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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 
มณนิภา  ชุติบุตร* 

เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสชี้แนะ 
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณ 
ทางเศรษฐกิจ และภายหลังทานไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารง 
อยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ศ.นพ.เกษม 
วัฒนชัย  ไดวิเคราะห เปนแนวคิด หลักการ เปาประสงค และเง่ือนไขพื้นฐานไวดังนี้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิด 
แนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตน ของประชาชนทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับ 

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

หลักการ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจําเปนที่จะตอง 

มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอกและภายใน 

คําวา ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในนี้ 
ความหมายขึ้นอยูกับการนําไปใช ถาความพอเพียงนําไปใชในระดับครอบครัว ผลกระทบตอ 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ก็หมายถึง ภายนอกครอบครัวและภายในครอบครัว แตถา 
นําไปใชกับชุมชน ก็มีความหมายถึง ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนและภายนอก 
ชุมชน และระดับประเทศก็เชนเดียวกัน 

จากหลักการของความพอเพียง จะเห็นวาประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญอยู 
3 ประการ ดังนี้ 

----------------------------------------------------------- 
*  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สพท.กทม.3
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1.  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดย 
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เขาหลักการยึดทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ตามแนวพุทธนั่นเอง 

2.  ความมีเหตุผล  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ทําหรือตัดสินใจลงไปแลวตองเปนไป 
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก 
การกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ  และความมีเหตุผลนี้ ตองเปนไปตามหลักวิชา กฎเกณฑสังคม 
(รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม) กฎหมาย ศีลธรรม และความจําเปนในการดําเนินชีวิต 

3.  การมีระบบภูมิคุมกัน  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ ทั้ง 4 ดาน 
คือดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

เปาหมาย 
เปาหมายของการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก 
ภายนอกไดเปนอยางดี 

จากเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางดาน สังคม 
รวมถึงเรื่องการเงิน อาชีพ และการคาขาย ซึ่งเราสามารถจะนําไปใชไดในทุกบริบท เชน 
ถาไปใชในบริบทของวัฒนธรรม ก็หมายถึง วัฒนธรรมที่ไมสุดโตง วัฒนธรรมที่มีเหตุมีผล และ 
วัฒนธรรมที่มีระบบภูมิคุมกัน หรือถาจะนําไปใชในเรื่องการจัดการศึกษา ก็หมายถึง การจัด 
การศึกษาที่ไมสุดโตง การจัดการศึกษาที่มีเหตุมีผล การจัดการศึกษาที่มีระบบภูมิคุมกันและไดผล 
อยางย่ังยืน (sustainability) 

เกณฑการวัดความพอเพียง 
ระดับบุคคล  คือการพึ่งพาตนเองได ผลิตหรือแสวงหาสิ่งที่ตองการ กินใชไดดวยตนเอง 

เชน สมัยที่คนอาศัยอยูในปา อยูในถ้ํา ตองการบริโภคเนื้อสัตวก็ตองไปลาสัตวเอง เพื่อนํามาทําเปน 
อาหาร ตองการเครื่องนุงหมก็ตองไปเก็บใบไมมาตัด มาเย็บไวใชเอง 

ระดับครอบครัว  คือการแบงหนาที่กันทํา พึ่งพากันภายในครอบครัว เชน สามีออกไป 
หากิน ภรรยาดูแลลูกและงานบาน งานครัว
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ระดับชุมชน คือการพึ่งพากันไดในชุมชนเดียวกัน แบงปนหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกัน 
และกัน โดยไมตองซื้อหาจากภายนอก 

ระดับประเทศ  คือความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ สนองความตองการของ 
คนในประเทศ ทําไดมากก็มีระดับความพอเพียงสูง ทําไดนอยก็มีระดับความพอเพียงตํ่า 

เง่ือนไขพื้นฐานเพื่อใหเกิดความพอเพียง 
เง่ือนไขพื้นฐานของการใหเกิดความพอเพียงจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนการดําเนินการ 
ทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ 
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี 
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เคยทรงตรัสไววา คนไทยเมื่อหลายปกอนมีความพอเพียง 

ในการดํารงชีวิตไมถึงรอยละ 10 ซึ่งหมายความวา ตองนําเขาสินคาและบริการจากภายนอก 
ประเทศ กวารอยละ 90 โดยมูลคา ทานทรงชี้แนะวา ขอใหเพิ่มความพอเพียงเปนรอยละ 25 (หรือ 
1 ใน 4) ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่นาพอใจ 

การอยูอยางพอเพียง มิไดหมายความวา จะตองอยูอยางอดออม หรือตระหนี่ถี่ถวนจนเกิด 
ความทุกขยากในชีวิตโดยไมจําเปน แตข้ึนอยูกับฐานะความเปนอยูของแตละคน ถากินดีอยูดีแลว 
ไมทําใหตนเองและสวนรวมเดือดรอน ก็ถือวาดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง 
หลากหลาย รูปแบบของการดําเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจตาง ๆ แมแตในระบอบทุนนิยมและ 
การคาเสรี ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่ดูคลายจะขัดแยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถนําไป 
ใชได  ซึ่งพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพึ่งตนเองเปนหลัก จะทําอะไรก็ดําเนินการ 
อยางเปนขั้นเปนตอน  ดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ 
พอควร ความสมเหตุสมผล และพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น
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บนพื้นฐานของความสมดุลในแตละสัดสวน และแตละระดับ นอกจากนั้น การนําปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ยังครอบคลุมทั้งดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม รวมถึงเศรษฐกิจดวย 

การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการสังเคราะหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ออกเปน แนวคิด หลักการ เปาหมาย 

