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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ คร้ังนี้ ผู๎วิจัยได๎น าเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพบริบทของโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1  สภาพบริบทของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

 โรงเรียนบ๎านปางมะเยา ตั้งอยูํหมูํที่ 4 ต าบลปิงโค๎ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํเขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมูํบ๎าน 12 หยํอมบ๎าน ได๎แกํ หมูํ
ที่ 3 บ๎านแมํป๋ามใน  หมูํที่ 4 บ๎านปางมะเยา, บ๎านห๎วยตะเคียน, บ๎านห๎วยต๎นโชค, ห๎วยตะเคียน หมูํที่ 
11 บ๎านปางมะกง, บ๎านก๏อตป่าบง, บ๎านกิ่วไฮ, บ๎านปางตองใน,  บ๎านปางตองนอก  หมูํที่ 12 บ๎านแมํ
มะกู๎,บ๎านแมํป๋ามนอก หมูํที่ 16 บ๎านห๎วยน้ าริน จัดการศึกษาบนความหลากหลายเพราะมีนักเรียน
หลากหลายชาติพันธุ๑ นักเรียนโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  สํวนใหญํ
ผู๎ปกครองเป็นลูกจ๎างแรงงานตํางด๎าวและกลุํมชาติพันธุ๑ซึ่งใช๎ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2  มีความ
แตกตํางกันทางด๎านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร  
จ านวนนักเรียนของปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น  389 คน ชาย 190 คน หญิง 199 คน บุคลากร
ในสถานศึกษามีข๎าราชการครู ต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  19 คน บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ จ านวน 7ไรํ มีอาคารเรียน จ านวน 4 หลัง  
อาคารประกอบ จ านวน 7 หลัง มีสนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามวอลเลย๑บอล 1 สนาม สนามเซปัค
ตะกร๎อ จ านวน 1 หลัง โรงเรือนท าปุ๋ยหมักและเพาะเห็ด จ านวน 1 หลัง โรงเรือนเลี้ยงกบและเลี้ยง
ไกํพันธุ๑ไขํ จ านวน 1 หลัง และแปลงสวนเกษตร สวนสมุนไพร บํอเลี้ยงปลา จ านวน 2 บํอ 
(โรงเรียนบ๎านปางมะเยา,  2561)   
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แผนภาพ 4.1 แผนผังโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: โรงเรียนบ๎านปางมะเยา, 2561 
 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท ผู๎คนมีอัธยาศัย มีน้ าใจที่ดี มี

