
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 

 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) การด าเนินการวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 
ระยะที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่คำดหวัง (ขัน้กำรวิเครำะห์เอกสำร) 
 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีคาดหวัง ด าเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยการศกึษาจะครอบคลมุสาระในเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการ
พฒันารูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1. กฎหมาย นโยบายการศึกษา รวมทัง้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
  2. เอกสารเก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบบนัทกึข้อมลู (ภาคผนวก ก) 
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 ค. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ  ซึ่งเผยแพร่
เป็นเอกสารหรือเผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  โดยครอบคลุมทัง้แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
การศกึษา การบริหารสถานศกึษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง แล้วบนัทึกใน
แบบบนัทกึข้อมลู 
 ง. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
 จ. กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัทฤษฎีการบริหารการศึกษาและความสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศกึษาของประเทศ 
 
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปได้ (ขัน้กำรศึกษำจำกกรณีศึกษำ) 
 
 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็นไปได้ ด้วยวิธีกรณีศกึษาในสถานศกึษา 10 แหง่ มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. ก าหนดประเด็นการศกึษาตามกรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบ ฯ โดยครอบคลุม
รายละเอียดแผนการด าเนินงานภาคสนาม ทัง้ในเร่ืองเอกสาร แนวทางการสมัภาษณ์หรือพูดคยุ
อยา่งไมเ่ป็นทางการ และการสนทนากลุม่  
 2. คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2.1 พฒันาเกณฑ์และตวัชีว้ดัในการคดัเลือกกรณีศึกษา  ด้วยการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสาร และก าหนดเกณฑ์และตวัชีว้ดัเพ่ือคดัเลือกกรณีศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาในระยะท่ี 2 นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
  1) กลุ่มตวัอย่างประเภทสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี พ.ศ.2550-2552 ใน
จงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
  2) กลุม่ตวัอยา่งประเภทบคุคล 
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  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงประเภทสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ 
  การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) โดยเลือก
สถานศกึษาพอเพียงต้นแบบท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 แห่ง 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 1) เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง 
ศกึษาธิการให้เป็นสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในปี พ.ศ.2550-2552 2) เป็นสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 
3) อยู่ในบริบทโรงเรียนบนพืน้ท่ีสูง โดยผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริการสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
นกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ปกครอง 
  ผลจากการสุม่ได้สถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่ำงสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ 

 
จังหวัด จ ำนวนโรงเรียน สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ 

เชียงใหม ่ 2 
1. โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 30 
2. โรงเรียนสองแคววิทยาคม 

แมฮ่อ่งสอน 8 

3. โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แมฮ่อ่งสอน 
4. โรงเรียนบ้านป่าลาน 
5. โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชด าริ 
6. โรงเรียนขนุยวมวิทยา 
7. โรงเรียนปายวิทยาคาร 
8. โรงเรียนบ้านหมอแปง 
9. โรงเรียนสงัวาลวิทยา 
10. โรงเรียนศนูย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ 

 
 
  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงประเภทบุคคล 
  การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) โดยสามารถ
จ าแนกได้ 5 กลุม่ คือ ผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนละ 1 คน ครูอาจารย์โรงเรียนละ 5 คน นกัเรียน
โรงเรียนละ 5 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนละ 5 คน แสดงได้ดงัตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงกลุ่มตัวอย่ำงประเภทบุคคล 
 

ล ำดับ กลุ่มตัวอย่ำงประเภทบุคคล จ ำนวน (คน) 
1 ผู้บริหารสถานศกึษา 10 
2 ครูอาจารย์ 50 
3 นกัเรียน 50 
4 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 50 
5 ผู้ปกครอง 50 

รวม 210 
 

 3. ศกึษาภาคสนาม 
  3.1 ประสานกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานต้นสงักดัของสถานศกึษา 
  3.2 เข้าไปศกึษาตามแผนการด าเนินงานภาคสนาม 
 4. น าข้อมลูท่ีได้จากกรณีศกึษามาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสม 
 ก. แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1. แหล่งข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร ได้แก่ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารสถานศกึษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาท่ีเป็นกรณีศกึษา จ านวน 10 แหง่ 
  2. แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูอาจารย์ 3) 
นกัเรียน 4) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 5) ผู้ปกครองของสถานศกึษาท่ีเป็นกรณีศกึษา 
10 แหง่ ๆ ละ 21 คน รวมจ านวน 210 คน 
 ข. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นท่ีสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน ปัญหา
อปุสรรคและวิธีแก้ปัญหาในการด าเนินงาน ปัจจยัหรือองค์ประกอบในการด าเนินงาน นวตักรรม
และสิ่งท่ีวางแผนด าเนินการตอ่ไป (ภาคผนวก ข) 
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 ค. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาภาคสนามแบบกรณีศึกษาครอบคลุมถึงวิธีการรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลาย 
ซึง่ได้แก่ 
  1. การส ารวจและรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารสถานศกึษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้บริบทของสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  2. การสนทนาอยา่งไมเ่ป็นทางการ และการสมัภาษณ์แบบกลุม่ 
 ง. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
 จ. กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมในทางปฏิบตัิจากผู้บริหารสถานศกึษาท่ี
ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี 
 
ระยะที่ 3 พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมำะสม (ขัน้พัฒนำและตรวจสอบรูปแบบ) 
 
 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ท่ีเหมาะสม ด าเนินการดงันี ้
 ขัน้ที่  1 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสม โดย
การศึกษาจากผลการศึกษาในระยะท่ี 1 คือ ศกึษารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคาดหวงั และระยะท่ี 2 คือ ศึกษารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นไปได้ ซึ่งผู้ วิจยัน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ โดยยึดองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกนัในตวัท่ี
ดี ซึง่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม โดยผู้วิจยัจะน ามา
บรูณาการกบัหลกัการบริหารสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมงานหลกั 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จดัการสถานศกึษา 2) ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการจดักิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน 4) ด้านการพฒันาบคุลากรของสถานศกึษา  
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 ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบรูปแบบ โดยการตรวจสอบความถกูต้อง ความเป็นไปได้ การยอมรับ 
และความเหมาะสม และ 
 ขัน้ท่ี 3 ทบทวนและปรับปรุง 
 ก. แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1. แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร ได้แก่ ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2  
  2. แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จ านวน 10 คน  
 ข. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ภาคผนวก ค) ซึง่ผู้วิจยัได้พฒันาแบบตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก ่ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูภมูิหลงัของผู้ตรวจสอบ 
  ตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบ ฯ  
  ตอนท่ี 3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ค. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สอบถามผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพอเพียงต้นแบบ จ านวน 10 คน 
 ง. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 




