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สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8

THE ACTUAL AND THE EXPECTED CONDITIONS OF PARTICIPATION 

IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL BOARD 

OF BASIC SECONDARY EDUCATION SCHOOLS UNDER 

THE OFFICE OF DISTRICT 8
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพ 

ท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็ของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และต�าแหน่งงาน 

3) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการ การพฒันาคณุภาพการศึกษา สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศกึษา

ของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�านวน 335 คน ซึง่ได้มาโดยวิธี

การสุม่แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีสร้าง

โดยผู้ วิจยั สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงตามล�าดับดังนี ้ ด้านการส่งเสริมวิชาการ  

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน ด้านสื่อและนวตักรรมและด้านการพฒันาคณุภาพ

การศึกษา ส�าหรับระดับความคิดเห็นของสภาพท่ีเป็นจริงโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล�าดบัดงันี ้ด้านการพฒันาสือ่และนวตักรรม 

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน ด้านการสง่เสริมวชิาการ และด้านการพฒันาคณุภาพ

การศกึษา

 2. ครูและผู้บริหารท่ีมีอายแุละระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ี

เป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมแตกตา่งกนั สว่นครูและผู้บริหารท่ีมี

เพศและต�าแหนง่หน้าท่ีตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส�าหรับครูและผู้บริหารท่ีมีเพศ ต�าแหน่งงาน อายแุละระดบั 

การศกึษาตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการ

ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

 3. ครูและผู้บริหารมีความคิดเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง

ค�าส�าคัญ :  สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศกึษา 

  ขัน้พืน้ฐาน

ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) study the level of teachers and  

administrators’ opinion regarding expectation and reality of school committee participation 

in academic administration in schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational 

Service Area Office 8; 2) compare the level of opinions regarding expectation and reality 

as classified by sex, age, educational level and position; and 3) analyze the level of  

opinions regarding expectation and reality in the aspects of academic promotion,  

educational quality development, learning media and innovation and establishment of partnerships  

with networks  and communities. The research sample was 335 teachers and administrators 
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in schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 8,  

derived by stratified random sampling as distributed by school sizes. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and one-way analysis   of variance.

 The results found that:

 1. The teachers and administrators’ level of opinion regarding expectation was 

generally at a high level. When considering in each aspect, academic promotion was the 

highest, followed by establishment partnerships with networks and communities, media and 

innovation, and educational quality development respectively. As for the opinions regarding 

reality, it was overall at the high level.  When considering each aspect, media and innovation 

was the highly establishment partnerships with networks and communities, academic  

development, and educational quality development respectively. 

 2.  The teachers and administrators with differences in age and educational level 

had different level opinions regarding the reality of school committee’s participation with 

statistical significance at .05; while there was no statistical differences in sex and position.

  The teachers and administrators with differences in sex, position, age and  

educational level had no differenrence in level of opinions regarding  the expectation. 

 3.  There was difference in teachers and administrators level of opinions regarding 

expectation and reality of school committee participation in academic administration with 

statistical significance at .05; level of opinions regarding expectation was higher than that of 

the reality in all aspects. 

Keywords: expectations and reality, academic administration, basic education board

บทน�า

 การจัดการศึกษายึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และ

ถือว่าผู้ เรียนมีความส�าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ตามแนวพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศกัราช 2545 มาตราท่ี 22 การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ 

แต่ละพืน้ท่ีให้มีความเหมาะสมจ�าเป็นต้องให้แต่ละท้องท่ีมีสว่นร่วมกนัจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลาน 

ของตนกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้สืบทอดเจตนารมณ์นีโ้ดยกล่าวไว้ในหลักการของ 
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หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ข้อหนึง่วา่ “....ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

ให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน” การศกึษามีความส�าคญัมากเป็นกระบวนการ 

ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้สามารถก้าวหน้าได้ทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก เพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

และคณุสมบตัเิหมาะสมกบัความต้องการของแรงงานในประเทศและแรงงานโลก การศกึษาชว่ยสร้าง

และเพ่ิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตวัได้ในสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับ 

การด�ารงชีวิตของคนในสงัคม สงัคมจะพฒันาได้มากเม่ือสมาชิกในสงัคมมีความสามารถมาก สงัคม

จงึต้องสง่เสริมการศกึษาหาความรู้ของสมาชิก

 การบริหารและการจดัการศกึษาของรัฐตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพทุธศกัราช 

2542 หมวดท่ี 5 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการไปยัง 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตราท่ี 38  การบริหารงาน 

ด้านวิชาการต้องใช้กระบวนการทัง้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายของ 