ประชากรประมาณ 300 –400 คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพประจ าต าบลร๎านค๎า วัด และภูเขาล๎อมรอบ อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าไรํ ท าสวนคิดเป็น
ร๎อยละ  89.99 สํวนใหญํนับถือศาสนา คริสต๑ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ เป็นที่ ร๎ูจัก
โดยทั่วไป คือ การกินวอ ประชากรในหมูํบ๎านตําง ๆ  สํวนใหญํประกอบอาชีพท าไรํข๎าว  ข๎าวโพด 
ถั่วเหลืองปลูกพืชอื่น ๆ และรับจ๎างทั่วไป ฐานะของครอบครัวคํอนข๎างยากจน เนื่องจากพื้นที่ในการ
ให๎บริการทางการศึกษาของโรงเรียนมีหลายหยํอมบ๎าน และแตํละหยํอมบ๎านมีความแตกตํางกันใน
ด๎านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภาษาในการสื่อสาร จึงนับวําเป็นปัญหาส าคัญ
ประการหนึ่งในการจัดบริการทางการศึกษา และการคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านหลายแหํงกับ
โรงเรียนเป็นระยะทางไกลและไมํสะดวกในการเดินทางและการติดตํอเทําใดนัก เนื่องจากอยูํในเขต
พื้นที่ทุรกันดารสภาพปัญหาของชุมชนแตํละหยํอมบ๎านมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน  คือประสบปัญหา
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ความแห๎งแล๎ง  ขาดแคลนน้ าและปัญหาความยากจน  เนื่องจากไมํสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได๎ดี  พื้นที่ดินท ากินไมํสมบูรณ๑  ประกอบกับพื้นฐานการศึกษาของคนในชุมชน
คํอนข๎างต่ า ท าให๎คูณภาพชีวิตของประชากรไมํดี  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรตํางเผําพันธุ๑อยูํ
หลายเผํา  มีวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แตกตํางกัน  ท าให๎พัฒนาการศึกษามี
อุปสรรคมากพอสมควร เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ๎านปางมะเยามีอยูํจ านวน 4 หมูํบ๎าน 13 
หยํอมบ๎าน เป็นที่ราบสูง 10 หยํอมบ๎าน เป็นพื้นที่ราบ 3 หยํอมบ๎านคือ หมูํที่ 3 บ๎านแมํป๋าม หมูํที่ 4 
บ๎านปางมะเยา บ๎านห๎วยตะเคียน บ๎านห๎วยต๎นโชค หมูํที่ 11 บ๎านปางมะกง บ๎านก็อตป่าบง บ๎านกิ่ว
ไฮ บ๎านปางตองนอก บ๎านปางตองใน หมูํที่  12 บ๎านแมํป๋ามนอก บ๎านแมํป๋ามใน บ๎านห๎วยน้ าริน 
บ๎านแมํบะกู๎ประตูดิน หยํอมบ๎านที่อยูํไกลโรงเรียนมากที่สุด คือ หมูํบ๎านปางตอง หํางจากโรงเรียน 
11 กิโลเมตร เป็นหมูํบ๎านสุดท๎ายที่ตั้งอยูํในอ าเภอเชียงดาว ที่มีเขตติดตํอกับอ าเภอพร๎าว ใน เขต
พื้นที่ที่โรงเรียนให๎บริการทั้ง 13 หยํอมบ๎าน ผู๎ปกครองในชนบทสํวนใหญํไมํได๎เรียนหนังสือบางคน
ออกกลางคัน หรือจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเทํานั้น มีรายได๎น๎อยและมี
อาชีพท าไรํ ท าสวน หรือรับจ๎าง นักเรียนสํวนใหญํเป็นนักเรียนชนเผํา มีหลากหลายชาติพันธุ๑ ซึ่ง
นักเรียนสํวนใหญํจะเข๎าศึกษาในโรงเรียนในหมูํบ๎านหรือที่อยูํใกล๎บ๎านที่สุดเพื่อเป็นการประหยัด
คําใช๎จํายในครอบครัว ซึ่งผู๎ปกครองสํวนใหญํก็จบการศึกษาที่โรงเรียนบ๎านปางมะเยาด๎วยเชํนกัน  
ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต๎น อาชีพหลัก 
คือ ท าไรํ ท าสวน สํวนใหญํนับถือศาสนาคริสต๑ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว 
200,000 บาทตํอปี จ านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 4 คนนอกจากนี้ ผู๎ปกครองสํวนใหญํไมํได๎เรียน
หนังสือ หรือจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา มีรายได๎น๎อยและมีอาชีพท าการเกษตร ท าไรํ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน (สานก๐วย) หรือรับจ๎างรายวัน นักเรียนสํวนใหญํจึงเข๎าเรียนในโรงเรียนใน
หมูํบ๎านเพื่อประหยัดคําใช๎จําย ซึ่งผู๎ปกครองสํวนใหญํก็จบการศึกษาที่นั่น ในขณะที่ครอบครัวที่มี
ฐานะดี ก็จะสํงบุตรไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในตัวเมืองของอ าเภอเชียงดาว ในการศึกษาบริบทใน
พื้นที่ที่ศึกษา พบวําผู๎ปกครองสํวนใหญํอํานเขียนไมํคลํองหรือบางคนอํานไมํออก เนื่องจากใน
ชีวิตประจ าวันไมํได๎ใช๎หนังสือเป็นเวลานาน จึงไมํมีความสามารถที่จะสอนการบ๎านให๎กับบุตร
หลานได๎ ผู๎ปกครองสํวนใหญํจึงปลํอยให๎บุตรหลานอํานเขียนเพียงล าพัง และเนื้อหาในหนังสือมี
ความแตกตํางและหํางไกลจากสภาพบริบทที่แท๎จริงจึงท าให๎นักเรียนสํวนมากไมํคํอยสนใจเรียน ไมํ
คํอยใช๎เวลาในการอํานหนังสือและท าการบ๎านมากนัก (โรงเรียนบ๎านปางมะเยา,  2561) 
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โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
โรงเรียนบ๎านปางมะเยา ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู๎น าชุมชน องค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นอยํางดีในการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนในทุกกิจกรรม อีกทั้ง
โรงเรียนตั้งอยูํในพื้นที่หํางไกล ล๎อมรอบไปด๎วยภูเขาจึงมีโอกาสได๎รับความชํวยเหลือจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัย นักเรียนจากโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหมํ ที่มาจัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียน เชํน กิจกรรม
วันเด็ก การเข๎าคํายอาสาพัฒนาโรงเรียน เป็นต๎น นอกจากนี้นักเรียนสํวนใหญํเป็นเด็กชาวเขา ชนเผํา
ตําง ๆ จึงได๎รับความชํวยเหลือจากชาวตํางชาติในการเดินทางมาโรงเรียน และให๎ทุนการศึกษาแกํ
นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 

