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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครู              

ท่ีมีต่อความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของผู้บริหาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามวฒุิการศกึษาและประสบการณ์การ
ท างาน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูจ านวน 183 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น 0.97 สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (    )        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคา่ที (t-test) และการทดสอบคา่เอฟ (F-test) ผลการวิจยัพบว่า 
1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่ความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเว้นด้านนักเรียนท่ีครูมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2) ผู้ ท่ีมี               
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทัง้นีค้รูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการมากกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี 3) ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกตา่งกนั มีความต้องการภาวะผู้น าของผู้บริหารใน
การพฒันาโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 

ค าส าคัญ: 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 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรยีนของ
ผู้บรหิาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร 
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Administrators in Chaturawit Campus Group Under the  
Secondary Educational Service Area, Office 2 Bangkok 



 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 

174 

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 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคญัอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีความเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า การศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันารัฐชาติ แต่ท่ีจะพฒันาได้อย่างยัง่ยืนนัน้
ประชาชนในรัฐจะต้องได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ กล่าวตามความเป็นจริง รัฐชาติใด ๆ ท่ีประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพจะมีทางเลือกในการพฒันาประเทศได้ดีมากกว่า ฉะนัน้ การจดัการศกึษาเพ่ือ
การพฒันาท่ียัง่ยืนในระดบัประเทศจึงมุ่งพฒันาศกัยภาพของคนในสงัคมให้เกิดความรู้ทกัษะมมุมองและ
คา่นิยม ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการชีน้ าและจงูใจให้ทกุคนแสวงหาแนวทางท่ีถกูต้องและสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุข การพัฒนาท่ีจะยั่งยืนจ าเป็นต้องมีเนือ้หาสาระและบริบท (Contents and Contexts)       
ท่ีเหมาะสมตลอดจนมีความตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ภายใต้การด าเนินการท่ีเป็นภารกิจส าคญัในการส่งเสริม
การจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของรัฐชาตินัน้ (ธงชยั สมบรูณ์, 2562, หน้า 88) 

ผลการประเมินของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียในด้านการอ่าน 393 คะแนน 
(ค่าเฉล่ีย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 489 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า     
ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึน้ 3 
คะแนน และ 4 คะแนน ตามล าดบั ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับรอบการประเมินท่ีผ่านมาอย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของคะแนนตัง้แตก่ารประเมินรอบแรกจนถึงปัจจบุนั พบว่า ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปล่ียนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง
จากการประเมิน PISA ท่ีผ่านมา มีข้อสังเกตท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมินชีว้่า 
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ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งท่ีมีคณุภาพและสามารถพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถในระดบัสูงได้ 
หากระดบันโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
ไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ได้ ประการท่ีสอง นกัเรียนไทยทัง้กลุ่มท่ีมีคะแนนสงูและกลุ่มท่ีมีคะแนนต ่ามีจดุอ่อนอยู่ท่ีด้านการอ่าน ซึ่ง
ใน PISA 2018 เป็นการประเมินการอ่านเนือ้หาสาระท่ีมาจากทัง้แหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล 
อีกทัง้ส่ือท่ีนกัเรียนได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทลัซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของการอ่านท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้ คนทั่วโลก ดังนัน้ ระบบ
การศึกษาไทยจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และประการท่ี
สาม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างตอ่เน่ือง และความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสมัพนัธ์
กบัความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบการศกึษาไทยจงึต้องยกระดบัความสามารถด้าน
การอา่นของนกัเรียนอยา่งเร่งดว่น (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2562) 