สถานศกึษานัน้ ๆ  การบริหารวชิาการทกุชนิดมีเป้าหมายเพ่ือสง่เสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้การศกึษาของสถานศกึษาเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการจงึได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ�านาจ 

การบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 พิจารณาด�าเนินการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจดัการศกึษาในด้านวชิาการดงัตอ่ไปนี ้(ราชกิจจานเุบกษา, 2550) (1) การพฒันาหรือการด�าเนินการ

เก่ียวกบัการให้ความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน (2) การวางแผนงานด้านวชิาการ (3) การจดั 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา (4) การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา (5) การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ (6) การวดัผล ประเมินผล และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7) การวิจยัเพ่ือพฒันา

คณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา (8) การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ (9) การนิเทศการศกึษา  

(10) การแนะแนว (11) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (12) การสง่เสริม 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศกึษา และองค์กรอ่ืน (14) การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา (15) การจดัท�าระเบียบและแนวปฏิบตั ิ

เก่ียวกบังานด้านวิชาการของสถานศกึษา (16) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 

และ (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากกฎกระทรวงดังกล่าวท�าให้บริบท 

งานวิชาการมีความชดัเจนย่ิงขึน้ สถานศกึษาใดก็ตามท่ีสามารถบริหารงานวิชาการให้มีความถกูต้อง

เข้มแข็ง ชดัเจนและรวดเร็ว สถานศกึษานัน้ก็จะสามารถผลตินกัเรียนท่ีมีคณุภาพกลายเป็นประชากร

ท่ีมีคณุภาพสามารถพฒันาประเทศชาตไิด้ตอ่ไป

 ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมของการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
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ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8  เพ่ือน�าผลการวจิยัมาพฒันาปรับปรุง

ขอบขา่ยและบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลตอ่สถานศกึษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการสถานศกึษาและพฒันาคณุภาพการศกึษา

ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมี

สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวังและสภาพ 

ท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการจ�าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล ซึง่ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และต�าแหนง่งาน

 3. เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น

จริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการการพฒันาคุณภาพการศึกษาส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน  

สมมตฐิานการวจิยั
 1.  ครูและผู้บริหารท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหนง่งานตา่งกนัมีระดบัความคดิเหน็

ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 แตกตา่งกนั

 2.  ครูและผู้ บริหารมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงต่อ 

การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตา่งกนั

นิยามศัพท์ตวัแปรการวจิยั
 สภาพท่ีคาดหวงั หมายถึง สภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือนามสมมติตามรูปแบบและบทบาท

หน้าท่ีนัน้ ๆ ก�าหนดโดยสื่อท่ีอาจจะเป็นความเช่ือ ความรู้สกึนกึคิด ทศันคติ ความคาดหวงัพืน้ฐาน  

การรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ การตีความหรือการคาดการณ์ต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ลว่งหน้าเพ่ือต้องการให้ 

บคุคลนัน้ ๆ ประพฤตปิฏิบตัใินสิง่ท่ีตนต้องการหรือคาดหวงัจะประพฤตปิฏิบตัใินทางท่ีดีขึน้

 สภาพท่ีเป็นจริงหรือสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัหมายถงึสภาพท่ีเกิดจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทและภาระงานท่ีได้รับในฐานะสมาชิกของสงัคมในการประพฤติปฏิบตัิตามบทบาทและ

หน้าท่ีท่ีได้รับ
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 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาของ 

โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

วิชาการของสถานศกึษา คือ สว่นร่วมในการตดัสนิใจ สว่นร่วมในการปฏิบตั ิสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

และสว่นร่วมในการประเมินผลในงานวิชาการซึง่ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

 1. การส่งเสริมงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนวิชาการเพ่ือพิจารณาตามความพร้อม 

ในการจัดการสอนให้บรรลเุป้าหมาย ร่วมพฒันาความเป็นเลิศของผู้ เรียนตามความแตกต่างของ 

ผู้เรียน ร่วมจดัท�าโครงสร้างหลกัสตูรท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา การพฒันา 

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ร่วมวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือจัดท�าหลกัสตูร 

สถานศกึษา สง่เสริมและสนบัสนนุผู้สอนจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา ร่วมก�าหนดกระบวนการประเมิน

และปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมให้ผู้สอนจดัท�าแผนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ท่ีหลากหลายแก่นกัเรียน ประสานความร่วมมือในชมุชนให้มีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ติดตาม

กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้ เรียน ก�าหนดเป้าหมายระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ  

การส่งเสริมผู้สอนจดัท�าแผนการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันา 

การเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้

 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ สอนเข้ารับ 

การอบรมเก่ียวกบัการวจิยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการสอน ร่วมสนบัสนนุส่ือและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการวจิยั 