ข้อจ ากัด 
การคมนาคมระหวํางหมูํบ๎านหลายแหํงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเป็นระยะทางไกล

และไมํสะดวกในการเดินทางและการติดตํอ เนื่องจากอยูํในเขตพื้นที่ทุรกันดารสภาพปัญหาของ
ชุมชนแตํละหยํอมบ๎านซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน  เมื่อถึงเทศกาลประเพณีกินวอ ของชุมชนกลุํมชาติ
พันธุ๑ จะสํงผลให๎นักเรียนขาดเรียนติดตํอกันหลายวัน ประกอบกับงบประมาณในการพัฒนาการ
บริหารด๎านวิชาการมีน๎อย  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ๎านปางมะเยา 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต๎น รวมเฉลี่ย 8 สาระ  เทํากับ 65.91 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
รวมเฉลี่ย 8 สาระ  เทํากับ 63.33 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  รวมเฉลี่ย 8 สาระเทํากับ 65.48 
ซึ่งกลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาตอนต๎น คือ กลุํม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา สํวนกลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าสุดระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต๎น คือ กลุํมสาระคณิตศาสตร๑ สํวนกลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ กลุํมสาระศิลปะ สํวนกลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ าสุดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ กลุํมสาระคณิตศาสตร๑ และ
กลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น คือ กลุํมสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา สํวนกลุํมสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าสุดระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น คือ กลุํมสาระภาษาไทย 
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ทิศทางของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน ์
โรงเรียนพัฒนาคนให๎มีทักษะชีวิตตามวิถีชุมชน ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สูํสังคมอยํางมีคุณภาพ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ทิวทัศน๑สวย รวยน้ าใจ วินัยงาม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
การท าความเคารพเป็นวินัยของเรา 
พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา 
2. สํงเสริมทักษะชีวิตของผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
3. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเน๎นผู๎เรียน 

เป็นส าคัญ 
4. พัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา 

โดยชุมชนมีสํวนรํวม 
เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา 
2. ผู๎เรียนมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ตามความสนใจด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎ 

ที่สํงเสริมทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาโดยชุมชน 

มีสํวนรํวม 
กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และกระบวนการ 

มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู๎ตามความสนใจด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริม 

ทักษะชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงเป้าประสงค์  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุํมสาระระดับดี
ขึ้นไป 
2. ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห๑ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
3. ร๎อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

2.ผู๎เรียนมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตาม
หลักสูตร 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีมารยาทอํอนน๎อมถํอมตนและมี
ระเบียบวินัย 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติ
ผู๎อ่ืนสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอํานและทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อตําง ๆ และแหลํงเรียนร๎ู
ที่หลากหลาย 

3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพและ
เรียนรู๎ตามความสนใจด๎วยกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ เชํน ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ พื้นฐานอาชีพ เป็นต๎น 
2. ร๎อยละของผู๎ เรียนที่มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาโดย
ชุมชนมีสํวนรํวม 

 
 

 

