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บทคัดย่ อ
การค้ น คว้ า อิ ส ระในครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาและเปรี ย บเที ย บ ความคิ ด เห็ น ของครู
ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ทางาน กลุ่ม ตัวอย่างคือ ครู จ านวน 183 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้ อ ซึ่ง มี ค่า ความเชื่ อมั่น 0.97 สถิ ติที่ ใช้ คือ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ( )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจยั พบว่า
1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ ความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยภาพรวมและ
รายด้ า นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ยกเว้ น ด้ า นนัก เรี ย นที่ ค รู มี ค วามต้ อ งการอยู่ใ นระดับ มาก 2) ผู้ที่ มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้ องการโดยภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทัง้ นีค้ รู ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีความต้ องการมากกว่าครู ที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 3) ครูที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความต้ องการภาวะผู้นาของผู้บริ หารใน
การพัฒนาโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การพัฒนาโรงเรียน
Abstract
Independent Study aimed to study and to compare teacher’s opinions towards the
school development needs of administrators in Chaturawit Campus Group Under the
Secondary Educational Service Area, Office2 Bangkok. The sample of this Independent Study
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consisted of 183 teachers by educational background and years of working experience.
A constructed 5-levels, rating scale questionnaire with the reliability of 0.97 was used as a tool
for data collection. The statistics were percentage, mean ( ), standard deviation (SD) t-test
and F-test use employed for data analysis, The results showed as the followings; 1) teacher’s
opinion towards the school development needs of administrators in the overall and in each
aspects was at the moderate level, in revealed of student aspect was at a high level.
2) teachers who have different educational background have the needs in the overall and each
aspects was at .05 statistically different, in revealed that those who have more bachelor’s
degree need more than the other 3) teachers who are different year of working experiences
have no needs different in allover and each aspects.
Keyword: Developing Schools
บทนา
การศึกษาเป็ นกลไกที่ ส าคัญ อันจะนาไปสู่การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นและมีความเห็นสอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า การศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนารัฐชาติ แต่ที่จะพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้
ประชาชนในรัฐจะต้ องได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ กล่าวตามความเป็ นจริ ง รัฐชาติใด ๆ ที่ประชาชนได้ รับ
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพจะมีทางเลือกในการพัฒนาประเทศได้ ดีมากกว่า ฉะนัน้ การจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับประเทศจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้ เกิดความรู้ทกั ษะมุมมองและ
ค่านิยม ซึง่ เป็ นปัจจัยหลักในการชี ้นาและจูงใจให้ ทกุ คนแสวงหาแนวทางที่ถกู ต้ องและสามารถดาเนินชีวิต
ได้ อย่างปกติสุข การพัฒนาที่จ ะยั่งยื นจาเป็ นต้ องมี เนื อ้ หาสาระและบริ บท (Contents and Contexts)
ที่เหมาะสมตลอดจนมีความต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายใต้ การดาเนินการที่เป็ นภารกิจสาคัญในการส่งเสริ ม
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของรัฐชาตินนั ้ (ธงชัย สมบูรณ์, 2562, หน้ า 88)
ผลการประเมิ น ของประเทศไทย นัก เรี ย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ในด้ า นการอ่ า น 393 คะแนน
(ค่ า เฉลี่ ย OECD 487 คะแนน) คณิ ต ศาสตร์ 419 คะแนน (ค่ า เฉลี่ ย OECD 489 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ ย OECD 489 คะแนน) ซึ่ง เมื่ อเปรี ยบเที ย บกับ PISA 2015 พบว่า
ด้ า นการอ่า นมี คะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ มี คะแนนเพิ่ ม ขึน้ 3
คะแนน และ 4 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ไม่มี การเปลี่ ยนแปลงเมื่อเที ยบกับรอบการประเมิ นที่ ผ่านมาอย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนตังแต่
้ การประเมินรอบแรกจนถึงปั จจุบนั พบว่า ผลการประเมินด้ านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้ านการอ่านมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมิ น PISA ที่ ผ่านมา มี ข้อสัง เกตที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมิ นชีว้ ่า
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ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถพัฒนานักเรี ยนให้ มีความสามารถในระดับสูงได้
หากระดับนโยบายสามารถสร้ างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ไปให้ ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ
ได้ ประการที่สอง นักเรี ยนไทยทังกลุ
้ ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ามีจดุ อ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซึ่ง
ใน PISA 2018 เป็ นการประเมินการอ่านเนื ้อหาสาระที่มาจากทังแหล่
้ งข้ อมูลเดียวและหลายแหล่งข้ อมูล
อีกทังสื
้ ่อที่นกั เรี ยนได้ อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทลั ซึ่งสะท้ อนถึงธรรมชาติของการอ่านที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์ ของโลกและสอดคล้ องกับ การใช้ ข้อ มูล ในชี วิต จริ ง ของผู้คนทั่วโลก ดัง นัน้ ระบบ
