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บทน า 
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการวจัิย 
จากการศึกษารายงานผลการจดัการศึกษาของประเทศไทยพบวา่  การศึกษาของประเทศ

ไทยวิกฤตในทุกจุดและทุกระดบั  ตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา และ
ผลการวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ระบุวา่คุณภาพการศึกษาไทยอยูใ่นขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะ
การศึกษาระดบัประถมศึกษามีคุณธรรม   จริยธรรมต ่าสุด   นอกจากน้ียงัพบปัญหาต่าง ๆ  อย่าง
มากมาย   เ ช่น  ปัญหายาเสพติด  การทะเลาะวิวาท  การมี เพศสัมพันธ์ ท่ีไม่ เหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)   จากปัญหาดงักล่าวมาแลว้  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดทิศทาง   
กรอบนโยบายในการแกไ้ขแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการน้อมน าการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบาย   โดยให้
ความส าคญักับการพฒันาการศึกษาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน   ทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ   เพื่อ
วางรากฐานส าหรับการพฒันาท่ีต่อเน่ืองในระยะยาวและทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก   
ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั โดยมีกิจกรรม
ส าคญัท่ีเป็นจุดเนน้ กลยุทธ์ประกอบดว้ย  การส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม   การสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเป็นกลไก
การส่งเสริมคุณธรรม   การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมมาภิบาลสู่การ
บริหารงานทุกระดบั   บูรณาการในการพฒันาบุคลากรทุกหลกัสูตร  และการเสริมความเขม้แข็ง
ให้แก่ระบบดูแลนักเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา  (เกษม  วฒันชยั, 2551)   

การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาเป็นการด าเนินการส่งเสริม
และ สนบัสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดบันอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ใน ชีวิตประจ าวนัและการปฏิบติัภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนเป็นตน้ เพื่อทา้ยท่ีสุดแล้ว เกิดกระบวนการ
ปรับเปล่ียนจนเป็นวิถีชีวิต และปลูกฝังและบ่มเพาะผูเ้รียน เด็ก และเยาวชน ให้มีจิตส านึกและ
อุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) จะไดส้ามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตให้
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน        
(ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
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กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนของประเทศ     
ไดมุ้่งเน้นความส าคญักบัการพฒันาคนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจึงได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจดัการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
จนถึงปัจจุบนั ได้ก าหนดเป็นโครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มี
เป้าหมาย 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ปี 2550 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง ในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจดัการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต ่ากว่า
จ านวน 80 แห่ง ระยะท่ี 2 ปี 2551-2552 พฒันาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งในการ
จดักระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจงัหวดั
เป็นจ านวน 800 แห่ง ระยะท่ี 3 ปี 2553-2554 พฒันาให้สถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของแต่ละสถานศึกษาไดค้รบทุกแห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงมีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ทุกระยะ โดยมีขอบข่ายของการขบัเคล่ือนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านการบริหารจดัการ  ด้าน
หลกัสูตรและการจดัการเรียนเรียนการสอน  ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และดา้นการพฒันา
บุคลากรของสถานศึกษา(สุธรรม ธรรมทศันานนท,์ 2560: 142-143) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดมี้
นโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจดัการ การเรียนการสอน ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และได้เร่ิมด าเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา 

จากการติดตามการด าเนินการท่ีผา่นมามีสถานศึกษาสมคัรใจเขา้รับการประเมินเพื่อเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือท่ีเรียกวา่ “สถานศึกษาพอเพียง” ปัจจุบนัมีสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน ทัว่
ประเทศ จ านวน 14,602 แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา จ านวน 39 แห่ง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดก้ าหนดนโยบาย ใน
การด าเนินการเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-
2560 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทัว่ไปตอ้งผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง 
และให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาครบทุกจงัหวดัในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในปี 2560 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)  
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต3 จังหวดัเชียงใหม่ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจดัการ การเรียนการสอน ไดผ้ลในระดบัหน่ึง  จากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างครู ผูป้กครอง และนักเรียน พบว่า
โรงเรียนตอ้งการด าเนินการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัให้สอคลอ้งกบั
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพฒันาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างและพฒันาใน
ระดบัสูงข้ึนต่อไป  
              มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัเพื่อทอ้งถ่ินมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะมีส่วน
ผลกัดนัให้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และผูว้ิจยัในฐานะอาจารยส์ังกดัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จึงมีความตั้งใจท่ี
จะเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  จึงไดท้  าการศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพือ่ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้น 

การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

ไดแ้นวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  

ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาสภาพและแนวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  
จ านวน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 2) ดา้นหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) ดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ดา้น
ผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ 
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2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการวจิยั 
     สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  จังหวดัเชียงใหม่ 

จ  านวน 4 โรงเรียน 1) โรงเรียนบา้นปางมะเยา 2)โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน โรงเรียนบา้นเมืองคอง 
โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 

 
3. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายการวจิยั 

 กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่กลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษา 4 แห่ง ตาม
รายละเอียด ดงัน้ี 
 

ช่ือโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ครูและบุลากร 
ทางการศึกษา 

สภา
นักเรียน 

รวม 

โรงเรียนบา้นปางมะเยา 15 1 19 11 46 
โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน 9 1 10 11 31 
โรงเรียนบา้นเมืองคอง 9 1 10 11 29 
โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 9 1 14 11 35 

รวมทั้งส้ิน 141 
 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาด าเนินการวจิยั   
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2560  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  เพื่อความเขา้ใจตรงกนั การวิจยัคร้ังน้ีไดนิ้ยามศพัท์เฉพาะไวด้งัน้ี 

  การขับเคลื่อน หมายถึง แนวทางการส่งเสริมหรือสนบัสนุนที่เป็นแผนงานหรือวิธีการ
บริหารจดัการของการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่สถานศึกษา ซ่ึงมีการ
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชดัเจนอย่างรอบครอบ เพื่อให้การด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย       
ตามท่ีก าหนดไว ้

             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัคิดและแนวทางปฏิบตัิตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลกัในการ
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ด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญกา้วหน้า พร้อมกบัความสมดุลและมัน่คง เมื่อน าไปใช้บริหารจดัการ
ตนเอง และภารกิจงานที่บุคคลนั้นก าลงักระท าอยู่อย่างสม ่าเสมอ ย่อมส าเร็จประโยชน์และ
น าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ตอ้งใช้ความรู้
ควบคู่ไปกบัคุณธรรม ในการตดัสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลกัการ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีระบบภูมิคุ ม้กนัในตวัที ่ดี และมุ ่ง ที ่จะท าให ้ผลที ่เกิดขึ้นน าไปสู่ความ
เจริญกา้วหน้าที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังน้ีหมายถึงสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 4 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบา้นปางมะเยา 2)โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน โรงเรียนบา้นเมืองคอง 
โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 

    การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3  จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึงแนวทางการขบัเคลื่อนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5  ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ
สถานศึกษา 2) ดา้นหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4) ดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ 




