
บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 ในช่วงท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นับเป็นบทเรียนส าคัญท่ี

ท าให้ประชาชนเข้าใจถึงผลการพัฒนา โดยไม่ได้สร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี

ภายในประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญด้วยการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยน า     

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช้ีถึงแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับท้ังในการพัฒนาการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางคือมีความพอดีพอเหมาะ       

มีความพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิ คุ้มกันในตัวท่ีดี มีความรอบรู้ มี

คุณธรรมอดทนมีสติปัญญา มีความรอบคอบเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม (สุนัย เศรษฐ์บุญ

สร้าง, 2550:10-19) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาค

ส่วนและทุกระดับของสังคมอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีแผนงานในการรองรับ 4 แผนงาน คือ 1) แผนงานเช่ือมโยงเครือข่าย

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการ

ศึกษาวิจัย 3) แผนงานสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4) แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2549 : 6)  

 จากการศึกษารายงานผลการจัดการศึกษาของประเทศไทยพบว่า การศึกษาของประเทศ
ไทยวิกฤตในทุกจุดและทุกระดับ ต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และ
ผลการวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ระบุว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับประถมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมต่ าสุด นอกจากนี้ยังพบปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย  
เช่น ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550) จากปัญหาดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดทิศทาง กรอบนโยบายในการแก้ไข
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน้อมน าการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบาย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาท่ี
สมดุลและยั่งยืน ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อวางรากฐานส าหรับการพัฒนาท่ีต่อเนื่องในระยะ
ยาวและทันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมส าคัญท่ีเป็นจุดเน้น กลยุทธ์ประกอบด้วย การส่งเสริมให้
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สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเป็นกลไกการส่งเสริมคุณธรรม การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมมาภิบาลสู่การบริหารงานทุกระดับ บูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตร และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียน ดังนั้นสถานศึกษาต้องน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา (เกษม วัฒนชัย, 2551)   
 การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นการด าเนินการส่งเสริม
และ สนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ใน ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็นต้น เพื่อท้ายท่ีสุดแล้ว เกิดกระบวนการ
ปรับเปล่ียนจนเป็นวิถีชีวิต และปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเยาวชน ให้มีจิตส านึกและ
อุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) จะได้สามารถด ารงตนและด าเนินชีวิต
ให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน        
(ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนของประเทศ     
ได้มุ่งเน้นความส าคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง
ปัจจุบัน ได้ก าหนดเป็นโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีเป้าหมาย 3 
ระยะคือ ระยะท่ี 1 ปี 2550 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ ากว่าจ านวน 80 แห่ง 
ระยะท่ี 2 ปี  2551-2552 พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัดเป็น
จ านวน 800 แห่ง ระยะท่ี 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งท่ัวประเทศ ซึ่งมีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทุก
ระยะ โดยมีขอบข่ายของการขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2560: 142-143) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย
การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร 
และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการใช้
ในชีวิตประจ าวัน และได้เริ่มด าเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
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การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 
เป็นต้นมา 
 จากการติดตามการด าเนินการท่ีผ่านมามีสถานศึกษาสมัครใจเข้ารับการประเมิน เพื่อเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือท่ีเรียกว่า “สถานศึกษาพอเพียง” ปัจจุบันมีสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน    
ท่ัวประเทศ จ านวน 14,602 แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ด้านการศึกษา จ านวน 39 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบาย 
ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ต้ังแต่         
ปี 2558-2560 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาท่ัวไปต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบ   
ทุกแห่ง และให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในปี 2560 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560)  
 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ได้ผลในระดับหนึ่ง จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า
โรงเรียนต้องการด าเนินการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้สอคล้องกับ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพีบงแบบอย่างและพัฒนาใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะมี
ส่วนผลักดันให้การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และผู้วิจัยในฐานะอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีความต้ังใจท่ีจะ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนบ้าน 
เมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ได้แนวทางการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพและแนวทางการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็จ 
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ีการวิจัย 
  โรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 11 คน สภานักเรียน จ านวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน  9 คน  รวมทั้งส้ิน จ านวน 32 คน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินการวิจัย   
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการวิจัยต้ังแต่วันท่ี 23 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2561 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อความเข้าใจตรงกัน การวิจัยครั้งนี้ได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

 กำรขับเคลื่อน หมายถึง แนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่เป็นแผนงานหรือวิธีการ
บริหารจัดการของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ซึ่งมีการก าหนด
ขั ้นตอนและวิธีการที ่ชัดเจนอย่างรอบครอบ เพื ่อให้การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ี   
ก าหนดไว้ 

 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพ ียง หมายถึง หลักคิดและแนวทางปฏิบัต ิตาม     
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 คือ เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุลและมั่นคง เมื่อน าไปใช้บริหารจัดการ
ตนเอง และภารกิจงานท่ีบุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ ย่อมส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไป
กับคุณธรรม ในการตัดสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมุ่งที่จะท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าท่ีสมดุล 
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
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 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้หมายถึงโรงเรียนเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

 กำรขับเคลื ่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถำนศึกษำขั ้นพื ้นฐำนใน
โรงเรียนบ้ำนเมืองคอง อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึงแนวทางการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5  ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 




