่ง
ความหมายถึงผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ครู คือ ผูมีบทบาทการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหเปนมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมี
คุณภาพชีวิตและอยูในโลกอยางมีความสุข ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวางรากฐาน
การศึกษาใหมั่นคง และปลูกฝงนิสัยที่พึงประสงคในทุก ๆ ดาน ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตที่
เหมาะสมในสั งคม เพื่ อ ให ส ามารถดำรงชี วิ ต เป น พลเมื อ งดี ในระบอบการปกครองประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนที่จะมุงหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชนตอไป (ไพจิตร โชตินิสา
กรณ. 2528 : 17) และจุดไฟพัฒนาใหประชากรไทย ทุกคนมีการศึกษาและมีงานทำ ซึ่งชีวิตตองพัฒนาใหมี
ความสุข สะดวก สบาย มีสิ่งที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงดี สงผลรวมตอสุขภาพการดารงชีวิตที่ดีขึ้นของบุคคล
หรื อ ชุ ม ชนที่ เขาอยู มี ห ลั ก ในการดำเนิ น ชี วิ ต การมี ค วามคิ ด ที่ ดี ความเข า ใจที่ ดี ความประพฤติ ที่ ดี
ความสามารถที่ดี การไดรับ การพัฒนาศักยภาพครู – อาจารยจะตองทำใหมี ใหเกิด ใหได
จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาสิ่งตางๆ ที่ผูเรียนไดรับการถายทอดจากครูนั้น มีสวน
สัมพันธ หรือเกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูที่คาดหวังวาพึงมีในคุณลักษณะ หลายดาน ไดแก
คุณลักษณะดานวิชาการ คุณลักษณะดานทักษะและเทคนิคการสอน คุณลักษณะดานการประพฤติปฏิบัติ
ตนและคุ ณ ลั กษณะด า นบุ ค ลิ ก ภาพและความเป น ผูน ำ ครูจึงมีส ว นสำคัญ ที่ จ ะชี้ วัดไดวาคุณ ลั กษณะที่
เหมาะสมของครูควรจะเปนไปในทิศทางใดมีระดับของความเหมาะสมเทาใด คุณลักษณะดานใดควรไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา เพื่อใชเปนขอสนเทศสำหรับผูบริหาร ซึ่งการศึกษาคนควาในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งสงผล
ต อ การจั ด การศึ กษาในระดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ระดั บ ท อ งถิ่น และอาจรวมถึ งใน
ระดับประเทศใหบังเกิดผลในทางที่ดีตอการจัดการศึกษาตอไป
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเพื่อนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งงานของผู บ ริห ารและนำเป น ข อ เสนอใหผูบ ริ ห ารนำไปใชเป น แนวทางบริห ารสถานศึกษา ให
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สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูป การศึกษาภายใตเปาหมายการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาคนไทย ให เป น
มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ งร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการดำรงชี วิ ต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย

1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมาในดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมาในดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมาในดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมาในดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
5.คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานภาวะผูนำและดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ผูศึกษาวิจัยใชรูป แบบการวิจัยเชิงปริมาณ มี ทั้งคำถามปลายเปดและปด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา จำนวน 121 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ซึ่งแบงออกเปน 1) ดาน
ภาวะผูนำ 2) ดานมนุษยสัมพันธ 3) ดานการสื่อสาร 4) ดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา ไดแก
1) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 2)การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 3)
การพั ฒ นาสื่ อการเรียนการสอนให มีป ระสิทธิภ าพอยูเสมอ และ 4) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี แก
ผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ผู วิ จั ย ใช แบบสอบถาม เพื่อเปน เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล เท ากั บ
จำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพรอมอธิบ ายวิธีการตอบแบบสอบถามอยางถู กต องให ตอบ
แบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
3. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกตองและนับจำนวนใหเทากับจำนวนประชากร กรณี