1 .  ร๎อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน 
ผู๎ปกครอง ที่มีความพึงพอใจตํอระบบการบริหารและ
ระบบบริการจัดการศึกษา 
2. ร๎อยละของการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตํอปีการศึกษา 
3. ร๎อยละของการนิเทศการจัดการเรียนรู๎ตํอปีการศึกษา 
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 ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 4. ร๎อยละในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตํอปีการศึกษา 
5. ร๎อยละของห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียน และแหลํง
เรียนร๎ูในโรงเรียนมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
ปลอดภัย 
6. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาตํอปีการศึกษา 
7. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดประชุมผู๎ปกครองตํอปี
การศึกษา 

 
ท่ีมา : โรงเรียนบ๎านปางมะเยา, 2561 
 

ตอนท่ี 2  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 ในการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการขับเคลื่อนตามล าดับ 

ดังนี ้

1. เชิญกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดเชียงใหมํ ณ 

โรงเรียนบ๎านวังจ๎อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ รํวมกับโรงเรียนเป้าหมายรวม 4 แหํง คือ 1) 

โรงเรียนบ๎านวังจ๎อม 2) โรงเรียนบ๎านปางมะเยา 3) โรงเรียนบ๎านเมืองคออง 4) โรงเรียนบ๎านแมํอ๎อ

ใน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  โดยเชิญ

กลุํมเป้าหมายและผู๎เกี่ยวข๎องทั้งโรงเรียนรํวมปฏิบัติการในคร้ังนี้  
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3. เชิญกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ ณ รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ 

4. นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ   

5. คณะครูโรงเรียนบ๎านปางมะเยา ได๎ด าเนินการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ด๎วย

งานวิจัย 2 เร่ือง คือ1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ 2) การบริหารจัดการ

แหลํ ง เ รี ยน ร๎ู วิ ถี ชี วิ ต ข อง กลุํ ม ช าติ พั นธุ๑ บนพื้ นที่ สู ง  ข อ ง โร ง เ รี ย นบ๎ า นป า งมะ เ ย า  

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎กระบวนการ PDCA 

6. สรุปผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
โรงเรียนบ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ โดยการสนทนากลุํม ( Focus Groups ) 
จากบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน  15  คน ผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน  1  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน สภานักเรียน จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 
46 คน 

ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเ รียน
บ๎านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ พบวําสถานศึกษาได๎ด าเนินการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานออกเป็น  5 ด๎าน คือ 1) ด๎านการบริหารจัดการ 2) ด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด๎านการพัฒนาบุคลากร และ 4) ด๎านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 5) ด๎านผลลัพธ๑/
ภาพความส าเร็จ และในแตํละด๎านได๎บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี       
4) เงื่อนไขความรู๎ และ 5) เงื่อนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. ด๎านการบริหารจัดการ มี 4 องค๑ประกอบ คือ องค๑ประกอบด๎านนโยบายองค๑ประกอบ 

ด๎านวิชาการ องค๑ประกอบด๎านงบประมาณ และองค๑ประกอบด๎านการบริหารทั่วไป 

 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการบริหารสถานศึกษา พบวํา โรงเรียนมี
นโยบายน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได๎
ก าหนดไว๎ในวิสัยทัศน๑ที่สอดคล๎องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได๎ก าหนดไว๎ใน
แผนงานโครงการและและแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแล๎วน าผลการ
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ติดตามมาพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห๑ทิศทางและยุทธศาสตร๑ของหนํวยงาน และมีการจัดท ารายละเอียดโครงสร๎าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ชัดเจน โดยอยูํบนพื้นฐานของความโปรํงใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได๎ ตลอดจนมีความซื่อสัตย๑ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ๎าง 
สถานศึกษามีการใช๎อาคารสถานที่อยํางประหยัด คุ๎มคํา 

2. ด๎านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค๑ประกอบ คือ  

องค๑ประกอบด๎านหนํวยการเรียนร๎ูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค๑ประกอบด๎านการบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนการสอน องค๑ประกอบด๎านสื่อและแหลํงเรี ยนร๎ู

