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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช

ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า  30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถพัฒนาที่เน้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว อาจเกิดปัญหาได้จึงทรงเน้นการมี
พอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้วจึง
สร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ถ้าจะใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์อธิบายความหมายก็คือ 
แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานก่อน คือท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกิน  ก่อนจะเน้นการพัฒนาใน
ระดับสูงขึ้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานภาพที่ส าคัญ 2 ประการคือ 1)เป็นทิศทางส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่าน
ระบบตลาดอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของกิจกรรมทั้งหมด 2) เป็นแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ประกอบด้วย
ความพอเพียงหรือพอประมาณ คือ ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่จ าเป็นต้องกระเบียดกระเสียดจนเกิดความ
เดือดร้อน ที่ส าคัญจะต้องมีเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต (ถวัลย์ มาศจรัส, 2550: 30) 

2. ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแนะแนว

ทางการดาเนินชีวิตให้กับคนไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน โรงเรียนจนถึงระดับของ
รัฐ นามาใช้เป็นแนวทางการบริหารองค์การและพัฒนาประเทศ โดยให้อยู่ในหลักการพอประมาณ     
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มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขของความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ 

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง (2550:10-11) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาชี้ถึงแนว
การดา รงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550:37) ได้กล่าวสรุปว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการ
ด าเนินชีวิตของคนโดยการพ่ึงพาตนเอง มีความประหยัด พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน        
มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเป็นแนวทางที่คนไทยจะต้องรู้เพ่ือน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นก าลังของประเทศในอนาคต ครูจึงควรน า
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริมในโรงเรียน 

เกษม วัฒนชัย (2552:18) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็ง
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ประเวศ วะสี (2550 :5-6) ได้แสดงความคิดเห็นของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ในหนังสือ
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมแนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม ดังนี้ 

1) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
2) จิตใจพอเพียง ท าให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้ คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ       

ท าลายมาก 
3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อม ท าให้ยังชีพและท ามาหากินได้ 

เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหารได้ทั้งสิ่งแวดล้อมและได้ทั้งเงิน 
4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะท าให้สามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
6) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด ารงชีวิตของกลุ่มชนที่

สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
7) มีความม่ันคงพอเพียงไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่มีใช้ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 9) ได้ให้ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
หมายถึง ปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล และองค์กร โดย
ค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือ ไม่ประมาท ในการด าเนินชีวิต โดยใช้ความรู้ต่างๆ
อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมี คุณธรรม คือ รู้จัก
แยกแยะผิดชอบชั่วดี ละอายที่จะท าความชั่ว เกรงกลัวต่อผลจากการกระท า ที่ไม่ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือสังคม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แก่ผู้อ่ืน และชีวิต
อ่ืนๆ เห็น ความส าคัญของการร่วมมือปรองดองกันในสังคม นาไปสู่การพัฒนา และความเจริญ 
ก้าวหน้า ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลง ทางด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ ด้านสังคม/ชุมชน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
และด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ/ค่านิยมต่างๆ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงแนวคิดและ
แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง พอมีพอกิน  รู้จักพอประมาณ มี
เหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 

3. องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552:12-14) กล่าวถึงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ว่า มีหลักพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนา มาประยุกต์ใช้ได้ ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต 
เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุก
ระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3) ค่านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้ 
3.1) ความพอประมาณ หมายถึง การจะท าอะไร มีความพอดี พอเหมาะ พอควร

ต่อความจ าเป็น เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือไม่ การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็
ต้องไม่น้อยเกินไปจนขาดแคลน ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับ
พอประมาณนี้จ าเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจและต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของคุณธรรมด้วย เช่น ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อนและ          
ไม่ท าลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผล ครบวงจร บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริงตามหลักวิชาการหลักกฎหมาย         
หลักศีลธรรม 

3.2) จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเองต่อ
ผู้อื่นและส่วนรวม อย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะ ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆ 
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อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดน้อย 
และก็เช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน ด าเนินการ หรือจะท าอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัย
ความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้
ที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้ สติ ปัญญาอย่างเฉลียว
ฉลาด ในทางท่ีถูกที่ควร 

3.3) การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยย่อ คือ การที่จะท า อะไรอย่างไม่เสี่ ยง
เกินไป ไม่ประมาทคิดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเตรียม
ตนเอง เตรียมวิธีการท างาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือการท างานสามารถด าเนินไปได้ 
โดยไม่ขลุกขลัก 

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย การฝึกตนให้มีความ
รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังเพ่ือ
ประกอบการวางแผน เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็น พ้ืนฐาน จิตใจของคนในชาติ
ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ การตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์ สุจริต ใช้สติปัญญาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมในการดา เนินชีวิต และด้านการกระทา คือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทนไม่โลภ 
ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

5) แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยได้สรุปว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เป็นทั้ งแนวคิด
หลักการ และแนวทางปฏิบัติของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพ
ของตนเองและสภาวะแวดล้อม เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยอาศัยความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไป
กับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ 
ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน 
สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้ อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2552:14) 
 

รงค์ ประพันธ์พงศ์ (2550: 34) กล่าวถึงองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นทางสายกลาง หรือแบบมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักพุทธศาสนา         
ค านิยามเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะที่เป็นห่วงสอดร้อยประสานกันเพ่ือนาไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไ ม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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นอกจากคุณลักษณะ 3 ห่วงดังกล่าวแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่ ง คือ การก าหนด
เงื่อนไขไว้ 2 ประการ เพื่อการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน นั่นคือเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผนและระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ถวัลย์ มาศจรัส, 2550: 31) กล่าวถึงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า มี
หลักพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติในทางที่
ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติในทุก
ระดับ โดยเน้นทางปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3) ค านิยามความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มาก

เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4) เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 
เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานคุณธรรมน าความรู้ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

4. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ด าเนินชีวิตในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 15-17) กล่าวว่า หลักพอเพียงเป็นหลักการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางสายกลางที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่เสี่ยง 
เป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยซึ่งมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา อันเป็นค าสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นค าสอนที่ทุกคนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันกับการปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง คือ เจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล และมีความสุขตามอัตภาพ และ
พร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คนที่พัฒนาตนเองจนสามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียงจึงหมายถึง เป็นคนที่ทั้งดีและเก่ง คือมีคุณธรรมก ากับความรู้ สามารถคิดพิจารณา
แยกแยะ ถูกผิด ควรไม่ควรในการใช้ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพไปในทางที่ถูกต้องกับหลักวิชา 
สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม(ภูมิสังคม) และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีความเพียร อุตสาหะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ในด้าน
การศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการทบทวนข้อผิดพลาด/แก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเองอย่างต่อเนื่องคนที่สามารถใช้ชีวิตให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
หมายถึง คนที่สามารถบริหารจัดการชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุล ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้าน
เศรษฐกิจ (บริหารรายรับรายจ่ายการออม ต่างๆ) ด้านสังคม (ครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือแบ่งปัน
ให้แก่สังคม รู้รักสามัคคีเป็นต้น) ด้านสิ่งแวดล้อม(รักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลที่อยู่อาศัย/ชุมชน ให้สะอาด 
เป็น ระเบียบ เป็นต้น)และด้านวัฒนธรรม (มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิใจใน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ศิลปหัตถกรรมที่วิจิตร ประณีต ละเอียด การมีน้า ใจ มีสัมมาคารวะ 
เป็นต้น) 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทาได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ
ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม รวมถึง
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถนา มาประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับชาติ ไม่มีสูตร
ส าเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตน
เผชิญอยู่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้เราฉุกคิด ว่ามีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วย ให้ชีวิต
มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความสมดุลความยั่งยืนและความม่ันคง 
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4.1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ 
ยกตัวอย่าง เช่นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร ตัวอย่างภาคปฏิบัติ

ที่รู้จักกันแพร่หลายของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เน้นการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงพ้ืนฐานในระดับครัวเรือนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
ระดับหนึ่งก่อน(ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ เป็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ า อย่างคุ้มค่า โดยอาศัยหลักการรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกร พออยู่ พอกิน ไปได้อย่างมั่นคงซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็สามารถ
ก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม องค์กร หรือชุมชนที่ครอบครัวเดียวอาจจะท า 
ไม่ได้ เช่น การตั้งกองทุนออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ ธนาคารโคกระบือ กลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพ
เสริม สหกรณ์ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินชีวิตมีความสมดุลมากข้ึน และสามารถพร้อมรับ
ผลกระทบทางบวกและป้องกันแรงกระแทกทางลบจากภายนอกได้(ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2) และท้ายสุด
เป็นการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความ
ร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศในที่สุด (ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว เริ่มต้นจากการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จา เป็น เพ่ือให้
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์อย่างสมดุล เพ่ือจะ
ได้มีความเกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติ ผิดมิชอบไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้ ง
คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ หรือกระท าการใดๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีใน
การด ารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระท าบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณกับ
สถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนตน
สามารถท าตนให้เป็นพึ่งของตนเองได้และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ในที่สุด 

1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคล/ครอบครัวต่างๆ ที่มีความพอเพียงแล้ว คือ มี

ความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดา เนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกัน
ท ากิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลาย สถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวมและ
ความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและ
บนพ้ืนฐานของความ ซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชนจนน าไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่ง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนน าไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ 

2) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 
ภาครัฐจาเป็นต้องมีแผนการ บริหารจัดการประเทศ ที่ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่างๆ มี

วิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มี
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ความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ ด้วยมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันและใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจและด าเนินชีวิต พร้อม
ทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากหลากหลายภูมิสังคมหลากหลายอาชีพ 
หลากหลายความคิด ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคนใน
ประเทศ จนน าไปสู่ความสามัคคี และจิตส านึกที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ไป อย่างสอดคล้อง สมดุลกับ สถานภาพความเป็นจริงของคนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ประชาธิป ไตยบน พ้ืนฐาน เศรษฐกิจพอเพียง การมีบุ คลิ กภาพและวิถีชี วิต 
ประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนใจเหตุการณ์ และ
ปัญหาของสังคม-ชุมชน-ประเทศชาติพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆกระตือรือร้น ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาสังคม-ชุมชน-ประเทศชาติโดยการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่าง สร้างสรรค์    
ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ตามหลักวิชาการ อย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม อย่าง
เหมาะสมกับสถานะภาพของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

นอกจากนี้แล้วยังสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
โดยสังเขป เช่น 

1) ด้านการใช้จ่าย มีวินัยในการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล วางแผนอย่างรอบคอบ 
ในการลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้ ในส่วนที่จ าเป็น ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานานุรูปอย่างเป็นเหตุ     
เป็นผล ใช้ชีวิตไม่เสี่ยงเกินไป มีการเผื่อทางเลือกส ารองและสร้างภูมิคุ้มกัน 

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรอย่าง
ฉลาด และรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูแล
รักษา และฟ้ืนฟู ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

3) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม(ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และต่อยอดกับภูมิปัญญาจาก 
ภายนอกที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์กับคนหมู่มาก และประโยชน์ระยะยาว 

1.5.3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
1) การท าความสะอาดบ้านเรือน 

หลักความพอประมาณ ได้แก่ 1) พอประมาณกับสภาพร่างกายความสมบูรณ์ 
แข็งแรงและสุขภาพของตนเอง 2) พอประมาณกับ เวลาที่ ใช้ ในการท าความสะอาด และ                 
3)พอประมาณสภาพที่เป็นจริงของอาคารบ้านเรือน 

หลักความมีเหตุผล ได้แก่ 1)บ้านเรือนที่รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง         
สม่ าเสมอมีผลต่อสุขภาวะของผู้ที่อาศัย 2)บ้านเรือนที่น่าอยู่ต้องควบคู่กับการรักษาความสะอาด       
3)การรักษาความสะอาดบ้านเรือนอย่างดีบ่งชี้คุณลักษณะของเจ้าของ และ 4) ปลอดโรคและคุ้มภัย 
ถ้าใส่ใจรักษาความสะอาดบ้านเรือน 

หลักภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1) การท าความสะอาดบ้านเรือนต้องมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ให้ครบถูกต้องสอดคล้องกับงานที่ท า 2) การส ารวจสภาพของบ้านเรือนเพ่ือจัดล าดับในการ
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ปฏิบัติ    3) การปฏิบัติตามก าลังความสามารถและสุขภาพของตนเอง และ 4) การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ 

เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ 1) ความรู้ในการใช้เครื่องมือรักษาความสะอาด2) 
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสะอาด และ 3) ความรู้ในศิลปะการจัดระเบียบและสร้าง
ความสวยงามส าหรับบ้านเรือน 

เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ 1) ความขยันหมั่นเพียร 2) ความรับผิดชอบ3) ความ
มีวินัย และ 4) ความสามัคคี มีน้ าใจ 

มิติวัตถุ ได้แก่ 1) ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอดีและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
และ 2) ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือพัฒนาบ้านเรือน 

มิติสังคม ได้แก่ 1) สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว และ 2) เป็นตัวอย่างในการช่วยรักษาสุขภาวะ 

มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านเรือนที่น่าอยู่ต้องควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น เป็นระเบียบ และสวยงาม 

มิติวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของคนไทย คือ ความใส่ใจในการ
รักษาความสะอาดของบ้านเรือน 

2) การท าสวนครัวรั้วกินได้ 
หลักความพอประมาณ ได้แก่ 1)พอประมาณกับสภาพพ้ืนที่ความเหมาะสม

กับภูมิประเทศสภาพแวดล้อม 2)พอประมาณกับสภาพร่างกายก าลัง แรงงาน 3)พอประมาณกับการ
น าผลผลิตไปใช้ในการบริโภคและคุณประโยชน์ และ4)พอประมาณกับเวลาในการจัดท าสวนครัวรั้ว
กินได้ 

หลักความมีเหตุผล ได้แก่ 1) การใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า 2) การพัฒนาพ้ืนที่
ให้มีประโยชน์ 3) การลดรายจ่ายในครัวเรือน 4) ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 5) 
ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าปลอดสารพิษ 6) ได้ผลผลิตที่เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
และ      7) เพิ่มรายได้พิเศษ 

หลักภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1) ได้รับประทานอาหาร พืช ผัก ปลอดสารพิษ 2) ลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 3) ปลูกฝังพฤติกรรม และค่านิยมที่ดีให้สมาชิกในครอบครัว 4) ลด
สภาวะโลกร้อน 5) สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน และ 6) เป็นการออกก าลังกายที่ได้
ประโยชน์ 

เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับดินและการพัฒนาดิน 2)ความรู้
เกี่ยวกับพืช ผัก สวนครัวรั้วกินได้ 3) ความรู้ในการดูแล บ ารุงรักษา 4) ความรู้ในการปรุงอาหารและ
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต และ 5) ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและบัญชีครัวเรือน 

เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ 1) ความขยันหมั่นเพียรมีสติ 2) ความรับผิดชอบใน
หน้าที่และครอบครัว 3) ความมีวินัย อดทน 4) ความสามัคคี สัมพันธภาพอันดี และ 5)ความมีน้ าใจ 
แบ่งปัน 
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มิติวัตถุ ได้แก่ 1) ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และ 2) ใช้ผลผลิตที่ได้
เป็นต้นทุนน้า ใจทางสังคมมิติสังคม ได้แก่ 1) สร้างความรัก ความผูกพันอันดีในครอบครัว 2)สร้าง
ความมีน้ าใจ ความรักใคร่ในการแบ่งปัน และ 3) สร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เกื้อกูลกัน 

มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) สร้างความร่มรื่นสวยงามในพ้ืนที่แวดล้อม 2)ปลูกพืช
สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และ 3) สร้างบรรยากาศให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย 

มิติวัฒนธรรม ได้แก่ 1) เสริมสร้างฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ความมีน้ าใจ ตามประเพณี
แต่โบราณ 2) สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์ในสังคมโดยการแบ่งปัน และ 3)ปลูกฝังค่านิยมการ
ปลูกสิ่งที่เรากินและกินสิ่งที่เราปลูก 

3) การปรุงอาหาร 
หลักความพอประมาณ ได้แก่ 1) ความพอประมาณกับฐานะและก าลัง

ความสามารถในการจัดหาอาหาร 2) ความพอประมาณตามความต้องการของร่างกาย 3) ความ
พอประมาณด้านเวลาในการปรุงอาหาร 4) ความพอประมาณเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปรุง
อาหาร และ 5) ความพอประมาณเก่ียวกับคุณค่า คุ้มราคา และประโยชน์ของอาหาร 

หลักความมีเหตุผล ได้แก่ 1) การปรุงอาหารที่ดีมีคุณค่าเป็นผลท าให้ร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ 2) การปรุงอาหารรับประทานเองท าให้เป็นการป้องกันภัยจากสารที่อาจเป็นโทษต่อ
ร่างกาย 3) การปรุงอาหารรับประทานเองช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว 4) เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดี ของสมาชิกในครอบครัว และ 5) ช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่า สนองความ
ต้องการของร่างกาย 

หลักภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1) พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาประกอบอาหารที่
ปลอดจากสารพิษ 2) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และ 3) ความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปรุงอาหาร 

เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ 2) ความรู้เกี่ยวกับ
การปรุงอาหาร 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปรุงอาหาร 

เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความขยัน หมั่นเพียร 3)ความ
มีน้ าใจ เสียสละ และ 4) ความสามัคคี มีน้า ใจ 

มิติวัตถุ ได้แก่ 1) ลดรายจ่าย ช่วยฝึกนิสัยการประหยัด และ 2) รับประทาน
อาหารถูกใจแต่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอเพียง 

มิติสังคม ได้แก่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีในครอบครัว 
มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เก็บขยะ เศษอาหารอย่างเป็นระเบียบ สะอาดไม่ท าลาย

สภาพแวดล้อม 
มิติวัฒนธรรม ได้แก่ อนุรักษ์อาหารประจ าถิ่นโดยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับ

การฝึกทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรุงอาหารประจ าถิ่นได ้
4) ความมั่นคง 