การศึก ษาไทยจึ ง ควรส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เข้ า ไปในการเรี ย นการสอนเพื่ อ สร้ าง
ความคุ้น เคยและยกระดับความสามารถด้ านการอ่านของนักเรี ยนในยุคดิจิ ทัล ต่อไป และประการที่
สาม แนวโน้ มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสัมพันธ์
กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทยจึงต้ องยกระดับความสามารถด้ าน
การอ่านของนักเรี ยนอย่างเร่งด่วน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 2562)
ปั ญหาการพัฒนาโรงเรี ยนอย่างไม่มีคณ
ุ ภาพจะทาให้ เกิดวิกฤตต่าง ๆ ตามมาเป็ นผลกระทบแก่
โรงเรี ย นไม่ว่า จะเป็ น คุณ ภาพผู้เ รี ย นที่ ไ ม่ไ ด้ ม าตรฐานผลการสอบในการวัด ผลระดับเป็ นตัว สะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนว่านักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการให้ ไม่ เมื่อนักเรี ยนไม่มีคณ
ุ ภาพต้ องกลับมาดูที่
สถานศึกษาว่ามีหลักสูตร วิธีการสอนอย่างไร ครู ผ้ ูสอนมีคณ
ุ ภาพมากเพียงใด ผลที่ตามมาโรงเรี ยนเกิด
ไม่ไ ด้ รับความไว้ วางใจแก่ชุม ชน ครู ผ้ ูสอนมี ความรู้ ความสามารถให้ การสอนครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อไม่
บางครัง้ ครูผ้ สู อน 1 คน จะต้ องสอนวิชาหลากหลายวิชา มีทงวิ
ั ้ ชาที่ถนัดและไม่ถนัด เนื่องจากครู ผ้ สู อนมี
จ านวนไม่เ พี ย งพอต่อการเรี ย นการสอนในสถานศึก ษา อุปกรณ์ สิ่ง อานวยความสะดวกในการเรี ย น
การสอนไม่เพียงพอหรื อขาดแคลน ไม่ได้ คณ
ุ ภาพทาให้ วิธีการสอนไม่ได้ ผลตามที่ต้องการ สิ่งเหล่านี ้เป็ น
ปั ญหาที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาจะต้ องพัฒนาสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพ ตามที่คาดหวัง ผู้วิจยั มีความ
สนใจในการศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารในกลุ่ม
วิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เชื่อว่าเกิดประโยชน์ในการนา
ความรู้มาพัฒนาปรับปรุงโรงเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพมากกว่าเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารในกลุ่ม
วิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารใน
กลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนก
ตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ครูผ้ สู อนในโรงเรี ยน กลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 4 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนสตรี วัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัม ภ์
จานวน 101 คน โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี จานวน 139 คน โรงเรี ยนกุนนที จานวน 44 คน โรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา จานวน 22 คน รวมทังสิ
้ ้น 306 คน
กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้ แ ก่ ครู ผ้ ูส อนในโรงเรี ย น กลุ่ม วิ ท ยาเขตจตุร วิ ท ย์ สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 183 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ตารางสาเร็ จรูปของ Cohen
(Cohen, Manion, and Keith, 1928) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% ยอมให้
คลาดเคลื่อน ±5%
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในเรื่ องความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารใน
กลุม่ วิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูล
ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหงถึงผู้บริ หารสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อขอความร่วมมือประสานกับผู้บริ หารสถานศึกษาและครูเพื่อแจก
แบบสอบถามเก็บข้ อมูลการวิจยั
2. จัดส่งแบบสอบถามให้ ครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ด้ ว ยตนเอง โดยขอความอนุเ คราะห์ จ ากสถานศึ ก ษาในการจัด ส่ ง
แบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะทาการติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเอง ได้ มี
การแจกแบบสอบถามไปทังหมด
้
183 ชุด ได้ กลับมาจานวน 168 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 91.80
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบขึ ้นด้ วย
ข้ อค าถามหลายข้ อ ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น ตัวแทนหรื อ ตัว ชี ว้ ัด ที่ ค รอบคลุม เนื อ้ หาและสาระที่ ต้ องการตาม
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัยได้ อย่างครบถ้ วนและเป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ โดยประมวล
แนวคิดจากกรอบแนวคิดในการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
1. ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้ วย วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
2. ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ ความต้ องการในการพัฒนา
โรงเรี ยนของผู้บริ หารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทัง้
4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ 2. ด้ านนักเรี ยน 3. ด้ านบุคลากร 4. ด้ านการเงินและ
สมรรถนะการให้ บริการ
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สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
1. ค่าร้ อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การทดสอบค่าที
5. การทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ ความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารในกลุ่ม
วิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอผลการวิจยั และแปลความหมายตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ที่มี ต่อความต้ องการในการพัฒ นาโรงเรี ยนของ
ผู้บริหาร
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความคิด เห็น ของครู ท่ ีม ี ต่ อ ความต้ อ งการใน
การพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้ าน
ความต้ องการของครู ในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หาร
1. ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ
2. ด้ านนักเรี ยน
3. ด้ านบุคลากร
4. ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ
รวม