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค๑ประกอบด๎านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการบริหารสถานศึกษา มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสูํการเรียน
การสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํม
สาระ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอน โดย
เน๎นให๎ผู๎เรียนน าความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการ
ขยายผลสูํการปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนปฏิบัติตนอยําง
มีสติปัญญาและยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริต อดทน เอ้ืออาทร 
รับผิดชอบ และอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สํวนด๎าน
พัฒนาคุณภาพ จัดให๎มีการศึกษาวิเคราะห๑สภาพความต๎องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจัย
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสํงเสริมให๎ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนตามความร๎ู ความสนใจ และ
ศักยภาพของแตํละคน และยังมีการประสานความรํวมมือในการศึกษาวิเคราะห๑วิจัยเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค๑กร 
หนํวยงาน และสถาบันอื่น และน าผลการวิจัยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตํอไป มีการจัดท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความต๎องการที่แท๎จริง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

3. ด๎านการพัฒนาบุคลากร มี 3 องค๑ประกอบ คือ องค๑ประกอบด๎านการแนะแนวและ 

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน องค๑ประกอบด๎านกิจกรรมนักเรียน และองค๑ประกอบด๎านกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน๑    
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ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ พบวํา มีการ
วางแผนอัตราก าลังตามความต๎องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห๑ภารกิจ
และประเมินสภาพความต๎องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเลื่อนต าแหนํง รวมทั้ง มีความเสมอภาค
ในการได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ 

4. ด๎านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มี 2 องค๑ประกอบ คือ องค๑ประกอบ ด๎านการพัฒนา 

บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค๑ประกอบด๎านการติดตามและขยายผล   

ด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน พบวํา ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต๑ใช๎ในสถานศึกษา สรุปได๎ดังนี้ 

 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือวําเป็นกิจกรรมหลักที่มีกิจกรรมยํอย ๆ 

เสริมเข๎ามาอีก เชํน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะอัน

พึงประสงค๑ได๎มากมาย และในกิจกรรมดังกลําวโรงเรียนได๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช๎ในกระบวนการตําง ๆ อยํางผสมกลมกลืน เชํน การเข๎าคํายที่โรงเรียนตัวเองหรือในชุมชนตัวเอง 

เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไมํต๎องเดินทาง (ไมํต๎องใช๎

น้ ามัน) ไมํต๎องตัดไม๎มาท าคํายพักแรม เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสํงเสริมการประหยัดอดออม มีการปฏิบัติจริงจัง โดยได๎

ด าเนินการมากํอนหลายปีแล๎ว จึงเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของครู นักเรียน และ

ได๎ขยายผลไปยังชุมชน ซึ่งเป็นการสํงเสริมทั้งการออมและการท าบัญชีรับจําย สํงเสริมให๎เด็กเห็น

คุณคําของข๎าว ไมํกินทิ้งกินขว๎าง 

 4.3 กิจกรรมที่เป็นความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค๑ มีการสอนให๎นักเรียนเป็นผู๎มีจิตอาสาและ

ด าเนนิวิถีชีวิตที่พอเพียง นับเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วัฒนธรรม และ

ด๎านสังคมเป็นอยํางดี มีชมรมคัดแยกขยะ เป็นต๎น 

 4.4 กิจกรรมการสร๎างระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมใหญํที่มีกิจกรรมคอย

สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได๎ผลดี เชํน กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน มีเครือขํายผู๎ปกครอง มีการ

แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางครูกับผู๎ปกครอง กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม ฝึกเด็กให๎มีจิตอาสาพึ่งพา

ตนเองและดูแลผู๎อ่ืน 
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 จากที่กลําวมาทั้งหมดจะเห็นได๎วํา ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลัก 3 หํวง 2 

เงื่อนไขได๎ เชํน การเข๎าคํายคุณธรรม ก็เข๎าคํายในวัดใกล๎บ๎าน เหตุผล คือ ให๎เกิดการประหยัด ความ

พอประมาณในระยะเวลา ไมํให๎มากเกินไป น๎อยเกินไป พอเหมาะ สมกับนิสัยของนักเรียน สํวน

ภูมิคุ๎มกันมีปรากฏชัดในชื่อโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซึ่งก็คือภูมิคุ๎มกันชีวิตในทุก ๆ ด๎าน 