ปัญหาการพฒันาโรงเรียนอย่างไม่มีคณุภาพจะท าให้เกิดวิกฤตตา่ง ๆ ตามมาเป็นผลกระทบแก่
โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผู้ เรียนท่ีไม่ได้มาตรฐานผลการสอบในการวัดผลระดับเป็นตัวสะท้อน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่นกัเรียนมีคณุภาพตามท่ีต้องการให้ไม่ เม่ือนกัเรียนไม่มีคณุภาพต้องกลบัมาดท่ีู
สถานศึกษาว่ามีหลกัสูตร วิธีการสอนอย่างไร ครูผู้ สอนมีคณุภาพมากเพียงใด ผลท่ีตามมาโรงเรียนเกิด
ไม่ได้รับความไว้วางใจแก่ชุมชน ครูผู้ สอนมีความรู้ความสามารถให้การสอนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม ่
บางครัง้ครูผู้สอน 1 คน จะต้องสอนวิชาหลากหลายวิชา มีทัง้วิชาท่ีถนดัและไม่ถนดั เน่ืองจากครูผู้สอนมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน         
การสอนไม่เพียงพอหรือขาดแคลน ไม่ได้คณุภาพท าให้วิธีการสอนไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ สิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัญหาท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องพฒันาสถานศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามท่ีคาดหวงั ผู้วิจยัมีความ
สนใจในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่ม
วิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 เช่ือว่าเกิดประโยชน์ในการน า
ความรู้มาพฒันาปรับปรุงโรงเรียนให้มีคณุภาพมากกวา่เดมิ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่ม
วิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของผู้บริหารใน
กลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตาม วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน กลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน 101 คน โรงเรียนสุรศกัดิ์มนตรี จ านวน 139 คน โรงเรียนกนุนที จ านวน 44 คน โรงเรียนพทุธจกัร
วิทยา จ านวน 22 คน รวมทัง้สิน้  306 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ สอนในโรงเรียน กลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 2 จ านวน 183 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจาก ตารางส าเร็จรูปของ Cohen 
(Cohen, Manion, and Keith, 1928) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ยอมให้
คลาดเคล่ือน ±5% 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยในเร่ืองความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารใน

กลุม่วิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู
ดงันี ้
 1. ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหงถึงผู้บริหารสถานศกึษา ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 เพ่ือขอความร่วมมือประสานกบัผู้บริหารสถานศกึษาและครูเพ่ือแจก
แบบสอบถามเก็บข้อมลูการวิจยั 
 2. จดัส่งแบบสอบถามให้ครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้วยตนเอง โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาในการจัดส่ง
แบบสอบถามกลับมายังผู้ วิจัย โดยผู้ วิจัยจะท าการติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้มี    
การแจกแบบสอบถามไปทัง้หมด 183 ชดุ ได้กลบัมาจ านวน  168 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 91.80 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบขึน้ด้วย  

ข้อค าถามหลายข้อท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทนหรือตัวชีว้ัดท่ีครอบคลุมเนือ้หาและสาระท่ีต้องการตาม
วตัถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัยได้อย่างครบถ้วนและเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยประมวล
แนวคดิจากกรอบแนวคิดในการศกึษา แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้
  1. ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วย วฒุิการศกึษา และประสบการณ์การท างาน 

 2. ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่ความต้องการในการพฒันา
โรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ทัง้ 
4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการ 2. ด้านนักเรียน 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านการเงินและ
สมรรถนะการให้บริการ 
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สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  
1. คา่ร้อยละ 
2. คา่เฉล่ีย 
3. คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. การทดสอบคา่ที  
5. การทดสอบคา่เอฟ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองความคดิเห็นของครูท่ีมีตอ่ความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่ม

วิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
น าเสนอผลการวิจยัและแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร 
 
ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห ็นของครูท ี่มีต่อความต้องการใน 
การพฒันาโรงเรียนของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้าน 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ ครูมีความต้องการตอ่ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพฒันาโรงเรียน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง (    = 3.40 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนกัเรียนอยู่ใน
ระดบั มาก(   = 3.55 ) 1 ด้าน ระดบัปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกจากมากไปน้อยดงันี ้
ด้านบคุลากร ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ และด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 

 
 
 
 

ความต้องการของครูในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหาร  SD 
ระดับความ