3.40
3.55
3.42
3.25
3.40

SD

ระดับความ
ต้ องการ

.80
.80
.92
.84
.77

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ครูมีความต้ องการต่อภาวะผู้นาของผู้บริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.40 ) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับ มาก( = 3.55 ) 1 ด้ าน ระดับปานกลาง 3 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับ 3 ลาดับแรกจากมากไปน้ อยดังนี ้
ด้ านบุคลากร ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ และด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ

ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร
Teacher’s Opinions towards The School Development Needs of Administrators in
Chaturawit Campus Group Under the Secondary Educational Service Area, Office 2 Bangkok

177

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ ความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของ
ผู้บริหาร จาแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หาร
จาแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ดังนี ้
ตารางที่ 2 การเปรี ย บเทีย บความคิด เห็น ของครู ท่ ีม ีต่ อ ความต้ อ งการในการพัฒนาโรงเรี ย นของ
ผู้บริหาร จาแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน
ความต้ องการของครู ในการพัฒนา
โรงเรี ยนของผู้บริหาร
1. ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ
2. ด้ านนักเรี ยน
3. ด้ านบุคลากร
4. ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ
รวม

ปริญญาตรี
3.30
3.42
3.26
3.16
3.28

SD
.80
.84
.93
.82
.77

สูงกว่ า
ปริญญาตรี
SD
3.66
.73
3.88
.55
3.80
.81
3.48
.86
3.70
.67

t

p

2.85*
4.11*
3.70*
2.21*
3.28*

.005
.000
.000
.028
.001

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า t มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้ าน โดยครูที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ความต้ องการ มากกว่า ครูที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเทีย บความคิด เห็น ของครู ท่ ีม ีต่ อ ความต้ อ งการในการพัฒนาโรงเรี ย นของ
ผู้บริหาร จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมและรายด้ าน
ความต้ องการของครู ในการพัฒนา
โรงเรี ยนของผู้บริหาร
1. ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ
2. ด้ านนักเรี ยน
3. ด้ านบุคลากร
4. ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริการ
รวม

ประสบการณ์ การทางาน
ต่ากว่ า 10 10 – 20 สูงกว่ า 20
ปี
ปี
ปี
3.44
3.58
3.45
3.31
3.45

3.30
3.45
3.28
3.03
3.26

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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F

