
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Methods) โดยแบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิด เปนข้ันตอนการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบการ

เสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อเปน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา 

 1.2 ศึกษาองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา และองคประกอบการพัฒนางานวิชาการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จํานวน 8 คน เพื่อเสนอความคิดเห็นและ

การใหขอมูลเสนอรางกรอบแนวคิดในข้ันท่ี 1 

 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ เปนข้ันการสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยกําหนดไว 2 ข้ันตอน คือ 

 2.1 รูปรางแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 2.2 นําเสนอรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา แกผูเช่ียวชาญ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 

Technique) จํานวน 3 รอบ สอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน 

 ระยะท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ เปนการยืนยันรูปแบบโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) 

 ระยะท่ี 4 การนํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาไปใช โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิด  

 การดําเนินงานตามข้ันตอนนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีวิธีการดําเนินงาน

ตามข้ันตอน ดังนี ้

 1.1 วิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวของ (Documentary Analysis) ไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี จากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยบทบาทหรือฐานขอมูลอื่น ๆ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา เพื่อศึกษาองคประกอบการเสริมสรางอํานาจ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกรอบเนื้อหา 2 องคประกอบ 

คือ  

  1.1.1 องคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1.1.2 องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 1.2 สัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายงาน ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากตองการขอมูลจาก           

ผูท่ีมีความรอบรูในองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. อาจารยในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ผูท่ีมีประสบการณในการสอนทางการบริหาร

การศึกษา หรือจิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร อยางนอย 5 ป และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

 2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เปนผูดํารงตําแหนงอยางนอย 5 ป 

และมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอกทางการบรหิารการศึกษา จํานวน 2 คน 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการบริหารอยางนอย 

10 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา และมีวิฐานะไมตํ่ากวาชํานาญการ

พิเศษ จํานวน 2 คน 
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 4. ครู เปนครูท่ีมีประสบการณในการสอนอยางนอย 10 ป มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ

ปริญญาโททางการศึกษา และมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนนี้ประกอบดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระบวนการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จากนักวิชาการตาง ๆ  

 2. นําขอมูลท่ีไดมาบูรณาการโดยการสังเคราะหเนื้อหา เพื่อใหไดรางกรอบแนวคิดราง

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

 4. ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 

 5. สรางแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ และขอมูลสวนตัวของผูท่ี

ใหสัมภาษณ 

  ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ เปนขอคําถามปลายเปดตามองคประกอบการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย  

  1) องคประกอบการเสริมพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2) องคประกอบดานการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 6. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึน เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของขอคําถาม ภาษาท่ีใช ความตรงตามเนื้อหา โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญพิจารณา

เปนรายขอ คําถามเกี่ยวกับความสอดคลอง (IOC) กับรางกรอบแนวคิดท่ีศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด

คุณลักษณะของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ 

  6.1 ระดับอุดมศึกษา ไดแก อาจารยท่ีสอนทางการบริหารการศึกษาหรือดานสังคมศาสตร 

ภาษาศาสตร มีประสบการณในการสอนอยางนอย 5 ป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก หรือ             

มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

  6.2 ระดับเขตพื้นท่ี ไดแก ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารอยางนอย 5 ป วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท 

จํานวน 1 คน 
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  6.3 ระดับผูบริหารโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีมีประสบการณการบริหารอยาง

นอย 10 ป มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาชํานาญการพิเศษ หรือวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท 

จํานวน 2 คน 

  6.4 ระดับครู ไดแก ครูท่ีเปนหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีประสบการณ

การสอนอยางนอย 10 ป มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญา

โททางการบริหารการศึกษา จํานวน 1 คน  

 7. นําแบบสัมภาษณท่ีไดปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลว นําเสนอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาสําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

 1. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและพิจารณา

วาขอคําถามแตละขอนั้นถามไดตรง และครบถวนครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการถามหรือไม โดยการ