ส่งเสริมการนิเทศภายในเพ่ือน�าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคของ 

การนิเทศการศกึษา สง่เสริมการอบรมให้ความรู้การแนะแนวให้กบัครูผู้สอน การประสานกบัหนว่ยงาน

อ่ืนเพ่ือแนะแนวให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียน ร่วมสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพสถานศกึษา และการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนในการปรับปรุงพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพและการพฒันาคณุภาพการศกึษา   

 3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ หมายถึง การสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสถานศกึษาและ

นอกสถานศกึษา ร่วมสง่เสริมให้ชมุชนจดัแหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกชมุชน ร่วมพฒันาห้องสมดุของ

สถานศกึษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของสถานศกึษาและชมุชน ก�าหนดแนวทางการคดัเลือกหนงัสือแบบ

เรียนเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนรู้ การประสานงานเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีทางการศกึษากบัหน่วยงาน

ภายในและภายนอก และร่วมประเมินผลการพฒันาเทคโนโลยีทางการศกึษา

 4. การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน หมายถึง การส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชมุชนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน การสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างครูกับชุมชน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน ร่วมระดมทรัพยากรทาง 

การศกึษาจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา การประสานความร่วมมือกบั 

สถานศกึษาอ่ืนเพ่ือพฒันาคณุภาพวิชาการ การวางแผนในการสนบัสนนุงานวิชาการเพ่ือให้บริการ 

แก่ชมุชนให้สอดคล้องกบัความต้องการ การสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมวชิาการ 
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และการจดับคุลากรในโรงเรียนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งบคุคล ครอบครัว ชมุชน

และท้องถ่ิน

กรอบแนวคดิในการวจิยั
 การวิจัยครัง้นีใ้ช้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (2550: 31) ซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์แล้วมาใช้เป็นขอบข่ายของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง มีอยู ่4 ด้าน ประกอบด้วย 

การส่งเสริมงานวิชาการ การพฒันาคณุภาพการศึกษาสื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ และการสร้าง 

ความร่วมมือกบัเครือข่ายและชุมชน ผู้ วิจยัได้ศึกษาและได้น�ากรอบแนวคิดดงักล่าวข้างต้นมาเป็น

แนวทางในการศกึษาวิจยั สามารถเขียนประกอบเป็นแผนภมิู ดงัตอ่ไปนี ้
7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นและตวัแปรตามขอบเขตของการวิจยั 
 
วธีิดาํเนินการ 

การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพท่ี

คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งผู้ วิจัยได้นําเสนอ
วิธีดําเนินการตามลําดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดั
ราชบรีุ ประกอบด้วยผู้บริหาร 139 คน ครู 2,415 คน รวมทัง้สิน้ 2,554 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต8 จํานวน 2,554 คน โดยใช้การสุม่แบบชัน้ภมูิตามขนาดกลุ่มโรงเรียน แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ตามขนาด
โรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) และกําหนดกลุ่มตวัอย่างตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้ างถึงในธีรวฒุิ  เอกะกลุ, 2543:178) ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง335 
คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  1 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
    1. การสง่เสริมงานวิชาการ   
    2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา   
    3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้   
    4. การสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน  

ตวัแปรต้น 
 

สถานภาพส่วนบุคคลของครู
และผู้บริหารโรงเรียน 

1.1. เพศ  
1.2. อาย ุ
1.3. ระดบัการศกึษา 
   4. ตําแหน่ง 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามขอบเขต 

  ของการวิจยั

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพ

ท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ซึง่ผู้วิจยั

ได้น�าเสนอวิธีด�าเนินการตามล�าดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารในโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ปีการศกึษา 2558 จ�าแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดักาญจนบรีุ และ

จงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วยผู้บริหาร 139 คน ครู 2,415 คน รวมทัง้สิน้ 2,554 คน

 2. กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 8 จ�านวน 2,554 คน โดยใช้การสุ่มแบบชัน้ภมิูตามขนาดกลุ่มโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) และก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan, (1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543: 178) 

ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง 335 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ศึกษาสร้างขึน้จ�านวน 1 ฉบับ 

น�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�าถามกับนิยามของตวัแปร 

เพ่ือหาคา่ความตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยการหาคา่ความสอดคล้อง IOC (index of item 

objective congruence) ส�าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีคา่ IOC 0.67-

1.00 ได้ข้อค�าถามการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

จ�านวน 35 ข้อ ใช้เก็บข้อมลูจากผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 8 ปีการศกึษา 2558 และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กบักลุม่ตวัอยา่ง 

