
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน าเสนอเป็นล าดับ 
ดังนี้  
  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 
  4. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
  5. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  6. ประวัติโรงเรียนบ้านเมืองคอง 
  7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนโดยหา
จุดเด่นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเพิ่มวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ท่ีจ าเป็นในการท าให้เกิด
การบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมุ่งเน้นให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน มีความ
รอบคอบ ระมัดระวังในการด าเน ินงาน โดยเลือกรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในแง่ดี              
ในขณะเดียวกันก็ต ้องสร้างระบบภูม ิคุ ้มก ันในตัว ที ่ดีต ่อการเปลี่ยนแปลงในแง่ที ่ไม ่ด ี และ             
ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อก าจัดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือไม่เป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง ท าใหก้ิจการยังคงด าเนินการต่อไปได้ อีกท้ังจะต้องเกี่ยวข้องโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันท้ังจากปัจจัยภายนอก โลกยุคทุนนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ และปัจจัยภายในคือความต้องการของ
มนุษย์อย่างไร้ขอบเขต เกินความพอดีไม่รู้จักการประมาณ ขาดเหตุผลและจริยธรรม อีกท้ังการเอารัดเอา
เปรียบ เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่น (เกษม วัฒนชัย 2550 :1-14, พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ 
2550 : 82-93) 
 



7 

 

 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เกษม วัฒนชัย (2550 : 1-6) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะดังนี้  ค าว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นค าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายโดยท่ีผู้พูดแต่ละคนก็จะตีความเอาเอง จึงท าให้
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระบรมราช
วินิจฉัย และทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขบทความเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขา
อื่นๆ มาร่วมกันประมวลและกล่ันกรองพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้พระราชทานไว้ในวโรกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย และประชาชนท่ัวไปเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 โดยสรุป
ใจความได้ว่า 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง  ๆ มา
ใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จึงต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 2550 : 23) ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค า
ส าคัญ  (Key Words) ท่ีควรทราบได้แก่  
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความเหมาะสมของการด าเนินงานท้ังในแง่ของขนาดท่ีไม่
เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่เกินตัวแต่เป็นไปตามอัตภาพและสภาพแวดล้อม และในแง่ของจังหวะเวลาไม่เร็ว
เกินไป หรือไม่ช้าจนเกินไป แต่รู้จักท าเป็นขั้นตอน เพื่อให้การด าเนินงานมีความก้าวหน้า โดยท่ีไม่
ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาท่ีจะด าเนินงานใดด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ       
ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ  ค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมท้ังหมด  เพื่อเป็นการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม 
เกิดประสิทธิผลเกิดประโยชน์ และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  3. การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการด าเนินงาน ให้มี
สภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็น
อย่างดี 
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   สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตน
ตามทาง สายกลางเหมาะสมกับอัตภาพแห่งตนเป็นส าคัญ 

  เง่ือนไขหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  เงื่อนไขหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข(เกษม วัฒนชัย,        
2550 : 7-12) คือ 
  1. เงื ่อน ไขความรู ้ หมายถึง อาศัยของด า เนินงาน เพื ่อ ให้เป็น ไปอย่า งถูกต้อ ง 
ประกอบด้วยความรอบรู้ คือ ความรู้ลึกในงานท่ีท าและความรู้กว้างในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวพันกับงานท่ีท า ความรู้สึก (สติ) คือการยั้งคิดพิจารณา และรู้ทันสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะ
กระท าการใดๆ และความรู้ชัด (ปัญญา) คือการเห็นและเข้าใจส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด ถูกต้อง
ตามเหตุตามผลและตามจริง  
  2. เงื่อนไขของคุณธรรม หมายถึง เครื่องอาศัยของการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างดีงาม 
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คือความประพฤติชอบ มีการพูดและการกระท าซื่อตรงต่อหน้าท่ี การ
งาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และไม่เอารัด เอา
เปรียบ ความอดทน มีความเพียร คือความบากบั่น ความกล้าแข็ง มีความหนักแน่น ไม่ย่อท้อ ท า
ให้มีการด าเนินงานรุดหน้าเรื่อยไป จนประสบผลส าเร็จ และความรอบคอบระมัดระวังคือการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนในทุกแง่ทุกมุมก่อนท่ีจะด าเนินงานเพื่อมิให้เกิดความเผอเรอและพล้ังพลาด 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาท่ีสะท้อนถึงแนวคิดหลัก ซึ่งจะเป็นหนทางในการฟื้นประเทศ
จากวิกฤตการณ์ โดยได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรให้ปฏิบัติชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อท่ีจะสามารถอยู่รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยทรงตรัสย้ าว่า “ถ้าเรารู้จักค าว่าพอ เราก็
จะไม่ล าบากจากความโลภและจะไม่ไปท าลายทรัพยากร ไม่สร้างปัญหาให้ ผู้อื่นเดือดร้อน” โดย
ความหมายของเศรษฐกิจพอ เพียง เป็น เศรษฐกิจฐานราก หมายความว่าให้พอเพ ียงเริ ่มด้วย
พอมีพอกิน ในหมู่บ้านในชุมชน และมีการพัฒนามีการแลกเปล่ียนระหว่างหมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด
ประเทศ จึงกล่าวได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสมดุลและ
น าไปสู่ความยั่งยืน 
  “...ส าคัญอยู่ท่ีเราพออยู่กิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงแก่ตัวเอง” (พระราชด ารัส พระราชทานเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 
2540)  ความพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ กล่าวคือ ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและ
การบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาด
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ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น  ๆอย่างรอบคอบ   การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังไกลและใกล้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2542 : 15) 
  ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542 : 9) พิจารณาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส 
มองว่า ความพอเพียงมิได้มีความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์แต่เพียงด้านเดียว แต่มีความหมายเชิงปรัชญา 
จริยธรรม คุณค่าและปทัสถานทางพฤติกรรมส าหรับการด าเนินชีวิตทุกๆ ด้านอีกด้วย เป็นปรัชญาการ
พัฒนาท่ีเน้นทางสายกลาง เป็นความพอเพียงท่ีมีพลวัต (Dynamic) และมีแง่มุมทางด้านปรัชญาและ
ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายใน และสามารถพึ่งตนเองได้  
(Self Reliance) ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ท่ีส าคัญจะต้องส่งเสริมพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ดังนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เป็น “A Balanced, Middle-Path Approach to Development” และอาจเร ียกปรัชญามัชณิม
พั ฒ น าข อ งพ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ เ จ้ าอ ยู่ หั ว  (His Majesty the King’s Philosophy of 
Development)  
  อภิชัย  พันธเสน (2549 : 182-185) พิจารณาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงย้ าถึง ความพอมีพอกิน ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ และ
ไม่เบียดเบียนผู้อืน่ มีรากฐานความคิดจากหลักคิดเชิงพุทธท่ีเรียก มัชฌิมาปฏิปทา คือการยึดหลักทาง
สายกลาง และมองว่าเนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงคือพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
เป้าหมายการผลิตและการบริโภคในพุทธเศรษฐศาสตร์ มุ่งท่ีจะให้ระบบด าเนินไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
ท่ียั่งยืน (Sustainable) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักท่ีเป็นภูมิปัญญาสากล ซึ่งอดีต
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายโคฟี อันนัน ได้มองเห็นถึงความสอดคล้องว่าเป็นกระบวนทัศน์
ใหม่สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ียั่งยืน โดยในค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีทูลเกล้าถวาย
รางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Lifetime Achievement Human Development)  
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึง เรื ่องนี้อย่างชัดเจนและสะท้อน ถึงการยอมรับใน 
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา (The World’s Development King) 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาท่ีสมดุล 
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ให้ความส าคัญเรื่องความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการจัดสรรคุณค่าให้แก่สังคม (เกษม วัฒนชัย 
2550 : 9-15) แนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบส าหรับการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาท่ี
ไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมุ่งส่งเสริมสมรรถนะของคน ชุมชนและสังคม ซึ่งแนวคิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ความส าคัญเรื่องการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนาส าหรับเป็นพื้นฐานใน
กระบวนการตัดสินใจนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพ ท้ังนี้ การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นทัศ
นภาพใหม่ของการพัฒนา โดยมองว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะพลวัตระหว่างเป้าหมายของ 3 ระบบย่อย กล่าวคือ ระบบชีวภาพ (Biological System) ระบบ
เศรษฐกิจ (Economic System) และระบบสังคม (Social System)  
  นอกจากนั้นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ย้ าถึงความจ าเป็นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์  และให้
ความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนว่าเป็น “การจัดและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและด้านสถาบัน เพื่อน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของชน รุ่นปัจจุบัน
และอนาคต ให้การพัฒนาเป็นท่ียอมรับได้ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และด้านวิชาการ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2550 : 209-210) 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต 2543 : 62-63) มองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะพัฒนา
ท่ีเป็นบูรณาการ คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่าองค์ประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ  ลักษณะการบูรณาการ 
เช่น เอาภารกิจในการคุ้มครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเข้ากับภารกิจในการแก้ไข
บรรเทาปัญหาความยากจน ถ้าสองอย่างมาบูรณาการกันได้ ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง รากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืนก็คือการท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ  
  เสน่ห ์ จามริก (2541 : 8-21) แสดงทัศนะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยมองว่าอดีตสังคมไทยในยุคเร่งพัฒนาเป็นตัวก าหนดวิถีทางสู่วิกฤตความตกต่ าในปัจจุบัน โดยนัยนี้ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีความหมายเป็นทั้งมาตรการเร่งด่วน  และในขณะเดียวกับเป็นการฟื้นฟูและ
วางรากฐานทางจิตส านึกและวัฒนธรรมเพื่อการด ารงอยู่ และคุณภาพชีวิตในสังคมโลกซึ่งมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยสาระหมายถึง หลักการสังคมอันพึงได้รับการพินิจพิเคราะห์อย่างกว้างไกล
เช่ือมโยงมิติท้ังอดีตและปัจจุบันให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในชาติเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืนต่อชีวิตและสังคมในอนาคต ท้ังนี้ มองว่าการพิจารณาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ควรต้ังอยู่บนฐานของความจริงและคุณค่า 3 ประการ ได้แก่ ส านึกความเป็นชุมชนและ
สังคม ความประสานกลมกลืนของเสรีภาพกับความเป็นธรรมทางสังคมและคุณค่าศักยภาพในการ
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พัฒนาตนเองของมนุษย์ล้วนสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบเป็นวิถีชีวิตอันเท่ียงธรรม
ตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวิถีแห่งธรรม ธรรมะซึ่งไม่ใช่ส่ิงท่ีสถิตอยู่เหนือธรรมชาติของมนุษย์
ปุถุชนซึ่งด ารงอยู่ในสังคมโลกของกิเลส ความต้องการและผลประโยชน์ ประเด็นหลักอยู่ ท่ีจะต้อง
เสริมสร้างปลูกฝังวัฒนธรรมและวิถีการเรียนรู้ท่ี “รู้จักพอ” ประเด็นท่ีต้องตระหนัก คือ ปมปัญหาอันเกิด
จากความลักล่ันขัดแย้งในระดับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของชนช้ันน าและนโยบายของรัฐ กล่าวคือ ปัญหา
นโยบายท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ี “ไม่รู้จักพอ” ซึ่งส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจสังคมใน
ระดับล่างๆ ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่ และในส่วนท่ีพยายามเริ่มขึ้น
ใหม่ หลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีนัยความหมายในมิติเศรษฐกิจการเมืองเพื่อการแบ่งปัน
และสันติสุข 

 องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน  5 ส่วน (สมบัติ กุสุมาวลี, 2550 :    
4-5)   ดังนี้ 
  1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาบูรณาการใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่ง เน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต   
เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
  2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาบูรณาการใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
       3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้   
      3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
      3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
   3.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
     4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ได้แก่ 
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    4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบ       
การวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
   4.2 เงื ่อนไขคุณธรรม ที ่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
     5. แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี จากองค์ประกอบ 5 ส่วน เพื่อให้สามารถเข้าใจได้
มากขึ้น จึงขอน าเสนอเป็นแผนภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1 สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : สมบัติ  กุสุมาวลี  (2550 : 4) 
 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี 

มีเหตุผล 

ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

คุณธรรม 

(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) 

น าไปสู่ 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

สมดุล/มั่นคง/ย่ังยืน 

ทางสายกลาง 
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 หลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  การด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด  ส่ิงท่ีจะต้องค านึง อยู่เสมอคือ  
หลักคุณธรรมและหลักความรู้ เพราะถ้าหากไม่มีการแบ่งบัน เกื้อกูลกัน ก็จะท าให้มีการกอบโกย   
โกงกิน เอารัดเอาเปรียบคนอื่นและสังคม จะไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขได้ การมอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวจิตวิสัยก็ถูกละเลยไป 
        สมบัติ  กุสุมาวลี  (2550 : 6-8)  ได้สรุปจุดเน้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
มีดังนี้ 
  1. เน้นให้คนเข้าใจลักษณะพื้นฐานทางสังคมว่า “ความเปลี่ยนแปลง” คือความจริง
แท้ทางสังคม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการเปล่ียนแปลงเป็นอนิจลักษณะของสังคม  
ดังนั้น คนในสังคมจึงต้องรู้จักมองโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้อย่างเป็นระบบ ต้องไม่มอง
โลกอย่างหยุดนิ่งตายตัว ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้พลังพลวัตการเปล่ียนแปลงซึ่งมีตรรกะ
ของเหตุและผลท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
  2. เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปล่ียนแปลง กล่าวคือเมื่อมองโลกในเชิงพลวัต
แล้ว คนก็จะต้องหันกลับมาถามทบทวนตนเองว่าจะเตรียมพร้อมตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์การ
และประเทศชาติ ให้สามารถรองรับเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  หากพิจารณาจาก
ค านิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกา
ภิวัตน์ แต่ประเด็นส าคัญกลับอยู่ท่ีว่าจะปรับตัวเปล่ียนแปลงให้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส
เหล่านั้นอย่างไร 
  3. เน้นการสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว กล่าวคือ ในการท่ีจะปรับตัว
ให้พร้อมรองรับกับการเปล่ียนแปลงได้ หลักส าคัญในการเตรียมความพร้อมนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการเอาตัวรอดได้ในระยะสั้น ๆ หรือการ
แก้ปัญหาให้แต่ตัวเองเอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความเสียหายให้กับภาคส่วนอื่น  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการมองการณ์ไกล การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและการมี
ชีวิตท่ีดีร่วมกันในระยะยาว 
  4. เน้นความพอดี พอประมาณ รู้จักตนเอง รู้จักบริบท ในการท่ีจะท าให้สังคม ชุมชน  
องค์การ มีความสมดุลยั่งยืนระยะยาว คนในสังคมจะต้อง “รู้เรา รู้เขา” คือรู้จักตนเอง รู้จักรากเหง้า  
ประวัติศาสตร์ รู้ศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และรู้จักวิเคราะห์บริบท /
สภาพแวดล้อมแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน รวมท้ังรู้จักท าความเข้าใจสังคม/ชุมชน/องค์การ
ในส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเมื่อพิจารณา “ตัวเราและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง” อย่างรอบด้านแล้ว  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นให้เราได้รู้จัก “ความพอประมาณ” และ “ความพอดี” กล่าวคือ
รู้จักประเมินและประมาณตนเองว่า “ความพอดี พอเหมาะพอควร” ส าหรับสังคม/ชุมชน/องค์การ
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ของเราควรจะอยู่ ณ จุดใด ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงก็คือ การท าอะไรท่ีสุดโต่งท้ังในทางบวกและทางลบ เช่น  
การท าอะไรท่ีเกินความสามารถ เกินศักยภาพและขัดรากเหง้าทางสังคมหรือการท าอะไรท่ีต่ ากว่า
ความสามารถ ศักยภาพและความเป็นจริงของตนเอง เป็นต้น 
  5. เน้นการมีความรู้และความมีคุณธรรม คนท่ีจะรู้จักตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมและรู้จักการ
ประมาณตนเองนั้น จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้และมีธรรมะอยู่ในจิตใจ เงื่อนไขท่ีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่าเป็นหัวใจส าคัญก็คือ การท่ีคนในองค์การ ชุมชน สังคม จะต้องใช้ชีวิตและ
ท างานอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การมีสติปัญญาและการหมั่นเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าการใช้แต่อารมณ์ ความรู้สึกและอคติเดิม ๆ ในการตัดสินใจ รวมท้ังคนในองค์การ ชุมชน  
สังคม จะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ เช่น มีความพากเพียร อุตสาหะ มีระเบียบวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาอาชีวะ มีธรรมะในจิตใจ มีความสามัคคี เป็นต้น 
  6. เน้นการพึ่งตนเอง การพึ่งพิงอิงกันและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  เป้าประสงค์
ส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือท าให้คน ครอบครัว ชุมชน องค์การ สังคมสามารถท่ี
จะยืนหยัดบนขาของตนเอง “การพึ่งตนเองได้” คือหัวใจส าคัญ แต่การพึ่งตนเองได้มิได้หมายความว่า  
จะใช้ชีวิตและปัจเจกชนนิยมตัวใครตัวมัน ตัดขาดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม “การพึ่งตนเองแบบยั่งยืน” กล่าวคือการรู้จักสร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ  
ช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ส่งเสริม
ให้คนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน (Self-Interest) เป็นท่ีต้ังแต่ให้คุณค่าอย่างยิ่งกับการสร้างวิสัยทัศน์
และค่านิยมของคนให้รู้จักรับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (Collective  Interest) เพราะ
ประโยชน์ส่วนรวมคือ ส่ิงท่ีจะสร้างความสงบ สันติและความผาสุกของทุกคน ในสังคมในระยะยาว
ถ้าจะพิจารณาสรุปเป็นข้อปฏิบัติถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาสรุปได้ ดังนี้สภาพโดยรวม
ท่ัว ๆ ไป  คือ 
   1. ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ 
   2. การท างานยึดหลัก “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ท างานให้มากเพื่อให้พออยู่พอกิน
ถ้าหากมีเหลือก็จุนเจือสังคม” 
   3. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการด ารงชีพ  “ความ
เป็นอยู่ท่ีต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง” 
   4. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต  “ความเจริญของคน
ท้ังหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพชอบเป็นส าคัญ” 
   5. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันอย่างรุนแรง “ความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ท่ีบุคคลแสวงหา
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มาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระท าไม่ใช่ได้มาด้วยความบั งเอิญ หรือด้วยการ
แก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น” 
   6. มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา หาอาหาร ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง 
   7. ท ามาหากินก่อนท ามาค้าขาย 
   8. ภูมิปัญญาชาวบ้านและท่ีดินท ากิน คือทุนทางสังคม 
   9. ต้ังสติท่ีมั่นคง ร่างกายท่ีแข็งแรงปัญญาท่ีเฉียบแหลม น าความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเองเป็นหลัก  
หมายถึง การท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ 
พอควร ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับการเปล่ียนแปลง การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นบน
พื้นฐานของความสมดุลในแต่ละสัดส่วนแต่ละระดับ ครอบคลุมท้ังทางด้านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ  เราสามารถบูรณาการใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ และ รวิวรรณ  ภาคพรต , 2549 : 21) 
  1. ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนอย่าง
รอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน ไม่เส่ียงเกินไป การเผ่ือทางเลือกส ารอง 
  2. ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
  3. ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ  
เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด 
  5 . ด้านเทคโนโลยี  รู้ จักใช้เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
คนหมู่มาก 
  6. ด้านการพัฒนาคน การพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาให้แต่ละคนมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/ชาติ ให้สามารถพึ่งตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล  
ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  
  แนวทางการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการฝึกให้คิด พูด ท า 
อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร บนหลักเหตุผล ไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางท่ีถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
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ทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียน
ตัวเองและผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืน และมีค่านิยมท่ีดีงาม ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย 
  การขับเคล่ือนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวัฒนธรรมหลักในการใช้ชีวิตของคนในสังคม  
ต้องมีกระบวนการหล่อหลอมให้ทุกคนมีความเช่ือมั่น และสามารถน าหลักการนี้ไปบูรณาการใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน  และการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการดังกล่าว (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2) 
  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย (2550 : 38) ได้กล่าวถึง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคนว่า เป็นพันธมิตรตามธรรมชาติกับการพัฒนาคน เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยมีจุดเน้นอยู่ท่ีการมีชีวิตท่ีดี มิใช่ความมั่งค่ัง มีเรื่องของความ
ยั่งยืนเป็นความคิดแกนกลาง เข้าใจถึงความจ าเป็นในความมั่นคงของคนและการเพิ่มขีดความสามารถ
ให้คนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงพันธมิตร 
มิใช่คู่แฝดของการพัฒนาคน ท้ังนี้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงยังมีประเด็นเพิ่มเติมอีกสองเรื่อง ประการ
แรก เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานจิตใจและจิตวิญญาณมากกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการพัฒนาพื้นฐานจิตใจนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทุกชนิด 
โดยไม่อาจแยกออกจากกันได้ ประการท่ีสอง เศรษฐกิจพอเพียงได้เสนอแนวทางในการตัดสินใจ
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ท่ีสามารถน ามาใช้ได้ท้ังในระดับองค์การหรือหน่วยงาน 
หรือรัฐบาล ตลอดไปจนถึงปัจเจกบุคคล โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงได้เสนอว่า จะตัดสินใจอย่างไร 

 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
       ท่ามกลางภาวะวิกฤต “คุณภาพการศึกษาตกต่ า” ประชาสังคมมองปัญหามาท่ีการจัด
การศึกษาขาดหลักปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ข่าวสารท่ีปรากฏทางหนังสือพิมพ์และส่ือสารมวลชนต่าง 
ๆ  เช่น ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ประพฤติตัวไม่เหมาะสม นักเรียนนักศึกษาค้าประเวณี มั่วสุม     
ยาเสพติด ปัญหาเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความ “ไร้ประสิทธิภาพ” ในการบริหารจัดการและการน าไปสู่
การปฏิบัติ ผู้วิจัยขอน าเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนวัตกรรมส าคัญ เป็นวาระแห่งชาติ 
ส าหรับคล่ีคลายภาวะวิกฤตและแก้ปัญหาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต  ดังนี้ 
      1. ให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระส าคัญแห่งชาติในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤต
ท้ังปวง  โดยจัดให้มีศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ซึ่งมีหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป็นฐาน และก าหนดเป็นวาระหรือภารกิจส าคัญของหน่วยงานนั้น ๆ 
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  2. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอต่าง ๆ จะต้องก าหนด
นโยบายให้สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