p

.498
.498
.726
2.214
1.045

.608
.608
.485
.112
.354
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า F ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครู ที่มีประสบการณ์การ
ทางานต่างกัน มีความต้ องการ โดยภาพรวมและรายด้ านทุกด้ านไม่ตา่ งกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยน เขตจตุรวิทย์ มีความคิดเห็นต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของ
ผู้บริ หาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและ
รายด้ านอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ยกเว้ นด้ านนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
2. ครูผ้ สู อนในโรงเรี ยน เขตจตุรวิทย์ ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความต้ องการ
ในการพัฒ นาโรงเรี ย นของผู้บ ริ ห าร ในกลุ่ม วิ ท ยาเขตจตุร วิ ท ย์ สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายด้ าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้ องการสูงกว่าครูที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยน เขตจตุรวิทย์ ที่มีประสบการณ์ การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สัง กัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยน
ของผู้ บริ ห ารในกลุ่ ม วิ ท ยาเขตจตุร วิ ท ย์ สัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อนามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยน เขตจตุรวิทย์ มีความคิดเห็นต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของ
ผู้บริ หาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและ
รายด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ครูผ้ สู อนมีความต้ องการ ใน
ด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านหลักสูตรและกระบวนการ ด้ านนักเรี ยน ด้ านบุคลากร ด้ านการเงิ นและ
สมรรถนะการให้ บริการมากกว่าจากทางที่ผ้ บู ริหารได้ จดั สรรให้ แก่ครูผ้ สู อน เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลที่ชดั เจน
มากกว่านี ้ โรงเรี ยนสามารถจัดสรรด้ านต่าง ๆ ให้ แก่ครู ผ้ สู อนจะได้ ทาการทางานเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ ้น จะ
เป็ นการส่งผลในภาพรวมให้ แก่โรงเรี ยนและทาให้ การพัฒนาโรงเรี ยนเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแลเห็นเป็ น
รู ปธรรมที่ชัดเจน ทาให้ โรงเรี ยนถูกยกระดับให้ เป็ นโรงเรี ยนชัน้ นาได้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องนาหลัก
แนวคิดในการพัฒนาโรงเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาโรงเรี ยนอย่างยัง่ ยืน หรื อการพัฒนาโรงเรี ยนอย่าง
ก้ าวกระโดด หรื อการทาให้ โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนที่ได้ รับมาตรฐาน เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารในการพัฒนา
โรงเรี ย นให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของครู ผ้ ูส อน ผู้ป กครอง นัก เรี ย น ชุม ชน ผู้บ ริ ห าร
จาเป็ นต้ องปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดี ต้ องมีทัศนคติที่ก้าวไกล วิสัยทัศน์ ที่
ชัด เจน นโยบายที่ ส ามารถท าได้ เป็ น กรอบการท างานให้ ค รู ไ ด้ ก้ าวเดิ น ไปอย่ า งชัด เจน เพื่ อ น าไป
ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร
Teacher’s Opinions towards The School Development Needs of Administrators in
Chaturawit Campus Group Under the Secondary Educational Service Area, Office 2 Bangkok