จ�านวน 30 คน เพ่ือหาคา่ความเท่ียง (reliability) โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง 

เทา่กบั 0.97 ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วแบง่เป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลู

พืน้ฐานและสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ (check 

list) ในด้านเพศ อาย ุ ระดบัการศกึษาและต�าแหน่งตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครู 

8 

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

1. ขนาดเลก็ 50 7 3 3 
2. ขนาดกลาง 1,004 35 14 21 
3. ขนาดใหญ่ 1,500 303 60 243 

รวม 2,554 335 335 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี เ้ ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ศึกษาสร้างขึน้ จํานวน  1 ฉบับนํา
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามของตวัแปรเพ่ือหาค่า

ความตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความสอดคล้อง IOC (index of item objective 
congruence) สําหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อกระทงคําถามท่ีมีค่าIOC0.67-1.00 ได้ข้อคําถาม
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 35 ข้อ ใช้เก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8ปีการศกึษา 
2558และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง 
(reliability) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบาค ได้ค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.97ซึง่แบบสอบถามดงักล่าว
แบง่เป็น 2 ตอนประกอบด้วยตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานและสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ในด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและตําแหน่ง
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบัตามวิธีของ Likert 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยันําหนงัสือจากสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 พร้อมแนบแบบสอบถามสง่ให้
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูในโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม                   
และผู้ วิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ด้วยตนเองท่ีโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบรูณ์กลบัคืนมาจํานวน 335 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้คา่สถิตดิงันี ้
 1.  วิเคราะห์ข้อมลูสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ(percentage) 
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และผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัน�าหนงัสอืจากส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 พร้อมแนบแบบสอบถาม

ส่งให้ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม และผู้ วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ด้วยตนเองท่ีโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ�านวน 335 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่างผู้วิจยัน�าไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป ใช้คา่สถิตดิงันี ้

 1.  วเิคราะห์ข้อมลูสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใช้ร้อยละ (percentage)

 2.  วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง

ของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาโดยใช้คา่เฉลี่ย (   ) และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น

จริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา จ�าแนกตามสถานภาพ

สว่นบคุคล ด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหนง่ ด้วยการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) หากพบความแตกตา่งจะท�าการทดสอบ

เป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลการวจิยั

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของครูและผู้บริหารต่อสภาพที่คาดหวังและ 

สภาพที่เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน  สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8  

 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ด้านการส่งเสริมวิชาการ พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย (  ) = 4.16 อยู่ใน 

ล�าดบัแรก ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลีย่ (    ) = 3.90 อยูใ่นล�าดบัท่ี 3 การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย (    ) = 3.94  อยูใ่นล�าดบัท่ี 4 ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 11110 

 (n=335) 

ข้อที่ 
การบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่
คาดหวัง ระดบั 

 
ลาํดบั 

สภาพที่ 
เป็นจริง ระดบั ลาํดบั 

x  S.D. x  S.D. 
1. การสง่เสริมวิชาการ 4.16 0.70 มาก 1 3.90 0.92 มาก 3 
2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.94 0.82 มาก 4 3.83 0.83 มาก 4 
3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ 4.00 0.66 มาก 3 4.01 0.87 มาก 1 
4. การสร้างความร่วมมือกบั

เครือขา่ยและชมุชน 
4.02 0.83 มาก 2 

 
3.91 0.77 มาก 2 

 รวม 4.05 0.74 มาก  3.90 0.82 มาก  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
คดิเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายมีคา่เฉลี่ย 
( x = 3.73) มีความแตกต่างกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงั
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย 
( x = 3.86)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 
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เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูและผู้บริหารต่อสภาพที่คาดหวัง 

และสภาพที่เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�าแนก 

ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง)

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็น

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉลี่ย  

(   = 4.17) และสภาพท่ีเป็นจริงคา่เฉลี่ย (   = 3.91) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย

สงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (   = 4.15) และ

ส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (   = 3.88) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ี

คาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง
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 (n=335) 

ข้อที่ 
การบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่
คาดหวัง ระดบั 

 
ลาํดบั 

สภาพที่ 
เป็นจริง ระดบั ลาํดบั 

x  S.D. x  S.D. 
1. การสง่เสริมวิชาการ 4.16 0.70 มาก 1 3.90 0.92 มาก 3 
2. การพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.94 0.82 มาก 4 3.83 0.83 มาก 4 
3. สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ 4.00 0.66 มาก 3 4.01 0.87 มาก 1 
4. การสร้างความร่วมมือกบั

