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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชน
บ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
5. การรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.  ประชากร  
ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 447 คน ดังนี้ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1 คน  
1.2 ครู  จ านวน 14  คน 
1.3 นักเรียน จ านวน 219 คน 
1.4 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 204 คน 
1.5 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการระดมสมอง จ านวน 38 คน ได้แก่  

2.1.1 ครู จ านวน 14 คน   
      2.2.2 นักเรียน จ านวน 12 คน   
      2.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12 คน   

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังนี้  

1)  เป็นผู้ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย 
2)  เป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 
3)  เป็นผู้มีเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ และสนใจการศึกษา 

ในส่วนของนักเรียนผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
1)  เป็นนักเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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2)  นักเรียนยินดีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย 
3)  เป็นนักเรียนที่มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก   

   ส าหรับครูผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 27 คน ได้แก ่

2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
      2.2.2 ครู จ านวน 14 คน 
      2.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12 คน   

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังนี้  

1) เป็นผู้ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย 
2) เป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 
3) เป็นผู้มีเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ และสนใจการศึกษา 

  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นการวางแผน (Planning)   

1.1 วิเคราะห์เอกสารและระดมสมองจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ครู 2) ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 3) นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาประเด็นส าคัญปัญหาและความต้องการในการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 

1.2 วางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขั้นการปฏิบัต ิ(Action)  
  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
น าเสนอและวิพากษ์ร่วมกัน 
  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูและฝึกปฏิบัติจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
โครงการ “การจัดการเรียนรู้เ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” โดยศูนย์สถานศึกษา
พอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
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  2.4 นิเทศติดตามการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  2.5 หาคุณภาพของหน่วยการจัดการเรียนรู้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาความเที่ยงตรง       
เชิงเนื้อหาของข้อค าถาม ความเหมาะสม ความถูกต้อง ทางภาษา และสามารถวัดได้ครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการศึกษา   
 2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูได้น า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
 3. ขั้นการสังเกต (Observation)  
 ผู้วิจัยนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการโดยใช้แบบสังเกตและจัดประชุมเป็นระยะเพ่ือสอบถามปัญหา ช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสะท้อนผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับทราบถึงผลการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม           
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  
2. แนวทางการระดมสมอง   
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวค าถามการระดมสมอง และแบบสังเกต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ต าราและผลการวิจัย       

ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นที่ 3 ก าหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยของค าถามหรือข้อความให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
ขั้นที่ 4 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แนวทางการระดมสมอง  

และแบบสังเกต ก าหนดรูปแบบของเครื่องมือประเภทนั้น ๆ  
ขั้นที่ 5 ก าหนดข้อค าถามหรือข้อความในแต่ละประเด็นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ประเด็นส าคัญแต่ละประเด็น 
ขั้นที่ 6 สร้างข้อค าถามหรือข้อความและเรียงล าดับ 
ขั้นที ่7 น าแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์  แนวทางการระดมสมอง และ     

แบบสังเกตไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และท าการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ทุกฉบับ แสดงว่าเครื่องมือมีความถูกต้อง มีความเหมาะสมทางภาษา     
มีข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษา และสามารถวัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา  

ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ   
ขั้นที่ 9 จัดพิมพ์ท าเป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคู่มือแบบประเมินและเกณฑ์

คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน(กระทรวงศึกษาธิการ,2554:2-30) 

ขั้นที่ 2 สร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ขั้นที่ 3 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของข้อค าถาม  ความเหมาะสมและความถูกต้องทางภาษา และสามารถ
วัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา  

ขั้นที่ 4 น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นที่ 5 จัดพิมพ์ท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปทดลองใช้  

ขั้นที ่6 น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่ใกล้เคียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟา (α- coefficient) ของครอนบัค พบว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเท่ากับ 0.86   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล    

ผู้วิจัยด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560  ถึง ตุลาคม 2560 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย (PAOR) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร  การระดมสมอง  การสังเกต  
และการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content  Analysis)   

 2. วิเคราะห์เชิงปริมาณข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณหา
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติดังนี้   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 51) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 