หลักความพอประมาณ ได้แก่ 1) พอประมาณกับการแสดงความคิดและการ
ใช้ชีวิตที่เสรี ตามวิถีประชาธิปไตยในการรักษาความมั่นคงของชาติ 2) พอประมาณกับสภาวะ
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คุณลักษณะและฐานะของตนเองในการรักษาความมั่นคงของชาติ และ 3) พอประมาณกับสภาพ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ที่เป็นอยู่ควบคู่กับจิต สาธารณะที่จะช่วยกันรักษาความมั่นคง 

หลักความมีเหตุผล ได้แก่ 1) ยึดหลักประชาธิปไตยที่ใช้หลักคุณธรรมน ามาซึ่ง
ความมั่นคงของชาติ 2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและของชาติ จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
และมั่นคง และ 3) การด ารงวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ตนเองและ
ประเทศชาติ มั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

หลักภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1) ทุกคนในชาติรวมพลังรวมใจค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นหลักในการด ารงชีวิต และมีจิตสาธารณะจะน าพาซึ่งความม่ันคง สมดุล 
ยั่งยืน 2) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน ประสบสุข ทุกคนสุขใจ ปลอดภัยไร้กังวล และ 3) เศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง ของประเทศชาติได้รับการพัฒนา เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จะน ามาซึ่ง
ความมั่นคงของชาติ 

เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ 1) ความรู้ในหลักประชาธิปไตยภายใต้วิถีชีวิตที่มี
คุณธรรม 2) ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ของบ้านเมือง ประเทศชาติและ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีวินัย 3) ความรู้รัก
สามัคคี และ 4) ความเสียสละ มีน้า ใจ 

มิติวัตถุ ได้แก่ ความมั่นคงของชาติ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชน
และ ประเทศชาติ 

มิติสังคม ได้แก่ ประเทศชาติสงบสุขประชาชนสุขใจ ร่มเย็น ปลอดภัยหาก
ประเทศไทยมีความม่ันคง 

มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รวมพลัง รวมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ 

มิติวัฒนธรรม ได้แก่ หากประเทศชาติมีความมั่นคง จะธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
อันดีของไทยสืบต่อไปอย่างยั่งยืน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับชุมชน  ระดับประเทศโดยมีการวิเคราะห์
ตามองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจน าไปปฏิบัติ 

 
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระดับอาชีวศึกษา
นอกโรงเรียน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนคิดวิเคราะห์เป็นตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างค่านิยมในการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ก าลังมีการทดลองน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาด้วย ความ
พยายามดังกล่าวได้ผลก็ต่อเมื่อครูและผู้บริหารโรงเรียนเห็นคุณค่า มีความศรัทธาและมีแรงจูงใจใน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมน าปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสู่
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การเรียนการสอนโดยได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขึ้น โดยได้ก าหนด กรอบความคิด
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด  
การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมนาความรู้ สมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถี 

ประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์และความเป็นคนไทยบนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประมาณตน มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  มีทักษะในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา รักษาและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาวัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้น าไปสู่
ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 

2. วิสัยทัศน์ 
พัฒนาการศึกษาให้คนไทยทุกคนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง

ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมานฉันท์ ด ารงชีวิตอย่างสันติวิธี  มีวิถี
ประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์และความเป็นคนไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มีความรู้ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาสากล และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและกลุ่มจนติดตัวตลอดชีวิต มีจิต
สาธารณะ รักการทางาน มีความอยู่ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเอง มีทักษะการประกอบอาชีพ รู้จักรักษา 
และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศชาติ 
โดยค านึงถึงการดูแลรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแข่งขันใน
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาให้คนมีคุณธรรมนาความรู้ เป็นคนดี มีเหตุผล มีความ

รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ รู้จักประมาณ รู้จักอนุรักษ์สร้างเสริม
พัฒนาวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการแก้ปัญหา     
มีสมรรถนะและทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมเผชิญ การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
น าประเทศก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 

3.2 เพ่ือสร้างเสริมสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ สันติวิธี และมีวิถีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 

3.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

4. นโยบาย 
เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม ส านึกในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความตระหนักในคุณค่า
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษา
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และพัฒนาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตยและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกระดับและประเภท 

5. กลยุทธ์ 
5.1 ให้สถานศึกษาเป็นผู้น าการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้และเป็นวิถีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืนปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย รู้จักให้แบ่งปัน รับผิดชอบ รู้รักสามัคคี
และมีคารวะธรรม 

5.2 ศึกษา วิจัยพัฒนา การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

5.3 เผยแพร่แนวทางการพัฒนา การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 

6. มาตรการในการด าเนินการ 
6.1 ให้สถานศึกษาต้นแบบ เพ่ือพัฒนาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
6.2 พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน

การสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียนและ
อาชีวศึกษา 

6.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร หน่วยงาน/สถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพ่ือพัฒนาชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

6.4 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่แนวทางการด าเนินการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชน 

6.5 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนารูปแบบการพัฒนา การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและชุมชนใน
ลักษณะภาคีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ารูปแบบการพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริไปใช้ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

7. ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแนวทางการขับเคลื่อน 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปจัดการศึกษา 
1.2 จัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน

การสอนทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม



19 
 

พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับโดยเริ่มให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและ
ครอบครัวรู้จักน าไปประยุกต์ใช้ น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศ 

1.3 จัดทาแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน 
2.1 อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย แนวทางการขับเคลื่อน 
3.1 ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 1:10 แห่งในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

3.2 ให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการ
ด าเนินงานของเครือข่าย 

3.3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อน 
4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

การศึกษาโดยจัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
4.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการ

ขับเคลื่อนในการติดตามและประเมินผลเพ่ือทราบการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้ 

5.1 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค 
และระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 

5.2 ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 
5.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ การติดตามประเมินผลได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้คือ 
6.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
6.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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6.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปได้ว่า การน าแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา  เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการ(2551: 30-52) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา และ5)ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่ด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหาร

จัดการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถานศึกษา 
2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษาท้ังแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด า เนินการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
4) มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
6) มีคณะท างานติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
7) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม

ตามหลักธรรมาภิบาล 
8) มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นการน าเอาหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวคิดคุณธรรมน าความรู้สู่การสอน การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณธรรมน าความรู้มาประยุกต์สู่การพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะของโครงการในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนโดยภาพรวม 
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2) บูรณาการเนื้อหาสาระและกิจกรรมสู่การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

2.1) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปี ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2) พิจารณารายละเอียดสาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

2.3) ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
แยกแยะคุณธรรมที่เก่ียวข้อง เงื่อนไขและหลักการส าคัญในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน 

2.4) น ารายละเอียดของเนื้อหาสาระและหลักคุณธรรมที่วิเคราะห์ได้ในข้อ2.3 
บรรจุเพ่ิมเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่ท าไว้แล้วหรืออาจก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ขึ้นใหม่กรณีที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้นั้นมีจุดเน้นส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาสาระหรือคุณธรรมนั้น หรืออาจสร้าง
เป็นหน่วยบูรณาการที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 

2.5) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนตามแผน 
2.6) ประเมินผลผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือคุณธรรม

ตามท่ีระบุไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของหลักสูตรควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจ

พอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา ตามข้ันตอนดังนี้ 
1) สถานศึกษาน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติม 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือจัดท า
สาระการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น 

4) สถานศึกษาทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งกิจกรรมเสริมที่เคยจัดการศึกษาและเห็นว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และเจต
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คติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผล
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการ
ท างาน และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ได้แบ่ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ

คิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2) กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็ นผู้นาผู้ตามที่ดีความ

รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่ เหมาะสม ความมีเหตุผล             
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้ เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร 

2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน และ

ท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงามความเสียสละ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไว้ดังนี้ 

1) ด าเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน 
2) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการด้วยความสมัครใจหรือจิตอาสา 
3) กิจกรรมมคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา 
4) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/

สังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ โดย  
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4.1) พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความต้องการ/ความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิด ความเชื่อและ
วิถีชีวิต  

4.2) สมเหตุสมผล คือมีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจัด
กิจกรรม  

4.3) มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการวางแผนกิจกรรมได้ ค านึงถึงความเสี่ยงในการ    
ด าเนินโครงการ โดยมีข้อเสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

4.4) ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เข้าร่วม โดยต้องส่งเสริมความรอบรู้
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ระเบียบวินัย สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่ รู้ และจิตสานึกในการทา คุณประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม 

5) เป็นกิจกรรมที่หลายฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ สถาน
ประกอบการและชุมชน 

6) ผลสุดท้ายคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรมที่สอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
1.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2) น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
1.3) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น

แบบอย่างที่ด ี
1.4) เผยแพร่หลักการ แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ครู ได้แก่ 
2.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2) น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
2.3) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น

แบบอย่างที่ด ี
2.4) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
3.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2) น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
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3.3) ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

3.4) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) นักเรียน ได้แก่ 

4.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2) น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและ

การด าเนินชีวิต 
4.3) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน ได้แก่ 
5.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา 
5. ด้านผลลัพธ์ /ภาพความส าเร็จ 
ในด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จของสถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ , 2554: 31-36) 

ได้กล่าวไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา 
คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาสะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่นปลอดภัย

เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน 
มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่าง

ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศัยภาพของตนและสอดคล้องกับภูมิสังคม รวมถึงมี
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษาตลอดจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้คุณธรรมน าความรู้ในการด าเนินชีวิต 

องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา 
1. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้จ่าย ใช้จ่ายทรัพยากร
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อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3. บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ มีบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างในการมีวินัยในตนเอง มีการด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน และมีอุปนิสัย
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น บริจาค ท าบุญตามความเชื่อทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการ
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

4. บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจเห็น
ความส าคัญ รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

5. บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย และประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของท้องถิ่น ชาติพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน

การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามาตรฐาน
การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย 

3. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสังคมมีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน หรือสร้างความ
เดือดร้อนให้ตัวเอง/ผู้ อ่ืน มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับผู้ อ่ืน และท าตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  

4. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิ่งแวดล้อมมีผู้ เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

5. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัฒนธรรมมีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา      
การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ชาติพันธุ์ 

ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จของสถานศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติ
ของบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งจากท่ีได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานจะน าวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 
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การพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง 

การพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกว่า “สถานศึกษาพอเพียง” ซ่ึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการน า
หลักคิดพอเพียงมาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร การจัด
สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: 2-
36) ได้ก าหนดรายการประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติของสถานศึกษาไว้ 5 ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.1 องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย ได้แก่ ให้มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการด าเนินการตาม
นโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี    ที่น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และมีการน าผลการติดตามมาพัฒนา 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

1.2 องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ ได้แก่ ให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่
ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ มีการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
และมีการติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ และมีการน าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

1.3 องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ ได้แก่ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินการตามแผน
งบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าผลการ
ติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 องค์ประกอบที่ 4 บริหารงานทั่วไป ได้แก่ ให้มีการบริหารอาคารสถานที่และ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ของผู้เรียน 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
2.1 องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ให้มี

หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการนิเทศ/ติดตาม/
ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการ เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2 องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
ได้แก่ ให้มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ ให้มีการจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

2.4 องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ให้มีการจัดท าเครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้
วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดแสดง/เผยแพร่/
ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
3.1 องค์ประกอบที่  1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน ได้แก่ ให้มี

แผนงานแนะแนว เพ่ือสนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าผลการติดตามมาใช้
พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2 องค์ประกอบที่  2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ให้มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง 
ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่น/
วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าผลการ
ติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ให้มีกิจกรรม
เพ่ือส่ งเสริมสนับสนุน ให้ ผู้ เรียน เกิดจิตอาสา และมีส่ วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา/
พัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ /สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าผลการติดตามาปรับปรุง/พัฒนา การด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ด้านการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
4.1 องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้แก่ ให้มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด า เนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ มีการส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างสม่ าเสมอ และให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดา เนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา 

