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หัวข้อวจิัย       :  การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                       
                         ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  

   จงัหวดัเชียงใหม่ 
ช่ือผู้วจิัย          : จกัรปรุฬห์  วชิาอคัรวทิย ์
 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัเร่ืองการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 141 คน    
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการสังเคราะห์เน้ือหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  โดยยึดองคป์ระกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดี อยู่บนพื้นฐานของเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย
เน้ือหา 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบ คือ  
 1. ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือดา้นนโยบาย ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
และดา้นการบริหารทัว่ไป  
 2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือดา้นหน่วย
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
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เรียนการสอน ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3, ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือดา้นการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ดา้นกิจกรรมนกัเรียน และดา้นกิจกรรมเพื่อพฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน ์
 4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือดา้นการพฒันาบุคลากรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการติดตามและขยายผล 
 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือด้านสถานศึกษา ด้านผู ้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นบุคลากรของสถานศึกษาและดา้นผูเ้รียน 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการการขบัเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ควรก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานดงัน้ี  
 1. ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ส าคญัของสถานศึกษา  
 2. พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 4. ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาการบริหารจดัการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จดัท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ
ของสถานศึกษา  
 6. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
 7. จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
 8. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
 9. จดัระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
 10. ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมในการจดัการศึกษาในขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอน  
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ABSTRACT 

 
 The objective of this qualitative research was to Driven The Principles of Sufficiency 
Economy Philosophy of Towards to Basic Education in Primary Educational Service Area 3 
Chiang Mai Province. The target group consisted of 141 participants. The data were collected by 
means of a documentary research, an in-depth interview, and a focus group discussion. The 
content analysis was employed to analyze the data and the findings are presented descriptively.  
 The research results are summarized as follows. 
 The findings reveal that there are three components of the philosophy, namely, 
sufficiency, logicality, and good immunity, which are based on two conditions: knowledge and 
ethics. There are two parts of the contents as follows. 
 Part 1: The administration of the basic education institution based on the philosophy. It is 
composed of five components as follows. 
 1. Management and administration consist of four components: policy, academics, 
budget, and general administration. 
 2. Curriculum development and instructional management consist of four components: 
learning units on the philosophy, integration of the philosophy into the instruction process, media 
and learning resources on the philosophy, and learning management measurement and evaluation 
based on the philosophy. 

3. Personnel development consists of three components: student guidance and support 
system, student affairs, and activities for social development and public utility. 
 4. Student development activities are composed of two components: personnel 
development based on the philosophy and follow up as well as further implementation. 
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 5. Outcomes/achievements are composed of five components: institution, school 
administrators, school personnel, and students. 
 Part 2: A guideline for the implementation of the philosophy into the school should be 
conducted as follows. 
 1. Designate educational management policies based on the philosophy as the important 
school policies. 
 2. Impart the knowledge about the philosophy in school personnel and board members as 
well as encourage them to put it into practice. 
 3. Publicize the knowledge about the philosophy to concerned individuals. 
 4. Revise or improve the administration structure based on the philosophy. 
 5. Construct, improve or add more projects and activities as well as improve strategic and 
operation plans of the school. 
 6. Improve and develop school curricula. 
 7. Conduct classes according to the school curricula. 
 8. Improve the atmosphere and environment to facilitate efficient learning. 
 9. Regulate the supervision system, assessment, follow-up, and operation report. 
               10. Involve parents and community members in educational management in every 
important step. 
 
 
 
 

 
 




