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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของโลกในปัจจบุนั ท่ามกลางกระแสของยุค
โลกาภิวตัน์ และการแข่งขนัในระบบทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกบัความท้าทายจาก
รอบด้าน และจะต้องยืนหยดัอยู่ในสงัคมโลกให้ได้อย่างเข้มแข็งและไม่สูญเสียความเป็นตวัของ
ตวัเอง ดงันัน้ ในกระบวนการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.
2550–2554) จึงได้มุ่งเน้นและให้ความส าคญักับการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางหลกัในการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไปสูค่วามสมดลุและยัง่ยืน 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญา ฯ หรือแนวปฏิบัติ หรือ
แนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบตัิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 (ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2550) ดงัปรากฏความหมายเป็นครัง้แรกในพระบรมราโชวาทและ
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในปี พ.ศ.2517 ท่ีพระองค์ทรงเน้นย า้แนว
ทางการพฒันาบนหลกัแนวคิดการพึ่งตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่ 
และทรงเตือนสติประชาชนไทยไม่ให้ประมาท และให้ตระหนักถึงการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอนท่ี
ถกูต้องตามหลกัวิชาการ และการมีคณุธรรมเป็นกรอบในการปฏิบตัิและการด ารงชีวิต (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ซึ่งเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ต้องการให้
ทกุคนไมว่า่จะเป็นบคุคล องค์กรทัง้ภาครัฐหรือภาคเอกชน มีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนใน
ทุก ๆ ด้าน ทัง้การใช้ชีวิต ด าเนินธุรกิจ ปรับตวั หรือพัฒนาให้เป็นไปโดยยึดหลักทางสายกลาง 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสงัคมท่ีเป็นอยู่เร่ือยไปจนถึงสงัคมโลก (จุฑา เทียนไทย, 2550) และได้ทรงมี
พระราชด ารัสอีกครัง้ เม่ือประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ.
2540 ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพฒันาประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับ
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ศกัยภาพของประเทศและเป็นปัญหาท่ีสะสมไว้ อีกทัง้ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจงั ท าให้เห็นว่า
วิกฤติท่ีผ่านมาเป็นบทเรียนของการพฒันาท่ีไม่สมดลุและไม่มีเสถียรภาพ นอกจากนี ้สงัคมไทยมี
การเปล่ียนแปลงอย่างกว้างขวางไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้เกิดปัญหามากมายหลายด้าน 
ทัง้ด้านวตัถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม เม่ือเกิดปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว ฯ พระราชด ารัส 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้รับความสนใจจากประชาชน เม่ือพระองค์ทรงเน้นย า้ว่า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ไทยรอดพ้นจากวิกฤต ิ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คง ยัง่ยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ 
(ไพเราะ เลิศราม, 2550) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรสดุา เจริญรัถ (2546) พบว่า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับไปตามบริบทสังคมท่ีเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมทันสมัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความส าคัญในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ มาเป็นปรัชญาน าทางในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ.2545–2549) และเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศโดยยึดหลกัทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั  และมีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ
และการกระท า ทัง้นี  ้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทกุระดบัน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นพืน้ฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ  อนัจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและ
ยัง่ยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง 
(สศช., 2546) 
 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจท่ีไม่ชัดเจนและมีการตีความท่ี
หลากหลายเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ จึงเสนอให้ริเร่ิมการสร้างขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสานต่อ
แนวคดิและเช่ือมตอ่การขยายผลแนวทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายใน
ปัจจุบนั รวมทัง้ เพ่ือจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตัิในทกุภาคส่วนของสงัคมอย่าง
จริงจงั โดยได้เสนอการสร้างขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตอ่คณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตพิิจารณาในการประชมุคณะกรรมการ ฯ ครัง้ท่ี 7/2546 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 
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1 กนัยายน พ.ศ.2546 และคณะกรรมการ ฯ มีมติให้ความเห็นชอบว่า เป็นเร่ืองท่ีดีควรสนบัสนุน 
โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นการมีตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรม วิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ การวดัผลส าเร็จเชิงคณุภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณและให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คณะกรรมการ ฯ เพ่ือเป็นแกนหลักในการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ่ไป (สศช., 2546) มีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างเครือข่าย