179

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

สู่การพัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพของนักเรี ยนให้ เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับ
ทัศพร ปูมสีดา (2559) วิจยั เรื่ อง การนาเสนอกลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และสอดคล้ องกับ อุดม ชูลีวรรณ (2559) วิจยั เรื่ อง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริ หารคุณภาพ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศระดับสากล เมื่อนามาพิจารณาเป็ นรายด้ านสามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี ้
1.1 ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาหลักสูตรถือ
เป็ นหัวใจที่สาคัญในการพัฒนาโรงเรี ยน ผู้บริหารจะต้ องพัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ผู้เรี ยนและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนให้ บรรลุจดุ มุ่งหมายที่กาหนดไว้ การพัฒนาหลักสูตร
จะต้ องได้ รับความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านครู ผู้ปกครอง นักเรี ยน ชุมชน เข้ ามามี
บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรให้ เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน
จะต้ องเป็ นตัวกลางในการจัดทาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน นาเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เหมาะสมเข้ า
มาเป็ น ตัว ช่ ว ยในการพัฒ นาหลัก สูต ร และท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ องการของนักเรี ยน การพัฒนาหลักสูตร จะต้ องการได้ รับความร่วมมือจากครูผ้ สู อน และจะต้ องให้
หลักสูตรที่พฒ
ั นามีเนื ้อหาสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาต้ องครอบคลุมเนื ้อหา
ทังหมดที
้
่นกั เรี ยนต้ องได้ รับ การพัฒนาเทคโนโลยีที่สื่อการเรี ยนการสอนที่หลายหลากและตอบสนองต่อ
เนื ้อหารายวิชาจะเป็ นการกระตุ้นการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน และตัวนักเรี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้
เรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา ทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนสามารถทบทวนเนื ้อหารายวิชาต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยี
จะเป็ นสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกเหนือจากตารา จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น เรื่ องเหล่านี ้เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่จะต้ องเห็นความสาคัญและ
สนับสนุนให้ เ กิ ดการพัฒ นาอย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง สอดคล้ องกับ สายนภา ดาวแสง(2559) วิจัยเรื่ อ ง
ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา โรงเรี ย นสัง กัด ส านัก
การศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และสอดคล้ องกับ คัมภีร์ อิสรั่น (2558) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของ
ผู้ บริ ห ารและอาจารย์ ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนสาธิ ต มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
1.2 ด้ านนักเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก การพัฒนาโรงเรี ยนให้ มีความสาเร็ จ ผู้บริ หาร
จะต้ องมองให้ รอบด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร และส่วนสาคัญ อี ก
ประการหนึ่ง คือ ด้ านนักเรี ยน ผู้บริ หารจะต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรี ยนโดยเน้ นการพัฒนา
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สองคล้ องกับความสนใจของนักเรี ยนและความถนัด
จะเป็ นตัวช่วยให้ การพัฒนาเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องดูบริ บทของเนื ้อหาวิชา
ให้ ทนั ยุคทันสมัยเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเน้ นการนาไปใช้ ได้ จริ งมากกว่า
การจดจ า เน้ นการใช้ สื่ อเทคโนโลยี เ ข้ ามามี ส่วนช่วยในการพัฒ นาศักยภาพนักเรี ยน มี การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื ้อของที่มีความจาเป็ นแก่นกั เรี ยนให้ เพียงพอต่อความต้ องการต่อการเรี ยนการสอน
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ของครู เพื่อทาให้ ประโยชน์เ กิ ดแก่นักเรี ยนได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูง สุด เรื่ องเหล่านี ้
ผู้บริ หารจะต้ องมีวิสัยทัศน์ที่กว้ าง โดยการร่ วมมื อกับครู และเข้ าใจถึงความจาเป็ น ความต้ องการของ
นักเรี ยน ร่ วมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยนที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพตัวนักเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้ านดนตรี ศิลปะ การแสดง ถ้ านักเรี ยนมีความสนใจ ผู้บริ หารจะต้ องให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถึง
จะเรี ยกว่า การบริ หารโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างแท้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับ วรางคณา เค้ าอ้ น (2560)
วิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยใช้ สถานการณ์
เป็ นฐานการเรี ยนรู้ และสอดคล้ องกับ วรรณนภัส พิทกั ษ์ ชานิธิกุล (2560) วิจยั เรื่ องความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
1.3 ด้ านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง การพัฒนาบุคลากรในยุค Thailand 4.0
จาเป็ นต้ องพัฒนาในหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านจิตวิทยา ด้ านภาวะผู้นา ด้ านความรับผิดชอบต่องาน
และด้ า นเทคโนโลยี ซึ่ง ในด้ า นนี ้ จะเห็ น ว่า เทคโนโลยี เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน ของทุก คน
ไม่ว่าจะเป็ นทังผู
้ ้ บริ หาร ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ต้ องมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยี ยิ่งเป็ นสังคมในเมือง
การใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งของชีวิตคนเมืองไปเสียแล้ ว การที่บุคลากรได้ นาเทคโนโลยีเข้ า
มามีส่วนช่วยใน การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ จะมีส่วนช่วยได้ เป็ นอย่างมาก เช่น การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองนักเรี ยน การแจ้ งผลการเรี ยน หรื อการแจ้ งปัญหาให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ สะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