แบบสอบถามไมครบถวนหรือไมสมบูรณ ผูวิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถามใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดขอมูล
ที่ครบถวน
4. นำแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ยและ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท
2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ดาน
ภาวะผูนำ ลำดับที่ 2 คือ ดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล ลำดับที่ 3 คือ ดานมนุษยสัมพันธ และลำดับ
สุดทาย คือ ดานการสื่อสาร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
2.1 ด า นภาวะผู น ำโดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก เมื่ อ จำแนกเป น รายข อพบวา ผูต อบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ กลยุทธแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเปนรูปธรรม ลำดับ
ที่ 2 คื อ มี ค วามสามารถกำหนดนโยบาย และเป า หมายของโรงเรี ย นอย า งชั ด เจน ลำดั บ ที่ 3 คื อ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม ลำดับที่ 4 คือ
การประสานงานระหวางฝาย/งานตางๆในสถานศึกษา เพื่อการทำงานรวมกันและลำดับสุดทาย คือ ทำการ
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของสถานศึกษาเพื่อนำมาใชในการพัฒนาการศึกษา ตามลำดับ
2.2 ดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ใหเกียรติและยกยองผูรวมงานดวยความยินดี ลำดับที่ 2
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คือ มีความจริงใจกับผูรวมงาน ลำดับที่ 3 คือ สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
ลำดับที่ 4 คือ ยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่นที่อาจขัดแยงกันไดและลำดับสุดทาย คือ สรางบรรยากาศให
เกิดความรวมมือรวมใจในกลุมผูรวมงาน ตามลำดับ
2.3 ด านการสื่ อสารโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อจำแนกเปน รายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคในการทำงานใหครูเขาใจอยาง
ชัด เจน ลำดั บ ที่ 2 คื อ เป ดโอกาสให ครูซักถามเพื่อความเขาใจในคำสั่งใหถูกตอง ลำดับ ที่ 3 คือ ชี้แจง
ขอบกพรองในการทำงานของครูใหเจาตัวทราบเปนการสวนตัวและแนะนำวิธีแกไขปญหาไดดี ลำดับที่ 4
คือ ออกคำสั่งปฏิบัติงานชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอสำหรับครูผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและลำดับ
สุดทาย คือ ยินดีรับฟงขอเสนอแนะจากครูผูรวมงานทุกเรื่อง ตามลำดับ
2.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนราย
ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการทำงาน ลำดับ
ที่ 2 คือ มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนรวมงาน ลำดับที่ 3 คือ เสียสละเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน ลำดับที่
4 คื อ มี ความยุ ติธ รรมต อผู รว มงานและลำดั บ สุดท าย คื อ มี ความรับ ผิดชอบและอดทนต อการทำงาน
ตามลำดับ
3. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
จำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนให
เต็มศักยภาพ ลำดับที่ 2 คือ การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ลำดับที่ 3 คือ การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอและลำดับสุดทาย คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ตามลำดับและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
3.1 ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูฝกใหนักเรียนนำกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญหนาสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพือ่ ปองกันและแกไขปญหา ลำดับ
ที่ 2 คือ ครูนำเนื้อหาสาระและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คำนึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ลำดับที่ 3 คือ ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนกระบวนการ
เรียนรู ลำดับที่ 4 คือครูสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ผูเรียนทำได คิดเปน ทำเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องและลำดับสุดทาย คือ ครูจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรูดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา ตามลำดับ
3.2 ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูนำเนื้อหาบทเรียนที่
ครอบคลุมขอเท็จจริง และคำศัพท รวมทั้งทักษะที่จำเปนมาสอน ลำดับที่ 2 คือ ครูกำหนดวานักเรียนตอง
เรียนอะไร ตองสามารถทำอะไร หรือเปนอยางไรหลังมีประสบการณการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลตอง
ชัดเจน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ลำดับที่ 3 คือ ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกฝน
และมี ส ว นในการเรี ย นรู สิ่ งใหม เพื่ อ จะไดเรีย นรูอย างเขาใจและคงทน ลำดับ ที่ 4 คื อ ครูเป ด โอกาสให
นักเรียนไดใชความรูเดิม และประเมินนักเรียนกอนเรียน เพื่อที่จะไดมีขอมูลสำหรับการวางแผนการสอน
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อาจทำกอนการสอนบทเรียนนั้น2 -3 สัปดาหและลำดับสุดทาย คือ ครูตัดสินใจวา นักเรียนควรไดเรียนเรื่อง
ใหมอะไรบางควรมีทักษะอะไร และจะเรียนอยางไร ตองกำหนดวาจะใหนักเรียนเรียนเปนกลุมใหญหรือ
กลุมเล็ก ตามลำดับ
3.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูมีการออกแบบผลิต
สื่อใหม ถาสื่อนั้นมีอยูแลวและตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอนก็สามารถนำมาใชไดเลย ลำดับที่ 2
คือ สื่อการถามีอยูโดยไมตรงกับจุดมุงหมายสามารถใชวิธีดัดแปลงได แตถาไมมีสื่อตามที่ตองการก็ตองผลิต
สื่อใหมซึ่งควรคำนึงถึง ลำดับที่ 3 คือ หลังจากออกแบบสื่อแลวนำมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ควรมี
การวัดผล ของสื่อเปนการวัดประสิทธิภาพของสื่อลำดับที่ 4 คือ การดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหใชไดดีและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยอมขึ้นกับเวลาและงบประมาณในการดัดแปลงสื่อดวย และลำดับสุดทาย คือ
หลังจากออกแบบสื่อแลว สามารถนำมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ควรมีกาวัดผลของสื่อเปนการวัด
ประสิทธิภาพของสื่อ ตามลำดับ
3.4 ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เป น รายข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ค วามเห็ น ลำดั บ ที่ 1 คื อ มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร
กระตือรือรนในการทำงาน ลำดับที่ 2 คือ การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับตำแหนง ฐานะ หนาที่
การงานและตามโอกาสอันควร ลำดับที่ 3 คือ ประพฤติปฏิบัติวางตนไดเหมาะสมกับความเปนครู ลำดับที่ 4
คือ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมเหมาะสมกั บ ความเปน ครู และลำดับ สุดทาย คือ มีความอดทน อดกลั้น และ
ควบคุมอารมณตนเองไดในทุกสถานการณตามลำดับ
4. การทดสอบความสัมพันธของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา เปนรายคู ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) และหาระดับ
หรื อ ขนาดของความสั ม พั น ธ ด ว ยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ (Correlation coefficient) ผล
การศึกษา พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานภาวะผูนำสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ดาน
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (r =0.77) และ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานคุณธรรม
จริ ย ธรรมธรรมาภิ บ าลส งผลต อ การปฏิ บั ติ งานของครู ด า นการปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย างที่ ดี แ ก ผู เรีย น
(r =0.76) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
5. การวิเคราะหการสงผลของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple
Regression Analysis) ผลการศึกษา สามารถเขียนเปนสมการดังนี้
Standardized Ŷ = 0.372 X1 + 0.251 X2
เมื่อ Ŷ = การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
X1 = ดานภาวะผูนำ
X2 = ดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล
ดั ง นั้ น จะต อ งทดสอบสมการความถดถอยของ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ข องผู บ ริ ห ารมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา วาเปนจริงหรือไม
ดังนี้
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1. คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดาน
ภาวะผูนำ = 0.372
2. คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ดาน
คุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล = 0.251
แสดงใหเห็นวามีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานภาวะ
ผู น ำและด า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรมธรรมาภิ บ าลมีอิท ธิพ ลตอ การปฏิ บัติงานของครูโรงเรีย นกีฬ าเทศบาล
นครราชสีมา

อภิปรายผล

1.คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ดานภาวะ
ผูน ำ ลำดั บ ที่ 2 คื อ ด านคุณ ธรรมจริย ธรรมธรรมาภิบ าล ลำดับ ที่ 3 คือ ดานมนุษยสัมพั น ธ และลำดั บ