ต้องการ 

1. ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ 3.40 .80 ปานกลาง 
2. ด้านนกัเรียน 3.55 .80 มาก 
3. ด้านบคุลากร 3.42 .92 ปานกลาง 
4. ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 3.25 .84 ปานกลาง 

รวม 3.40 .77 ปานกลาง 
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ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่ความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร จ าแนกตาม วฒุิการศกึษา และประสบการณ์การท างาน 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหาร 
จ าแนกตาม วฒุิการศกึษา และประสบการณ์การท างาน ดงันี ้ 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความคิดเห ็นของครูท ี่มีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร จ าแนกตาม วฒุิการศกึษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ คา่ t มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน โดยครูท่ีมีวฒุิการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี ความต้องการ มากกวา่ ครูท่ีมีวฒุิการศกึษาปริญญาตรี  
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห ็นของครูท ี่มีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ความต้องการของครูในการพัฒนา

โรงเรียนของผู้บริหาร 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t p 

 SD  SD 

1. ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ 3.30 .80 3.66 .73 2.85* .005 
2. ด้านนกัเรียน 3.42 .84 3.88 .55 4.11* .000 
3. ด้านบคุลากร 3.26 .93 3.80 .81 3.70* .000 
4. ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 3.16 .82 3.48 .86 2.21* .028 

รวม 3.28 .77 3.70 .67 3.28* .001 

ความต้องการของครูในการพัฒนา

โรงเรียนของผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

F p ต ่ากว่า 10 

ปี 

10 – 20 

ปี 

สูงกว่า 20 

ปี 

   
1. ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ 3.44 3.30 3.43 .498 .608 
2. ด้านนกัเรียน 3.58 3.45 3.61 .498 .608 
3. ด้านบคุลากร 3.45 3.28 3.54 .726 .485 
4. ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 3.31 3.03 3.40 2.214 .112 