พิจารณาความสอดคลองรายขอคําถาม (IOC) โดยกําหนดใหคะแนนผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ

ดวย +1, 0 และ -1 ตามความหมาย ดังนี้ 

  +1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

  0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

  -1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

 2. นําคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 

รายขอคําถามแตละขอกับองคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชวิธีการในลักษณะเดียวกับการหาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ของ Rovinelli และ Hambleton (สมนึก  ภัททิยธนี, 2556: 220) โดยใชสูตร 

IOC  =  R

N

å  

  เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 

   R หมายถึง คะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

   ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

   N หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
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  ผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการประเมินท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป เอาไวและ

ปรับปรุงรายการประเมินขอท่ีผูเช่ียวชาญใหการเสนอแนะ ซึ่งผลของการหาความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญในครั้งนี้ พบวา คาดัชนีความสอดคลองระหวางรายขอคําถาม            

แตละขอกับองคประกอบรูปแบบการเสริมสรางพลังอาํนาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา เทากับ 1.00 ทุกขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลท่ีมี

ความสมบูรณ ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยออกหนังสือขอความรวมมือไปยังผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความรวมมือในการให

สัมภาษณ 

 2. นัดหมายเวลา ในการพบผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 

 3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ ตามเวลาท่ีนัดหมาย 

 4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสาร และการสัมภาษณ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) และหาความสอดคลองเพื่อรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาตอไป 

 

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ  

 การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีวิธีการดําเนินงานตาม

ข้ันตอน ดังนี ้

 2.1 จัดทํารูปรางแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 2.2 นําเสนอรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาแกผูเช่ียวชาญ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 

Technique) จํานวน 3 รอบ สอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยมีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอน 

ดังนี้ 
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 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ               

โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 17 คน ซึ่งแบงเปน 3 กลุม ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา กลุมหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และกลุมเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีเปนโรงเรียนตนแบบ 

หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 5 ทาน 

 2. หัวหนางาน ไดแก งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารบุคคล งานบริหาร

งบประมาณ มีประสบการณในการบริหารงานอยางนอย 5 ป ในโรงเรียนตนแบบ หรือโรงเรียน

มาตรฐานสากล จํานวน 5 ทาน 

 3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีประสบการณในการบริหารงานอยางนอย 5 ป ในโรงเรียน

ตนแบบ หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 7 ทาน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนนี้ ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ (Check List) 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ เปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) มีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

  5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม                 

ในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม                

ในระดับมาก 

  3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม            

ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม         

ในระดับนอย 
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  1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม             

ในระดับนอยท่ีสุด 

 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ สรางข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย และกรอบแนวคิดของเทคนิค

เดลฟาย โดยใชแบบสอบถาม ชนิดปลายเปดในรอบท่ี 1, 2 และ 3 ซึ่งเปนเทคนิคท่ีนักวิชาการเห็นวา

สามารถใชไดถาประเด็นท่ีไดมีการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดจนมีความชัดเจนและครอบคลุมใน

เรื่องท่ีศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 แบบสอบถามรอบท่ี 1 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 การสราง

รูปแบบ มาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามแบบเลือกตอ[ คือ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยเกี่ยวกับ

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา พรอมท้ังมีท่ีวางใหแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกดาน คือ 

องคประกอบดานการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา และองคประกอบดานการ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคารอยละ โดยเลือกขอคําถามท่ี

ผูเช่ียวชาญเห็นดวยรอยละ 80 ข้ึนไปมาสรางเปนแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ตอไป 

 แบบสอบถามรอบท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการนําขอคําถามท่ีผูเช่ียวชาญเห็น

ดวยรอยละ 80 ข้ึนไป ในรอบท่ี 1 มาสรางเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Ratting Scale) มีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

  5 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 

  3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 

  1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 

 ในรอบนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหวางควอไทล 

(Inter-Quartile Range)  

 แบบสอบถามรอบท่ี 3 ขอคําถามมีลักษณะเดียวกันกับขอคําถามในรอบท่ี 2 แตในรอบนี้ผูวิจัย