สุดทาย คือ ดานการสื่อสาร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1.1 ด า นภาวะผู น ำโดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก เมื่ อ จำแนกเป น รายข อพบวา ผูต อบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ กลยุทธแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเปนรูปธรรม ลำดับ
ที่ 2 คื อ มี ค วามสามารถกำหนดนโยบาย และเป า หมายของโรงเรี ย นอย า งชั ด เจน ลำดั บ ที่ 3 คื อ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม ลำดับที่ 4 คือ
การประสานงานระหวางฝาย/งานตางๆในสถานศึกษา เพื่อการทำงานรวมกันและลำดับสุดทาย คือ ทำการ
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของสถานศึกษาเพื่อนำมาใชในการพัฒนาการศึกษา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย ของ พั ชรีย ทวีทรัพย (2555 : 63-65) ไดศึกษาภาวะผูน ำทางวิช าการของผูบ ริหารตามความ
คิด เห็ น ของครู ในโรงเรี ย นวั ด ดอนหวาย(นครรัฐ ประสาท) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษา
นครปฐม เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ดานภาวะผูนำ อยูในระดับมากเชนกัน และจากประสบการณของ
ผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมีการกำหนดนโยบาย
และเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน สามารถในการตัดสินใจแกปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็วและเหมาะสม ตลอดจนการประสานงานระหวางฝาย/งานตางๆในสถานศึกษา เพื่ อการทำงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหดานภาวะผูนำโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ใหเกียรติและยกยองผูรวมงานดวยความยินดี ลำดับที่ 2
คือ มีความจริงใจกับผูรวมงาน ลำดับที่ 3 คือ สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
ลำดับที่ 4 คือ ยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่นที่อาจขัดแยงกันไดและลำดับสุดทาย คือ สรางบรรยากาศให
เกิดความรวมมือรวมใจในกลุมผูรวมงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักสิณา ชูกาน (2555 :
48-49) ได ศึ กษาคุ ณ ลั กษณะผู น ำอั น พึ งประสงค ของผู บ ริห ารโรงเรีย นในสำนั ก งานเขตบางแค สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมากเชนกัน และจากประสบการณ
ของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารใหเกียรติและยก
ยองผูรวมงานดวยความยิน ดี มีความจริงใจกับ ผูรวมงาน และสงเสริมใหบุ คลากรในสถานศึกษามี น้ ำใจ
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เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ตลอดจนยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่นที่อาจขัดแยงกันไดและมีการสรางบรรยากาศ
ใหเกิดความรวมมือรวมใจในกลุมผูรวมงาน จึงสงผลใหดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.3 ด านการสื่ อสารโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อจำแนกเปน รายขอพบวา ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคในการทำงานใหครูเขาใจอยาง
ชัด เจน ลำดั บ ที่ 2 คื อ เป ดโอกาสให ครูซักถามเพื่อความเขาใจในคำสั่งใหถูกตอง ลำดับ ที่ 3 คือ ชี้แจง
ขอบกพรองในการทำงานของครูใหเจาตัวทราบเปนการสวนตัวและแนะนำวิธีแกไขปญหาไดดี ลำดับที่ 4
คือ ออกคำสั่งปฏิบัติงานชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอสำหรับครูผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและลำดับ
สุดทาย คือ ยินดีรับฟงขอเสนอแนะจากครูผูรวมงานทุกเรื่อง ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิ
รันดร อินทรนา (2554 : 52-55) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร กลุมเครือขายเพชรคีรี
อำเภอคี รี ม าศ จั งหวั ด สุ โขทั ย ผลการศึ ก ษา พบวา ด านการสื่ อสารอยู ในระดั บ มากเช น กัน และจาก
ประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมี
การประชุมชี้แจงวัตถุประสงคในการทำงานใหครูเขาใจอยางชัดเจน เปดโอกาสใหครูซักถามเพื่อความเขาใจ
ในคำสั่งใหถูกตอง ตลอดจนมีการชี้แจงขอบกพรองในการทำงานของครูใหเจาตัวทราบเปนการสวนตัวและ
แนะนำวิธีแกไขปญหาไดดี ตลอดจนยินดีรับฟงขอเสนอแนะจากครูผูรวมงานทุกเรื่อง จึงสงผลให
ดานการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนราย
ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการทำงาน ลำดับ
ที่ 2 คือ มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนรวมงาน ลำดับที่ 3 คือ เสียสละเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน ลำดับที่
4 คื อ มี ความยุ ติธ รรมต อผู รว มงานและลำดั บ สุดท าย คื อ มี ความรับ ผิดชอบและอดทนต อการทำงาน