รวม 3.45 3.26 3.50 1.045 .354 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่า F ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานตา่งกนั มีความต้องการ โดยภาพรวมและรายด้านทกุด้านไมต่า่งกนั  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ครูผู้ สอนในโรงเรียน เขตจตรุวิทย์ มีความคิดเห็นต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดบั ปานกลาง ยกเว้นด้านนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ครูผู้สอนในโรงเรียน เขตจตรุวิทย์ ท่ีมีวฒุิการศกึษาแตกตา่งกัน มีความคิดเห็นตอ่ความต้องการ
ในการพัฒนาโรงเรียนของผู้ บริหาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 โดยรวมและรายด้าน มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครู
ท่ีมีวฒุิการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีความต้องการสงูกวา่ครูท่ีมีวฒุิการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
 3. ครูผู้ สอนในโรงเรียน เขตจตุรวิทย์ ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพฒันาโรงเรียน
ของผู้ บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                      
สรุปประเดน็ส าคญัเพื่อน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
 1. ครูผู้ สอนในโรงเรียน เขตจตรุวิทย์ มีความคิดเห็นต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ในกลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก ครูผู้สอนมีความต้องการ ใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรและกระบวนการ ด้านนักเรียน ด้านบุคลากร ด้านการเงินและ
สมรรถนะการให้บริการมากกวา่จากทางท่ีผู้บริหารได้จดัสรรให้แก่ครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท่ีชดัเจน
มากกว่านี ้โรงเรียนสามารถจดัสรรด้านตา่ง ๆ ให้แก่ครูผู้สอนจะได้ท าการท างานเกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ จะ
เป็นการสง่ผลในภาพรวมให้แก่โรงเรียนและท าให้การพฒันาโรงเรียนเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนแลเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน ท าให้โรงเรียนถูกยกระดบัให้เป็นโรงเรียนชัน้น าได้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าหลัก
แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการพฒันาโรงเรียนอย่างยัง่ยืน หรือการพฒันาโรงเรียนอย่าง
ก้าวกระโดด หรือการท าให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีได้รับมาตรฐาน เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการพฒันา
โรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นท่ียอมรับของครูผู้ สอน ผู้ ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้ บริหาร
จ าเป็นต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี ต้องมีทัศนคติท่ีก้าวไกล วิสัยทัศน์ท่ี
ชัดเจน นโยบายท่ีสามารถท าได้ เป็นกรอบการท างานให้ครูได้ก้าวเดินไปอย่างชัดเจน เพ่ือน าไป                
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สู่การพฒันา ปรับปรุงคณุภาพของนกัเรียนให้เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทศัพร ปมูสีดา (2559) วิจยัเร่ือง การน าเสนอกลยทุธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
การศกึษา และสอดคล้องกบั อดุม ชลีูวรรณ (2559) วิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคณุภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล เม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผล ได้
ดงันี ้
  1.1 ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  การพฒันาหลกัสตูรถือ
เป็นหวัใจท่ีส าคญัในการพฒันาโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องพฒันาหลกัสตูรโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ผู้ เรียนและพฒันากระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนให้บรรลจุดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ การพฒันาหลกัสตูร
จะต้องได้รับความร่วมมือกนัจากทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านครู ผู้ปกครอง นกัเรียน ชมุชน เข้ามามี
บทบาทในการพฒันาหลกัสูตรให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องเป็นตวักลางในการจดัท าพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการสอน น าเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมเข้า
มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาหลักสูตร และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือตอบสนอง           
ความต้องการของนกัเรียน การพฒันาหลกัสตูร จะต้องการได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน และจะต้องให้
หลกัสตูรท่ีพฒันามีเนือ้หาสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษาต้องครอบคลมุเนือ้หา
