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บทน า 
 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
จากการศึกษารายงานผลการจัดการศึกษาของประเทศไทยพบว่า  การศึกษาของประเทศ

ไทยวิกฤตในทุกจุดและทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และ
ผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ระบุว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับประถมศึกษามีคุณธรรม   จริยธรรมต่่าสุด   นอกจากนี้ยังพบปัญหาต่าง ๆ  อย่าง
มากมาย   เช่น   ปัญหายาเสพติด   การทะเลาะวิวาท  การมี เพศสัมพันธ์ที่ ไม่ เหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)   จากปัญหาดังกล่าวมาแล้ว  กระทรวงศึกษาธิการจึงก่าหนดทิศทาง   
กรอบนโยบายในการแก้ไขแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน้อมน่าการด่าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการก่าหนดนโยบาย   โดยให้
ความส่าคัญกับการพัฒนาการศึกษาที่สมดุลและยั่งยืน   ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ   เพื่อ
วางรากฐานส่าหรับการพัฒนาที่ต่อเนื่องในระยะยาวและทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก   
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงน้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรม
ส่าคัญที่เป็นจุดเน้น กลยุทธ์ประกอบด้วย  การส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม   การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นกลไก
การส่งเสริมคุณธรรม   การน้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาลสู่การ
บริหารงานทุกระดับ   บูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตร  และการเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบดูแลนักเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาต้องน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการก่าหนดนโยบายของสถานศึกษา  (เกษม  วัฒนชัย, 2551)   

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นการด่าเนินการส่งเสริม
และ สนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ใน ชีวิตประจ่าวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็นต้น เพื่อท้ายที่สุดแล้ว เกิดกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนจนเป็นวิถีชีวิต และปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเย าวชน ให้มีจิตส่านึกและ
อุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) จะได้สามารถด่ารงตนและด่าเนินชีวิตให้
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน        
(ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
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กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศ     
ได้มุ่งเน้นความส่าคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจึงได้น้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2549 
จนถึงปัจจุบัน ได้ก่าหนดเป็นโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มี
เป้าหมาย 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปี 2550 ก่าหนดให้สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่่ากว่า
จ่านวน 80 แห่ง ระยะที่ 2 ปี 2551-2552 พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด
เป็นจ่านวน 800 แห่ง ระยะที่ 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถน่าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีการด่าเนินการติดตามและประเมินผล
ทุกระยะ โดยมีขอบข่ายของการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา(สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2560: 142-143) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน่า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน และได้เร่ิมด่าเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 

จากการติดตามการด่าเนินการที่ผ่านมามีสถานศึกษาสมัครใจเข้ารับการประเมินเพื่อเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือที่เรียกว่า “สถานศึกษาพอเพียง” ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ทั่ว
ประเทศ จ่านวน 14,602 แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา จ่านวน 39 แห่ง ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก่าหนดนโยบาย ใน
การด่าเนินการเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและก่าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-
2560 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทั่วไปต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง 
และให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในปี 2560 (ส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)  
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โรงเรียนชุมชนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมน่าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ได้ผลในระดับหนึ่ง  จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนั กเรียน พบว่า
โรงเรียนต้องการด่าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้สอคล้องกับ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพีบงแบบอย่างและพัฒนาใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะมีส่วน
ผลักดันให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   ให้บรรลุผลส่าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และผู้วิจัยในฐานะอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ มีความส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีความตั้งใจที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จึงไดท้่าการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพือ่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้าน 

ปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ได้แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงได้ก่าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพและแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
จ่านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้าน
ผลลัพธ์/ภาพความส่าเร็จ 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย 
     โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
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     กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา จ่านวน  15  คน 
ผู้อ่านวยการสถานศึกษา จ่านวน  1  คน ครูจ่านวน 19 คน สภานักเรียน จ่านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 
46 คน 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาด่าเนินการวิจัย   
     การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ด่าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  เพื่อความเข้าใจตรงกัน การวิจัยคร้ังนี้ได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้  

  การขับเคลื่อน หมายถึง แนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่เป็นแผนงานหรือวิธีการ
บริหารจัดการของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ซึ่งมีการ
ก่าหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนอย่างรอบครอบ เพื่อให้การด่าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย       
ตามที่ก่าหนดไว้ 

             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดและแนวทางปฏิบัติตามพระราช
ด่ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักในการ
ด่าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  พร้อมกับความสมดุลและมั่นคง เมื่อน่าไปใช้บริหารจัดการ
ตนเอง และภารกิจงานที่บุคคลนั้นก่าลังกระท่าอยู่อย่างสม่่าเสมอ ย่อมส่าเร็จประโยชน์และ
น่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ความรู้
ควบคู่ไปกับคุณธรรม ในการตัดสินใจ โดยค่านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีระบบภูม ิคุ ้มก ันในตัวที ่ด ี และมุ ่งที ่จะท่า ให้ผลที ่เก ิดขึ ้นน่าไปสู ่ความ
เจริญก้าวหน้าที ่สมดุล และพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งในการวิจัย
คร้ังนี้หมายถึงโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

    การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5  ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความส่าเร็จ 




