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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 ในการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท                  
(SEAT Framework)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาตอไปนั้น ผูวิจัยกําหนด 
วิธีการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ตอไปนี้  คือ   

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
  3.1.1  ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ภายใต
โครงสรางซีท (SEAT Framework)  ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2547 – 2548   จํานวน 32 คน  
ครูโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ระดับประถมศึกษา  
ปการศึกษา 2547 – 2548  จํานวน 507 คน 
  3.1.2  กลุมตัวอยางคือผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
ภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2547 – 2548 จํานวน 32 
คน ครูโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท(SEAT Framework) จํานวน 198 คน  
ไดจากการสุมอยางงาย โดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970,  p. 608) 
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จากนั้นจึงนํามาสุมตามขนาดโรงเรียนดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified Random sampling) โดยเทียบ
บัญญัติไตรยางศขนาดโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม   
ตาราง 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดโรงเรียน ในโรงเรียนแกนนํา 

จัดการเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

จํานวนประชากร 
จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

สถานศึกษาในโรงเรียนแกนนํา 
จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
จํานวน
โรงเรียน 

ผูบริหาร ครู 

จํานวน
โรงเรียน 

ผูบริหาร  ครู 
นักเรียน  1 – 300   คน        16 16 127 16 16 46 
นักเรียนมากกวา  300   คน        16 16 380 16 16 152 

รวม 32 32 507 32 32 198 

 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

และสถานศึกษา  ไดแก  ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสภาพของสถานศึกษาในดานขนาด 
ของสถานศึกษาซึ่งกําหนดตามจํานวนนักเรียนในสถานศึกษานั้น โดยใชลักษณะการเลือกตอบ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
ภายใตโครงสรางซีท ใน 4 องคประกอบ คือ 

1)  S-Student (นักเรียน)   จํานวน 15   ขอ 
2)  E-Environment (สภาพแวดลอม) จํานวน 15   ขอ 
3)  A-Activities (กิจกรรมการเรียนรู)  จํานวน 15   ขอ 
4)  T-Tools (เครื่องมือ)  จํานวน 15   ขอ 

     รวม            60   ขอ  
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ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)   
แบงระดับการวัดเปน  5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  (Best and Kahn. 1993, p. 246-250)  

5 หมายถึง สภาพการดําเนินงานในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง สภาพการดําเนินงานในระดับมาก 
3 หมายถึง สภาพการดําเนินงานในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพการดําเนินงานในระดับนอย 
1 หมายถึง สภาพการดําเนินงานในระดับนอยที่สุด 

3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
1)  ผูวิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา แนวคิดตางๆ ผลงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท  (SEAT 
Framework)  

2)   สราง เครื่องมือวิจั ยโดยมีโครงสร างและลักษณะของเครื่องมือ เปน 
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  

3) นําเสนอแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แกไข  

3.2.2  การตรวจสอบเครื่องมือ  ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผูวิจัยดําเนินการ
ดังนี้ 
                          1)  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) รวมทั้ง 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ดําเนินการโดยเสนอเครื่องมือการวิจัย 
ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยใชเทคนิค IOC 
ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้  

ดานเนื้อหา 
(1)  ดร.ฉรัต  ไทยอุทิศ  หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
(2) นางสรวีย  ดอกกุหลาบ    ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
(3) นายปยะชาติ  เศวตร        รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกะป       

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
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ดานโครงสราง 
(1) นางนงคนุช  อุทัยศรี  หัวหนากลุมนโยบายและแผน   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
(2) นางมลิวัลย  เจริญสวาง   เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
2) นําผลการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญทั้ง  5 ทาน  มาหาคาความสอดคลอง            

(IOC) แตละขอคําถาม ไดคา IOC  เทากับ 0.96 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)  นําแบบสอบถาม 
ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา
ความเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป  

3) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครู 
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 30 คน  
แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (ตามภาคผนวก ง)  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมทั้งฉบับ  (Item-total  Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง  .38  ถึง  .84 

4) นําแบบสอบถามจากขอ 3 ที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาหาคาความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับ  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach. 1990,  
pp. 202 – 204)  ไดคาความเชื่อมั่น .98  ซ่ึงหมายความวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง 
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  ลําดับขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย รายละเอียดดังภาพ 5 

 

ภาพ 5  ลําดับขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ศึกษาเอกสาร บทความ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

กําหนดกรอบเครื่องมือวิจัย 

ทดลองใชเครื่องมือ 

ตรง 

มีคุณภาพหรือไม 
ไม 

ม ี

ไดเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ไมตรง 

รางเครื่องมือวิจัย 

ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา 

เสนอเครื่องมือการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

มีความตรงหรือไม ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.1  ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร  ถึงผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1, 2 และ  3  
เพื่อขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวมปการศึกษา 2547 – 2548   

3.3.2  ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถ ึง ผูบริหาร 
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมปการศึกษา 2547 – 2548  
รวม 32 โรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสืออนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูลไปขอความ 
รวมมือและแนะนําชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาทราบและกําหนด 
เก็บรวบรวมขอมูลภายใน 20 วัน โดยผูวิจัยสงแบบสอบถาม  จํานวน  230 ฉบับ และติดตามขอรับ
แบบสอบถามคืนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

3.3.4  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน  211 ฉบับ  ตรวจสอบและคัดเลือกได
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ จํานวน 211 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.74  

3.3.5  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ และ
บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับนําแบบสอบถามมา 
ใหคาคะแนนตามน้ําหนักของแตละขอ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติ โดยใช 
โปรแกรมสําเร็จรูป แบงเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามและสถานศึกษา  โดยใชคาความถี่  
รอยละ และนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 
การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1, 2 และ 3   

1)  สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท          
(SEAT Framework) ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
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วิเคราะหโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และจัดลําดับตามคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนด
เกณฑดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว. 2535, หนา 23 – 24)  

 
คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด 

 
2) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 

(SEAT Framework)  จําแนกตามตําแหนง ประสบการณ และขนาดของโรงเรียนโดยใชสถิติ 
การแจกแจงที  (t – test) 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.5.1  สถิติพื้นฐานไดแกความถี่และรอยละ 
3.5.2  คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.5.3  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในจังหวัด

ชลบุรี จําแนกตามตําแหนง ภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework)  ตามความคิดเห็นของ 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณ และขนาดโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน  โดยใชคาสถิติ  t – test 

 