ทัง้หมดท่ีนกัเรียนต้องได้รับ การพฒันาเทคโนโลยีท่ีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลายหลากและตอบสนองต่อ
เนือ้หารายวิชาจะเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนของนกัเรียน และตวันกัเรียนสามารถพฒันาตนเองให้
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสามารถทบทวนเนือ้หารายวิชาตา่ง ๆ ได้ เทคโนโลยี
จะเป็นส่ือนวตักรรมใหม่ ๆ นอกเหนือจากต ารา จนเกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ เร่ืองเหล่านีเ้ป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องเห็นความส าคญัและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สายนภา ดาวแสง(2559) วิจัยเร่ือง    
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านัก
การศกึษา เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ และสอดคล้องกบั คมัภีร์ อิสร่ัน (2558) ศกึษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริหารและอาจารย์ท่ี มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
  1.2 ด้านนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบั มาก การพฒันาโรงเรียนให้มีความส าเร็จ ผู้บริหาร
จะต้องมองให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และส่วนส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ด้านนักเรียน ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญักับการพัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นการพัฒนา
ผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสองคล้องกบัความสนใจของนกัเรียนและความถนดั 
จะเป็นตวัชว่ยให้การพฒันาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดบูริบทของเนือ้หาวิชา
ให้ทนัยคุทนัสมยัเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะภาษาองักฤษเน้นการน าไปใช้ได้จริงมากกว่า   
การจดจ า เน้นการใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัซือ้ของท่ีมีความจ าเป็นแก่นกัเรียนให้เพียงพอตอ่ความต้องการตอ่การเรียนการสอน
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ของครู เพ่ือท าให้ประโยชน์เกิดแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เร่ืองเหล่านี ้
ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้าง โดยการร่วมมือกับครูและเข้าใจถึงความจ าเป็น ความต้องการของ
นกัเรียน ร่วมถึงการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีเป็นการพฒันาศกัยภาพตวันกัเรียน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง ถ้านกัเรียนมีความสนใจ ผู้บริหารจะต้องให้การสนบัสนนุอย่างเต็มท่ี ถึง
จะเรียกว่า การบริหารโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกบั วรางคณา เค้าอ้น (2560) 
วิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ วรรณนภัส พิทกัษ์ชานิธิกุล (2560) วิจยัเร่ืองความคิดเห็นของครู
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 
  1.3 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง การพัฒนาบุคลากรในยุค Thailand 4.0 
จ าเป็นต้องพฒันาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตวิทยา ด้านภาวะผู้น า ด้านความรับผิดชอบตอ่งาน 
และด้านเทคโนโลยี ซึ่งในด้านนี ้จะเห็นว่าเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุกคน            
ไม่ว่าจะเป็นทัง้ผู้บริหาร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ยิ่งเป็นสังคมในเมือง 
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ถือเป็นปัจจยัหนึ่งของชีวิตคนเมืองไปเสียแล้ว การท่ีบุคลากรได้น าเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนช่วยใน การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ จะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมาก เช่น การติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปกครองนกัเรียน การแจ้งผลการเรียน หรือการแจ้งปัญหาให้ผู้ปกครองรับทราบ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน หรือการพฒันาเทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอนแก่นกัเรียน ก็จะ
ท าให้การเรียนการสอนมีมิติท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนความรู้เนือ้หาต่าง ๆ ท่ีได้
เรียนไปแล้ว หรือการท างานผ่านเทคโนโลยีผ่าน แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ ก็จะเป็นการกระตุ้นการเรียนให้แก่
นักเรียนมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ท่ีจะท าให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย ามากยิ่งขึน้                
ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหลา่นีใ้ห้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ผู้บริหารจะต้องมีการพฒันาบคุลากรในสงักดัของ