  3. หน่วยงานระดับปฏิบัติ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาท้ังหลาย พร้อมกันน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ต้องพร้อมกันอย่าง
จริงจัง ได้แก่ 
   3.1 ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินงานทุกอย่าง โดยร่วมกัน
ศึ ก ษ า  วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ด า เนิ น ง า น เป็ น ร ะ บ บ  7  ขั้ น ต อ น  
(สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง 2550 : 28-37)  ดังนี้ 
    3.1.1 จับประเด็นปัญหา หมายถึง ต้องรู้จักว่าปัญหาท่ีแท้จริงท่ีจ าเป็นต้องแก้ไข  
คืออะไร 
    3.1.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หมายถึง ต้องวิเคราะห์ให้รู้ชัดเจนว่า ปัญหา
เกิดจากสาเหตุใด มีเหตุและปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค 
    3.1.3 ก าหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ปัญหา หมายถึง จะต้องรู้และเข้าใจ
ว่าปัญหานั้นมีขอบเขต ทิศทางในการแก้ปัญหามีผลดี ผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาท่ีถูกทิศทางท่ี
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม จึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    3.1.4 เขียนค าปณิธานหรือท าแผนปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานท่ีปฏิบัติทุกแห่ง 
จะต้องจัดท าแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นขั้นตอน มีระบบก ากับ ติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
    3.1.5 ด ารงความมุ่งหมาย หมายถึง ทุกฝ่ายต้องมีความพยายาม มุ่งมั่นท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติตามปณิธานหรือแผนปฏิบัติท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจังต่อเนื่อง แสวงหาเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ  มาสนับสนุนส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุส าเร็จให้จงได้ 
    3.1.6 อดทน อดกล้ัน และอดออม หมายถึง ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายจะต้องมีคุณธรรม
ประจ าใจ กล่าวคือ รู้จักอดทนต่อความยากล าบากในการปฏิบัติท้ังปวง รู้ จักอดกล้ัน เมื่อประสบกับ
สภาวะความขัดแย้ง ถูกต าหนิติเตียนด้วยเหตุผลใด ๆ และรู้จัดอดออมในการใช้จ่าย หรือจนกระท่ังอด
ออมค าพูดจา มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ตามพระบรมราโชวาทคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ การอดทน 
และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยประการใด 
    3.1.7 ละวางความช่ัวความทุจริต หมายถึง ทุกคนทุกฝ่ายต้องสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา คือ ละความช่ัว ประพฤติดี มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ต้ังตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท   
ท้ังปวง 
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   3.2 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ของหน่วยงาน เพื่อเป็น
เป้าหมายหรือ ธงชัยในการปฏิบัติ 
         3.3 ก าหนดเป็นพันธกิจ (Mission) ท่ีส าคัญเพื่อเป็นพันธสัญญาท่ีต้องปฏิบัติ 
         3.4 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกและบูรณาการลงไปในหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา 
         3.5 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเนื้อหาสาระรายวิชาต่าง ๆ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        3.6 ส่งเสริมให้ครูอาจารย์สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบายคุณธรรมน าความรู้ทุกครั้ง 

   3.7 สถานศึกษาต้องมีระบบการวัดและประเมินท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชา 
ครบท้ังความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์ และคุณธรรม 

         3.8 ทุกฝ่าย/หรือหน่วยปฏิบัติจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ ยกย่องชมเชย
หน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ เพื่อให้ขวัญและก าลังใจ  อีกท้ังต้องส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและให้
ก าลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้เกิดความพยายามอย่างกัลยาณมิตรต่อไป 
  หลังจากท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 สังคมไทยเริ่มต่ืนตัวท่ี
จะน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยตรัสไว้ตั้งแต่ปี  
2517 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและสังคม จึงได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และ 
10 ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว รัฐบาลได้ด าเนินการใน
หลายภาคส่วน เพื่ อ ให้ เกิ ดการพั ฒ นาท่ี ยั่ งยื น ใน สังคมไทยอย่ างเป็ น ระบบ  ใน ส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถน าไปบูรณาการ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ดังนั้น เพื่อให้การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในปี 2550–2551 ว่า “กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นองค์การหลักที่มุ ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีคุณธรรม น าความรู้ มีคุณภาพ      
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม 
พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย” จึงมีนโยบาย ให้
หน่วยงานในสังกัดร่วมประสานความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
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สถานศึกษา โดยก าหนดแผนด าเนินงานหลักไว้ 4 ประการ คือ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจโดย
การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนา
บุคลากรเครือข่าย  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 2) การน าสู่การปฏิบัติ โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 3) การประสานความร่วมมือและเช่ือมโยง
เครือข่าย 4) การติดตามประเมินผลโดยการพัฒนาตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา การติดตาม
ผลงานในพื้นท่ี การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ีรับบริการ ตลอดจนเช่ือมโยงผลงานของครู ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จกับการประเมิน
วิทยฐานะ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 21-30)   
  ต่อมาคณะท างาน (อนุกรรมการขับเคล่ือนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา) ไ ด้
ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้  2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ปี  
2550 ก าหนดให้มีสถานศึกษาท่ีสามารถ เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ ากว่า 80  โรงเรียนระยะท่ี 2 ปี 2551-2552  
พัฒนาและเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการ บริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกจังหวัด จ านวน 800  แห่ง ระยะท่ี 3 ปี 2553 - 
2554 พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งท่ัว
ประเทศ 
  การด าเนินงานในระยะท่ี 1 ได้ผ่านไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มอบป้ายและ เกียรติ
บัตรให้โรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกจ านวน 135 แห่งท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 
  ส่วนในระยะท่ี 2 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวง ศึกษาธิการได้ด าเนินการประชุมเพื่อสังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง และสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 7–13 พฤษภาคม 2551 ณ ส านักงาน
ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ โรงแรมเฟิส์ทและกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการ
ด าเนินงานคณะท างานได้เสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่   
   1) แนวนโยบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   
   2) แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
   3) การถอดบทเรียนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 : แนวนโยบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   คณะท างานได้น าเสนอวัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเพื่อให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
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ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
   ส่วนวิสัยทัศน์นั้น กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคล่ือน มี 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีแนวทางการขับเคล่ือนได้แก่   
   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษา   
   2. จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
การสอนทุกระดับ โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามล าดับ โดยเริ่มให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
บุคคลและครอบครัว รู้จักน าไปบูรณาการใช้ น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สังคมและประเทศ   
   3. จัดท าแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีแนวทางการขับเคล่ือนได้แก่    
   1. อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีแนวทางการขับเคล่ือน  
ได้แก่    
   1. ให้สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 1 : 10  แห่ง  ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปบูรณาการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
   2. ให้มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการด าเนินงาน
ของเครือข่าย   
   3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีแนวทางการขับเคล่ือน 
   1. เผยแพร่การบูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ       
ศึกษาโดยจัดท าส่ือรูปแบบต่างๆ  
   2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   3. จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของสถานศึกษาดีเด่นในด้านการขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีแนวทางการ
ขับเคล่ือนในการติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้   
   1. จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และ
ระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ระดับภูมิภาค และสถานศึกษา     
   2. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 
  ส่วนภาพความส าเร็จนั้น ได้ก าหนดความส าเร็จการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้คือ   
   1. สถานศึกษาในสังกัดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการใน
สถานศึกษา    
   2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   3. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมน าความรู้และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   4. ผู้ปกครอง ชุมชน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวด าเนินการ 2 ส่วน คือ 
   1. การบริหารสถานศึกษา   
   2. การจัดการเรียนรู้ มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตร
และสาระการเรียนรู้ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ 
ท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบรรจุในสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนเข้าใจระบบและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปบูรณาการใช้กับชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
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มาตรฐานช่วงช้ันท่ี 1-2  ส 3.1 4) เข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปบูรณา
การใช้กับชีวิตประจ าวันได้ มาตรฐานช่วงช้ันท่ี 3–4 ส 3.1 5) เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปบูรณาการใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
  หลักคิดและหลักปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ หรือบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8  สาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ 
 แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกระบวนการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้การขับเคล่ือนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสังเคราะห์บทเรียนของสถานศึกษาพอเพียงท่ีผ่านการประเมินในปี  
2550  จ านวน 135 โรงเรียน สรุปได้ดังแผนภาพท่ี 2.2  
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 ขั้นตอนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

แผนภาพที่ 2.2  ขั้นตอนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง 
ที่มา : แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  (2552 : 25) 

การจดัระบบบริหารจดัการ 

จัดระบบบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปรับโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ก าหนดนโยบายแผนงานโครงการ  
ปรับแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการ 
-พัฒนาบุคลากรด้านความรู้  ความ
เข้าใจและการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
·  จัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษา 

จัดอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  
เป็นแหล่งเรียนรู้ สะท้อนการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
-ก าหนดระเบียบธรรมเนียมการปฏิบัติให้
ส่งเสริมความมี   ระเบียบวินัย  เคารพธรรม
เนียมปฏิบัติ  กติกา  ของสังคมส่วนรวม 
-ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม 
-ส่งเสริมการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้
ด้านเศรษฐกิจ 
·  ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของ 

 

บุคลากร 
·  จดัโครงการส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีส่วนร่วมในการด าเนินการสถานศึกษาทุกขั้นตอน–ร่วมก าหนดนโยบาย  การวางแผน–ร่วมให้ขอ้คิดเห็น   
ข้อเสนอแนะและการพฒันาหลักสูตร 

-  ร่วมจัดกจิกรรมการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  การปฏบิัตตินตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรียน  
ทีบ้่านทีอ่ื่น ๆ ร่วมตดิตามประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ  ผลงาน   
การปฏิบัติกิจกรรม  การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 

 

ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินงานแต่ละวนั 

 รายงานผลการด าเนินการจดัการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา  การรายงานต่อ   สาธารณชน  และการ
รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

การพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการเน้ือหา
สาระของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

(เช่น  ปรับปรุงวิสัยทศัน์ เป้าหมาย
คุณลกัษณะ อนัพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียนในหลกัสูตร) 

การจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
ของผูเ้รียน 

-พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-มีความรู้  และทักษะพ้ืนฐานใน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง 

จดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของผู้เรียนโดย·  พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์  การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์  การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

·  เน้นกิจกรรมการทดลอง  การปฏิบัติจรงิ

ในชีวิตประจ าวนั 

·  วดัและประเมินผลผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  
ทกัษะ  กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
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  จากแผนภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง มีแนวทางการ