4.2 องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล ได้แก่ให้มีการติดตามผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
5.1 องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 
5.2 องค์ประกอบที่  2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ แก่  คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาพอเพียง 
5.3 องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรจัดการทรัพยากรและด า เนิน
ชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพ่ือ
ส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และบุคลากรด า เนินชีวิตอย่างมีฐานรากทาง
วัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ 

5.4 องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ระดับชั้นปี การศึกษา 
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 



29 
 

ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การด าเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์/
ภาพความส าเร็จ  
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 1. ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ 

มีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ     
พอสรุปได้ดังต่อไปนี้  

ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 5) ได้ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการว่าเป็นรูปแบบ
ของการศึกษาวิจัยแบบส่งสะท้อนตนเองของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจากผลการปฏิบัติของกลุ่ม  เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง ชอบธรรมกับบริบทของสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจใน   
การปฏิบัติการและสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ 

ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ (2543 : 11-12) ได้ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่า    
เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ  ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน     
การปฏิบัติ และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติ จากการใช้วงจร 4 ขั้นตอนคือ การวางแผนการปฏิบัติจริง 
การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะน าไปสู่การปรับแผนเข้าสู่วงจร
ใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เสนีย์ เหมาะประสิทธิ์ (2540 : 133) ให้ความหมายว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นรูปแบบ 
การวิจัยที่สะท้อนถึงตนหรือการตรวจสอบตนเองเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานท าให้
เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงาน  ตัดสินใจในการเลือกสภาพที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการ
ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบผู้วิ จัยและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและวิเคราะห์สะท้อนผลการปฏิบัติ 

2. ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา 
  ประวิต เอราวรรณ์ (2545: 8) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม

แนวคิดของ Mckerman ไว้ดังนี้ 
 1) ปัญหาที่น ามาวิจัยต้องเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน 

 2) ปัญหานั้นต้องเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ 
 3) ปัญหานั้นเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่ปัญหาเชิงทฤษฎีหรือหลักการ 
 4) มีการเสนอทางออกของปัญหาและปรับเปลี่ยนไปจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น 

5) เป้าหมายคือต้องการให้ผู้วิจัยเข้าใจปัญหา 
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6) ใช้วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา(Case Study) เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การด าเนินการ 
วิจัยหรือสถานการณ์ของปัญหาที่เกาะติดเพ่ือศึกษา 
 7) กรณีศึกษาในที่นี้ เป็นการรายงานตามการรับรู้และความเชื่อในสิ่งต่างๆ ของครูหรือ
ผู้เรียน 
 8) ใช้การบรรยายจากข้อมูลหรือสัญลักษณ์ทางภาษาท่ีแสดงออกมาในชีวิตประจ าวัน 
 9) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลได้อย่างอิสระ 
 10)  เปิดรับหรือรวบรวมข้อมูลได้อย่างอิสระภายในกลุ่มหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน 

  สุวิมล ว่องวาณิช (2544 : 11) สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้ 
 1) การสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและผลที่เกิดขึ้น 
 2) การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  เพ่ือนร่วมงานมีส่วน
วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานและผลที่ได้รับ 
 3) กระบวนการที่มีการด าเนินงานเป็นวงจรที่ต่อเนื่องและท าเป็นส่วนหนึ่งของ       
การปฏิบัติงาน 
 4) ผลที่ได้จากการวิจัยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
 อรัญญา สุธาสิโนบล (2544 : 67) กล่าวว่าลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มีดังนี้ 
 1) เริ่มต้นจากความต้องการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยค้นพบปัญหาที่ เกิดขึ้น           
จากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติเอง 

2) มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะเรื่อง 
3) เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
4) เป็นการวิจัยเพื่อประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติงานขงผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
5) เป็นการวิจัยซึ่งผู้ปฏิบัติเป็นผู้ประสบปัญหาเอง ย่อมจะด าเนินการแก้ปัญหาที่

เกิดข้ึนได้ดีกว่าการวิจัยโดยบุคคลภายนอก 
6) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และวิธีการ 
7) เป็นการวิจัยที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ  เพ่ือให้

ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการท างานในระยะ
ต่อไป 

8) เป็นการด าเนินการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปกติ 
9) มีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
10) ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่ท าการ

วิจัย 
11) เป็นการวิจัยที่ไม่ยึดแบบแผนเนื่องจากเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะ

เรื่องท่ีจะแก้ไขเท่านั้น 
12) การด าเนินการวิจัยมีการทดสอบสมมุติฐานโดยการปฏิบัติจริง 
13) การประเมินผลการวิจัยมุ่งพิจารณาขอบเขตการแก้ปัญหา หรือกระบวนการวิจัย

และน าผลการวิจัยใช้ปรับปรุงงานได้เฉพาะเรื่อง 
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ผ่องพรรณ ตรัยมลคลกูล (2543 : 28) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ไว้ดังนี้ คือ 
 1) เป็นการวิจัยที่เน้นการมองสะท้อนกลับเกี่ยวกับสภาพการณ์หรือปัญหาที่ตนเอง
ประสบอยู ่ไม่ใช่พัฒนาความรู้ใหม่ 

 2) เป็นการวิจัยที่ด าเนินการโดยผู้มีส่วนร่วมโดยตรง ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆและ
ควรเป็นการวิจัยร่วมกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3) เป็นการวิจัยที่หวังผลในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยตรง ซึ่งมุ่ง
ผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพ่ือการพัฒนาตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการปรับ
วิธีการเดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติใหม่ๆ 

 4) เป็นการปฏิบัติที่มีการทดสอบวิธีการปฏิบัติจริงในสถานที่จริงโดยทันทีและ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัตินั้นโดยตนเอง 

สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือกระบวนการด าเนินงานที่เป็นวงจร
ต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงาน เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการท างานปกติ เพ่ือให้เข้าใจปัญหา
และได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริงและผลการวิจัยจะตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

3. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 เคมมิ ส  และแม็กแท็ กการ์ด  (Kemmis and McTaggart. 1988 : 15) กล่ าวว่ า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีดังนี ้

 ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน(Planning) เริ่มต้นด้วยการส ารวจปัญหาที่ส าคัญระหว่างครู
และนักเรียน  ผู้ปกครองและ/หรือผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ปัญหาที่ส าคัญ  ตลอดจนการแยกแยะ
รายละเอียดของปัญหานั้น เกี่ยวกับลักษณะของปัญหา เป็นปัญหาเกี่ยวกับใคร มีแนวทางแก้ปัญหา
อย่างไร เช่น ครูต้องเปลี่ยนวิธีสอน นักเรียนต้องท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น ในขั้นตอนการวางแผนจะ    
มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมด  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน        
อย่างครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม 

ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) หลังจากที่ร่วมกันวางแผนเสร็จสิ้นถึงขั้นลงมือปฏิบัติ
ตามแผนการด าเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นร่วมกันของทีมงานเพ่ือ         
ท าการแก้ไขปรับปรุง ฉะนั้น แผนที่ก าหนดควรมีการยืดหยุ่นปรับแก้ได้ โดยผู้วิจัยต้องใช้วิจารณญาณ 
และการตัดสินใจที่เหมาะสม และมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต(Observation) เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะที่
ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้โดยการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่คาดหวังและ        
ไม่คาดหวัง โดยสังเกตกระบวนการปฏิบัติ (The Action Process) และผลของการปฏิบัติ (The 
Effects of Action)  
 ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) ขั้นสุดท้ายของวงจรการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ
การประเมินผลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยกับผู้เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากเครื่องมือต่างๆ มาตรวจสอบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมโดยผ่าน การอภิปรายปัญหา 
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การประเมินโดยกลุ่มท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมและเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานน าไปสู่การปรับปรุง และการวางแผนปฏิบัติต่อไป 

 ดังนั้นการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน
โดยครูเป็นผู้ เรียนรู้และวิเคราะห์วิจารณ์  จะท าให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของชั้นเรียนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

4. ประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ธีระ รุญเจริญ(2546 : 149) กล่าวถึง ประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท าวิจัย การประยุกต์ใช้  การตระหนักถึง
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 

2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อน 
ผลการท างาน 

3) เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
4) ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัย

ในที่ท างานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ      
การแก้ปัญหา 

 5) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัยท าให้กระบวนการ 
วิจัยเป็นประชาธิปไตยท าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ 

6) ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิผล 
 7) ท าให้ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

 สรุปประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะช่วยลดช่องว่างระหว่างการค้นหาความรู้ 
กับการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าความรู้มาทดลองด้วยการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง  นอกจากนี้ยังสามารถร้างความมั่นใจให้กับนักวิจัยในการน าความรู้ทางวิชาการมาใช้กับ
ความเป็นจริง รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นทีม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปริศนา กลั่นเขตรกรรม (2553) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพการด าเนินงานการบูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าหลักสูตรบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์สภาพ
การด าเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน า
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ใน 4 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล
การศึกษา และด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน า
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ จ าแนก
ตามต าแหน่งประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียนพบว่า 2.1) ข้าราชการครูที่มีต าแหน่ง
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ต่างกัน มีสภาพการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีสภาพการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 2.3) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการวิเคราะห์ปัญหาการ
ด าเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าหลักสูตร 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
และด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาเป็นรายด้าน และรวมทุกด้านพบว่า ด้านการพัฒนาและ
การใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา และด้านการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษามีปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
 จันทร์จิรา บุญมี (2557) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีปัญหาการด า 
เนินงานสูงสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามล าดับ 2) แนวทางการด าเนินงาน มีดังนี้ 2.1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณา 
จัดให้มีมาตรการหรือระบบในการติดตามงาน และมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2.2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คือ จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูทุกคน จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ จัดท าระบบนิเทศติดตาม ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 2.3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ จัดท าแผนงานโครงการ
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดระบบ
ในการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
และจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต และ 2.4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
คือ จัดท าแผนงานโครงการด้านกิจกรรมพัฒนาบุคลากรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มีการรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรียาดา สุขสว่าง (2557) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 ผลการศึกษา
พบว่า 1) การบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
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ระดับคุณภาพการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือด้านผลลัพธ์และภาพ
ความส าเร็จ ส่วนด้านที่มีระดับคุณภาพการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

ภานุพงษ์  ต๊ะอ้าย (2557) ได้วิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมดารเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ครูแกนน าเศรษฐกิจพอเพียงมี
ระดับการเตรียมความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และครูผู้สอนมีระดับการเตรียมความพร้อมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม ตรวจสอบควบคุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับครูแกนนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ควรศึกษาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากสถานศึกษาต้นแบบ หรือสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน แล้วน ามาประยุกต์เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษาตนเอง จัดท าหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ส าหรับครูผู้สอน ได้แก่ จัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียนเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ 

สมรภูมิ อ่อนอุ่น (2557) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวิจัยพบว่า1) ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล มีปัญหาอยู่ ในระดับมาก และการบริหารงานทั่วไปอยู่ ในระดับปานกลาง             
2)แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้แก่ 2.1)แนวทางการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่
ครูด้านสื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 2.2)แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ
ให้ความรู้แก่ครูในเรื่องตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้งบประมาณ 2.3)แนว
ทางการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนอัตราก าลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง รวมถึงส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกอยู่เป็นประจ า และจัด
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ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เพ่ือมอบหมายงาน รวมถึงจัดประชุมบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือ
ชี้แจงเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 2.4)แนวทางการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ด้านงานกิจการนักเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของ
โรงเรียนแก่ผู้ปกครอง จัดอบรมครูที่ปรึกษาในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมกับประเมินผล
และรายงานผล 

อรอนงค์ ดุมนิล (2557) ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

เฉลิมชัย ตาระกา (2558) ได้วิจัยเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 พบว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2)พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
3) หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ และ 5) การบริหาร
จัดการสถานศึกษา  