เชํน สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ นักเรียนก็จะเกิดองค๑ความร๎ูในหลักธรรม และน ามาปฏิบัติอยําง

จริงจังตํอเนื่อง ด๎วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย๑ ถือวําเป็นเงื่อนไขความร๎ูและเงื่อนไขคุณธรรมโดย

ปริยาย 

5.  ด๎านผลลัพธ๑/ภาพความส าเร็จ มี 5 องค๑ประกอบ คือ องค๑ประกอบด๎าน สถานศึกษา ด๎าน 

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ด๎านบุคลากรของสถานศึกษาและด๎านผู๎ เรียน  ผลลัพธ๑ของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาเกิดผลลัพธ๑ที่พึงประสงค๑ ดังนี้คือ 

  สถานศึกษา 
1. สถานศึกษาเป็นแหลํงการเรียนร๎ูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและ

ชุมชน 

2. สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได๎จริง และ
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ รํมร่ืน ปลอดภัย เอ้ือตํอการเรียนร๎ูในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางถูกต๎อง 
 2. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช๎ในการบริหารสถานศึกษา 
 3. สามารถถํายทอดประสบการณ๑การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ใน
สถานศึกษา และมุํงมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 4. มีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํภายนอก  
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 บุคลากรของสถานศึกษา 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ถูกต๎อง สามารถ
จัดการเรียนร๎ู โดยการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนการสอนในทุกกลุํม
สาระจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชัดเจน 
 2. จัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด๎านเศรษฐกิจ อยํางสอดคล๎องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็น
แบบอยํางที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อสํวนรวมและสาธารณะประโยชน๑ 
 4. ร๎ูจักใช๎และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางสมดุลและพร๎อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงตําง ๆ 
 5. ด าเนินชีวิตอยํางมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน๑และมีการแบํงปัน สามัคคี ชํวยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํตํอกันรวมถึงมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ๑และฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนมีสํวนรํวมในการด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน๑ตํอชุมชนและสังคมอยํางตํอเน่ือง 
 
 ผู้เรียน 
 1. มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนร๎ู
เศรษฐกิจพอเพียงของแตํละระดับชั้นปีการศึกษา 
 2. ปฏิบัติตนให๎ด าเนินชีวิตได๎อยํางสมดุลและพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ/ 
เศรษฐกิจ 
 3. ปฏิบัติตนให๎ด าเนินชีวิตได๎อยํางสมดุลและพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงในด๎านสังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 
 4. มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํภายนอกสถานศึกษา  
 5. มีระเบียบวินัยในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหน๎าเสาธง การท า
ความสะอาดห๎องเรียนและเขตรับผิดชอบ มีวินัยในการรับประทานอาหาร  
 6. มีสติปัญญาในการศึกษาหาความร๎ูด๎วยตนเอง จากครูและแหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ ท าให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. รับร๎ูการขับเคลื่อน มีความสนใจและมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 3. เห็นคุณคําและศรัทธาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 
 ชุมชน 
 ให๎การยอมรับและเห็นคุณคําในการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
การด าเนินชีวิตและให๎ความรํวมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ด๎านดังกลําวแล๎วการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูํการบริหารสถานศึกษาให๎ประสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ด๎าน คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ใน
ขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดังนี้ 1) รํวมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) รํวมให๎
ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) รํวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) สํงเสริมการเรียนร๎ู และการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่บ๎านและสถานที่อื่น ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน โดยพิจารณาจาก 
1) ผลการทดสอบความรู๎ ความเข๎าใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู๎เรียน 3) การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู๎เรียน และ  4) ผลการประเมินโดยผู๎
ประเมินภายนอกหรือผู๎มีสํวนได๎เสียจากทุกภาคสํวน 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินการในด๎านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม การจัดระบบการบริหารจัดการ การให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของผู๎เรียนอันพึงประสงค๑ 
  2.3 จัดให๎ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานตํอสาธารณชน และการรายงานหนํวยงานต๎นสังกัดตามล าดับ 