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักสิณา ชูกาน (2555 : 48-49) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนำอันพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ดาน
ดานคุณธรรมอยูในระดับมากเชนกัน เชนกัน และจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผล
การศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่ องมาจาก ผูบริหาร มีความซื่อสัตยสุจริตในการทำงาน มีความเมตตา
กรุณาตอเพื่อนรวมงาน เสียสละเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน ตลอดจน มีความยุติธรรมตอผูรวมงานและมี
ความรับผิดชอบและความอดทนตอการทำงาน จึงสงผลใหดานคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก
2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
จำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนให
เต็มศักยภาพ ลำดับที่ 2 คือ การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ลำดับที่ 3 คือ การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอและลำดับสุดทาย คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ตามลำดับและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
2.1 ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูฝกใหนักเรียนนำกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญหนาสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ลำดับ
ที่ 2 คือ ครูนำเนื้อหาสาระและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คำนึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ลำดับที่ 3 คือ ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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และอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนกระบวนการ
เรียนรู ลำดับที่ 4 คือครูสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ผูเรียนทำได คิดเปน ทำเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องและลำดับสุดทาย คือ ครูจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรูดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา ตามลำดับและจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจาก ครูมีการฝ กให นักเรียนนำกระบวนการคิ ด การจั ดการ การเผชิญ หน าสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา และเนื้อหาสาระและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับความ
สนใจและความถนั ด ของผู เรี ย นโดยคำนึ งถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล โดยผู เรี ย นได เรี ย นรู จ าก
ประสบการณจริง ผูเรียนทำได คิดเปน ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องภายใตบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง
ใชการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู จึงสงผลใหดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก
2.2 ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูนำเนื้อหาบทเรียนที่
ครอบคลุมขอเท็จจริง และคำศัพท รวมทั้งทักษะที่จำเปนมาสอน ลำดับที่ 2 คือ ครูกำหนดวานักเรียนตอง
เรียนอะไร ตองสามารถทำอะไร หรือเปนอยางไรหลังมีประสบการณการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลตอง
ชัดเจน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ลำดับที่ 3 คือ ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกฝน
และมี ส ว นในการเรี ย นรู สิ่ งใหม เพื่ อ จะไดเรีย นรูอย างเขาใจและคงทน ลำดับ ที่ 4 คื อ ครูเป ดโอกาสให
นักเรียนไดใชความรูเดิม และประเมินนักเรียนกอนเรียน เพื่อที่จะไดมีขอมูลสำหรับการวางแผนการสอน
อาจทำกอนการสอนบทเรียนนั้น2-3 สัปดาหและลำดับสุดทาย คือ ครูตัดสินใจวา นักเรียนควรไดเรียนเรื่อง
ใหมอะไรบางควรมีทักษะอะไร และจะเรียนอยางไร ตองกำหนดวาจะใหนักเรียนเรียนเปนกลุมใหญหรือ
กลุมเล็ก ตามลำดับ และจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก
อาจเนื่องมาจาก ครูมีการปรับปรุงแผนการสอน โดยนำเนื้อหาบทเรียนที่ครอบคลุมขอเท็จจริงรวมทั้งทักษะ
ที่จำเปนเพื่ อใหนั กเรียนมี ประสบการณ การเรียนรู โดยมีเกณฑ การประเมิ นผลตองชั ดเจน สามารถเก็ บ
รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้นักเรียนไดใชความรูเดิม และประเมินนักเรียนกอนเรียน เพื่อที่จะได
มีขอมูล สำหรับ การวางแผนการสอนที่ มีป ระสิ ทธิภ าพสูงสุด จึ งส งผลให ดานการพั ฒ นาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ครูมีการออกแบบผลิต