เครือขา่ยและชมุชน 
4.02 0.83 มาก 2 

 
3.91 0.77 มาก 2 

 รวม 4.05 0.74 มาก  3.90 0.82 มาก  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารต่อสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
คดิเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายมีคา่เฉลี่ย 
( x = 3.73) มีความแตกต่างกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงั
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย 
( x = 3.86)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

สื่อและนวัตกรรมเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x = 4.12)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชายคา่เฉลี่ย( x = 3.82)
มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับความคิดเห็นต่อสภาพท่ี
คาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.95)และความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 4.08)มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีเป็นจริงสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั 
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ตามสถานภาพส่วนบุคคล (เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่ง) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการค่าเฉล่ีย( x = 4.17) 
และสภาพท่ีเป็นจริงค่าเฉล่ีย( x = 3.91)มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีเป็น
จริงสําหรับสภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 4.15)และสําหรับสภาพท่ีเป็นจริง
ของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย( x = 3.88)มีความแตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สภาพท่ีเป็นจริง 
 การพฒันาคณุภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมีความ
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 การพฒันาคณุภาพการศกึษา เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา่ครูและผู้บริหารเพศชายมี
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มีคา่เฉลี่ย (  = 3.73) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับ

สภาพท่ีคาดหวงัของครูและผู้บริหารเพศหญิงค่าเฉลี่ย (  = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ 

ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย (  = 3.86) มีความแตกตา่งกนั สภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ี

เป็นจริง 
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เพศชายค่าเฉลี่ย (  = 4.12) มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ียสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

เพศตา่งกนั มี 2 ด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิได้แก่ ด้านสื่อและนวตักรรมและการสร้าง
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การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั ดงัรายละเอียด

ในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพ 

  ท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

  จ�าแนกตามเพศ

 ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา่ผู้บริหารมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงั

ของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการด้านการสง่เสริมวชิาการมีคา่เฉล่ีย (     = 4.33) และสภาพ 

ท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย (  = 4.14) มีความแตกต่างกนัโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ี 

เป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงัตามความคิดเห็นของครูมีคา่เฉลี่ย (   = 4.15) และส�าหรับสภาพท่ี 

เป็นจริงตามความคิดเห็นของครูค่ามีเฉลี่ย (  = 3.87) มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวงัมี 

คา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็น 

ต่อสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ย (  = 4.21) และสภาพท่ีเป็นจริงของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย (  = 4.03)  

มีความแตกต่างกนัโดยสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั ส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงั 

ตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย (    = 3.93) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย 

(    = 3.82) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าครูและผู้บริหารเพศชายมี
ความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวงัของค่าเฉล่ีย( x = 4.08)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและผู้บริหารเพศชาย
ค่าเฉลี่ย( x = 4.12) มีความแตกต่างกนั สภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีคาดหวงั สําหรับความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารเพศหญิงสภาพท่ีคาดหวงัค่าเฉล่ีย( x = 4.00)และสภาพท่ีเป็นจริงของครูและ
ผู้บริหารเพศหญิงคา่เฉลี่ย( x = 3.83)มีความแตกตา่งกนัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริง 

ระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศ
ต่างกัน มี 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านส่ือและนวตักรรมและการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนสําหรับระดับความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็น

จริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามเพศ 
(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง  สภาพที่เป็นจริง 

เพศชาย 
(n = 91) 

เพศหญิง 
(n = 244) 

สภาพที่
คาดหวัง 

เพศชาย 
(n = 91) 

เพศหญิง 
(n = 244) 

สภาพ
ที่เป็น
จริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 
1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.17 0.63 4.15 0.73 0.21 3.91 0.93 3.88 0.91 0.21 
2.  การพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

4.00 0.57 3.93 0.90 0.59 3.73 0.66 3.86 0.88 1.28 

3.  ส่ือและนวตักรรม 4.12 0.42 3.95 0.72 2.11* 3.82 0.96 4.08 0.82 2.47 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.08 0.48 4.00 0.92 0.75* 4.12 0.62 3.83 0.80 3.13 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.10 0.53 4.03 0.80 0.74 3.90 0.78 3.90 0.83 0.10 
*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05  
  
 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นตอ่สภาพท่ีคาดหวงัของ
การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการสง่เสริมวิชาการมีคา่เฉลี่ย( x = 4.33) และสภาพท่ีเป็นจริง
มีค่าเฉล่ีย( x = 4.14)มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวังมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงสําหรับ
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 สื่อและนวัตกรรม เปรียบเทียบตามสถานภาพ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ี 

คาดหวงัมีคา่เฉล่ีย (    = 4.28) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของผู้บริหารมีคา่เฉลีย่ (    = 4.14) 