ท่าน ให้เข้าใจ เข้าถึง ท าได้ ในด้านเทคโนโลยี เม่ือบคุลากรมีความรู้ความสามารถในด้านนีม้ากขึน้เท่าไร 
ก็จะสง่ผลมายงัผู้ รับบริการหรือตวันกัเรียนเองมากยิ่งขึน้ อย่าลืมว่าเทคโนโลยีในปัจจบุนัไม่ใช่เร่ืองไกลตวั
อีกตอ่ไป แตอ่ยูใ่กล้ตวัมากจนแทบจะเป็นปัจจยัใหม่ของชีวิตไปเสียแล้ว ซึ่งสอดคล้องกบั กนิน  แลวงค์นิล 
(2560) วิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูใหม่สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 2 ตามแนวคิดการพฒันาครูโดยโรงเรียนเป็นฐาน และสอดคล้องกบั จฑุามาศ สิริวฒัน์โสภณ (2559) 
วิจยัเร่ือง ผลการเตรียมความพร้อมครูท่ีมีตอ่ชีวิตการท างานครูในยคุดจิิทลัและผลท่ีตามมา  
  1.4 ด้านการเงินและสมรรถนะในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เร่ืองของ
การเงินและสมรรถนะในการให้บริการ เป็นเร่ืองท่ียากเร่ืองหนึ่งท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะท าการพฒันาให้ได้ดี 
ด้วยเน่ืองจากมีกฎระเบียบท่ีคอ่นข้างเคร่งครัด ท าให้การบริหารการเงินหรืองบประมาณบางครัง้ไม่รวดเร็ว 
ตามความต้องการในการใช้ ผู้ บริหารโรงเรียนบางครัง้จะเห็นได้ว่า งบประมาณท่ีได้รับมาจากรัฐ               
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินในโรงเรียน ท าให้การบริหารหรือพัฒนาโรงเรียนท าไม่ได้ตามท่ีต้องการ        
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ครูในโรงเรียนบางครัง้ก็มีความจ าเป็นในการท่ีจะต้องการเงินในการจดัการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น        
เร่ืองการใช้จ่ายเงินในการแข่งขนัรายการตา่ง ๆ การเตรียมความพร้อมในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์การเรียน
ของโรงเรียน การจดัสรรงบประมาณไปยงัโครงการตา่ง ๆ ท่ีร้องขอมาไม่ได้เต็มตามความต้องการของครู 
กลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ครูในโรงเรียน กับผู้บริหารโรงเรียนเกิดความไม่ลงรอยกนั จึงกลายเป็นปัญหา
กับโรงเ รียน การจัดการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายทางด้านการเ งิน ก็ส่งผลกระทบ                      
ไปยังการให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน บางครัง้อุปกรณ์การสอนเสียหายก็ได้รับการซ่อมแซม 
เจ้าหน้าท่ีก็ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มความสามารถเน่ืองจากติดปัญหาการใช้งบประมาณ หรือบางครัง้ 
ครูในโรงเรียนต้องการใช้เงินในการท ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ แตไ่ม่ได้มีโครงการรองรับในการใช้จ่ายเงิน ก็เป็น
ปัญหา เร่ืองเหลา่นีผู้้บริหารโรงเรียนจะต้องวางแผนการทางด้านการเงินและงบประมาณการใช้จ่ายเงินให้
ชัดเจน และมีการจัดสรรไปตามโครงการท่ีได้รับอย่างชัดเจนและมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จะท าให้การบริหารงานภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนถูกแก้ไขปัญหาไป และ
ถกูต้องตามกฎระเบียบการใช้จ่ายเงิน จะส่งผลท าการวางแผนมีประสิทธิภาพ ส่งไปยงัโรงเรียนสามารถ
คาดการณ์อนาคต พร้อมมีแผนรองรับได้อย่างเม่ือเกิดปัญหาในด้านงบประมาณ พร้อมทัง้สามารถ
วางแผนในการระดมทนุเพ่ือให้โรงเรียนพฒันาได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกบั สพุรรษา ค าภาพนัธ์(2559) 
วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  และสอดคล้องกบั พวงสรีุย์ วรคามิน 
(2558) วิจยัเร่ือง การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่ความต้องการในการพฒันาโรงเรียนของผู้บริหารใน
กลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ าแนกตามวฒุิการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน สรุปได้ดงันี ้
  2.1 ครูในกลุ่มวิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ท่ีมี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมต้องการให้ผู้ บริหารพัฒนาโรงเรียน มากกว่าครูท่ีมีวุฒิ
การศกึษาปริญญาตรี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ เม่ือครูได้มีการศกึษาวฒุิท่ีสงูขึน้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการมากขึน้ มีการคิดท่ีเป็นระบบชดัเจนมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายอ านาจการบริหาร การมี
ส่วนร่วมในการท างาน ท าให้การเห็นถึงศกัยภาพของโรงเรียนท่ีจะสามารถพฒันาขึน้ไปได้ของโรงเรียน จึง
ท าให้เกิดการคาดหวังต่อผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนไปในทิศทางท่ีสูงขึน้ เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทัง้ในด้านการเรียนการสอน ด้านหลกัสตูร ด้านบคุลากร และ
ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบั วชัรศกัดิ์ สงค์ปาน (2558) วิจยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้         
ฝ่ังอนัดามนั  