ด าเนินงานจ าแนกแต่ละด้าน ดังนี้ 

  1. สถานศึกษา ควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางดังนี้ 
   1.1 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
หรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
   1.2 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือจัดท า
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการด าเนินงานการตามแผนอย่างเป็นระบบ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 พัฒนาบุคลากร  ท้ังผู้บริหาร  ครู  และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบ  การบริหาร
จัดการท่ีเปล่ียนแปลง  และการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.4 จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
  2. การพัฒนาหลักสูตร 
   สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใน
หลักสูตรสถานศึกษา ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
   2.1 สถานศึกษาน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณา ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2 สถานศึกษาทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งกิจกรรมเสริมท่ีเคยจัดการศึกษาและเห็นว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรฐาน
การเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหรือเพิ่มเติม 
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   2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปรับปรุง  เพิ่มเติม  หรือจัดท า
สาระการเรียนรู้  หน่วยการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้  ตามล าดับ  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน 
  3. การจัดการเรียนการสอน 
   สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่าง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  และการปฏิบัติจริง  เน้นการปฏิบัติ
จริงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในวิถีชีวิตประจ าวัน  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  จัดการ  การ
เผชิญสถานการณ์  การแก้ปัญหา  ฯลฯ  ท่ีเริ่มจากชีวิตประจ าวัน  และเช่ือมโยงสู่ครอบครัว  สังคม  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
   3.2 จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นการทดลอง  การปฏิบัติจริงท้ังในสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  ท้ังในรูปของการจัดท าโครงการ  โครงงานและอื่น ๆ ท้ังการศึกษา
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
   3.3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ ครอบคลุม ท้ั ง 3  ด้าน  ได้แก่   ความรู้  
(Knowledge)  ทักษะกระบวนการ  (Process)  และเจตคติ  (Attitude) 
  4. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
   สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝัง  หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเอื้อต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
   4.1 จัดอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเน้นความร่มรื่น  ประโยชน์ใช้สอย  
เป็นแหล่งเรียนรู ้  และอน ุร ักษ์ส ืบสานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม   
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย 
   4.2 ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติในสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ  กติกาของสังคมส่วนร่วม เช่น การเข้าคิวการรับประทานอาหาร การ
แต่งกาย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ 
   4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม  เช่น การท าบุญ  การบริจาค   
การส่งเสริมแบ่งปัน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ฯลฯ 
   4.4 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้  และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  
การจัดนิทรรศการ  การจัดการแข่งขัน  การหาความรู้โดยส่ือเทคโนโลยีและอื่น ๆ 
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   4.5  ส่ งเสริมการปฏิบั ติตน เป็ น แบบอย่ างของ ผู้บริห าร  ครูและบุ คลากร 
ในสถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. การให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรให้ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน  ตามแนวทางดังนี้ 
   5.1 ร่วมก าหนดแนวนโยบาย  และการวางแผน 
   5.2 ร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   5.3 ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดสภาพและบรรยากาศภายใน
สถานศึกษา 
   5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้  และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา  ท่ีบ้าน  และสถานท่ีอื่น ๆ 
   5.5 ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษา       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
   6.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
    6.1.1 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.1.2 ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
    6.1.3 การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
    6.1.4 ผลการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียจากทุก   
ภาคส่วน 
   6.2 ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการขั้นตอน
และกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบบริหารจัดการ  การให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
   6.3 จัดให้มีระบบการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ท้ังการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
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  7. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   สถานศึกษาควรมุ ่งส่ง เสร ิมการเรียนรู ้และปลูกฝัง   เสริมสร้างให้ผู ้เร ียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
   7.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
    7.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยง
กับระบบเศรษฐกิจท่ัวไป 
    7.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    7.1.3 เห็นประโยชน์และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง  
พัฒนากลุ่ม  และพัฒนาสังคม 
   7.2  มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ 
    7.2.1 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ  เช่น  
การเกษตร  การผลิตและจ าหน่ายสินค้า  การด าเนินธุรกิจ  การใช้จ่ายและการออม ฯลฯ 
    7.2.2 ใช้และพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
    7.2.3 สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    7.2.4 รักและภาคภูมิในความเป็นไทย 
   7.3 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
    7.3.1 ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตน
ท่ีมีอยู่ 
    7.3.2 ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา  
ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 
    7.3.3  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง  ๆ
    7.3.4 มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบ  ระมัดระวัง 
   7.4 ปฏิบัติตนและด าเนินวิถีชีวิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  เพียรพยายาม  มีสติปัญญา  มีวินัย  พึ่งตนเอง  แบ่งปัน  เอื้ออาทร  รับผิดชอบ
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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การถอดบทเรียนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาควรมีการประเมินผล 
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่า  
การด าเนินงานของสถานศึกษาโดยบูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่  ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร  และเมื่อบรรลุ
เป้าหมายแล้ว  ควรมีการถอดบทเรียนหรือถอดองค์ความรู้  ท่ีได้จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการ เพื่อจะได้เป็นบทเรียนในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองหรือเป็นแบบอย่างให้
สถานศึกษาอื่นต่อไป 
  คณะท างานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่ การเรียนการสอน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง”  
ระหว่างวันท่ี 7 – 9 พฤษภาคม  2551 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  
และครูจ านวน 270 คน ในโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550  จ านวน 135 แห่ง ซึ่ง
คณะท างานได้สรุปองค์ความรู้การบริหารสถานศึกษาพอเพียงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  3.  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
  นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 
  1. ด้านความคิด  เป็นแนวพระราชด าริทางด้านความคิด 9 ประการ  คือ   
   1.1 เป็นแนวคิดท่ีก้าวพ้นเพดานความคิดแบบตะวันตก  ซึ่งมีอิทธิพลต่อทฤษฎีและ
วิธีการปฏิบัติทางการพัฒนา     
   1.2 เป็นแนวคิดท่ีก้าวพ้นเพดานความคิดแบบวิภาษวิธี (Dialectical)  
   1.3 เป็นแนวคิดท่ีปฏิบัติให้เห็นจริงได้   
   1.4 เป็นทฤษฎีท่ีมีความง่าย ไม่ซับซ้อน คนในทุกระดับสามารถเข้าใจ เข้าถึงและ
น าไปท าให้เห็นผลจริงในทางปฏิบัติได้   
   1.5 เป็นทฤษฎีอาศัยประสบการณ์ของประเทศไทยและลักษณะของสภาพ 
แวดล้อม วิถีชีวิตและลักษณะเด่นของความเป็นไทยเป็นพื้นฐาน   
   1.6 เป็นแนวคิดท่ีสมสมัยและเหมาะสมกับจังหวะเวลา   
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   1.7 เป็นแนวคิดซึ่งแฝงไว้ซึ่งปรัชญาในการด ารงชีพและด ารงชีวิต  ไม่ใช่เป็นเพียง
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นทฤษฎีแบบบูรณาการ   
   1.8 เป็นแนวคิดท่ีมีพลังในการกระตุ้นผู้ยากไร้  เพราะผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้
ตามอัตภาพท่ีเหมาะสมกับสถานะของตน  
   1.9 เป็นแนวคิดท่ีปลอดภัยด้านการเมือง ผลประโยชน์และอุดมการณ์ จึงเป็น
แนวคิดท่ีมีความเป็นสากล 
  2. ด้านการเมือง  การบริหาร และการปกครอง  เป็นกลไกการพัฒนาทางการเมืองของ
ประเทศท่ีเข้มแข็ง เพราะยึดหลักการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน 
  3. ด้านการพัฒนาสังคม  เป็นการมองสังคมอย่างเป็นองค์รวม  ไม่แยกการพัฒนาออกเป็น
ส่วน ๆ ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ตลอดจน
จิตส านึกของตน 
  4. ด้านการวางผังภาคและเมือง  สามารถน าไปสู่การวางผังภาค ผังเมือง และผังชนบท 
  5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และน้ า  สามารถน ามาบูรณาการใช้ได้ในการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แหล่งน้ า การผลิตธัญญาหาร และการเพาะพันธุ์พืช 
  6. ด้านการเกษตรและการอารักขาพืช 
  7. ด้านการด าเนินชีวิต  การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเป็นการด าเนินชีวิตท่ีต้อง
พึ่งตนเองให้มากท่ีสุด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่าท่ีสุด ไม่ผลิตและบริโภคเกินก าลัง และมีส่วน
ร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  8. ด้านจริยธรรม  มุ่งเน้นมรรควิธีของการด าเนินสายกลางตามแนวพระพุทธศาสนาผสม
กลมกลืนด้วยมิติทางด้านจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันของสรรพส่ิง สงเคราะห์เกื้อกูลพึ่งพาได้ 
  9. ด้านการเรียนรู้และการศึกษา มีลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นองค์รวม มีการ
พัฒนาชีวิตอย่างประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ  ทักษะวิธีการท างานท่ีเน้นความเพียร
โดยมีเป้าหมายสู่ความพอเพียงบนพื้นฐานของมนุษย์ 
  สุเมธ ตันติเวชกุล และสุทิน ล้ีปิยะชาติ (2549) ได้เสนอว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปบูรณาการใช้ได้กับสังคมทุกระดับ  ดังนี้ 
  1. ระดับคนทุกวัย ทุกศาสนา สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  
คือ  1) ด ารงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเอง และอาศัยซึ่งกันและกันอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 2) สอดคล้องกับหลักค าสอนของทุกศาสนาท่ีให้ด าเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม 3) ไม่
ท าการใดๆ ท่ีเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น  4)ไม่ฟุ้งเฟ้อ ท าอะไรท่ีเกินตนเอง 5)  รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามก าลังของตน  6) ด าเนินชีวิตทางสายกลาง 
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   2. ระดับบุคคล/ครอบครัว  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  คือ  
1) สามารถให้ตนเป็นท่ีพึ่ งแห่งตนใน 5 ด้าน ได้แก่  จิตใจ สังคม เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  2) รู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น  3) พยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความช านาญ  4)  มีความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตท่ี
พอเพียง  ยึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 
  3. ระดับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  คือ  
1) ต้องมีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ  2)  การจัดเตรียมนโยบาย แผนงานหรือโครงการต่างๆ  
ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ
ควบคู่กันไป 
  4. ระดับนักธุรกิจ  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  คือ 1) 
สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ เพื่อท าให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนี้ได้  2) ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต เพียร อดทน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  3) รักษาความสมดุล
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  พนักงาน บริษัท ผู้บริโภค 
และสังคมโดยรวม 
  5. ระดับนักการเมือง  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  คือ     1) 
ก าหนดนโยบาย การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ  หรือด าเนินวิถีทางการเมืองให้ยึดมั่นอยู่บน
พื้นฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม  2)  มีทัศนคติและความคิดท่ีดีบนพื้นฐาน
ของความพอเพียง สุจริต มีความเพียร และมีสติในการท ากิจการต่าง ๆ  
  6. ระดับครูอาจารย์  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้   คือ         
1) ถ่ายทอด ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน  2)  
สอนให้คิดเป็น เข้าใจในหลักเหตุผล  3)  มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศีลธรรมและการ
พัฒนาจิตใจควบคู่กันไป 
  7. ระดับชุมชน  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ดังนี้   คือ   
1)  รวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน   
2)มีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกให้เกิดพลังทางสังคม 3)พัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ 
  8. ระดับรัฐหรือระดับประเทศ  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดังนี้  
คือ  1)  ชุมชน/สังคมหลาย ๆ แห่งร่วมมือกันพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2) วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อน จึงค่อยๆ ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นไปตามล าดับๆ  ต่อไป 
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  9. ในการก าหนดนโยบายการคลัง  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ดังนี้  คือ  1)  มีความพอดีไม่มากเกินไปจนกระทบเสถียรภาพ  ไม่น้อยเกินไปจนท าให้ เศรษฐกิจ 
ซบเซา   2)  มีเหตุผลและคล่องตัว  3) ท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ประเมินสถานการณ์รอบคอบ  4) 
ป้องกันปัญหาก่อนท่ีจะรุนแรงขึ้น  5) ดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความพอดี 
ไม่สูงไม่ต่ าจนเกินไป 
  10. ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ดังนี้  คือ  1)  ควรมุ่งไปสู่การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้เกิดสติปัญญา 
ความรอบรู้และศีลธรรมอันจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพอเพียง  2) 
สร้างระบบการศึกษาให้กับคนทุกคน  ต้ังแต่เกิดจนตาย  3) ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน  4) สร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ในส่วนของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2546 : 5-9) ได้น าเสนอการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน ดังนี้ 1) รายจ่ายสมดุล
กับรายรับ 2) ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล/มีความจ าเป็น/ไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ/ใช้ของอย่างคุ้มค่า ประหยัด  
3)  มีเงินออม/แบ่งปันผู้อื่น/ท าบุญ 4) มีจิตสาธารณะ มีความเอื้ออาทร 5) มีผู้น าท่ีดี มีคุณธรรม มี
เมตตาธรรม 6) รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง 7) มีกระบวนการเรียนรู้ 8) พัฒนากิจกรรมบนพื้นฐานของ
ศักยภาพของชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล 9) มีกระบวนการติดตามและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  จากการน าปรัชญามาบูรณาการใช้ คือการพัฒนาท่ีสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมใน 4 
มิติ ดังนี้ 
  1) มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินและสามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้โดยไม่
เดือดร้อน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากท่ีสุดโดยไม่พึ่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดผลคุ้มค่าท่ีสุด และไม่ผลิตหรือบริโภคเกินก าลัง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดข้ึนในชุมชน อันจะน าไปสู่การก้าวพ้นจากความยากจน สร้างความมั่นคงทางรายได้ มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตามควรแก่อัตภาพ  