ทาให้ การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น หรื อการพัฒนาเทคโนโลยีในด้ านการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน ก็จะ
ทาให้ การเรี ยนการสอนมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการทบทวนความรู้ เนื ้อหาต่าง ๆ ที่ได้
เรี ยนไปแล้ ว หรื อการทางานผ่านเทคโนโลยีผ่าน แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ก็จะเป็ นการกระตุ้นการเรี ยนให้ แก่
นักเรี ย นมากยิ่ง ขึน้ รวมไปถึ ง การค้ น คว้ าหาข้ อมูลต่า ง ที่ จ ะท าให้ ส ะดวก รวดเร็ ว แม่น ยามากยิ่ ง ขึน้
ซึ่งการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ ผู้บริหารจะต้ องมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของ
ท่าน ให้ เข้ าใจ เข้ าถึง ทาได้ ในด้ านเทคโนโลยี เมื่อบุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้ านนี ้มากขึ ้นเท่าไร
ก็จะส่งผลมายังผู้รับบริ การหรื อตัวนักเรี ยนเองมากยิ่งขึ ้น อย่าลืมว่าเทคโนโลยีในปั จจุบนั ไม่ใช่เรื่ องไกลตัว
อีกต่อไป แต่อยูใ่ กล้ ตวั มากจนแทบจะเป็ นปัจจัยใหม่ของชีวิตไปเสียแล้ ว ซึ่งสอดคล้ องกับ กนิน แลวงค์นิล
(2560) วิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใหม่สงั กัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ตามแนวคิดการพัฒนาครูโดยโรงเรี ยนเป็ นฐาน และสอดคล้ องกับ จุฑามาศ สิริวฒ
ั น์โสภณ (2559)
วิจยั เรื่ อง ผลการเตรี ยมความพร้ อมครูที่มีตอ่ ชีวิตการทางานครูในยุคดิจิทลั และผลที่ตามมา
1.4 ด้ านการเงินและสมรรถนะในการให้ บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เรื่ องของ
การเงินและสมรรถนะในการให้ บริ การ เป็ นเรื่ องที่ยากเรื่ องหนึ่งที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนจะทาการพัฒนาให้ ได้ ดี
ด้ วยเนื่องจากมีกฎระเบียบที่คอ่ นข้ างเคร่งครัด ทาให้ การบริ หารการเงินหรื องบประมาณบางครัง้ ไม่รวดเร็ ว
ตามความต้ อ งการในการใช้ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นบางครั ง้ จะเห็ น ได้ ว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ มาจากรั ฐ
ไม่เ พียงพอต่อการใช้ จ่ายเงิ นในโรงเรี ยน ทาให้ การบริ หารหรื อพัฒ นาโรงเรี ยนทาไม่ได้ ตามที่ ต้องการ
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ครู ในโรงเรี ยนบางครัง้ ก็มีความจาเป็ นในการที่จะต้ องการเงินในการจัดการบริ หารโรงเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องการใช้ จ่ายเงินในการแข่งขันรายการต่าง ๆ การเตรี ยมความพร้ อมในการจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์การเรี ยน
ของโรงเรี ยน การจัดสรรงบประมาณไปยังโครงการต่าง ๆ ที่ร้องขอมาไม่ได้ เต็มตามความต้ องการของครู
กลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ ครูในโรงเรี ยน กับผู้บริ หารโรงเรี ยนเกิดความไม่ลงรอยกัน จึงกลายเป็ นปั ญหา
กั บ โรงเรี ยน การจั ด การบริ ห ารงบประมาณและการใช้ จ่ า ยทางด้ านการเงิ น ก็ ส่ ง ผลกระทบ
ไปยัง การให้ บ ริ ก ารกับ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงเรี ย น บางครั ง้ อุป กรณ์ ก ารสอนเสี ย หายก็ ไ ด้ รั บ การซ่อ มแซม
เจ้ าหน้ าที่ก็ไม่สามารถทาได้ อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากติดปั ญหาการใช้ งบประมาณ หรื อบางครัง้
ครูในโรงเรี ยนต้ องการใช้ เงินในการทากิจกรรมที่เกิดขึ ้น แต่ไม่ได้ มีโครงการรองรับในการใช้ จ่ายเงิน ก็เป็ น
ปั ญหา เรื่ องเหล่านี ้ผู้บริหารโรงเรี ยนจะต้ องวางแผนการทางด้ านการเงินและงบประมาณการใช้ จ่ายเงินให้
ชัดเจน และมี การจัดสรรไปตามโครงการที่ ได้ รับอย่างชัดเจนและมีการจัดเก็ บข้ อมูลการใช้ อย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย จะทาให้ การบริ หารงานภายในโรงเรี ยนของผู้บริ หารโรงเรี ยนถูกแก้ ไขปั ญหาไป และ
ถูกต้ องตามกฎระเบียบการใช้ จ่ายเงิน จะส่งผลทาการวางแผนมีประสิทธิภาพ ส่งไปยังโรงเรี ยนสามารถ
คาดการณ์ อนาคต พร้ อมมี แผนรองรั บได้ อย่า งเมื่ อเกิ ดปั ญ หาในด้ านงบประมาณ พร้ อมทัง้ สามารถ
วางแผนในการระดมทุนเพื่อให้ โรงเรี ยนพัฒนาได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกับ สุพรรษา คาภาพันธ์(2559)
วิจัยเรื่ อง พฤติกรรมการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และสอดคล้ องกับ พวงสุรีย์ วรคามิน
(2558) วิจยั เรื่ อง การบริ หารงบประมาณของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีตอ่ ความต้ องการในการพัฒนาโรงเรี ยนของผู้บริ หารใน
กลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน สรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ครูในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
วุฒิการศึกษาสูง กว่าปริ ญ ญาตรี โดยภาพรวมต้ องการให้ ผ้ ูบริ หารพัฒนาโรงเรี ยน มากกว่าครู ที่มี วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า เมื่อครูได้ มีการศึกษาวุฒิที่สงู ขึ ้น ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ทางด้ าน
วิชาการมากขึ ้น มีการคิดที่เป็ นระบบชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายอานาจการบริ หาร การมี
ส่วนร่วมในการทางาน ทาให้ การเห็นถึงศักยภาพของโรงเรี ยนที่จะสามารถพัฒนาขึ ้นไปได้ ของโรงเรี ยน จึง
ทาให้ เกิดการคาดหวังต่อผู้บริ หารโรงเรี ยนที่จะกาหนดเป้าหมายของโรงเรี ยนไปในทิศทางที่สูงขึน้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นทังในด้
้ านการเรี ยนการสอน ด้ านหลักสูตร ด้ านบุคลากร และ
ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับ วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558) วิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนเพื่ อ บรรลุผ ลการประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
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2.2 ครูในกลุม่ วิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีความต้ องการต่อการบริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ความต้ องการของครู ภายในโรงเรี ยนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้ อยเพียงใดก็
ตาม ความต้ องการพัฒนาโรงเรี ยน ก็ยงั มีเหมือน ๆ กัน คือ ต้ องการให้ ผ้ ูบริ หารพัฒนาโรงเรี ยนในด้ าน
