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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู คุณภาพผู เร ียน โรงเรียน                 

เทพศิรินทรรมเกลาครั้งน้ี  เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มีวัตถุประสงค 

ในการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา นำผล 

การวิเคราะหมาสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยผูวิจัย

ไดกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การศกึษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา  

 2. การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา 

 3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา 

 

1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี ้

  1.1 ขั้นตอนการดำเนินการ 

         ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ดังนี ้

   1.1.1 ศึกษาสภาพปจจุบันความตองการดานการบริหารงานวิชาการของโรงเร ียน 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาภาพ

ความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการในรอบปที่ผานมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

   1.1.2 วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ โดยใช

เทคนิค SWOT Analysis เพื่อนำมาเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
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   1.1.3  ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู เพื่อศึกษาหาประเด็นที่ตอง

ไดรับการพัฒนาในงานวิชาการ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนกำหนดรูปแบบในการพัฒนา 

    1.2  กลุมเปาหมาย 

       ศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 161 คน จำแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครู 

จำนวน 160 คน  

    1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

       เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปญหาการบริหาร 

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

     ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) เก่ียวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน 

     ตอนที่ 2 คำถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

      ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวน 12 ดาน เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ ของลิเคอรท 

(Likert, 1967) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

5    หมายถึง   มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

4    หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

3     หมายถึง   มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  

       2    หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

        1    หมายถึง    มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด  

       ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรคที ่พบในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน 

    1.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

       ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยไดดำเนินการสรางแบบสอบถามปญหา 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

     1.4.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการบริหาร                     

งานวิชาการ เพ่ือนำขอมูลที่ไดสรางแบบสอบถาม  

       1.4.2  ศึกษาการสรางเครื่องมือแลวนำขอมูลมาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา

การบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis และแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ 
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ขอบขายและภารกิจของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาดานวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ประกอบดวย 12 ดาน 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 62 ขอ  

       1.4.3  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นปรึกษา

กับผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข  

     1.4.4  หาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยการนำไปใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จำนวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย  

ผู บริหารสถานศึกษาที ่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และคณาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 คน 

       1.4.5  นำแบบสอบถามมาหาคาความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถุประสงค (IOC)  

ในขอคำถามแตละขอกับเนื้อหาของการวิจัยที่กำหนดไวซึ่งกำหนดความคิดเห็น ดังนี ้

             ใหคะแนน +1 แนใจวาสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  

           ใหคะแนน 0   ไมแนใจวาสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  

            ใหคะแนน -1  แนใจวาไมสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

 ซึ่งไดคาความสอดคลอง เทากับ 1.00  

       1.4.6  นำแบบสอบถามที่ไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขและ

จัดพิมพใหสมบูรณแลวนำไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

                 1.4.7  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Coefficient alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับมีคา .98 

       1.4.8  นำแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพนั้นเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุ มเปาหมาย 

จำนวน 161 คน 

    1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

        ผูวิจัยไดดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี ้

       1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมอบหมายใหครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ 

กลุมบริหารวิชาการดำเนินการสรุปขอมูลเกี ่ยวกับสภาพปจจุบันดานการบริหารงานวิชาการที่เกิดจาก 

การวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

แลวนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในที่ประชุมคร ู  
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        1.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามสำหรับผูบริหารและครู ผูวิจัยประชุม

ชี ้แจง ว ัตถุประสงคและวิธ ีการดำเนินการในที ่ประชุมครู โดยมอบแบบสอบถามใหผู บร ิหาร

สถานศึกษาและครูที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 161 ชุด ดำเนินการตอบตามความคิดเห็นและนำสง

แบบสอบถามคืนดวยตนเองที่กลองใสเอกสารงานวิจัยของโรงเรียน และไดแบบสอบถามคืน จำนวน 

161 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

      1.5.3  ผู ว ิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม พบวา สมบูรณ 

เรยีบรอย จึงนำไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาระดับปญหาการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 12 ดาน 

      1.6  การวิเคราะหขอมูล  

       ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้ 

       1.6.1 ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  

       1.6.2 วิเคราะหและสรุปผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

        1.6.3 แปลความหมายของระดับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยมีเกณฑดงัตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)                   

   4.51 – 5.00 หมายถึง  มปีญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

              3.51 – 4.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก  

              2.51 – 3.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  

              1.51 – 2.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย  

              1.00 – 1.50 หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด  

      1.7  สถิติที่ใชในการวิจัย  

1.7.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

1)   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 

2) คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) 