มีความแตกต่างกันโดยสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงส�าหรับสภาพท่ีคาดหวงั 

ตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย (   = 3.98) และสภาพท่ีเป็นจริงตามความคดิเหน็ของครูมีคา่เฉลี่ย 

(    = 4.00) มีความแตกตา่งกนัโดยสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่สภาพท่ีคาดหวงั
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้
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                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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13 

(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง 
ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
คาดหวัง 

ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
เป็นจริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 

1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.33 0.46 4.15 0.72 1.14* 4.14 0.63 3.87 0.92 1.25* 
2.  การพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.21 0.52 3.93 0.83 1.46* 4.03 0.55 3.82 0.84 1.07 
3.  สื่อและนวตักรรม 4.28 0.48 3.98 0.66 1.90 4.14 0.66 4.00 0.88 0.64 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.25 0.44 4.01 0.84 1.22 4.21 0.58 3.89 0.77 1.73 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.28 0.45 4.04 0.75 1.38 4.13 0.55 3.89 0.82 1.26 

*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนัรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามอาย ุ
                                                                                                                                  (n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

2.04 
166.23 
168.22 

0.68 
0.50 

1.35 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

0.92 
227.68 
228.61 

0.30 
0.68 

0.45 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

1.74 
145 

147.08 

0.58 
0.43 

1.32 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

8.57 
221.65 
230.22 

2.85 
0.67 

4.26 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

1.25 
181.86 
183.86 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

  การศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามอายุ

 ครูและผู้บริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมและรายด้าน  

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 6
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*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

13 

(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง 
ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
คาดหวัง 

ผู้บริหาร 
 (n = 19) 

ครู 
(n = 316) 

สภาพที่
เป็นจริง 

x  S.D. x  S.D. t x  S.D. x  S.D. t 

1.  การสง่เสริมวิชาการ 4.33 0.46 4.15 0.72 1.14* 4.14 0.63 3.87 0.92 1.25* 
2.  การพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.21 0.52 3.93 0.83 1.46* 4.03 0.55 3.82 0.84 1.07 
3.  สื่อและนวตักรรม 4.28 0.48 3.98 0.66 1.90 4.14 0.66 4.00 0.88 0.64 
4.  การสร้างความร่วมมือกบั 4.25 0.44 4.01 0.84 1.22 4.21 0.58 3.89 0.77 1.73 
เครือข่ายและชมุชน           

รวม 4.28 0.45 4.04 0.75 1.38 4.13 0.55 3.89 0.82 1.26 

*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนัรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามอาย ุ
                                                                                                                                  (n = 335) 

การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

2.04 
166.23 
168.22 

0.68 
0.50 

1.35 

2.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

0.92 
227.68 
228.61 

0.30 
0.68 

0.45 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

1.74 
145 

147.08 

0.58 
0.43 

1.32 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

8.57 
221.65 
230.22 

2.85 
0.67 

4.26 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

1.25 
181.86 
183.86 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร 

  งานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนจ�าแนกตามอายุ

 

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวังของ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ  

ด้านการสง่เสริมความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน รายละเอียดดงัตารางท่ี 7

14 

 
 ครูและผู้บริหารท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที่6 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนจําแนกตามอาย ุ
(n = 335) 

การบริหารงานวชิาการ 
ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่เป็นจริง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

69.29 
211.27 
280.57 

23.09 
0.63 

36.18* 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

53.77 
177.43 
231.20 

17.92 
0.53 

33.43* 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

89.38 
163.20 
252.60 

29.80 
0.50 

60.43* 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
และชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
331 
334 

38.27 
159.17 
197.45 

12.75 
0.48 

26.52* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
331 
334 

56.43 
166.63 
223.07 

18.81 
0.50 

37.38* 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ด้านการส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชน รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 จําแนกตามระดบัการศกึษา 
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

  การศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพท่ีเป็นจริงของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ  

ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรม รายละเอียด 

ดงัตารางท่ี 8

15 

                                                                                                                (n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.75 
167.53 
168.28 

0.37 
0.50 

0.74 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.68 
227.93 
228.61 

0.34 
0.68 

0.50 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.48 
146.60 
147.08 

0.24 
0.44 

0.54 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

4.80 
225.42 
230.22 

2.40 
0.42 

3.53* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
331 
334 

0.82 
182.30 
183.01 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมี
สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้าน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรมรายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จําแนกตามระดบัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

15 

                                                                                                                (n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศกึษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่คาดหวัง 
df SS MS F 

