
ชื่อเร่ือง การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวชิาการโดยใช้หลักการ TPPS  
สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ผูวิ้จัย  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ปีที่ประเมิน 2562  
 

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหาของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และ 3) เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ 
TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กลุ่มตัวอย่างแบ่งตามขั้นตอนในการวิจัย ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คนหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 5 คน  ครู
ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน และครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานวิชาการ 10 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน รวมจำนวนท้ังส้ิน 49 คน ขั้นตอนท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คนหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 5 
คน ครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน และครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานวิชาการ 10 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน รวมจำนวนท้ังส้ิน 54 คน ขั้นตอนท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครู จำนวน 91 คน นักเรียน จำนวน 317 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 317 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวมท้ังส้ินจำนวน 738 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท้ังส้ินจำนวน 12 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  

ผลการวิจัย  
 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหาของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีปราษฎร์ 
พิ ท ย า  พ บ ว่ า  ชุ ม ชน ให้ ค ว าม เช่ื อ ถื อ โ ร ง เรี ย น  มี วั ฒ น ธร ร ม  ป ร ะ เพ ณี ท่ี ดี ง าม แ ล ะ ยั่ ง ยื น  
มีทรัพยากรและอาชีพท่ีเหมาะสมในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งเรียนรู้ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย       
มีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุน              
ในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เนื่องจากเป็นลูกจ้าง หาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาอยู่กับ
ลูกหรือดูแลลูก ส่วนผู้ปกครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในเมือง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงกับงานสอนและงานท่ีรับผิดชอบ แต่ โรงเรียนยังขาดแคลน
อัตรากำลังครู ซึ่งยังไม่เพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อครู                    



และมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน                     
การจัดการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ ยังขาดการนิเทศ ติดตาม ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
แต่ขาดการนิเทศการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยังไม่เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ในการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนควรจัดทำเป็นคู่มือในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 
คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPSสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPSสู่คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาทีมงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน (Team : T) 
องค ์ประกอบ ที ่ 2 การม ีส ่วนร ่วม ในการบร ิหารงานว ิชาก าร สู ่ค ุณภาพ ผู ้เร ียน  (Participation : P)        
องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน (Process : P) องค์ประกอบท่ี 4 ขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน (SCOPE :S) และรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ 
TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาท้ัง 4 องค์ประกอบ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุดท้ังโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ                 
ด้านขอบข่ายการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน และในส่วนของความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ท้ัง 4 องค์ประกอบ โดย
ภาพรวมมีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุดท้ังโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับ
ความเป็นไปได้สูงสุด คือ ด้านขอบข่ายการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน เช่นกัน ส่วนความเหมาะสมของ
คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในภาพรวม พบว่า คู่มือ
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดท้ังโดยรวมและรายข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของการเรียงลำดับเนื้อหา มีระดับ
ความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ คู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

3. ผลการทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่โดยใช้หลักการ TPPS 
คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พบว่า  
                    3.1ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4.9 นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 1.44 และมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562 ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน  อยู่ ในระดับดีเยี่ยม  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับชาติและระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังส้ิน
จำนวน 78 รายการ ครูได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 48 รายการ ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรรางวัล 
จำนวน 2 รายการ และสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จำนวน 8 รางวัล นอกจากนี้นักเรียนยังได้
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 75.56 
 



   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการ                   
โดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พบว่า ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการบริหาร                    
งานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักการ TPPS สู่ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา                                       
โด ย ภ าพ ร วม มี ค ว าม พึ ง พ อ ใจ อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด ท้ั ง โด ย ร ว ม แ ล ะ ร าย ด้ า น  ต าม ล ำ ดั บ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