พรทิพย์ บรรเทา (2558) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย – 
หนองบัวลาภู) พบว่า 1) ค่าดัชนีเรียงลาดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น(PNI Modify) ของ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวมและรายด้าน พบว่า  1) สภาพปัจจุบันของการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง  4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่ว ไป ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหาร
งบประมาณ ตามลาดับ 2) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีการ
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารวิชาการ  ตามล าดับ 3) แนวทางของการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การบริหารงาน 4 กลุ่มใน
สถานศึกษา ได้แก่ การบริหารกลุ่มงานทั่วไป กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และการ
บริหารกลุ่มงานวิชาการ โดยสอดคล้องกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมี
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
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รัชนีกร วงศ์จิราษฎร์. (2559). ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  พบว่า 1) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้า
ตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 2) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามเพศโดยรวมละรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ยกเว้น ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้าน
การจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3)บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

สุดารัตน์ กุมขุนทด (2559) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในอันดับปานกลาง ซึ่งอันดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
รองลงมาคือด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ
อันดับต่ าสุดได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาควร
ส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ให้มีชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการ
ท าวิจัยต่างๆ ตามหลักวิชาการ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรส่งเสริมนักเรียน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และ 
4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมจัดให้มีการแสดงผลงานการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นเข้าร่วม
โครงการ “สถานศึกษาพอเพียง” เข้ารับการประเมินอย่างเป็นทางการ และพัฒนาสู่ “สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ” ต่อไป 

จุฑามาส พัฒนศิริ (2560) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารคือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ จัด
ประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ มีการก ากับดูแลติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานให้
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ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ จัดท า
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง จัดตั้งเป็นชุมนุมหรือชมรม และน าผลงาน
มาจัดประกวดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา คือ จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ
ประกวดหรือน าเสนอผลงานตามกิจกรรมที่ได้ท าหลังจากมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ Best 
Practice 2.5) ด้านผลลัพธ์/ความส าเร็จ คือ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการออม เช่นจัดตั้ง 
ธนาคารโรงเรียน มีการบูรณาการให้มีวิชาเรียน หรือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีในครัวเรือน 
การท าบัญชีรับ – จ่าย ให้นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบโครงงานหรือจัดนิทรรศการเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร (2560) ได้วิจัยเรื่องรููปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการหลักการทรงงาน กับความรู้ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนวทางสายกลาง ยึดหลักความพอเพียง ระเบียบ และกฎหมาย บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่มี
อยู่ให้เพียงพอกับภาระงาน กิจกรรมการเรียนการสอน  การนิเทศติดตาม การประเมินผล ส่งเสริม
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ครู และผู้บริหารตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับภูมิสังคมในมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2)รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 2.1) หลักการบริหาร ได้แก่ หลักการคิดอย่างองค์รวม หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการพ่ึงตนเอง หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 2.2) กระบวนการบริหาร ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข และผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

ชนากานต์ กาหลง (2560) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 พบว่า 1)สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)แนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติและต้องบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการวัด
และประเมินผล ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการถอดบทเรียนเชื่อมโยง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม  ด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและตระหนักในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงสร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมมือกัน
บริหารสถานศึกษา ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จควรสร้างผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สกาวเดือน ควันไชย (2560) ได้วิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจ าแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ 
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามล าดับ 2) แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ควรมีการจัดตั้งโครงการส าหรับการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงงานหรือนิทรรศการ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อน และมีการจัดโครงการส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2560) ศ ึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ของ  สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบ ดวยสวนที่ 1 แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงคของ
รูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย องคประกอบที่  1 สภาพแวดลอมภายนอก องคประกอบที่  2 ปจจัยปอนเขา           
องคประกอบที่ 3 กระบวนการ องคประกอบที่ 4 ผลผลิต /ผลลัพธ องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ 
สวนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช  สวนที่ 4 กระประเมินผล ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับ 

สุรพงค์  มงคลสุคนธรัก (2560) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 โดยภาพรวมพบว่ามีสภาพการบริหารจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ



39 
 

คิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 Lamberton (2005:53-68) ได้ศึกษาเรื่อง ความพอเพียงอย่างยั่งยืนความตรงกันภายใน
รูปแบบความยั่งยืน พบว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับมนุษย์ชาติและการน าแนวคิดทั้งระบบภาครัฐ
และเอกชนได้แสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องในบางส่วนที่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมิติทาง
นิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจที่รวมกันอยู่ภายในการแปลความหมายร่วมกันของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้เป็นการพรรณนาถึงรูปแบบความยั่งยืนที่มีความชัดเจนและมีแนวทางเพ่ือท า
การตัดสินใจเป็นการแทนที่ของมุมมองเศรษฐกิจใหม่ของแนวทางตะวันตกซึ่งภายในแปลความหมาย
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่อ้างถึงความพอดีอย่างยั่งยืน ข้อสรุปของการศึกษานี้คือ แนวคิด
ความพอเพียงอย่างยั่งยืนจะเป็นการเสริมให้มุมมองของกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจแนวใหม่ไปก าหนด
อุปสรรคต่อความส าเร็จในวัตถุประสงค์ทางสังคมและนิเวศวิทยาที่จะถูกน าไปสู่การแปลความหมาย
ร่วมกันของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

New Economics Foundation (2015) ได้ศึกษาเรื่องดัชนีในการชี้วัดความสุขและเสนอ
ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขในการอาศัยอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับความกินดีอยู่ดีตามดัชนีชี้วัด คือ สภาพความเป็นอยู่ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมความพอใจใน
การมีวิตอยู่ ความคาดหวังที่เป็นไปได้ในชีวิต มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับ
จ านวนประชากร และอัตราปริมาณการบริโภคพลังงาน ผลการศึกษา พบว่า ประเทศวานูอาตู มีผลิต
ภาพที่แสดงถึงความส าเร็จในการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามสภาพของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยประชาชนพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ตนตามสภาพใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่บริโภคนิยม และมีความหวังดีต่อกันและกันในชุมชน มูลนิธิเศรษฐกิจ
ใหม่ได้เสนอว่าการมีความสุขระดับประเทศนั้นต้องก าจัดความยากจนให้หมดก่อนสนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตปกติอย่างรู้คุณค่า และก าหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากรและจัดการกับทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งการศึกษาที่กล่าวมาเป็นลักษณะของเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสรุปแล้วการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยน าคุณลักษณะความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้มาบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จของโรงเรียน 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้าน
ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ โดยผู้บริหารต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  