เรียนรู้ให้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นกรอบความคิด แนวทางปฏิบตัิ และเป็น
สว่นหนึง่ในวิถีชีวิตของคนไทย (ลีลาภรณ์ บวัสาย, 2549) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ถกูต้องเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทกุคนสามารถน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเปล่ียนกระบวนทศัน์การด ารงชีวิต พร้อม
ทัง้ปรับแนวทางการพฒันาให้อยูบ่นพืน้ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจบุนัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เกิดความสมดลุ เป็นธรรม และ
ยัง่ยืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลางบนพืน้ฐานความสมดุล 
เช่ือมโยงทัง้มิติสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม โดยมีเป้าประสงค์และวิสัยทศัน์ให้
ประเทศไทยมุ่งสู่ “สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกัน” (Green and Happiness Society) (ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, 2550) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550–2554) รัฐบาล
ประกาศนโยบายในการพฒันาประเทศโดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และมีนโยบายให้หน่วยงานราชการทุกแห่งน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี (ลีลาภรณ์ 
บวัสาย, 2549) ประชาชนไทยจ านวนมากได้อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
พืน้ฐานในการพฒันาทกุเร่ือง เป็นแนวทางในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย (สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 
2544) เช่ือว่า ถ้ามีความร่วมมืออย่างดีของคนไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะฝังรากใน
สงัคมไทยได้ เพ่ือมุ่งไปสู่การพฒันาประเทศให้เข้าสู่สมดลุ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกนัท่ีดี และมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี ซึง่จะยงัประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทยให้มีคณุภาพ มีชีวิตท่ีดีขึน้ มีโอกาส
เท่าเทียมกัน เป็นคนมีคณุภาพ สมรรถภาพ ประสิทธิภาพ และมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งเป็นการพฒันาท่ี
เน้นคนเป็นศนูย์กลางและน าไปสูค่วามยัง่ยืนของประเทศในระยะยาว 
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 จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการพัฒนาคนของ
ประเทศให้มีคณุภาพบนพืน้ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการจดัท านโยบาย
การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล (เจริญ ภูวิจิตร์, 2550) และน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดบัการศึกษา การจัดการ
ศกึษาบนพืน้ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งปลูกฝังจิตส านึกพอเพียงให้เกิดขึน้ในเด็ก
เยาวชน สอนให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความพอประมาณในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่
ฟุ้ งเฟ้อ มีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของเหตผุล ฝึกให้มีการมองไปข้างหน้าและเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ต่อความผนัผวนของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทนั รวมถึงการหมัน่แสวงหาความรู้ เพ่ือให้เกิด
ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ฝึกตนเองให้มีความรอบคอบระมดัระวงัโดยใช้สติปัญญาในการท างาน
และด าเนินชีวิต ท่ีส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน แบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต (ลีลาภรณ์ บวัสาย, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของคณะอนุกรรมการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงและงานวิจัยของ สหทัยา พลปัถพี (2548) พบว่า การพฒันาคนใน
ชมุชนให้มีคณุลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องพฒันาความรู้และคณุธรรมในตวั
บุคคลผ่านการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ ดังนัน้ ระบบการศึกษาจึงมีหน้าท่ีน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษาให้ได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียนและ
ท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสูค่วามยัง่ยืนและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลง 
 จากการศกึษารายงานผลการจดัการศกึษาของประเทศไทย พบว่า การศึกษาวิกฤตใน
ทกุจุดและทกุระดบัตัง้แต่ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และผลการวิจยัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศระบุว่า คุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในขัน้วิกฤติโดยเฉพาะการศึกษา
ระดบัประถมศกึษามีคณุธรรมจริยธรรมต ่าท่ีสดุ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550) ครูขาดประสิทธิภาพ
ในการสอน ผู้ บริหารไม่มีความสนใจด้านวิชาการและไม่อยู่ในสถานศึกษา (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2551) ขาดการนิเทศภายใน การให้ค าปรึกษา การเอา
ใจใสใ่นงานสอน (สมพงษ์ จิตระดบั, 2550) ครูมีภาระหนีส้ิน (เจริญ ภูวิจิตร์, 2550) ครูไม่เพียงพอ
และไมต่รงวฒุิ อาคารสถานท่ีช ารุดเสียหาย ส่ือการเรียนการสอนล้าสมยั ฯลฯ (จรวยพร ธรณินทร์, 
2551) การขาดแคลนครูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ การขาดการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและส่ือ
เพ่ือการเรียนการสอน การเตรียมท่ีไม่พร้อมในการศึกษาระดบัปฐมวยั การขาดระบบการจดัการ
และการนิเทศติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กกว่าหม่ืนแห่งมีครู งบประมาณ 
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และการสนับสนุนไม่เพียงพอ ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เช่นเดียวกับปัญหา
โรงเรียนพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ท่ีมีสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551) 
 จากปัญหาดงักล่าว ฯ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดทิศทางกรอบนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน้อมน าการด าเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบาย โดยให้ความส าคญักับการพฒันา
การศกึษาท่ีสมดลุและยัง่ยืนทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ เพ่ือวางรากฐานส าหรับการพฒันาท่ี
ตอ่เน่ืองในระยะยาวและทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธิการจึงได้น้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ โดยมีกิจกรรมส าคญัท่ีเป็นกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
การส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม การสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกการส่งเสริมคุณธรรม การน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารงานทุกระดับ บูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุก
หลักสูตร และการเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียน ดังนัน้ สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับกลยุทธ์
ดงักล่าว ฯ หรือน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษา (เกษม วัฒนชัย, 2551) นอกจากนี ้การจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศึกษาในด้านตา่ง 
ๆ อย่างพอเพียง โดยผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการก าหนด
นโยบายและแนวทางในการจดัการสถานศกึษา โดยใช้เป็นหลกัในการบริหารจดัการและประสาน
กบัทกุภาคส่วนในการใช้ทรัพยากรการบริหาร ทัง้ด้านบคุลากร งบประมาณ สภาพแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้ (พศิน รัชเดชานนท์, 2550) และส่วนท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย การสอดแทรกสาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสตูรและสาระการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน (ปรียานุช 
พิบลูสราวธุ, 2550 และ กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา, 2550) ซึ่งสาระความรู้และคณุคา่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีมากพอท่ีจะบรรจุลงในหลักสูตรตัง้แต่การศึกษาขัน้ พืน้ฐานต่อเน่ืองถึง
ระดบัอดุมศึกษา เพ่ือให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้อย่างทัว่ถึง (วรพล พรหมมิกบุตร, 2548) ทัง้นีเ้พ่ือ
สร้างสงัคมคณุธรรมท่ีเข้มแข็งภายในสถานศกึษา 
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 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน จึงมีนโยบายปฏิรูป
การศกึษา โดยใช้คณุธรรมน าความรู้ โดยสร้างคณุคา่ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ 
สนัติวิธี วิถีประชาธิปไตย การพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงความร่วมมือกับสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถานศึกษา นอกจากนี ้
ยงัก าหนดยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษาในปี พ.ศ.2550-
2554 โดยใช้รูปแบบการจดัการศึกษาบนพืน้ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2550) โดยในระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2550 มีสถานศึกษาท่ีสามารถ
เป็นแบบอย่างในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาใน 4 ด้าน
ด้วยกนั คือ การบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน การพฒันาบคุลากร และการจดักิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน จ านวน 135 แห่ง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550) ในระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2551-2552 
มีการขยายเครือข่ายสถานศกึษาพอเพียงเพิ่มขึน้จ านวน 1,124 แห่ง และในระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 
2553-2554 มีเป้าหมายให้ได้ตามท่ีก าหนดในแผน โดยจะขยายผลเพิ่มขึน้ให้ครบทุกแห่งทั่ว
ประเทศ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) 
 ส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงู ในระยะท่ี 1 ปี พ.ศ.2550 จ านวน 12 แห่ง (กระทรวงศกึษาธิการ, 
2550) และในระยะท่ี 2 ปี พ.ศ.2552 จ านวน 35 แห่ง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) การบรูณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษานัน้ สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบมีความเช่ือถือศรัทธาตอ่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจท่ีน าพา
กลุ่มคนท่ีมีความคิดคล้ายกนัมาท างานร่วมกันอย่างมีพลงัและมีความสขุ (ปรียานชุ พิบูลสราวธุ, 
2553) โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างประโยชน์
ระหว่างองค์กร โรงเรียนและเยาวชน และในบางโครงการก็ยงัขยายไปสู่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งนับว่า
โครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ เหล่านัน้ได้กระตุ้นให้เยาวชน สถานศกึษา และชมุชนเกิดการเรียนรู้ท่ี
จะอยูร่่วมกนัอยา่งพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม (จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา, 2553) ในการบรูณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจไปสู่การบริหารสถานศึกษาในครัง้นี  ้ท าให้เกิดประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาถึงภาวการณ์และ
เหตกุารณ์ดงักล่าว ฯ ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ี
สงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยมุ่งศกึษา
บทเรียนของการบริหารจดัการในการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษาจาก
สถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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มาสูก่ารบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีผ่านการยอมรับจากนกัวิชาการและผู้ เก่ียวข้อง และได้รับ
การวิพากษ์จากผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการศกึษา ซึ่งท าให้ได้ค าตอบท่ีเป็นองค์ความรู้
ใหม่ต่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิท่ีเป็นไทย 
โดยน้อมน าปรัชญาของพระมหากษัตริย์ไทย เพ่ือความเป็นผู้น าทางการศกึษาได้อยา่งแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 1. เพ่ือสงัเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 1. การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 
 2. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  1.1 สงัเคราะห์บทเรียนของการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โดยแบ่งขอบเขตด้าน
เนือ้หาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศกึษาจากกรณีตวัอย่างจากสถานศกึษาพอเพียง
ต้นแบบ จ านวน 10 แหง่  
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  1.2 น าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
สู่การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูง ซึ่งครอบคลมุงานหลกั 4 งาน คือ ด้านการบริหาร
จดัการ ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านการพฒันาบุคลากร และด้าน
การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 2. ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 
 พืน้ท่ีในการด าเนินการวิจยั คือ สถานศกึษาพอเพียงต้นแบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสูง ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นแบบอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ใน พ.ศ.2550–2552 จ านวน 37 แหง่ 
 3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  3.1 ประชำกร 
  1) ผู้บริหารสถานศกึษา ครูอาจารย์ นกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ผู้ปกครอง ในสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงู พ.ศ.2550-2552 
ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ใน พ.ศ.2550–2552 จ านวน 37 แหง่ 
  2) นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านการบริหารการศกึษา การวิจยั และการบรู
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารบริหารสถานศกึษา จ านวน 5 คน 
  3.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) กลุ่มตวัอย่างประเภทสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ ปี พ.ศ.2550-2552 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 10 แหง่ 
  2) กลุ่มตวัอย่างประเภทบคุคล สามารถจ าแนกได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศกึษา จ านวน 10 คน ครูอาจารย์ จ านวน 50 คน นกัเรียน จ านวน 50 คน คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 50 คน และผู้ปกครอง จ านวน 50 คน รวม 210 คน 
 4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552–
2553 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัคิดและแนวทางท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการด ารง
อยูแ่ละปฏิบตัตินตามทางสายกลางของประชาชนในทกุระดบั เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์ 
โดยค านึงถึงความพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีระบบภูมิคุ้มกนัท่ีดี
ในตวั การตดัสินใจ และการด าเนินการในด้านต่าง ๆ นัน้ ต้องถูกก ากับด้วยเง่ือนไขความรู้และ
คณุธรรมเพ่ือไปสู่การพฒันาท่ีสมดลุ มัน่คง และยัง่ยืน บนพืน้ฐานขององค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 สถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนบนพืน้ท่ีสูง หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน แตมี่สถานท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสงูในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 กำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน หมายถึง การจัดการศึกษาหรือการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งครอบคลุมงานหลกั 4 งาน คือ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา
บคุลากร และด้านการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนบนพืน้ท่ีสูงตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายถึง รูปแบบเชิงนโยบาย 
(Descriptive Model) ซึ่งอธิบายด้วยแผนภาพและถ้อยค า อธิบายถึงการบริหารสถานศึกษาโดย
บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งครอบคลมุงาน
หลกั 4 งาน คือ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ด้าน
การพฒันาบคุลากร และด้านการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  
 สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนที่ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสูง 
หมายถึง โรงเรียนและสถานศกึษาท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นแบบอย่างการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสูง จ านวน 37 แห่ง ในจงัหวัดเชียงใหม่และ
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 บทเรียนของกำรบริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง ประสบการณ์การท างานในด้านการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรูณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 
 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์
ตอ่การประยกุต์ใช้ อนัจะน าไปสูก่ารบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
 2. สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 3. สถานศึกษาทุกระดบั สามารถน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการบริหารสถานศกึษา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
ของชาตติอ่ไป 
 