สื่อใหม ถาสื่อนั้นมีอยูแลวและตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอนก็สามารถนำมาใชไดเลย ลำดับที่ 2
คือ สื่อการถามีอยูโดยไมตรงกับจุดมุงหมายสามารถใชวิธีดัดแปลงได แตถาไมมีสื่อตามที่ตองการก็ตองผลิต
สื่อใหมซึ่งควรคำนึงถึง ลำดับที่ 3 คือ หลังจากออกแบบสื่อแลวนำมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ควรมี
การวัดผล ของสื่อเปนการวัดประสิทธิภาพของสื่อลำดับที่ 4 คือ การดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวใหใชไดดีและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยอมขึ้นกับเวลาและงบประมาณในการดัดแปลงสื่อดวย และลำดับสุดทาย คือ
หลังจากออกแบบสื่อแลว สามารถนำมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ควรมีการวัดผลของสื่อเปนการวัด
ประสิทธิภาพของสื่อ ตามลำดับ และจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูใน
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ระดั บ มาก อาจเนื่ องมาจาก ครูมีการออกแบบผลิตสื่อใหม แตห ากสื่อที่มีอยูโดยไม ตรงกับ จุดมุงหมาย
สามารถใชวิธีดัดแปลงได ใหใชไดดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและเมื่อออกแบบสื่อแลวนำมาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน จะตองวัดผลของสื่อเปนการวัดประสิทธิภาพของสื่อ จึงสงผลใหดานการพัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.4 ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เป น รายข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ค วามเห็ น ลำดั บ ที่ 1 คื อ มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร
กระตือรือรนในการทำงาน ลำดับที่ 2 คือ การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับตำแหนง ฐานะ หนาที่
การงานและตามโอกาสอันควร ลำดับที่ 3 คือ ประพฤติปฏิบัติวางตนไดเหมาะสมกับความเปนครู ลำดับที่ 4
คือ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมเหมาะสมกั บ ความเปน ครู และลำดับ สุดทาย คือ มีความอดทน อดกลั้น และ
ควบคุมอารมณตนเองไดในทุกสถานการณตามลำดับ และจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุ
ที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ครูมีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการทำงาน มีการ
การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมตามโอกาสอันควร รวมถึงการประพฤติปฏิบัติวางตนไดเหมาะสมกับ
ความเป น ครู กลาวคื อ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความอดทน อดกลั้นและควบคุมอารมณ ตนเองไดในทุ ก
สถานการณ จึงสงผลใหดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก
3. การทดสอบความสัมพันธของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา เปนรายคู ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) และหาระดับ
หรื อ ขนาดของความสั ม พั น ธ ด ว ยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ (Correlation coefficient) ผล
การศึกษา พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานภาวะผูนำสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ดาน
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (r =0.77) และ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารดานคุณธรรม
จริย ธรรมธรรมาภิ บ าลส งผลต อการปฏิ บัติงานของครูดานการปฏิบัติตนเป น แบบอยางที่ดีแกผูเรียน (r
=0.76) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
4. การวิเคราะหการสงผลของการบริหารแบบมีสวนรวมโดยใชกลยุทธแบบ”บวร” ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression
Analysis) พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมโดยใชกลยุทธแบบ"บวร"ดานการวางแผน และดานการติดตาม
และประเมินผล มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ พ รรณบุ รี เขต 2 ซึ่ งผลการวิ จั ย สะท อ นให เห็ น ถึงความสำคัญ ของการวางแผน และการติด ตามและ
ประเมินผล ซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา ตลอดจนความสำเร็จหรือความ
ลมเหลวของสถานศึกษานั้นๆ ในอนาคต

ขอเสนอแนะ
การศึกษา

1. ผู บ ริห ารควรทำการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของสถานศึกษาเพื่ อนำมาใชในการพั ฒ นา
2. ผูบริหารควรจัดวางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตลอดเวลา
3. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
4. ผูบริหารควรยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่นที่อาจขัดแยงกันได
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