1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.75 
167.53 
168.28 

0.37 
0.50 

0.74 

2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.68 
227.93 
228.61 

0.34 
0.68 

0.50 

3.  ส่ือและนวัตกรรม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

0.48 
146.60 
147.08 

0.24 
0.44 

0.54 

4.  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ชุมชน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

4.80 
225.42 
230.22 

2.40 
0.42 

3.53* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
331 
334 

0.82 
182.30 
183.01 

0.41 
0.54 

0.75 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงของการมี
สว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ ด้าน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา และด้านส่ือและนวตักรรมรายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จําแนกตามระดบัการศกึษา 
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ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคดิเหน็สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

  วชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

 ผู้บริหารและครูมีความคดิเหน็ตอ่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและระดบัความคดิเหน็สภาพท่ีเป็นจริง 

ของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 จ�าแนกตามลกัษณะการบริหารงานวิชาการ 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 9

16 

(n = 335) 
การบริหารงานวชิาการของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

สภาพที่เป็นจริง 

df SS MS F 
1.  การส่งเสริมวชิาการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
331 
334 

35.87 
244.70 
280.57 

17.93 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
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(n=335) 
การบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศึกษา x S.D. t Sig. 

สภาพท่ีเป็นจริง 4.05 0.74 4.22* 0.00 
สภาพท่ีคาดหวงั 3.90 0.81   
*มีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .05   
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 8 มีประเดน็ท่ีสามารถนํามาสูก่ารอภิปรายผลได้ดงันี ้  
 1.  จากผลการวิเคราะห์การมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในด้านการสง่เสริมวิชาการ พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉล่ีย ( x = 4.16) สําหรับสภาพท่ีเป็น
จริงมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.90) มีความแตกต่างกนั ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวงัสงูกว่า
สภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาพบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย( x= 3.94)สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย( x = 3.83)มี
ความแตกต่างกัน ครูและผู้ บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีคาดหวังสูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริงในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาส่ือและนวตักรรม พบวา่ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีคา่เฉลี่ย(
x = 4.00)สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีคา่เฉลี่ย( x = 4.01) มีความแตกตา่งกนัครูและผู้บริหารมีความคิดเห็น
ต่อสภาพท่ีเป็นจริงสูงกว่าสภาพท่ีคาดหวงัในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน การสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน พบว่าระดบัสภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.02)
สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย ( x= 3.91) มีความแตกต่างกนั พบว่าครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ีคาดหวงัสงูกวา่สภาพท่ีเป็นจริงในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยภาพรวมการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคดิเห็นของครูและ
ผู้บริหาร สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ีย( x = 4.05) สําหรับสภาพท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ีย ( x= 3.90) มีความ
แตกต่างกัน สภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าสภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารงานวิชาการของคณะกรรม
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งข้อค้นพบท่ีได้ในครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัของนงนิตย์  โสพุธอ่อน (2550: 
บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการจัดทํา
หลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
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สถานศึกษาในโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 

ระดบัการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน

 2. ผู้บริหารและครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมไมต่า่งกนัเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้าน แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านสื่อและนวตักรรมและการสร้างความร่วมมือ 

กบัเครือขา่ยและชมุชน ส�าหรับระดบัความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหาร

งานวิชาการในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัท่ีเป็นเชน่นีแ้สดงให้เห็นวา่ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีเพศ

ตา่งกนันัน้มีความตระหนกัและให้ความส�าคญัในเร่ืองสือ่และนวตักรรมและการสร้างความร่วมมือของ

เครือขา่ยและชมุชนตา่งกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเบญจรงค์  แสงสกุวาว (2551: 169) ได้ศกึษา

วิจยัเร่ือง การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบริหารการศกึษาโรงเรียน

สงักดัเทศบาลนคร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีเพศ

ตา่งกนัเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตา่งกนั มีความคดิเหน็ตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหาร

การศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01

 ผู้บริหารและครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวงัต่อการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัจิราพร ธรรมเจริญ (2553: บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผู้ปกครองท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความคดิเหน็เก่ียวกบัรูปแบบการมีสว่นร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัส�าหรับระดบัสภาพท่ีเป็นจริงต่อการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก ในสภาพจริงของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศกึษา

มีช่วงอายท่ีุหลากหลาย ทศันะการท�างานและเจตคติเป็นสิ่งส�าคญั คนท่ีมีอายนุ้อยกว่าต้องเคารพ 

การท�างานของรุ่นพ่ี วฒันธรรมองค์กรเป็นตวัเช่ือมส�าคญัในการท�างานท่ีมีสว่นร่วมทางการศกึษา

 ผู้บริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพท่ีคาดหวังของ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 1 ด้านท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 