หลักสูตรและกระบวนการสอน เมื่อโรงเรี ยนมี นโยบายที่ จะทาการพัฒนาหลักสูตรให้ มีความทันสมัย
เหมาะสมกับ เนื อ้ หาในปั จ จุบัน ครู ผ้ ูส อนก็ สมควรจะมี ส่วนร่ ว มในการนาเสนอความคิดเห็นทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นครูเก่า หรื อครูใหม่ ประสบการณ์มากหรื อน้ อย ก็เป็ นส่วนสาคัญในการผลักดันหลักสูตรของ
โรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคาดหวัง ประสิ ท ธิ ผ ลที่ สู ง ได้ เ หมื อ นกั น ด้ า นการพัฒ นานัก เรี ย น
ครู ในโรงเรี ยนเรี ยนทุกคน มีหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบนักเรี ยน ส่วนนีเ้ ป็ นภาระหน้ าที่หลักของครู ที่จะต้ อง
สอดส่องนักเรี ยนที่สอน รวมไปถึงการดูแลนักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนประจาชัน้ ด้ านบุคลากร เมื่อโรงเรี ยน
มีการจัดการอบรมขึ ้น จะเห็นได้ ว่าครูทกุ คนจะต้ องเข้ ารับการพัฒนาด้ วยกันทังหมด
้
ไม่มีการแบ่งแยกว่า
คนนี ้มีประสบการณ์มากแล้ ว ไม่ต้องอบรม ครูในโรงเรี ยนทุกคนมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น หรื อต้ องการเสริ มสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น ให้ มีความพร้ อมในการที่จะ
นาไปประยุกต์ใช้ กับวิชาที่ตนเองสอนได้ เต็มที่ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ สรุ ปได้ ว่า ประสบการณ์ การ
ทางานนันไม่
้ เกี่ยวว่าจะมากหรื อน้ อย ครูผ้ สู อนทุกคนในโรงเรี ยนพร้ อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรี ยน
ไปพร้ อม ๆ กันเพื่ อทาให้ นักเรี ยนบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ซึ่ง สอดคล้ องกับ ลัดดาวัล ย์ ใจไว (2558)
วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของครูตอ่ การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนศรี ราชา 1
สัง กัดส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และสอดคล้ องกับ วี ระนุช จารวัฒ น์
(2561) วิจัยเรื่ อง การบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติ ตามการรับของครู ผ้ ูสอน สังกัดสานักคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการทาวิจัย
1. ด้ านหลักสูตรและกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรี ยนควรพัฒนาโรงเรี ยน เรื่ อง
การสังเกตการสอนของครู โดยไม่มีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เพื่อจะได้ เห็นสภาพการจัดการเรี ยนรู้ตาม
สภาพจริง ผู้บริหารโรงเรี ยนจะต้ องพิจารณาครูที่มารับผิดชอบงานด้ านหลักสูตรอย่างชัดเจนและแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบประสานงานด้ านหลักสูตรของแต่ละระดับชันไว้
้ อย่างเพียงพอ และโรงเรี ยน
ต้ องมีกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้และเทคโนโลยีของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ และควรส่งเสริมครูใน
ด้ านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. ด้ า นนักเรี ยน ผู้บริ ห ารโรงเรี ย นควรส่ง เสริ ม ในเรื่ องพัฒ นาหลักสูตรตามความถนัด ของตัว
นักเรี ยน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเด่นจุดด้ อยการเรี ยนของ
นักเรี ยน มีการสารวจความต้ องการ ความคิดเห็น เพื่อกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์
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3. ด้ านบุ ค ลากร ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นควรสนั บ สนุ น จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อมรั บ
ต่อ การเปลี่ ย นแปลง จัด ระบบการเรี ย นรู้ และการพัฒ นาบุค ลากรของโรงเรี ย นที่ ค รอบคลุม ประเด็ น
สมรรถนะหลัก ความท้ าท้ ายเชิ ง กลยุทธ์ โรงเรี ยนประเมิ น ขี ด ความสามารถ/การกาหนดอัตราก าลัง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ด้ านการเงินและสมรรถนะการให้ บริ การ ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรสนับสนุน ฐานะทางการเงินให้
คล่องตัวและสิ นทรั พ ย์ สุทธิ ที่เ พี ยงพอต่อความต้ องการของโรงเรี ยน โรงเรี ยนมี ผลตอบแทนการเงิ นที่
เหมาะสม ให้ ความเชื่อมัน่ ว่าโรงเรี ยนมีภาวะการเงินที่มนั่ คง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารน าผลการวิ จัย ในครั ง้ นี ท้ ดลองใช้ จ ริ ง กับ โรงเรี ย นในวิ ท ยาเขตอื่ น ของส านัก งาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับบริบทของวิทยาเขตอื่น
2. ควรมีการทาวิจยั เพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนในรูปแบบเฉพาะด้ าน เช่น การพัฒนาในด้ านการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3. ควรมีการในรูปแบบเชิงคุณภาพ ในโรงเรี ยนต่าง ๆ โดยมีการใช้ หลักทฤษฎีอื่น ๆ เข้ ามาใช้ เพื่อทา
ให้ เกิดการพัฒนาอย่างแท้ จริง
เอกสารอ้ างอิง
กนิน แลวงค์นิล. (2560). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู ใหม่สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 2 ตามแนวคิ ดการพัฒ นาครู โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน. วิ ทยานิ พ นธ์ ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัมภีร์ อิสรั่น. (2558). ความคิดเห็นของผู้บริ หารและอาจารย์ที่มีต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
สาธิ ตมัธยมศึ กษาในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร. วิ ทยานิ พนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
จุฑามาศ สิริวฒ
ั นโสภณ. (2559). ผลการเตรี ยมความพร้ อมครู ที่มีต่อชี วิตการทางานของครู ในยุคดิ จิทลั
และผลที ่ ต ามมา. วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ธี วิ ท ยาการวิ จัย การศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศพร ปูมสีดา. (2559). การนาเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรี ยนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารการศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ธงชั ย สมบู ร ณ์ . (2562). วาทกรรมการศึ ก ษาไทย. กรุ ง เทพมหานคร: ส านัก พิ ม พ์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พวงสุ รี ย์ วรค ามิ น . (2558). การบริ ห ารงบประมาณของโรงเรี ยนเอกชนศาสนาอิ ส ลามใน 3
จังหวัดชายแดนใต้. วิ ทยานิ พนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
184

ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร
Teacher’s Opinions towards The School Development Needs of Administrators in
Chaturawit Campus Group Under the Secondary Educational Service Area, Office 2 Bangkok

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ลัดดาวัลย์ ใจไว. (2558). ความพึงพอใจของครู ตอ่ การบริ หารจัดการศึกษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนในกลุ่ม
โรงเรี ยนศรี ราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที ่การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 3. วิ ทยานิ พนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วรรณนภัส พิทกั ษ์ ชานิธิกุล. (2560). ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วิ ทยานิ พนธ์ ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
วรางคณา เค้ าอ้ น. (2560). การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
โดยใช้สถานการณ์ เป็ นฐานการเรี ยนรู้ . วิ ทยานิ พนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาหลักสูตร
และการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน. (2558). การพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาภาคใต้ฝั่ ง อัน ดามัน . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
วีระนุช จารวัฒน์. (2561). การบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติ ตามการรับรู้ ของครู ผ้ ูสอน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่ง เสริ ม การศึ กษาเอกชน. วิ ทยานิ พ นธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.). (2562). การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2018. [ออนไลน์]. สืบค้ นเมื่อ 9 ธันวาคม 2562. จาก https://drive.google.com/file/
d/18DKqGcId1dN6IWF07TXG8YZsQOg-NlWZ/view
สายนภา ดาวแสง. (2559). ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
โรงเรี ยนสัง กัด ส านัก งานการศึ ก ษา เมื อ งพัท ยา จั ง หวัด ชลบุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุพรรษา คาภาพันธ์ . (2559). พฤติกรรมการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของครู สังกัด
ส านัก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 6 อ าเภอบางพลี จั ง หวัด สมุ ท รปราการ .
วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อุดม ชูลีวรรณ. (2559). รูปแบบการพัฒนาระบบการบริ หารคุณภาพโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
ระดับ สากล. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1928). Research Methods in education. 7 th ed. New York:
Routledge.

ความคิดเห็นของครู ท่ มี ีต่อความต้ องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร
Teacher’s Opinions towards The School Development Needs of Administrators in
Chaturawit Campus Group Under the Secondary Educational Service Area, Office 2 Bangkok

185