  1.7.2   สถิติพื้นฐาน 

            1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

             2)   รอยละ (Percentage)  

             3)   คาเฉลี่ย (Mean)        

             4)   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.  การสรางและใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 เปนขั้นตอนที่สำคัญ ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 

แลวนำมาจัดทำเปนกรอบแนวคิดในการสัมภาษณผูเชี ่ยวชาญ จากนั้นจึงนำกรอบแนวคิดมาผสมผสาน 

กับความคิดเห็นผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมาจัดทำเปนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แลวนำมาจัดประชุมสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก นำไปปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังกลาว โดยมีขั้นตอนการสราง

และใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดังนี ้

  2.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยนำประเด็นปญหาเบื้องตน

จากการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

และแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวของ มาวิเคราะหและสังเคราะหในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จำนวน 5 ขอ 

 2.2 นำแบบสัมภาษณไปเสนอตอผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยเปนนักวิชาการในสถาบัน 

อุดมศึกษาสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

จำนวน 1 คน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และ 

ผูอำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญที่ผานการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) 

จำนวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานตาง ๆ  ไดแก ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม 

ของภาษา โดยใชการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : 

Index of item Objective Congruence) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

  ให  +1  เมื่อแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  ให   0   เมื่อไมแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  ให  –1   เมื่อแนใจวาขอคำถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

ซึ่งไดคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

 2.3 สัมภาษณผูเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการกำหนด

ประเด็นการประชุมสนทนา เพื่อนำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเร ียน 

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา   

  2.3.1 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน ประกอบดวย  

    1)  นายสุชาติ กลัดสุข ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
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    2)  นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 

    3)  นางจินตนา  ศรีสารคาม ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 

    4)  นางเตือนใจ ปนนิกร ผูอำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 

    5)  นายสมพร สังวาระ ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญพิเศษ 

    6)  นางสาวมาเรียม ซอหมัด  ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

    7)  นางนงพะงา  เรืองฤทธิ์ชาญกุล ครูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิชาการ 

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปนเวลานาน 

  2.3.2 เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทำหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ

และสงแบบสัมภาษณ เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาสัมภาษณ นัดหมายวัน เวลา และสถานที ่เปนการลวงหนา  

  2.3.3 วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ

ไดสรุปเปนประเด็นในการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จำนวน 7 ประเด็น เพ่ือนำมาจัดประชุมสนทนากลุม 

 2.5 การประชุมสนทนากลุม 

  2.5.1 วัตถุประสงคของการประชุมสนทนากลุม เพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ที่นำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่สามารถ 

สรางความรวมแรงรวมใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

  2.5.2 กลุมเปาหมาย ผูรวมประชุมสนทนากลุม เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการระดม 

ความคิดเห็นเพื่อนำไปสูการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน  ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จากภายนอกที่มีประสบการณในการบริหารงานวิชาการ ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ในกลุมบริหารงานวิชาการและครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาที่มีประสบการณในการสอน

อยางนอย 10 ป และมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2562 ประกอบดวย  

    1)  ผ ู อำนวยการสถานศึกษาจากภายนอกโรงเร ียน จำนวน 3 คน ไดแก  

นายประวัติ สุทธิประภา ผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 นายณรงศักดิ์ รักพรา ผู อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภฯ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และนายวีระ เจนชัย ผูอำนวยการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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    2)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวน 8 คน  

    3)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา 

จำนวน 1 คน 

    4)  ครูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานในกลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา จำนวน 10 คน  

    5)  ครูโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา จำนวน 11 คน 

  2.5.3 การดำเนินการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยดำเนินการแบงการประชุมสนทนา

กลุมออกเปน 3 กลุม เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสนทนาไดแสดงความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง 

  2.5.4 การรวบรวมผลการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยมอบหมายกลุมบริหารวิชาการ 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาบันทึกและจดรายงานความคิดเห็นการประชุมสนทนากลุม ทั้ง 3 กลุม 

แลวนำผลการประชุมสนทนากลุมมาสรุปผลรวมกับผูวิจัย 

  2.5.5 การวิเคราะหผลการประชุมสนทนากลุม ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) จากขอมูลการประชุมสนทนากลุม จำนวน 3 กลุม มาสรางเปนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 2.6 การสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการประชุมสนทนากลุมจาก ขอ 2.5 มาสรางรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 2.7 การสอบทานรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จากผูเชี่ยวชาญ  

  ผูวิจัยนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ที่ไดสรางขึ้นไปสอบทานจากผูเชี ่ยวชาญ โดยการสนทนากลุม เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 5 คน 

ไดแก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองศาสตราจารย 

ดร.สุทธิวรรณ พีระศักดิ์โสภณ อดีตผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย ดร.ภัทราพร เกษสังข อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาสตราจารย ดร. พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ อาจารยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ดร.โสภณ กมล อดีตผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 2.8 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ตามขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญ 
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 2.9 การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา  

  ผูวิจัยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา จำนวน 9 คณะ โดยกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน

และใหแตละคณะกรรมการมีการขับเคลื ่อนในรูปการรวมแรงรวมใจ บูรณาการ ประสานงาน โดยผูวิจัย 

เปนผูสรางสรรคบรรยากาศในการขับเคลื่อน ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการขับเคลื่อน  

เปนหนวยในการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา (เอกสารภาคผนวก ซ) 

 2.10  ประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา ผูวิจัยไดประกาศใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

เพื่อใหเปนนโยบายและใหนำไปสูภาคปฏิบัติ (เอกสารภาคผนวก ช) และไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการปการศึกษา 2563 

 

3. การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 การประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา เปนขั้นตอนการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผู เรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ไปทดลองใชจริงในโรงเรียน โดยมีการดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 3.1 กำหนดกลุมเปาหมายในการใชและประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  3.1.2 กลุมเปาหมายในการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ปการศึกษา 2563 

รวมทั้งสิ้น 164 คน  

  3.1.3 กลุมเปาหมายในการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2563 จำนวน 3,232 คน 

    3.1.4 กลุมเปาหมายในการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคณุภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีดังนี ้

        1) ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผู ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 

                           (1)  ครู จำนวน 161 คน  

      (2)  นักเรียน จำนวน 3,232 คน 
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     (3)  ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

         2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                             (1)  ครู กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี ่และ 

มอรแกน  (Krejcie and Morgan, 1970)   ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

      (2)  นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางเครซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)   ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น  

(Stratified Random Sampling) ดังตาราง 3–1 
 

ตาราง 3–1 จำนวนนกัเรียนกลุมตัวอยาง  
 

ระดับชั้น ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

มัธยมศกึษาปที่ 1 531 56 

มัธยมศกึษาปที่ 2 541 58 

มัธยมศกึษาปที่ 3 490 52 

มัธยมศกึษาปที่ 4 562 60 

มัธยมศกึษาปที่ 5 558 59 

มัธยมศกึษาปที่ 6 550 59 

รวม 3,232 344 

      

     (3)  ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุ มตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน  

               3.2 สรางความเขาใจและชี้แจงใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร  

     โดยการประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกี ่ยวกับการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา วิธีการดำเนินงาน เกณฑการประเมิน และการประเมินผลการใช

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2563 

               3.3 นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไปใช

ในปการศกึษา 2563 

      ผูวิจัยนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ไปใชตามวงรอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษา โดยนำกระบวนการ 

PDCA มาเปนฐานในการดำเนินการ  
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  1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) เปนการวางแผนงาน โดยการนำวัตถุประสงค และ

เปาหมายมาเปนทิศทางในการวางแผน โดยไดมอบใหคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน 

ดำเนินการดังนี้ 

        – วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

                – ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุ

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  

                – อำนวยความสะดวก และแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานใหเปนไปดวย

ความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    – ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในแตละองคประกอบ 

    – รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      – จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

   – สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

  2) ขั ้นตอนการปฏิบัติ (Do : D) เปนการปฏิบัติตามขั ้นตอนที่กำหนดไวในแผนงาน

ตามลำดับและตอเนื่อง  โดยไดมอบใหคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการองคประกอบที่ 1 ผูนำ

การบริหารและวิชาการ (Chief : C) คณะกรรมการองคประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

(Academic administration : A) คณะกรรมการองคประกอบที่ 3 การทำงานเปนทีม (Team: T)

คณะกรรมการองคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (Academic Scope : S) องคประกอบที่ 5 

ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงานวิชาการ (Digital for Academic Management : D) และองคประกอบ 