    2) มิติด้านสังคม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแห่งการแบ่งปันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร มี
ความเมตตา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งให้เกิดความสามัคคี ความพึงพอใจ และสังคมท่ีสงบสุข 
เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบและการมุ่งร้ายท าลายกัน  

    3) มิติด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน 
น้ า ป่า แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ ทิศทางลม คล่ืน 
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พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งส่ิงแวดล้อมธรรมชาตินี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยในการผลิตและการ
บริการแล้ว ยังเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการด าเนินชีวิตของมนุษย์
และส่ิงมีชีวิตท้ังหลายบนโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงควรเป็นไป
ด้วยความเคารพและระมัดระวัง ด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังท่ีจ าเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรต่าง 
ๆ เหล่านี้ในการด ารงชีวิตเช่นกัน 

    4) มิติด้านวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนซึ่งสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลาย              
อันประกอบด้วยอุดมการณ์บางอย่าง โลกทัศน์บางอย่าง ความสัมพันธ์บางอย่าง และค่านิยมบางอย่าง
อยู่ในนั้นด้วยซึ่งรวมเรียกว่า วัฒนธรรม ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงสัมพันธ์และเติบโตจากฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีมั่นคง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยัด อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยไม่ตก
เป็นทาสของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้สินเกิดการทุจริตคอรัปช่ัน  ซึ่งเป็น
ปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหนึ่งท่ีบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ  
  ฉะนั้นการตัดสินใจและการจัดการท่ีพอเพียงสู่ยั่งยืน(ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุว  
สถิรคุณต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 ดังนี้ 
  1. การท างานใด ๆ ท่ีมุ่งให้ประสบผลส าเร็จอย่างราบรื่นแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องใช้ 2 เงื่อนไข 
คือความรู้ควบคู่กับคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
   1.1 ความรู้ คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และความรอบคอบท่ีจะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1.2 คุณธรรม คือต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต 
  2. การตัดสินใจและการด าเนินการใด ๆ จ าเป็นต้องยึด 3 หลักการพอเพียงทุกครั้ง คือ 
      2.1 พอประมาณ คือ 1) พอเหมาะ พอดี กับสภาพของตน ขององค์กร (ปัจจัยภายใน) 
และ 2) พอควร สอดคล้อง กับภูมิสังคม (ปัจจัยภายนอก) 
      2.2 มีเหตุผล คือ 1) รู้สาเหตุ ท าไม / เพราะเหตุใด 2) รู้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องวิชาการ
กฎหมาย ความเช่ือ ประเพณี และ 3) รู้ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ กว้าง-แคบ ใกล้-ไกล 
      2.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ 1) เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
และ 2) วางแผน รอบคอบ ไม่ประมาทเพื่อป้องกันอันตรายหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ดังแผนภาพ   
ท่ี 2.3 
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แผนภาพท่ี 2.3  แสดงแนวทางการตัดสินใจและการจัดการท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ท่ีมา: มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) 
  สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560 ) เป็นหลักในการด าเนินชีวิตไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุลและมั่นคง เมื่อน าไปใช้บริหารจัดการตนเอง และภารกิจ
งานท่ีบุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ ย่อมส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ีต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ในการ
ตัดสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี และมุ่งท่ีจะท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าท่ีสมดุล และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 

3. แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  ( มูลนิธิยุวสถิรคุณ ,2560 )    
มีดังนี้ 

การตัดสินใจและการจัดการทีย่ึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 

• คุณธรรม 
• ความรู้ 
 

 

• พอประมาณ 

• มีเหตุผล 

• ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

 

 

 

 

• สมดุลและ 
• พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

วฒันธรรม 

 

วตัถุ 
 

สังคม 

 

Process 

 

Output/ 

Outcome 

 

Input 
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  การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง การด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ
งบประมาณการศึกษา การจัดสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพื่อท่ีท้ายท่ีสุดแล้วเกิดกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ 
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อผลให้เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเยาวชน ให้มีจิตส านึกและ
อุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) เพื่อจะได้สามารถด ารงตน และด าเนิน
ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จุดเริ่มต้นของการ
ขับเคล่ือน เนื่องมาจากกระแสพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีปวงชนชาวไทยได้เริ่มรับรู้และ
เรียนรู้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความตอนหนึ่งว่า 
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุก
ประเทศมีความคิด ‘อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ’ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า 
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท า
อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล...”  จึงเป็นท่ีมาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตท่ีทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท่ีสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  จึงเป็นท่ีมาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด
หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตท่ีทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และ
ทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เริ่มมาจากหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้น้อมน าเนื้อหาเกี่ยวกับ “หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ตาม      
ค านิยามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เข้าสู่หลักสูตร โดยระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ก าหนดให้นักเรียนทุกระดับช้ัน 
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว จะต้องเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างแพร่หลายในโรงเรียนท่ัวไป  แต่ก็พบว่ายังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ไม่
ถูกต้องชัดเจน เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตาม
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หลักสูตรท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว มักมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน หรือ
กิจกรรมการออมทรัพย์ เป็นส่วนมาก แต่ยังไม่ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการประพฤติตน และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดในหลักสูตรการศึกษามุ่งหวังให้เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2549 คณะท างานขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ร่วมมือ
กับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูท่ีสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ และระดับช้ันต่าง 
ๆ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษา โดยมีคณะผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร และครูจากท่ัวประเทศร่วมกันท างาน จนได้กรอบเนื้อหา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ของแต่ละช่วงช้ัน และตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกระดับช้ัน และทุกสาระการเรียนรู้ โดย
เผยแพร่ไปท่ัวประเทศเมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและ
คุณภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร คือ “การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (Character) หรือจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การ
ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร พ.ศ. 2551 จึงเป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะ
อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 ประเภทโรงเรียนพอเพียง 
  1. สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
  2. สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (สปล.) 
  3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

  สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
  สถานศึกษาพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาท่ีน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School 
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Approach) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการท างานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ  คณะกรรมการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาค
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จึงได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการ
พัฒนาและขยายผลให้มี “สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่ต่ ากว่า 800 แห่ง
ท่ัวประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2552 และสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
สถานศึกษาภายในปี พ.ศ. 2554 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างต้น คณะท างาน
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาส่ือเรียนรู้ต่าง ๆ และ
วิทยากรขับเคล่ือนขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน และพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
“สถานศึกษาพอเพียง” ส าหรับผู้ประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีสถานศึกษาในการก ากับดูแล 
เพื่อให้การขับเคล่ือนสถานศึกษาพอเพียงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนในระยะแรก  โดยมีสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็นสถาน
พอเพียง 1,261 แห่ง จากทุกสังกัด ในปี พ.ศ. 2552 ต่อมา สพฐ.ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนเพื่อ
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง โดยก าหนดเป้าหมายให้มีสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด สพฐ. ไม่น้อย
กว่า 9,999 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งก็ได้เกินเป้าหมาย คือ มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 13,837 แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดก็ได้
ด าเนินการขยายผลเช่นเดียวกับ สพฐ. อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงจากทุก
สั ง กั ด ท่ั ว ป ระ เท ศ  ต้ั ง แ ต่ ปี  พ .ศ . 2550 – 2559 จ าน ว น  23,796 แ ห่ ง  ต าม ป ระ ก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ ( มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560 ) 

  สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) 
  สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ หมายถึง สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลท่ี
ได้รับการคัดเลือกเป้น “รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
ระดับประเทศ” ประกาศโดยศูนย์สถานศึกพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สถานศึกษาท่ีได้รับประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงกว่ า 
20,000 แห่งท่ัวประเทศ และมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และการ
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จัดการศึกษาท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานสถานศึกษา
พอเพียงอื่น ๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกว้างได้ ยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการ
ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วโดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฎภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
หลักปรัชญาของปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีความประสงค์จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพท่ีจะเป็นพี่เล้ียงขยายผล
ไปสู่แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ด้วยการ
เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานเกี่ยวการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรท่ี
สามารถเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือนักเรียนแกนน า เป็นพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษาอื่น 
ๆ ท่ีสนใจได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ว่าสามารถเป็นพี่เล้ียงช่วยพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเหล่านี้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ และ
ด าเนินการโดยเน้นความสมัครใจ การถอดบทเรียนการสร้างเครือข่าย ผ่านตลาดนัดวิชาการเพื่อให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนเมื่อได้มีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือ
กับเครือข่ายขับเคล่ือนฯ หลายหน่วยงานพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอน วิธีการประเมิน ตลอดจน
พัฒนาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ ท าให้ในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงท่ีผ่านการ
ประเมินเป็น ศรร. ท้ังส้ิน 205 แห่ง จากทุกสังกัดกระจายอยู่ท่ัวประเทศ   

