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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั+ งนี+ มีวตัถุประสงค์ เพื0อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการ     
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัด      
สํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และ        
ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที0ใชใ้นการวิจยั เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดั 
สํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 328 คน จาํแนกเป็น        
ผูบ้ริหาร  31 คน  และขา้ราชการครู  297 คน  เครื0องมือที0ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 39 ขอ้ แบบสอบถามมีค่าความเชื0อมั0นทั+งฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติที<ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี<ย ค่าความเบี<ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าที  
(t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) ในโรง เ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด             
สภาพการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื+นที0การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งพบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ               
ดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที<ระดบั .05  3) การบริหารจดัการโรงเรียน
แกนนาํจัดการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน      
เขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั    
ทางสถิติ  4) การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื+นที0การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  เมื0อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นผูเ้รียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั .01 ส่วนดา้นอื0น  ๆแตกต่างกนั  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to study the condition of administration in  

provision of special education in core schools by using SEAT Framework under Trat         

Primary Educational Service Area Office. They are classified by position, experience and    

school size. The samples consisted of 328 persons : 31 school administrators and 297 teachers. 

The research instrument was 5 rating scale questionnaires of 39 items which had reliability 

coefficients at 0.92. The statistics used are, percentage, mean standard deviation, t-test and      

One way ANOVA. 

 The results of the study were as follows ; 1) The condition of administration in 

provision of special education in core schools by using SEAT Framework  under Trat Primary 

Education Service Area Office was a moderate level. 2) The condition of administration in 

provision of special education in core schools by using SEAT Framework under Trat         

Primary Educational Service Area Office in opinions regarding position was not significant 

difference, however, at the level of .05 in their opinion regarding environment 3) The condition of 

the administration in provision of special education in core schools by using SEAT Framework 

under Trat Primary Educational Service Area Office. The aspect of experience was no significant. 

4) The condition of  administration in provision of special education in core schools by using 

SEAT Framework under Trat Primary Education Service Area Office in aspect different       

school size was significant at .01 levels. The medium-size schools have problem in the administration 

management more than small-sized schools. 