ที่ 6 นโยบายทางการศึกษา (Policy for Education : P) ดำเนินการดังนี้ 

    – ศึกษา วิเคราะห กำหนดนิยามและตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ในแตละองคประกอบ  

    – รวมวางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

      – จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 
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   – สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน แตละองคประกอบ 

               – ศึกษา นิยามและตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 1–6  

   – วางแผน และการดำเนินงานขับเคลื่อนองคประกอบที่ 1–6  

   – จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนองคประกอบที่ 1–6 

   – ติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบที่ 1–6 

   – นำผลการติดตามมาพัฒนาตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในองคประกอบ 

ที่ 1–6 

   – สรุปผลการดำเนินงานในองคประกอบที่ 1–6 เสนอตอคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 

  3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check : C) เปนการดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

ในแตละขั้นตอนวาสำเร็จหรือมีปญหา หากมีปญหาจะไดนำขอมูลไปดำเนินการในขั้นตอไป โดยไดมอบให

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอำนาจหนาที่วางแผน ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลและติดตาม

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้ง

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

  4) ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข (Action : A)  เปนการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน

เฉพาะขั้นตอนที่มีปญหา ตามขอมูลขอเสนอแนะของทีมงาน โดยไดมอบใหคณะกรรมการอำนวยการ 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

        – วางแผน กำหนดกรอบ แนวทาง/รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน 

                – ใหคำปรึกษา ชี้แนะ กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุ

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  

                – อำนวยความสะดวก และแกปญหาที ่อาจเกิดขึ ้นในการดำเนินงานใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   – วางแผน ออกแบบเครื่องมือการประเมนิผลและติดตามผลการดำเนินงานตามรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 3.4 ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน ดำเนินการดังนี ้

  3.4.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของผูเรียน ดังนี้ 
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                             1)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศกึษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โดยมีระดับการประเมิน 5 ระดับ 

ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 

      – ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

      – ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

      – ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

      – ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

      – ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับกำลังพัฒนา 

    2)  การวิเคราะหขอมูล 

              ผูวิจัยนำขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อฺอธิบายความหมาย โดยใชสถิติ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะของขอมูลดวย รอยละ และ

เปรียบเทียบรอยละของผลการประเมินตนเองกับคาเปาหมายของสถานศึกษา โดยแปลผลการประเมินคุณภาพ

ที่ได ดังนี ้(โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา, 2563)  

– รอยละ 90.00 – 100.00  หมายถึง ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

– รอยละ 75.00 – 89.99   หมายถึง ระดับคุณภาพดเีลิศ  

– รอยละ 60.00 – 74.99   หมายถึง ระดับคุณภาพด ี 

– รอยละ 50.00 – 59.99   หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง  

– รอยละ 00.00 – 49.99   หมายถึง ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา  

      3.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

        ผูวิจัยไดวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2563  

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

      1) ประชากรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 3,232 คน 

      2) คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู กำหนดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

        – ผลการเรียนระดับ 4.0 หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม 

        – ผลการเรียนระดับ 3.5 หมายถึง อยูในระดับดีมาก 

        – ผลการเรียนระดับ 3.0 หมายถึง อยูในระดับดี 
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        – ผลการเรียนระดับ 2.5 หมายถึง อยูในระดับคอนขางดี 

        – ผลการเรียนระดับ 2.0 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 

        – ผลการเรียนระดับ 1.5 หมายถึง อยูในระดับพอใช 

        – ผลการเรียนระดับ 1.0 หมายถึง อยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ำ 

        – ผลการเรียนระดับ 0.0 หมายถึง อยูในระดับไมผานเกณฑ 

      3)   การวิเคราะหขอมูล       

               ผู ว ิจัยนำขอมูลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา ปการศึกษา 2563 มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS จากนั ้นนำผลที ่ไดมาทำตาราง 

การวิเคราะหทางสถิติเพ่ือฺอธิบายความหมาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

        –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพ่ือ

บรรยายลักษณะของขอมูลดวยรอยละเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

  3.4.3 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

    ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียน ปการศึกษา 2563 โดยดำเนินการ ดังนี ้

    1)  ประชากรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 3,232 คน 

    2)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กำหนดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

     –  ผลการประเมินระดับ 3 หมายถึง อยูในระดับดีเยี่ยม 

     –  ผลการประเมินระดับ 2 หมายถึง อยูในระดับดี 

     –  ผลการประเมินระดับ 1 หมายถึง อยูในระดับผาน 

     –  ผลการประเมินระดับ 0 หมายถึง อยูในระดับไมผานเกณฑ 

    3)  การวิเคราะหขอมูล 

        ผูวิจัยนำขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2563  มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS จากนั้นนำผลที่

ไดมาทำตารางการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือฺอธิบายความหมาย โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

         –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพ่ือ

บรรยายลักษณะของขอมูลดวยรอยละเทียบกับคาเปาหมายของสถานศึกษา  

  3.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเก่ียวของ 

        1)  ประชากร ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 6,625 คน จำแนกเปน 
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                           (1)  ครู จำนวน 161 คน  

      (2)  นักเรียน จำนวน 3,232 คน 

      (3)  ผูปกครอง จำนวน 3,232 คน 

           2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

ปการศกึษา 2563 รวมทั้งสิ้น 801 คน จำแนกเปน 

                             (1) ครู กำหนดขนาดกลุ มตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี ่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)  ไดจำนวน 113 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)   

     (2) นักเรียน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางของเครซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)  ไดจำนวน 344 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  

              (3) ผูปกครอง จำนวน 344 คน โดยเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางจากผูปกครอง

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ๆ ละ 1 คน   

    3)  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดการสรางแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

สูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แลวนำขอคำถามที่เกี่ยวของไปใชสอบถาม ครู นักเรียน 

และผูปกครอง ดังนี้  

     (1)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับครู เปนคำถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวน 6 องคประกอบ ใชขอคำถาม

ทั้งหมด 41 ขอ  โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการ

ของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

          ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

     (2)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับนักเรียน เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 

ตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยพิจารณาประเด็นที่
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เกี่ยวของกับนักเรียน จำนวน 4  องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ องคประกอบที่ 5 ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ และองคประกอบที่ 6 นโยบายทางการศึกษา ใชขอคำถามจำนวน 11 ขอ โดยใชแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

         ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

    (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สำหรับผูปกครอง เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง 

ที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยพิจารณาประเด็น

ที่เกี่ยวของกับผูปกครอง จำนวน 3 องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบที่ 1 ผูนำการบริหารและวิชาการ 

องคประกอบที่ 4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ และองคประกอบท่ี 5 ระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการ ใชขอคำถามจำนวน 12 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท  (Likert, 1967) 

            ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

          ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

          ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

          ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

    4)   นำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 

โดยเปนนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกมาแลวไมนอยกวา 5 ป จำนวน 1 คน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และผูอำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญที่ผานการประเมิน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

(ว17/2552) จำนวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานตาง ๆ ไดแก ความตรงตามเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของภาษา โดยใชคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

        ให +1 เมื่อแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

        ให   0 เม่ือไมแนใจวาขอคำถามมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
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        ให –1 เมื่อแนใจวาขอคำถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

ซึ่งไดคาความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 – 1.00 

        5)  นำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ท่ีไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

มาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพใหสมบูรณแลวนำไปทดลองใชกับครู นักเรียน และผูปกครอง ที่ไมไดเปนกลุม

ตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ฉบับสำหรับครู (41 ขอ) มีคา .95 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับสำหรับนักเรียน (11 ขอ) มีคา 

.90 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับสำหรับผูปกครอง (12 ขอ) มีคา .94 

    6)  เก็บรวบรวมขอมูล ผูว ิจัยไดสุ มตัวอยางจากรายชื ่อประชากรทั้งหมด  

แลวรวบรวมมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินผล ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลตามจำนวน

ตัวอยางในแตละกลุ มตัวอยาง คือ ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา รวมทั้งสิ้น 113 ชุด นักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำนวนทั้งสิ้น 344 ชุด และผูปกครองโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

จำนวนทั้งสิ้น 344 ชุด 

    7)   วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำขอมูลจากการการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของครูที่มีตอรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มาประมวลผล

โดยใชโปรแกรม SPSS จากนั้นนำผลที่ไดมาทำตารางการวิเคราะหทางสถิติเพื่อฺอธิบายความหมาย 

โดยสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

       –  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื ่องมือ ดวยคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

       –  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) เพื่อบรรยาย

ลักษณะของขอมูลดวย คาเฉลี่ย (X̅)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.5 เผยแพรรูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

     ผูวิจัยไดนำรูปแบบและผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสูคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เผยแพรไปยังสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกัน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนที่มีความสนใจ ตีพิมพบทความ 

ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