 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มวิทยาเขตจตุรวิทย์  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 

183 

 2.2 ครูในกลุม่วิทยาเขตจตรุวิทย์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ท่ีมี
ประสบการณ์การท างานท่ีแตกตา่งกนัมีความต้องการตอ่การบริหารในการพฒันาโรงเรียนไม่แตกตา่งกนั 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ความต้องการของครูภายในโรงเรียนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็
ตาม ความต้องการพัฒนาโรงเรียน ก็ยงัมีเหมือน ๆ กัน คือ ต้องการให้ผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนในด้าน
หลักสูตรและกระบวนการสอน เม่ือโรงเรียนมีนโยบายท่ีจะท าการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับเนือ้หาในปัจจุบัน ครูผู้ สอนก็สมควรจะมีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นทัง้หมด        
ไม่ว่าจะเป็นครูเก่า หรือครูใหม่ ประสบการณ์มากหรือน้อย ก็เป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัหลกัสตูรของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและคาดหวังประสิทธิผลท่ีสูงได้เหมือนกัน ด้านการพัฒนานักเรียน                
ครูในโรงเรียนเรียนทุกคน มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบนกัเรียน ส่วนนีเ้ป็นภาระหน้าท่ีหลกัของครูท่ีจะต้อง 
สอดส่องนกัเรียนท่ีสอน รวมไปถึงการดแูลนกัเรียนท่ีเป็นนกัเรียนประจ าชัน้ ด้านบุคลากร เม่ือโรงเรียน     
มีการจดัการอบรมขึน้ จะเห็นได้ว่าครูทกุคนจะต้องเข้ารับการพฒันาด้วยกนัทัง้หมด ไม่มีการแบง่แยกว่า 
คนนีมี้ประสบการณ์มากแล้ว ไม่ต้องอบรม ครูในโรงเรียนทกุคนมีความพยายามท่ีจะพฒันาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หรือต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ ให้มีความพร้อมในการท่ีจะ
น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาท่ีตนเองสอนได้เต็มท่ี จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ สรุปได้ว่า ประสบการณ์การ
ท างานนัน้ไมเ่ก่ียววา่จะมากหรือน้อย ครูผู้สอนทกุคนในโรงเรียนพร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันานกัเรียน
ไปพร้อม ๆ กันเพ่ือท าให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ ใจไว (2558)       
วิจยัเร่ือง ความพงึพอใจของครูตอ่การบริหารจดัการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  และสอดคล้องกับ วีระนุช จารวัฒน์ 
(2561) วิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนนานาชาติ ตามการรับของครูผู้ สอน สังกัดส านักคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัย  
 1. ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียนควรพฒันาโรงเรียน เร่ือง  
การสงัเกตการสอนของครู โดยไมมี่การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้เห็นสภาพการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องพิจารณาครูท่ีมารับผิดชอบงานด้านหลกัสตูรอย่างชดัเจนและแตง่ตัง้
ผู้ รับผิดชอบประสานงานด้านหลกัสตูรของแตล่ะระดบัชัน้ไว้อยา่งเพียงพอ และโรงเรียน 
ต้องมีกระบวนการการจดัการเรียนรู้และเทคโนโลยีของบคุลากรอยา่งเป็นระบบ และควรสง่เสริมครูใน
ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
 2. ด้านนักเรียน ผู้ บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม ในเร่ืองพัฒนาหลักสูตรตามความถนัดของตัว
นกัเรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบจดุเดน่จดุด้อยการเรียนของ
นกัเรียน มีการส ารวจความต้องการ ความคดิเห็น เพ่ือก าหนดทิศทางการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
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 3. ด้านบุคลากร ผู้ บริหารโรงเ รียนควรสนับสนุน จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับ                 
ต่อการเปล่ียนแปลง จัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนท่ีครอบคลุมประเด็น 
สมรรถนะหลัก ความท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนประเมินขีดความสามารถ/การก าหนดอัตราก าลัง        
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
 4. ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุน ฐานะทางการเงินให้
คล่องตัวและสินทรัพย์สุทธิท่ีเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนมีผลตอบแทนการเงินท่ี
เหมาะสม ให้ความเช่ือมัน่วา่โรงเรียนมีภาวะการเงินท่ีมัน่คง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการน าผลการวิจัยในครัง้นีท้ดลองใช้จริงกับโรงเรียนในวิทยาเขตอ่ืน ของส านักงาน         
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 เพ่ือการพฒันาอยา่งเหมาะสมกบับริบทของวิทยาเขตอ่ืน 
 2. ควรมีการท าวิจยัเพ่ือการพฒันาโรงเรียนในรูปแบบเฉพาะด้าน เช่น การพฒันาในด้านการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 3. ควรมีการในรูปแบบเชิงคณุภาพ ในโรงเรียนตา่ง ๆ โดยมีการใช้หลกัทฤษฎีอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือท า
ให้เกิดการพฒันาอยา่งแท้จริง 
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