ด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงของการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
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ทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ แตกตา่งกนั 3 ด้าน คือ ด้านการสง่เสริมวิชาการ 

ด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษา และด้านสื่อและนวตักรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของอาณัต  

สายโสภา (2554: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน

การบริหารสถานศกึษา กลุม่เครือข่ายพฒันาคณุภาพการศกึษาวงัสมบรูณ์สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้นีย้่อมแสดงให้เห็นว่า  

วุฒิการศึกษามีความส�าคัญต่อการท�างานและความเช่ียวชาญของสายงาน ส่งผลไปยังการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 3. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยสภาพท่ีคาดหวงัมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าสภาพท่ีเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสรุศกัดิ์  

รัตนมงัสงัค์ (2557: บทคดัย่อ) ผลการวิจยัพบวา่ 1) บคุลากรบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากดั 

(มหาชน) มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และต่อสภาพความคาดหวงัของการพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่สภาพปัจจบุนัของบคุลากรท่ีมีสถานภาพ 

แตกตา่งกนั พบวา่ บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุต�าแหนง่งาน ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท�างาน 

มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วน 

การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่ความคาดหวงัของบคุลากรท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั พบวา่ บคุลากร 

ท่ีมีอายตุ�าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทางานมีความคิดเห็นตอ่สภาพปัจจบุนั 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ 3) การเปรียบเทียบความคดิเหน็ตอ่ความคาดหวงั 

และสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านมี 

ความแตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกกรานต์ คชชะ (2550: บทคดัย่อ) ผลการวิจยั 

พบว่า คณุลกัษณะท่ีเป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ดงันีด้้านทกัษะ ด้านบคุลกิภาพ 

ด้านลกัษณะนิสยั และด้านความรู้ ตามล�าดบั สว่นคณุลกัษณะท่ีคาดหวงัของผู้บริหารสถานศกึษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ดงันี ้ด้านบคุลกิภาพ ด้านลกัษณะนิสยั ด้านทกัษะ และด้านความรู้ เม่ือเปรียบ

เทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครู 

ในสถานศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ในภาพรวมและรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  ข้อค้นพบท่ีได้จากวิจยัครัง้นี ้  ดงันี ้

  1.1 จากผลการวจิยัในครัง้นีใ้นด้านสภาพท่ีเป็นจริงของการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ย

และชมุชน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัต�า่กวา่ด้าน ๆ อ่ืน ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนและส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ควรก�าหนดนโยบายเพ่ือน�ามาพัฒนาคณะกรรมการ 

สถานศกึษาด้านของการสร้างความร่วมมือของเครือขา่ยและชมุชน

  1.2 จากผลการวิจยัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา่ เพศและอาย ุ

ท่ีต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และอายุและต�าแหน่งท่ีต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนและส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 ควรก�าหนด

นโยบายหรือสง่เสริมเพ่ือพฒันาทศันคตแิละเจตคตขิองการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1  ควรด�าเนินการพัฒนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  2.2  ควรมีการน�าผลการวิจัยท่ีได้ครัง้นีไ้ปใช้ในการพัฒนาเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ี 

ของการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สรุป
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อสภาพท่ี 

คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการมีสว่นร่วมในการบริหารงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาสภาพท่ีคาดหวงัเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการสง่เสริมวิชาการอยูใ่นล�าดบัแรก

ด้านการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและชุมชน ด้านส่ือและนวตักรรม และการพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาอยู่ในล�าดับถัดมาตามล�าดับส�าหรับสภาพท่ีเป็นจริงพบว่าด้านสื่อและนวัตกรรมอยู่ใน 

ล�าดับแรกด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน ด้านการส่งเสริมวิชาการและด้าน 

การพฒันาคณุภาพทางการศึกษาอยู่ในล�าดบัถดัมาตามล�าดบัเม่ือพิจารณาตามสมมติฐานครูและ 

ผู้บริหารท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหนง่งานตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่สภาพท่ีคาดหวงัและ

สภาพท่ีเป็นจริงแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 งานวิจยันีพ้บวา่การบริหารวิชาการท่ีควรด�าเนินการ ได้แก่ การสง่เสริมวิชาการ การพฒันา

คณุภาพวิชาการ การพฒันาสื่อและนวตักรรมการสร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยและชมุชนการวดัผล
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ประเมินผลการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาและหลกัสตูร

ท้องถ่ิน การพฒันาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและร่วมกันจัดท�าหลกัสตูรตลอดจน 

การก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีความเข้าใจและสามารถ

พฒันาการจดัการเรียนและการพฒันาการศกึษาให้ก้าวหน้าตอ่ไป
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