ไดนําผลการวิเคราะหขอมูล ไดแก มัธยฐาน (Median) และพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile 

Range) และตําแหนงท่ีผูเช่ียวชาญแตละคนตอบจากรอบท่ี 2 มาบรรจุไวในขอคําถามแตละขอดวย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ข้ันท่ี 1 ผูวิ จัยออกหนังสือขอความรวมมือไปยังผู เ ช่ียวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห

ผูเช่ียวชาญใหตอบแบบสอบถาม 
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 ข้ันท่ี 2 ประสานกับผูเช่ียวชาญ ข้ันนี้ผูวิจัยประสานกับผูเช่ียวชาญโดยตรง เพื่อถามความ

สมัครใจ และความเต็มใจท่ีจะใหความรวมมือในการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ 

 ข้ันท่ี 3 สงเอกสารแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 1 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญดวย

วิธีการ ดังนี้ นําสงดวยตนเอง และขอรับคืนดวยตนเอง สงทางไปรษณีย และขอใหผูเช่ียวชาญสงคืน

ทางไปรษณีย และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) แลวรวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม 

มาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ

สําเร็จรูป ตอไป 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสงแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 ดําเนินการสงเชนเดียวกัน ข้ันท่ี 1             

โดยแบบสอบถามในรอบท่ี 2 เปนขอคําถามท่ีผานความเห็นชอบของผูเช่ียวชาญจากรอบท่ี 1             

โดยเลือกเฉพาะขอท่ีเห็นดวยรอยละ 80 ข้ึนไป  

 ข้ันท่ี 5 ข้ันการสงแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 3 ดําเนินการสงเชนเดียวกับ ข้ันท่ี 2                  

โดยแบบสอบถามในรอบท่ี 3 เปนขอคําถามท่ีเปนผลของการวิเคราะหขอมูลจากรอบท่ี 2 ซึ่งมี             

คามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) ต้ังแต 

1.50 ลงมา โดยในรอบนี้ผูวิจัยระบุตําแหนงคําตอบของผูเช่ียวชาญแตคนไวในแบบสอบถามดวย 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 3 มาคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) 

และพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ในเชิงสถิติแลวนํามาแปลผลตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 1. หลักเกณฑการแปลผลคามัธยฐาน 

  4.50 – 5.00 หมายความวา เห็นดวยมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49 หมายความวา เห็นดวยมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายความวา เห็นดวยนอย 

  1.00 – 1.49 หมายความวา เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 2. หลักเกณฑการแปลผลคาพิสัยระหวางควอไทล สําหรับคาพิสัยระหวางควอไทล ไดมา

จากการคํานวณความแตกตางระหวางคาควอไทลท่ี 1 กับคาควอไทลท่ี 3 มีเกณฑในการแปลผล ดังนี้ 

  0.00 – 1.50 หมายความวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมาก 

  มากกวา 1.50 หมายความวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญสอดคลองกันนอย 
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 3. หลักเกณฑการตัดสินฉันทามติ การสรุปฉันทามติจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ

รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา ผูวิจัยพิจารณาโดยใชหลักเกณฑสําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

  3.1 รูปแบบท่ีมีคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) ไมเกิน 1.50 และมี

คามัธยฐาน (Midian) ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 

  3.2 ความสอดคลองของฉันทามติโดยใช Mo-Mdn 

   สรุปปหลักเกณฑการสรุปฉันทามติจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จากการทํา            

เดลฟายรอบท่ี 1, 2 และ 3 ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 สรุปหลักเกณฑการสรุปฉันทามติจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 

รอบท่ี 

เกณฑการพิจารณาตัดสิน  

รอยละ คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล (I.R) 

คามัธยฐาน 

(Mdn.) 