 เป้าหมายของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นภาพความส าเร็จ 
  สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นักเรียนมีความรู้ ทักษะปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่อย่างพอเพียง” 
  ผู้ปกครองด าเนินชีวิตและชุมชนมีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) เสนอแนวทางการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
    1. มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เห็นประโยชน์และตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม และพัฒนาสังคม 
   2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 1) มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เช่น การเกษตร 
การผลิต และจ าหน่ายสินค้า การด าเนินธุรกิจ การใช้จ่าย และการออม ฯลฯ  2) ใช้และพัฒนา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 3) สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
      3. ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) ปฏิบัติ
ตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนท่ีมีอยู่  2) ปฏิบัติตนอย่างมี
เหตุผล ปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ  3) มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  4) มีความรอบรู้ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 5) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มี
สติ ปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง แบ่งปัน เอื้ออาทร รับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
      จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ พบว่า สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใช้ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
บริบทหรือภูมิสังคมของแต่ละแห่งท่ีแตกต่างกันไป โดยจัดท าในรูปของโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งสถานศึกษาน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมมา
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อธิบายประกอบการด าเนินงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
   1. โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ หลักสูตร
การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการน าเนื้อหา/ สาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาและอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ โครงการค่ายธรรมพัฒนา เป็นการน าหลักของพุทธ
ศาสนามาเป็นหลักในการก าหนดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการ
นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน 
   3. โครงการธนาคาร/ สหกรณ์โรงเรียน/ โครงการออมทรัพย์ เป็นการมุ่งส่งเสริมให้มี
การออมและการช่วยเหลือแบ่งปันโดยให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง มีครูคอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ 
   4. โครงการเกษตรครบวงจร/ ทฤษฎีใหม่ เป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้นักเรียนมีรายได้ มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
   5. โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย/ โครงการ “บวร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เป็นสถานท่ีเผยแพร่และให้บริการแก่ชุมชน 
   6. โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา/ โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริบทภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น สวยงาม และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

  3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของคณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน               
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ 
   คณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550: 3) ได้วางแผนการจัดการศึกษาตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ ดังนี้ 
   เป้าหมาย คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่า
ทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผยแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม 
และเห็นค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
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   การจัดการ ด าเนินการให้ได้ใน 4 ส่วน คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา การ
พัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   2. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ดังแผนภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แผนภาพท่ี 2.4 แสดงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการท างานบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
ที่มา: ปรียานุช พิบูลสราวุธ.2550: 3 
   3. การจัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาควรจะมีการจัดระบบบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   3.1 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารให้สอดคล้องหรือ
รองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้นกันท่ีพร้อมการเปล่ียนแปลง 
   3.2 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุง เพิ่มเติมหรือ
จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารจัดการและบริการ กลุ่มจัดการศึกษา 

แผนกธุรการ 

แผนกการเงิน 

แผนกบุคคล 

แผนกสถานที่ 

เรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้ 
และฝึกทักษะ 

จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทาง ศกพ. - มาตรฐานการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
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   4. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ควรจัดให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้ 
   4.1 จัดอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเน้นถึงความร่มรื่น ประโยชน์ใช้สอย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
   4.2 ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 
เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิว การรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ 
   4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา การท าความดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ 
   4.4 ส่งเสริมแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดประกวดในรูปแบบต่าง ๆ การหาความรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีอื่น ๆ 
   4.5 ส่งเสริมการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
   4.6 จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   6. การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการจัดการศึกษาในขั้นตอนท่ีส าคัญทุกขั้นตอน คือ 1) ร่วมก าหนด
นโยบายและวางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดสภาพและบรรยากาศในสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีบ้าน และสถานท่ีอื่น ๆ  และ 5) ร่วม
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   7. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้ 
   7.1 ติดตามประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยพิจารณาจาก 1) 
ผลการทอสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน 3) การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และ 4) ผลการประเมินโดยผู้ประเมิน
ภายนอกหรือมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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   7.2 ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินกิจกรรมในกระบวนการ 
ขั้นตอน และกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริการจัดการ การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
   7.3 จัดให้มีระบบการรายงานการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ท้ังการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานต่อต้นสังกัดตามล าดับ จากแนวทางจัด
การศึกษาตามประเด็นดังกล่าว ฯ เขียนเป็นภาพเชิงระบบท่ีแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ดัง
แผนภาพท่ี 2.5 
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แผนภาพท่ี 2.5  แสดงความเช่ือมโยงของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 

การพัฒนาหลักสตูร 
   พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณา
การเน้ือหาสาระของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงไว้ ในหลักสู ตรสถาน 
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนโดย 
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์การ 
  จัดการการเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา 
  ในชีวิตประจ าวัน 
- เน้นกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติจริง 
  ในชีวิตประจ าวัน 
- วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ  
  กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
คุณลักษณะของผู้เรียน  
อันพึงประสงค์ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีความรู้ความเข้าใจและ 
  ตระหนักในความส าคัญ 
  ของการด าเนินชีวิตตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน 
  ในการด าเนินชีวิตตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิต 
  ตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดระบบบริหารจัดการ 
   จัดระบบบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ปรับโครงสร้างและกระบวน  
  การบริหารให้สอดคล้องกับ 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- ก าหนดนโยบายแผนงาน 
  โครงการ ปรับแผนกลยุทธ์ 
  และแผนปฏิบัติการ 
- พัฒนาบุคลากรด้านความรู้  
  ความเข้าใจและการปฏิบัติ 
  ตนตามหลักปรัชญา ฯ 
- จัดระบบการนิเทศการศึกษา 
  ภายในสถานศึกษา 

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา 
   จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 
- จัดอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้ร่มร่ืนเป็น 
  แหล่งเรียนรู้ สะท้อนการอนุรักษ์สืบสาน 
  ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม 
- ส่งเสริมการแสวงหา และเผยแพร่ความรู้ 
  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบออย่างของ 
  บุคลากร 
- จัดโครงการส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิตตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องนักเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบผลงาน การปฏิบัติ 
  กรรม การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
- ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินงานแต่ละด้าน 
- รายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน  
  และการรายงานต่อหน่วยต้นสังกัด 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการด าเนินการของสถานศึกษาทุกด้าน 
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ท่ีมา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550 
  5. การพัฒนาครู ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ 
ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียงของตนเองและ
ครอบครัวได้และท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิต ดังแผนภาพท่ี 2.6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2.6  แสดงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ปรียานุช  พิบูลสราวุธ : 2550 
             6. การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 
    6.1 การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
    6.2 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
  7. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยการบูรณาการและบูรณาการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิดทักษะใน 
4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย การมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน การปฏิบัติตน และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจของผู้เรียน 
  
 

คุณธรรมน าความรู ้

การบริหารสถานศึกษา 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) 
- สร้างหน่วยการเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- จัดท าสื่อ 

- จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 

- เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแนะแนว กิจกรรมผู้เรียน 

- การให้บริการ 

- แนะแนว 

- ระบบดูแล 

   ช่วยเหลือ 

   นักเรียน 

- ลส.-นน.,  
   ยุวกาชาด,  
   รด., ผู้
บ าเพ็ญ 

   ประโยชน์ 

- โครงงาน 

- ชุมนุม 

- ชมรม 

- ค่ายอาสา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.5 หลักการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง   
  หลักการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงจากคู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560) 
มีสาระส าคัญดังนี้ 
  หลักการและวัตถุประสงค ์
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 40 ปีดังพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส นับต้ังแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ท่ีได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้และมีความสุข โดยใช้หลักความพอประมาณ 
การมีเหตุผล การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว ท่ี ดี และได้ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุลและก้าวหน้าไปอย่างเป็น  ขั้นเป็นตอน ถูกต้องตามหลักวิชา โดยมี
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระท าซึ่งสามารถน าไป บูรณาการใช้ในทุกมิติของชีวิต ทุก
ภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา เพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขและเจริญก้าวหน้า
ไปพร้อมกับความสมดุลและยั่งยืน 
  มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ศสพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของ
ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียงให้ สามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ขับเคล่ือน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเช่ือมโยงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ท่ี
จะบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
  รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ เกิดขึ้นเพื่อช่วย
ขับเคล่ือน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และช่วย
สนับสนุนให้เกิดการขยาย ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สถานศึกษาท่ีได้รับการประกาศเป็น
สถานศึกษาพอเพียงกว่า 20,000 แห่ง ท่ัวประเทศ และมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและการจัดการศึกษาท่ี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาพอเพียงอื่น ๆ รวมถึงชุมชน และสังคมในวงกว้างได้ยกระดับคุณภาพ
ไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการ
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น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏภาพ  ความส าเร็จของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้
อย่าง สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
  ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวังท่ีจะส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงได้มี
การพัฒนา คุณภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ต่อไป เพื่อเป็น แบบอย่างการน าผลงานไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการคัดกรอง
และคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศขึ้น 

4. หลักการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา  
 การบริหารการศึกษาเป็นการรวมค าว่า “การบริหาร” และ “การบริหารการศึกษา” เข้าด้วยกันซึ่ง
ท้ังสองค ามีความหมายดังต่อไปนี้  
  4.1 ความหมายของการบริหาร 
   จากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ การบริหาร มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 2) ให้ความหมาย การบริหาร คือ การท าให้คนต้ังแต่
สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  
   จอมพงค์ มงคลวนิช (2555 : 22 ) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
   สัมมา รธนิธย์ (2556 : 37 – 38) กล่าวว่าการบริหารมีความส าคัญ เนื่องจากการ
บริหาร เป็น กระบวนการ หรือกลไกลการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานการร่วมแรงและความต้ังใจของกลุ่มบุคคลทุก
คนในองค์กร โดยมีจุดหมายเด่ียวกัน คือ ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์ท่ีเป็นสัตว์สังคม ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาด
ต่าง ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันจะเป็นไปด้วย 
ความราบรื่นและยังเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มหรือสังคมจ าเป็นต้องมีการจัดระบบระเบียบและ
ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารท่ีมีคุณภาพเพื่อน าพาองค์กรหรือ
สถาบันให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน 
   สมาน อัศวภูมิ (2551 : 80) กล่าวว่า การบริหารเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการระดม
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และกระบวนการแลกิจกรรมในทางการบริหารต่าง ๆ สามารถใช้
ในการบริหารงานได้ในทุกระบบองค์การ 
   วรพจน์ พรหมสัตยพรต (2545 : 67) ได้ให้ความหมายของไว้ 2 ประเด็นได้แก่ การ
บริหาร ( Administration ) เป็นการจัดการ ( Management ) อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัย
ความร่วมมือของบุคคลอื่น  
   จากความหมายของการบริหารตามท่ีกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การบริหารเป็น
กระบวนการและกลไกลในการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ความหมายการบริหารการศึกษา 
   นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไว้หลายประการดังนี้ 
   ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552:32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพ
ของสังคมตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
   สมเดช  สาวันดี (2553:32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์ในการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   จากความหมายของการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กระบวนการในการใช้ศาสตร์และศิลป์ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ี
บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารร่วมกันในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
  4.3 หน้าท่ีและกระบวนการในการบริหาร  
   จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ได้แก่ ธีระ รุญเจริญ (2550) ทริปโป (Flippo 
1971: 417) กูลิกและเออร์วิกส์ (Gulick and Urwick 1973: 13) โฮลน์ (Holt 1990: 7-10)  คูลน์
และเวย์ริช (Koontz and Weihrich (1990: 22-24) รอบบินส์และสตาร์ท-โคท์ส (Robbins and 
Stuart-Kotze 1990: 22-23) บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin 1991: 6-9) สโตนเนอร์ 
(Stoner and Freeman 1992: 8-9) รอบบินส์และมูเกอร์จิ (Robbins and Mukerji 1994: 7-8) 
ลูนสเบร์กและออร์สติน (Lunenburg and Ornstein 1996: 490) รอบบินส์และคูวท์เตอร์ (Robbins 
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and Coulter 1996: 9-10) กิบสันและคณะ (Gibson and other 1997: 15-17) แบทแมนและ
สเนล (Bateman and Snell 1999: 6-8) และดูบริน (DuBrin 2000: 12-13) พบว่า มีความแตกต่าง
กันบ้างในการจัดกลุ่มภารกิจอย่างไรตามเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในรายละเอียดมีความสอดคล้อง
กัน โดยกลุ่มภารกิจและกระบวนการบริหารจะครอบคลุมใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 
   1. การวางแผน ซึ่งเป็นการค้นหาและก าหนดวิธีการท างานในอนาคต เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือองค์การมากท่ีสุด โดยแสดงให้เห็นว่าจะมีการท าอะไร ท่ีไหน เมื่อใด ให้ใครท า ท า
อย่างไร ตลอดจนให้รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. การจัดองค์การ ซึ่งหมายถึง การจ าแนกแยกแยะงานท่ีจ าเป็น การจัดกลุ่มงานให้
เหมาะกับทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมายงาน การมอบหน้าท่ี และการจัดการความสัมพันธ์
ของงานและอ านาจ 
   3. การจัดบุคลากร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน 
   4. การอ านวยการ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโดยตรงท่ีต้องใช้ความสามารถชักจูง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด จนกระท่ังองค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ 
   5. การควบคุม หมายถึง ความพยายามบังคับให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติไป
ตามแผนท่ีก าหนด โดยมีการวัดและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

5. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องคือ ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระบวนการบริหาร งานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ดังนี้ 
   ศิลป์ชัย  อ่วงตระกูล (2552:8) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การด าเนินงานร่วมกับกลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่
สมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 
   ณัฐรฎา พวงธรรม(2553:14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
กระบวนการบริหาร พัฒนา และปรับปรุงวิธีบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อน าพาสถานศึกษาสู่
ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่ไปกับการสอดแทรกคุณธรรมแก่
นักเรียนเพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีคุณภาพในสังคม 
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   สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการบริหาร พัฒนา 
และปรับปรุงวิธีด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนใน
ท้องถิ่น เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพและ
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนคือสมาชิกในสังคมให้มีคุณภาพเกิดความเจริญก้าวหน้าท้ังทางด้าน
ความรู้ ความคิด คุณธรรมควบคู่ไปกับการกระท า  
  5.2 งานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐาน กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบ
สาระส าคัญและขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน คือ 
งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารท่ัวไป ในงาน
บริหารท่ัวไปนั้นได้รวมเอางานธุรการ งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน งานกิจการนักเรียน และงาน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ไว้ด้วยกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 9) 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้ คือ 
   5.2.1 การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของโรงเรียน  การบริหารงานวิชาการ
เป็นภารกิจส าคัญท่ีสุดของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าท่ีจัด
การศึกษา  แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิชาการ โดยก าหนดในพระราชพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
จัดการประเมินผู้เรียน จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ได้แก่ การจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม รวมท้ัง อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดตามความจ าเป็นเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
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บังคับ  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าท่ีท่ีก าหนดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบท่ีก าหนด รวมท้ัง การมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะส าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงาน
วิชาการให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2.2 การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานงบประมาณหมายถึงการควบคุม
งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน จากการปฏิรูประบบการบริหารงาน
ภาครัฐ น ามาสู่การปรับกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐใหม่ภายใต้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (RBM: Result–based Budgeting) ซึ่งเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือผลงานหลัก 
โดยใช้ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวช้ีวัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินจะช้ีวัดถึงความคุ้มค่าในการท างานให้แสดงผลงานต่อสาธารณะและเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น คุ้มค่าเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน อันเป็นการสร้างศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ ส่วนแนวทางการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั้น หน่วยงาน
ต้องพัฒนาการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การ
ก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ) การบริหารทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 6) การบริหาร
ทรัพย์สิน และ 7) การตรวจสอบภายใน  แนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อให้ได้ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการมีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน  การบริหารงานงบประมาณเป็นการบริหารทรัพยากรการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.2.3 การบริหารงานบุคคล   บุคคลหรือบุคลากร ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรการ
บริหาร 4 อย่าง นั่น คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์  (materials) และการจัดการ 
(management) ซึ่งทรัพยากรบุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหาร แนวทางการ
บริหารงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ก าหนดไว้
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ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การบริหาร
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การประสานการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน และพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ สภาการศึกษา รวมทั้งงาน
อื่นท่ีกระทรวงมอบหมาย การด าเนินงานตามท่ีได้รับจากการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ก าหนด
ไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 การบริหารงานบุคคลจึงถือ
เป็นภารกิจท่ีส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา มีการด าเนินการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมาย
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ และมี
จิตส านักในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้ส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
   5.2.4 การบริหารท่ัวไป เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การบริการ
ให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา 
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบของการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้ส่งเสริม
ให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งหน้าผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนว
ทางการบริหารท่ัวไป กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ 
การร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน การบริหารและจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารท่ัวไปตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ การเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง เปิดเผยต่อ
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สาธารณชน การให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา การอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด การปฏิบั ติงานอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอื่นท่ีกระทรวง
มอบหมาย  การบริหารท่ัวไปเป็นการบริหารงานท่ีสนับสนุนงานอื่น ๆ จึงเป็นภารกิจท่ีผู้บริหารให้
ความส าคัญ เพราะท าให้สามารถด าเนินการบริหารด้านอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันและบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี     
   การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนอกจากจะ 
ด าเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการด าเนินการตามหลักบริหาร 
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (พาทิพย์ ชมค า 2552: 
11 -13) 
      5.3.1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกต้อง เป็นธรรม การก าหนดกฎ
กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรม ของสมาชิก  
    5.3.2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ  
   5.3.3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
   5.3.4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอ
ความ คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวน 
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรือ อื่น ๆ  
   5.3.5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกใน
ความ รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
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   5.3.6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่าง คุ้มค่า 
สร้างสรรค์ สิน ค้าและบริการท่ีมี คุณภาพสามารถแข่งขั น ได้ ใน เวที โลกและรักษาพั ฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยัง่ยืน 

6. ประวัติโรงเรียนบ้านเมืองคอง 
  โรงเรียนบ้านเมืองคอง ต้ังอยู่ เลขท่ี 134  หมู่ ท่ี 4  ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มแรกอาศัยอยู่บ้านนายทา ว่างเวง เปิดท าการสอนช่ัวคราว  ต่อมานายสิงห์แก้ว  
ศรีปัญญา ครูใหญ่ พร้อมกับนายสุข ตาสว่าง  ได้จองท่ีดินพื้นท่ี 2 ไร่ 3 งาน  และได้จัดสร้างอาคาร
เรียนช่ัวคราวขึ้นเมื่อวันท่ี  1 พฤษภาคม 2471  และทางอ าเภอเชียงดาวได้แต่งต้ังนายประสิทธิ์  ศรี
จันทร์แปง  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และมีครูหนึ่งคน 
  ปี พ.ศ. 2484 ได้แต่งต้ัง นายสนอง  หน่อค้า มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่พร้อมครูอีก 2 คน
ได้มีการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2501 นายสุคนธา ศึกษาธิการอ าเภอเชียงดาวมาตรวจ
เย่ียมโรงเรียนได้แนะน าให้ซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ
จนซ่อมแซมเสร็จ ต่อมาอาคารเรียนได้ช ารุดไม่สามารถท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ นายชู
ชาติ  ไชยวุฒิ ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 80,000 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ง ไม้ มีคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนร่วม
ด าเนินการก่อสร้างด้วย การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   30 ธันวาคม 2512 ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับ
งบประมาณจากสภาต าบลเป็นจ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เพื่อต่อเติมห้องเรียนอีก
ห้องหนึ่งโดยสภาต าบลเป็นผู้ด าเนินด าเนินการก่อสร้างเอง 
  ในปี พ.ศ. 2521 ได้จัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
จ านวนเงิน 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ง 
ไม้  ขนาด 4 ห้องเรียน โดยนายทองค า วิลัยเลิศ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้างได้เสร็จเมื่อ  วันท่ี 
10 มีนาคม 2522 และเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา และในปีเดียวกันนั้น 
ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวน 150,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ ขนาด 3 ห้อง 
  ในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงเรียนได้ขอรื้ออาคารเรียนแบบ ป.1ง ไม้ เนื่องจากช ารุดทรุดโทรม
มาก และของบประมาณใหม่เพื่อสร้างอาคารเรียนโดยมี นายเสถียร ธะนันต์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่  ทางส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติ ให้รื้อถอน และท่ีเหลือได้น าไปสร้าง
บ้านพักนักการ  ภารโรง บ้านพักครูและอาคารเด็กเล็ก ได้งบประมาณ 2,280,000 บาท เพื่อสร้าง
อาคาร ส.ป.ช. 105/29 ขนาด 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน แล้วได้เปิด เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นปีแรก 
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  ในปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลเป็นจ านวนเงิน  128,000 
บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน )  
  ในปี พ.ศ. 2540  นายกษิดิษ   สล่าปัน อาจารย์ 1 ระดับ 5 ได้รับแต่งต้ังให้รักษาการใน
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเสถียร ธะนันต์ ท่ีย้ายไป 
  ในปี พ.ศ. 2541 นายธีระวัฒน์  แสงปราช ได้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ย้าย ไป
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนทุ่งข้าวพวง  สปอ. เชียงดาว เมื่อ ปี พ.ศ. 2543  
  ในปี   พ.ศ. 2543 นายบุญช่วย อุดชา อาจารย์ใหญ่ โรงเรียน บ้านแม่แดดน้อย สปอ.    
แม่แจ่ม ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน เมื่อ วันท่ี 1 มีนาคม2543 
  ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้ขอสร้างบ้านพักขึ้นใหม่ แทนหลังเก่าท่ีทรุดโทรมโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสมาคมกอล์ฟไทยในนครรัฐชิคาโก  เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) โดยสร้างบ้านพักช้ันเดียว 5 ห้อง แบบสร้างเอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
ผู้อนุมัติการก่อสร้างบ้านพักครู 
  ในปี   พ.ศ. 2549    โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนช้ันท่ีสอง อาคารแบบ ส.ป.ช. 105/29  
ติดบันได 1 ห้อง ให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โดย
ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนเงิน 329,100 บาท (สาม
แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยบริษัทลอกซ์เล่ย์ จ ากัด มหาชน เป็นผู้สอบราคาได้ และ
ด าเนินการติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจนเสร็จ 
  ในปี   พ.ศ. 2550 นายบุญช่วย อุดชา ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 โดยนายสมบูรณ์  กันทะวงศ์ ครู อันดับ คศ. 2 ได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
  วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นายจ ารัส เช้ือสาย ครูอันดับ คศ. 2 โรงเรียนไชยปราการ 
ผู้สอบได้ตามบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองคอง จนถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
  วันท่ี  25  พฤศจิกายน 2552  นางสาววิภาดา วิระกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่า
เกี๊ยะ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง และเมื่อวันท่ี  16 มีนาคม 2552 ได้
ย้ายไปด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 
  วันท่ี 16 มีนาคม 2552 นายธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ์ อ านวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน



