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วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื�องการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยมีขั5นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี5  
  1.   การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.   เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
  3.   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.   สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  1.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจ ัย  ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม สังกดั
สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 31 คน และครูผูที้�สอน  
ในโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 297 คน รวมทั5งหมด 328 คน (สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด.  2554 : 15)   
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั  ได ้แก่  ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนแกนนํา  
เรียนร่วม สังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2554  โดยผูบ้ริหาร
เลือกแบบเจาะจง คือ ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนแกนนาํเรียนร่วม จาํนวน 31 คนและครูผูที้�สอน          
ในโรงเรียนเรียนแกนนาํเรียนร่วม เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั5นและกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) 
จาํนวน 297 คน ได้กลุ่มตวัอย่างรวมทั5งหมด 328 คน   
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั5 งนี5  ได้แก่ แบบสอบถามเกี�ยวกับสภาพ        
การบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)        
ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํนวน 1 ฉบบั โดยมีขั5นตอน 
การดาํเนินการสร้าง ดงันี5  
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 1. ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
  1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและตาํราที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใช้ 
เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
  1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพการบริหาร
จดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ 
  1.3 สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา      
ประถมศึกษาตราด แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงันี5  
   ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม           
มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklists)  
   ตอนที� 2 เ ป็นแบ บสอบถ ามเ กี �ยวก ับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน       
แกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน    
เขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดใน 4  ด้าน ได้แก่  ด้านผูเ้รียน  ดา้นสภาพแวดล้อม              
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นเครื�องมือ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert) โดยให้คะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั จากมากไปหานอ้ย (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์.  2540 : 107-108)  คือ 
    5   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมากที�สุด 
    4   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัมาก 

    3   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบัปานกลาง 

    2   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ย 
    1   หมายถึง   มีการบริหารจดัการในระดบันอ้ยที�สุด 

   การแปลความหมายของขอ้มูล นาํค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นในการบริหารจดัการ
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัด  
สํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด มาเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย (พวงรัตน์  
ทวรัีตน์. 2540 : 107 - 108) ดงันี5    
    ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการมากที�สุด 
    ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการมาก 
    ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการปานกลาง 
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    ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการนอ้ย 
    ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50     หมายถึง      ระดบัการบริหารจดัการนอ้ยที�สุด 
 2. การหาคุณภาพเครื�องมือ 

  การหาคุณภาพเครื�องมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี5  
  2.1 นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแล้ว เสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบเนื5อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และพิจารณาแกไ้ขให้สมบูรณ์  
ยิ�งขึ5น 
  2.2 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงของเนื5อหาเรื� องการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา       
ประถมศึกษาตราด และตรวจสอบความเหมาะสมในการใชภ้าษา  
  2.3 นาํแบบสอบถามที�ได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้รงคุณวุฒิ เสนอประธานและ
กรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  2.4 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 คน เพื�อหา
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั5งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 202 - 204)  ไดค้่าความเชื�อมั�น  0.92 
  2.5 นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล         
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบขอ้มูล 
 2. ผูว้ ิจยัส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลไปยงั       
ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยกาํหนดวนั
รับคืนดว้ยระบบการรับ - ส่ง หนงัสือราชการผา่นสาํนกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด   
 3. ผูว้ิจ ัยไปรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที�การศึกษา   
ประถมศึกษาตราด ตามตารางที�นดัหมายดว้ยตนเอง ในกรณีที�ไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนผูว้ิจยั
ดาํเนินการประสานงานกบัสถานศึกษาด้วยตนเอง เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดค้รบตามจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลแต่ละฉบบั และนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ 

กาํหนดรหสัและลงรหสั นาํขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ดงันี5  

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเบื5องตน้ของผูบ้ริหารและครูใช้สถิติพื5นฐาน โดยการแจกแจง

ความถี�ของคาํตอบ หาค่าร้อยละ  

 2. วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช ้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา

ตราด โดยหาค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานและจดัอนัดบัที� 

 3. ทดสอบสมมุติฐาน เพื �อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนํา      

จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�     

การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 4. ทดสอบสมมุติฐาน เพื �อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนํา       

จดัการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที� 

การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบ   

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.   สถิติพื'นฐาน 
  1.1  ค่าร้อยละ (%) 
  1.2  ค่าเฉลี�ย ( X ) 

  1.3  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 หาค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟา    

(α- Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach.  1970 : 202 - 204) 

 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

  3.1 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้

โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตาม ตาํแหน่งและประสบการณ์ โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  
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  3.2 เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื5นที�การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 