Mo-Mdn 

1 80 ข้ึนไป - - - 

2 - ไมเกิน 1.50 3.50 ข้ึนไป ไมเกิน 1.00 

3 - ไมเกิน 1.50 3.50 ข้ึนไป ไมเกิน 1.00 

 

  3.3 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

   ในการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ครั้งนี้ ผูวิจัยใชคาฐานนิยม (Mode) คามัธยฐาน (Midian) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) เปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   3.3.1 คามัธยฐาน (Median) = 

N
L ( F) i

2
f

+ - ´
 

    Median (Mdn) คือ มัธยฐาน 

    L = ขีดจํากัดลางท่ีแทจริงของช้ันคะแนนท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    F = ความถ่ีสะสมท้ังหมดของช้ันคะแนนท่ีตกตํ่าจากช้ันท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    F = ความถ่ีของชวงคะแนนท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    i = อันตรภาคช้ันของคะแนน 

    N = จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
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   3.3.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-Quartile Range) = Q3 – Q1 

Q1  =   

N
L ( F) i

4
f

+ - ´
 

    Quartile 1 (Q1) คือ ควอไทลท่ี 1 

    L = ขีดจํากัดลางท่ีแทจริงของช้ันคะแนนท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    F = ความถ่ีสะสมท้ังหมดของช้ันคะแนนท่ีตกตํ่าจากช้ันท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    F = ความถ่ีของชวงคะแนนท่ีมีมัธยฐานตกอยู 

    i = อันตรภาคช้ันของคะแนน 

    N = จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

ระยะท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ  

 การตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดังนี้ 

 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ปการศึกษา 2561 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 234 คน และครู จํานวน 6,128 

คน รวมท้ังส้ินจํานวน 6,362 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 437 คน ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน              

100 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครู จํานวน 337 คน ซึ่งกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย 

( 1Simple Random Sampling) 1โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 ใชสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนหนวยสุม 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง รอยละ 40 ใชวิธีการสุมอยางงาย ( 1Simple Random Sampling)  

โดยใชวิธีการจับฉลาก 1สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี 11 สหวิทยาเขต              

สุมได 5 สหวิทยาเขตจตุรวิทย สหวิทยาเขตนวลจันทร สหวิทยาเขตเบญจสิริ สหวิทยาเขต              

วังทองหลาง และ สหวิทยาเขตวิภาวดี จํานวน 23 โรงเรียน 

  2.2 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูบริหารโรงเรียนใชทุกคนตามโรงเรียน

ในขอ 2.1 ซึ่งไดกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน จํานวน 100 คน 
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  2.3 จํานวนกลุมตัวอยางครู กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ

เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใชวิ ธีการ สุมแบบง าย ( 1Simple Random 

Sampling) จํานวน 337 คน  

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหารและครู ระยะท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ 

จําแนกตามสหวิทยาเขต  
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 

จตุรวิทย สุรศักด์ิมนตรี 5 140 5 17 

 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม

ราชินูปถัมถ 

5 104 5 13 

 พุทธจักรวิทยา 2 22 2 3 

 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 3 48 3 6 

นวลจันทร สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภฯ 5 220 5 27 

 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 5 128 5 16 

 ลาดปลาเคาพิทยาคม 4 89 4 11 

 รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 5 114 5 14 

เบญจสิริ สายน้ําผ้ึงในพระอุปถัมภ 5 132 5 17 

 วชิรธรรมสาธิต 5 131 5 16 

 สิริรัตนาธร 2 140 2 17 

 พระโขนงพิทยาลัย 5 94 5 12 

 มัธยมวัดธาตุทอง 4 78 4 10 

 ปทุมคงคา 4 91 4 11 

วังทองหลาง บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 5 210 5 26 

 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5 118 5 15 

 มัธยมวัดบึงทองหลาง 5 103 5 13 

 เทพลีลา 5 107 5 13 

วิภาวดี ฤทธิยะวรรณาลัย 5 212 5 26 

 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 5 116 5 14 

 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 2 142 2 18 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 

 สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 5 98 5 12 

 ดอนเมืองจาตุรจินดา 4 76 4 10 

รวม 100 2,713 100 337 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. วิธีการสรางเครื่องมือ 

