บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยมีข5 นั ตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี5
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นแกนนําเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปี การศึกษา 2554 จํานวน 31 คน และครู ผทู ้ ีสอน
ในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 297 คน รวมทั5งหมด 328 คน (สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด. 2554 : 15)
1.2 กลุ ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิจ ยั ได้แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ยนแกนนํา
เรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปี การศึกษา 2554 โดยผู บ้ ริ ห าร
เลื อกแบบเจาะจง คื อ ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 31 คนและครู ผูท้ ี สอน
ในโรงเรี ยนเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม เลือกโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั5นและกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)
จํานวน 297 คน ได้กลุ่ มตัวอย่างรวมทั5งหมด 328 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั5 งนี5 ได้แ ก่ แบบสอบถามเกี ยวกับ สภาพ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework)
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึ กษาตราด จํานวน 1 ฉบับ โดยมีข5 นั ตอน
การดําเนินการสร้าง ดังนี5
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1. ขั'นตอนในการสร้ างเครืองมือ
1.1 ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามจากเอกสารและตํา ราที เกี ยวข้อ ง เพื อใช้
เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับสภาพการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านเครื องมือ
1.3 สร้างแบบสอบถามเกียวกับสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้ โ ครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื5 น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี5
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมู ลสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Checklists)
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ สภาพการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย น
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื5นที การศึ กษาประถมศึ กษาตราดใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านเครื องมือ เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert) โดยให้คะแนนแต่ละข้อเป็ น 5 ระดับ จากมากไปหาน้อย (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540 : 107-108) คือ
5 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับมาก
3 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการบริ หารจัดการในระดับน้อยทีสุ ด
การแปลความหมายของข้อมูล นําค่าเฉลียระดับความคิดเห็นในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมโดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540 : 107 - 108) ดังนี5
ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับการบริ หารจัดการมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับการบริ หารจัดการมาก
ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับการบริ หารจัดการปานกลาง
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ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับการบริ หารจัดการน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับการบริ หารจัดการน้อยทีสุ ด
2. การหาคุณภาพเครืองมือ
การหาคุณภาพเครื องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี5
2.1 นํา แบบสอบถามที สร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอประธานและกรรมการที ปรึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบเนื5 อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิงขึ5น
2.2 นําแบบสอบถามที ปรั บปรุ งแล้วไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที ยงตรงของเนื5 อหาเรื องการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้ โ ครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื5 น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด และตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ภาษา
2.3 นําแบบสอบถามที ได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ เสนอประธานและ
กรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.4 นําแบบสอบถามทีได้รับการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ หาร
และครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 30 คน เพือหา
ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามทั5งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิf แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 202 - 204) ได้ค่าความเชือมัน 0.92
2.5 นํา แบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพแล้ว ไปใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึ งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด เพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบข้อมูล
2. ผู ว้ ิจ ยั ส่ ง แบบสอบถาม พร้ อ มหนัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็บ ข้อ มูล ไปยัง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราดโดยกําหนดวัน
รับคืนด้วยระบบการรับ - ส่ ง หนังสื อราชการผ่านสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
3. ผูว้ ิ จ ัย ไปรั บ แบบสอบถามคื น จากโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื5 น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ตามตารางทีนัดหมายด้วยตนเอง ในกรณี ทีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั
ดําเนิ นการประสานงานกับสถานศึ กษาด้วยตนเอง เพือเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูลแต่ละฉบับ และนํามาจัดเป็ นหมวดหมู่
กําหนดรหัสและลงรหัส นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี5
1. วิเ คราะห์ ข อ้ มูล เบื5 อ งต้น ของผู บ้ ริ ห ารและครู ใ ช้ส ถิ ติ พื5 น ฐาน โดยการแจกแจง
ความถีของคําตอบ หาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ ขอ้ มูล สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยหาค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐานและจัดอันดับที
3. ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน เพื อเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารจัดการโรงเรี ย นแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ตําแหน่ งและประสบการณ์ โดยการทดสอบค่าที (t-test)
4. ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน เพื อเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารจัดการโรงเรี ย นแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม ขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way ANOVA) เมื อพบความแตกต่า งอย่า งมีนยั สําคัญทางสถิ ติ จะตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพนื' ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ค่าเฉลีย ( X )
1.3 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
2.1 หาค่า ความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยวิธี ห าค่า สัม ประสิ ท ธิf แอลฟา
(α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 202 - 204)
3. สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมุติฐาน
3.1 เปรี ย บเที ยบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตาม ตําแหน่งและประสบการณ์ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
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3.2 เปรี ย บเที ยบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด จํา แนกตาม ขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ก ารวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) เมื อพบความแตกต่างอย่า งมีนยั สําคัญทางสถิ ติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