55 

 

บ้านเมืองคอง และต่อมา ในวันท่ี 10 เมษายน 2552 นายธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ์ได้รับค าส่ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง จนถึงปัจจุบัน 
  วันท่ี 23  ตุลาคม  2552 โรงเรียนได้บริจาคห้องน้ าห้องส้วมโดยก่อสร้างให้ส าเร็จจนใช้
การได้จาก คุณสมปรารถนา แซ่ต่ัน คุณวาสนา อาเบะ และจาก ผอ.ธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ์ คิด
เป็นเงินมูลค่าท้ังส้ิน 150,000 บาท  
  ในปีงบประมาณ 2553 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโดยรอบโรงเรียนปรับปรุง
สนามหน้าเสาธงโรงเรียน  โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนและได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน และโรงเรียนได้รับงบแปรญัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 วงเงิน 150,000 บาท   เดือน กันยายน 2553 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหก
เหล่ียม บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์เป็นศาลาท่ีมั่นคงถาวร 
 วิสัยทัศน์               

โรงเรียนบ้านเมืองคอง มุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมน าความรู้                     
รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 
  1. ให้บริการจัดการศึกษาโดยให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตบริการอย่างเสมอภาค 

 2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
 3. พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อการ

ส่ือสาร 
 4. พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 5. พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของ

นักเรียน 
 6. พัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่ง เสริม

ความสามารถด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. พัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 เป้าประสงค ์     
 1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษาเพื่อการส่ือสาร 



56 

 

 3. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

 4. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตของนักเรียน 

 5 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมความสามารถด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
 7. โรงเรียน บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของทุก     

ภาคส่วน 
 จุดเน้น ของโรงเรียน 
   ด้านผู้เรียน 

 1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานการศึกษา 
  1.1 นักเรียนจบช้ัน ป.1 สามารถอ่านออกเขียนได้  
  1.2 นักเรียนช้ัน ป.6 ช้ัน ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ   

(O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้น  
  1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักเรียน 
  1.4 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมความสามารถด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการสอน การวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มสาระ และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน โดย

เฉพาะงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
  ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต 
  ค าขวัญของโรงเรียน : มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   พัฒนาคุณธรรม 
  ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน :  ตราส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน                                                                                
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  สีประจ าโรงเรียน  : สีฟ้า  - สีขาว 
  สีขาว  หมายถึง คุณธรรม  จริยธรรมท่ีแสดงถึง 
  ความบริสุทธิ์ ความดีงาม  

  อักษรของโรงเรียน :     ม.ค. 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน :     ต้นอินทนิล 
  อัตลักษณ์    :     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
  เอกลักษณ์   :     มารยาทงาม 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
ไทย จากแนวปรัชญาสู่การน าไปปฏิบั ติจริง พบว่า จากการใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) จะสามารถช้ีให้เห็นว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีความสมบูรณ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วนท่ีจะใช้ในการ
อธิบายปัญหาการพัฒนาประเทศ ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พร้อมท้ังมีพลังในการ
อธิบายได้ดีกว่าแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตก ท้ังยังสามารถน าไปบูรณาการใช้ได้ท้ังในประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาประเทศท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาการเมือง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุมีท้ังส้ิน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ คือ การต้อง “เลือก” ระหว่าง ความพอเพียง
พอประมาณกับการแข่งขัน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการจัดการ คือ การต้อง 
“จัดการ” การด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีแบบแผน ด้วยเหตุด้วยผล โดยอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาท่ี
ถูกต้อง กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ คือ การต้อง “มี” คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเพียรพยายาม ความอดทน บนพื้นฐานความมีสติและปัญญาของประชาชนทุกระดับ นักทฤษฎี 
นักธุรกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  สุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคธุรกิจ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
กิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจไทยหลาย ๆ แห่ง จากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ ธุรกิจขนาด
กลางและย่อม 296 แห่งจากอุตสาหกรรมหลัก 6 กลุ่มของประเทศชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท บ้านอนุรักษ์
กระดาษสา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ บริษัทแพรนด้า จิวเวลล่ี จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทรเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยท่ีท้ังหมดได้ผ่าวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 มาได้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจะรักษาสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร และสามารถยืนหยัดท่ามกลางความยากล าบากทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่า องค์กรธุรกิจไทยเหล่านี้  มีแนวทางในการด าเนิน
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กิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกันซึ่งสวนทางกับแนวทางในการด าเนินธุรกิจกระแสหลัก แนวทางเหล่านี้ยัง
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 1) มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่
มุ่งหวังเพียงแต่การสร้างก าไรสูงสุดในระยะส้ัน 2) ตระหนักในคุณค่าของพนักงานอย่างจริงใจ และมี
การปลดพนักงานในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 3) มีความรับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจท่ีหลากหลาย รวมถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแสดงให้เห็น
ประจักษ์ทางกิจกรรมทางธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ และ 4) พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และขบวนการใน
การด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจท่ีมีความ
ยั่งยืน 28 องค์กรแห่งโลกตะวัตตก (เช่น BMW HSBC และ Nordstrom) ว่าสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า แนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรท่ีมีความยั่งยืน
แห่งโลกตะวันตกเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจไทยดังกล่าว
ข้างต้น  
  อรรถพล อนันตวรสกุล (2552) ได้สังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน  ผลการวิจัย 
พบว่ารูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาท่ีมีการจัดด าเนินการอยู่ใน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการบูรณาการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษา 

ท้ังนี้การบูรณาการในการจัดเรียนการสอนพบท้ังในขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ในด้านการน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ท าโดยการ
สังเคราะห์บทเรียนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ของ แครทวอล พระพรหมคุณาภรณ์ และ 
สุมน อมรวิวัฒน์ สรุปได้เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นท่ี 1 การเผชิญ
สถานการณ์ใหม่ ขั้นท่ี 2 การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 3 ขั้นการแก้ปัญหา
จนเกิดการตระหนักในคุณค่า ขั้นท่ี 4 การถอดบทเรียนด้วยหลักคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และขั้นท่ี 5 
การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย 
  จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2553) ได้สังเคราะห์บทเรียนและน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพสรุปผลการวิจัยรูปแบบประกอบ ด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย นโยบาย วิชาการ 
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งบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การติดตามขยายผล 4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
2) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ส่ิงท่ีควรด าเนินการคือ 1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรท้ังผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 4) ทบทวนหรือปรับปรุง
โครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ 5) จัดท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 6) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7) 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8) เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 9 ) จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล และ 10) ให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน 
  ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์(2555) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อความส าเร็จการบูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 30   เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และเพื่อประเมินความสอดคล้องในการหาค่าความเหมาะสมและค่าความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
การด าเนินงานแบ่งเป็น3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ด าเนินการ
โดยวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก และกรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
ขั้นตอนท่ี2วิเคราะห์ยุทธศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ด าเนินการโดยวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกตและจด
บันทึก (Observation and Fieid-Note) สรุปข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้ให้
ข้อมูลคือผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 3 ประเมิน
ความสอดคล้องในการหาค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยใช้เกณฑ์คะแนนแปรความหมายเป็น 5 
ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด ด าเนินการโดย 1) ตรวจสอบและประเมินความ
สอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน 2) น าเสนอยุทธศาสตร์โดยจัดประชุมวิทยวิพากษ์ (Public 
Hearing) และประเมินความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 23 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า บริบทท่ี
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เกี่ยวข้องและส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารงานมี 8  ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1)ด้าน
การบริหารระดับปฐมวัย  2) ด้านการจัดระบบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาทีมงาน 4) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5)ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 6)ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 7)ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ8)ด้านการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา   
  จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์บทเรียนการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถ
เป็นแบบอย่างได้พบว่า 1.1 งานบริหารวิชาการ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตน
อย่างมีสติปัญญาและยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนแบ่งปัน 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในช้ันเรียนตามความรู้ ความสนใจ 
และศักยภาพของแต่ละคน และยังมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่น และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.2 งาน
บริหารงบประมาณ มีการจัดท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการท่ี
แท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ี
ชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีคว าม
ซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  1.3 งานบริหารบุคคล มีการวางแผน
อัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความจ าเป็น  ตลอดจนมีความ
ยุติธรรมในการขอเล่ือนขั้นและเล่ือนต าแหน่ง รวมท้ัง มีความเสมอภาคในการได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 1.4 งานบริหารท่ัวไป มีการใช้อาคารสถานท่ีอย่างประหยัด คุ้มค่า ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล 
และพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วน
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รับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมท้ัง มีความเอื้อเฟื้อบริการอาคารสถานท่ีแก่ชุมชนในการจัดท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 2 ) การน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูร
ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบ
เป็น “โรงเรียนของพ่อ” โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม สู่การบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4 งานคือ งานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนรายวิชา 4) การประกันคุณภาพ
และมาตรฐานภายในสถานศึกษา 5) การพัฒนาการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 8) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารบัญชี 5) กาบริหารพัสดุและสินทรัพย์  งานบริหารบุคคล 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  2) การพัฒนาบุคลากร งานบริหาร
ท่ัวไป ประกอบด้วย 1) อาคารสถานท่ี 2) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 3) ชุมชนสัมพันธ์  
  จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ถึงรากฐานส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีการวัดผลและประเมินผลตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการก าหนดเครื่องมือวัด วิธีการ และเกณฑ์การประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมสูงขึ้น 2) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 2.1) การ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างกลมกลืน ยึดหลักความมีเหตุผล และความพอประมาณ 2.2 ) กิจกรรมส่งเสริมการ
ประหยัดและอดออม มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู และนักเรียน 
รวมท้ังขยายผลไปสู่ชุมชนด้วย  2.3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตอาสาและการด าเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 2.4) กิจกรรมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีการด าเนินการท่ีได้ผลเป็นอย่างดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ส่วนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
องค์ประกอบและเงื่อนไข 2 ประการพบว่า  
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  ความพอประมาณ ครูส่วนใหญ่ได้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาท่ี
สอนท่ีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา การจัดงบประมาณ
มีความเหมาะสมกับโครงงาน การจัดแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ  มีการ
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามอัตภาพ  
  ความมีเหตุผล พบว่า ครูสอนโดยน าแนวคิดและแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและมีเหตุมี
ผล  
  ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี พบว่า มีการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันความเส่ียงและความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย การประหยัดพลังงาน การ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
มีกิจกรรมเพื่อการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย 
  เงื่อนไขความรู้ พบว่า ครูและผู้เรียนเกิดความรู้ ตามแนวคิดและการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การจัดท าโครงงาน 
และเกิดการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
น าไปประกอบอาชีพ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  
  เงื่อนไขคุณธรรม พบว่า ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ภายในโรงเรียนและชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดศรัทธาและส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ และนักบริหารการศึกษา ผู้วิจัยสรุปแนวคิดตามทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า การขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบแนวความคิดของการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 2.7 
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แผนภาพท่ี 2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ความพอประมาณ 

2.  ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 

4. เงื่อนไขความรู้ 
5. เงื่อนไขคุณธรรม 

การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
1. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
2. ด้านหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
3. ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา  
5. ด้านผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็จ 

 

 
 
 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ่