  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จําแนกเปน 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกเปนเพศ อายุ สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช              

ในการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา             

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยกําหนด

ข้ันตอนการดําเนินการไว ดังนี ้

  2.1 ผูวิจัยนําขอคําถามท่ีไดจากการสอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ในรอบท่ี 3 โดย

คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคามัธยฐาน (Midian) ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-

Quartile Range) ต้ังแต 1.50 ลงมานํามาสรางเปนแบบสอบถาม 

  2.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ ให

คําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

  2.3 สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความ

สมบูรณ ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือไปยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 และเก็บรวบรวมคืนดวยตนเองเปนบางสวน และบางสวนจะใหผูชวยนักวิจัยชวยเหลือ และ

กรณีท่ีมีปญหาไมสามารถเก็บคืนไดจะติดตามดวยวิธีการตาง ๆ เชน ติดตามดวยตัวเอง ใหผูชวย

นักวิจัยติดตาม และสอบถามทางโทรศัพท จัดสงทางไปรษณีย เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและสมบูรณ

มากท่ีสุด ผลปรากฏวาเก็บขอมูลกลับคืนไดและมีความสมบูรณ จํานวน 413 ฉบับ จากจํานวน 437 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.51 

 การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 1. การจัดกระทําขอมูล 

  1.1 ตรวจนับคะแนนในแบบสอบถาม โดยใหคะแนนตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี้ 

   คาคะแนน  5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไปใชอยู ใน

ระดับมากท่ีสุด 

   คาคะแนน  4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไปใชอยู ใน

ระดับมาก 

   คาคะแนน  3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไปใชอยู ใน

ระดับปานกลาง 

   คาคะแนน  2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไปใชอยู ใน

ระดับนอย 

   คาคะแนน  1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไปใชอยู ใน

ระดับนอยท่ีสุด 

  1.2 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียตามระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี ้

   คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไป

ใชอยูในระดับมากท่ีสุด 
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   คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไป

ใชอยูในระดับมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไป

ใชอยูในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไป

ใชอยูในระดับนอย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเปนไปไดในการทําไป

ใชอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช คือ 

คาเฉล่ีย ( X ) คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยการหาความถ่ี และรอยละ แลวเสนอในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง 

  ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในการเสริมสราง

พลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหา

คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

  ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ระยะท่ี 4 การใชรูปแบบ  

 การศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดังนี้ 

 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 234 คน และครู จํานวน 6,220 

คน รวมท้ังส้ินจํานวน 6,454 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 451 คน ปการศึกษา 2562 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน              

111 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครู จํานวน 340 คน ซึ่งกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใช
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เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย 

(1Simple Random Sampling) 1โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 ใชสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนหนวยสุม 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง รอยละ 40 ใชวิธีการสุมอยางงาย (1Simple Random Sampling) โดย

ใชวิธีการจับฉลาก 1สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี 11 สหวิทยาเขต สุมได 5 

สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก สหวิทยาเขตเบญจบูรพา สหวิทยาเขตราชนครินทร สหวิทยาเขต           

ศรีนครินทร และสหวิทยาเขตเสรีไทย จํานวน 24 โรงเรียน 

  2.2 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูบริหารโรงเรียนใชทุกคนตามโรงเรียน

ในขอ 2.1 ซึ่งไดกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน จํานวน 111 คน 

  2.3 จํานวนกลุมตัวอยางครู กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ

เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใชวิ ธีการ สุมแบบง าย ( 1Simple Random 

Sampling) จํานวน 340 คน  

 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหารและครู ระยะท่ี 4 การใชรูปแบบ จําแนก

ตามสหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 

กรุงเทพตะวันออก นมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 5 138 5 16 

 นมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 5 126 5 15 

 มัธยมวัดหนองจอก 5 137 5 16 

 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 5 92 5 11 

เบญจบูรพา อุดมศึกษานอมเกลา 5 164 5 19 

 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 

5 148 5 17 

 เทพศิรินทรรมเกลา 5 162 5 19 

 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนวงศ 4 72 4 8 

 รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 5 120 5 14 

ราชนครินทร วัดสุทธิวราราม 5 148 5 17 

 สตรีศรีสุริโยทัย 5 92 5 11 

 นนทรีวิทยา 4 92 4 11 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ) 
 

สหวิทยาเขต โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 

 เจาพระยาวิทยาคม 1 24 1 3 

 ยานนาเวศวิทยาคม 4 82 4 10 

ศรีนครินทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 5 211 5 25 

 ศรีพฤฒา 5 92 5 11 

 ราชดําริ 5 98 5 12 

 พรตพิทยพยัต 5 147 5 17 

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 4 76 4 9 

เสรีไทย บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 5 200 5 23 

 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 5 154 5 18 

 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 5 114 5 13 

 บางกะป 5 150 5 18 

 สุขุมนวพันธอุปถัมภ 4 64 4 7 

รวม 111 2,903 111 340 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. วิธีการสรางเครื่องมือ 

  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จําแนกเปน 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จําแนกเปนเพศ อายุ สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยกําหนด

ข้ันตอนการดําเนินการไว ดังนี ้
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  2.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบให

คําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

  2.2 สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความ

สมบูรณ ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือไปยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 และเก็บรวบรวมคืนดวยตนเองเปนบางสวน และบางสวนจะใหผูชวยนักวิจัยชวยเหลือ และ

กรณีท่ีมีปญหาไมสามารถเก็บคืนไดจะติดตามดวยวิธีการตาง ๆ เชน ติดตามดวยตัวเอง ใหผูชวย

นักวิจัยติดตาม และสอบถามทางโทรศัพท จัดสงทางไปรษณีย เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและสมบูรณ

มากท่ีสุด ผลปรากฏวาเก็บขอมูลกลับคืนไดและสมบูรณ จํานวน 420 ฉบับ จากท้ังหมด 451 ฉบับ คิด

เปนรอยละ 93.13 

 การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 1. การจัดกระทําขอมูล 

  1.1 ตรวจนับคะแนนในแบบสอบถาม โดยใหคะแนนตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี ้

   คาคะแนน  5 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาคะแนน  4 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

   คาคะแนน  3 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 

   คาคะแนน  2 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับนอย 

   คาคะแนน  1 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  1.2 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียตามระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี ้

   คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับนอย 
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   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช คือ 

คาเฉล่ีย ( X ) คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยการหาความถ่ี และรอยละ แลวเสนอในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง 

  ตอนท่ี 2 การใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

  ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 3. นําเสนอรูปแบบท่ีสมบูรณ 

 4. เขียนรายงานรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ 
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ภาพประกอบท่ี 3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 

ข้ันตอนการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลจากการดําเนินการ 

ระยะท่ี 1 

การพัฒนากรอบ

แนวคิด 

ข้ันท่ี 1 วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Documentary Analysis) เพ่ือ

แสวงหาองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา 

ข้ันท่ี 2 ศึกษาองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

(Expert Interview) จํานวน 8 คน 

 

รางกรอบแนวคดิ 

การวิจัย 

ระยะท่ี 2 

การพัฒนารูปแบบ 

ข้ันท่ี 1 รางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา 

ข้ันท่ี 2 นําเสนอรางรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

ของสถานศึกษา แกผูเช่ียวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟาย

แลลปรับปรุง (Modified Delphi Technique) จํานวน 

3 รอบ โดยสอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน 

รูปแบบการวิจัย 

ระยะท่ี 3 

การยืนยันรูปแบบ 

ตรวจสอบยืนยันรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

กลุมตัวอยาง จํานวน 437 คน โดยใชแบบสอบถาม 

รูปแบบการวิจัย 

ระยะท่ี 4 

การใชรูปแบบ 

ประเมินผลการใชรูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

กลุมตัวอยาง จํานวน 451 คน โดยใชแบบสอบถาม 

รูปแบบการวิจัย 
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