และเง่ือนไขพื้นฐานดังกลาวขางตน ในสวนของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปน 
กรอบในการจัดการเรียนรู  ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จึงตอง 
ดําเนินการดวยความรอบคอบ ถูกตองตามหลักวิชา เพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทํา มีความ 
สมดุลทั้งดานเนื้อหาสาระที่เปนองคความรู กับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และในสวนของ 
เนื้อหาสาระก็จะตองมีความสมดุลทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาไทยกับความเปนสากล 

อนึ่ง  ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาถาจะใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจจัดทําเปนหนวยการเรียนรู เรื่องความพอเพียง โดยบูรณาการ 
ในสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยเริ่มแรกอาจจะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังรายปไวกอน เชน 

ชวงชั้นที่ 1  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป มีดังนี้ 

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังรายป มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ป.1  ป.2  ป.3 

เขาใจเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับ 
ชีวิตประจําวันได 

1. พึ่งตนเองในกิจวัตร 
ประจําวันได 

2. รูจักแบงปนสิ่งของ 
ใหผูอื่นและชวยเหลือ 
ผูอื่น 

3. เขาใจและเห็น 
ประโยชนของ 
การออม 

1. วิเคราะหรายรับ 
รายจายของครอบครัว 

2. สามารถลดรายจาย 
ไดดวยการประหยัด 

ตระหนักถึงความ 
จําเปนท่ีตองชวยเหลือ 
คนท่ีดอยกวาดวยการ 
แบงปนเงิน  แรงงาน 
และสิ่งของ
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ชวงชั้นที่ 3  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป มีดังนี้ 

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังรายป มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ม.1  ม.2  ม.3 

เขาใจเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับ 
ชีวิตประจําวันได 

1. สํารวจปญหาของ 
ชุมชนในอดีตและ 
ปจจุบัน 

2. วิเคราะหสถานภาพ 
ของชุมชน 

3.  คิดหาวิธีการนําหลัก 
ความพอเพียงมาใช 
ในการแกปญหาของ 
ชุมชน 

1. มีสวนรวมในการจัด 
กิจกรรมสหกรณ 
ในโรงเรียนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประยุกตหลักการของ 
สหกรณและการมี 
สวนรวมไปใช 
ในชีวิตประจําวัน 

1. นําหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงมา 
ประยุกตใชในการ 
พัฒนาชุมชน 

หลังจากนั้น  จึงพิจารณาจัดทําหนวยการเรียนรูโดยดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ในสวนของการจัดการเรียนรู  เมื่อพิจารณาจากเปาหมายและเง่ือนไขพื้นฐานของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ถาจะใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิต และปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงได  คุณลักษณะของผู เรียนที่สถานศึกษาควรจะตองสรางให เกิดขึ้นในตัวผู เรียน 
มีดังตอไปนี้ 

1)  มีความซื่อสัตยสุจริต 
2)  มีความอดทน 
3)  มีความขยันหมั่นเพียร 
4)  มีสติ ใชปญญาหรือความรอบรู 
5)  มีเหตุผล และรอบคอบ 
อนึ่ง นอกจากคุณลักษณะทั้ง 5 ประการดังกลาวขางตนแลว  สิ่งที่ควรจะตองปลูกฝงให 

เกิดขึ้นในตัวผูเรียน  มีดังนี้ 
1)  มีความสันโดษ  (ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจในของของตน) 
2)  รูจักพอ รูจักประมาณตน 
3)  มีหิริโอตัปปะ (ละอายตอบาป เกรงกลัวตอผลของบาป)



6 

เมื่อไดคุณลักษณะของผูเรียนที่จะนําไปสูการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแลว สิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การสรางระบบภูมิคุมกันใหกับผูเรียน 
เพื่อใหมีความรอบรูเทาทัน และพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากภายใน 
และภายนอก ซึ่งก็คือการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษานั่นเอง และในสวน 
ของผูเรียนเองก็จะตองเปนผูที่ใฝรูใฝเรียน รูจักการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ 
ดังนั้น การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จึงตองใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ 
หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีความรูในสาระการเรียนรูที่กําหนด และมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน 
นอกจากนั้นในสวนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนก็เชนเดียวกันตองมุงไปสูการพัฒนาใหผูเรียน 
มีคุณลักษณะดังกลาวดวย
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วิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตน สรุปไดดังแผนภูมิ 

� 

ครู 
� มีความรู ความเขาใจ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
� มีความสามารถออกแบบ 
กิจกรรม เพื่อใหผูเรียน 
มีทักษะการคิด การใฝรู 
ใฝเรียน และมีคุณลักษณะ 
ตามที่พึงประสงค 
� ดําเนินชีวิตตามปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

การจัดการเรียนรู 
� จัดการเรียนรูดวย 
วิธีการหลากหลาย 
� การพัฒนาทักษะ 
การคิดดวยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ในทุก 
กลุมสาระการเรียนรู 
� กิจกรรมในสาระ 
การเรียนรูตาง ๆ และ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มุงเนนพัฒนา 
คุณลักษณะผูเรียน 
ตามที่กําหนด 
� สรางสังคมแหงการ 
เรียนรู 

� 
ความมีเหตุผล 

� 
ความพอประมาณ 

� 
ภูมิคุมกัน 

หลักสูตร 
s มีความสมดุล ระหวาง 
* ความเปนไทยกับ 
ความเปนสากล 

* เนื้อหาสาระทางวิชาการ 
กับคุณธรรม 

s  มีหนวยการเรียนรู 
บูรณาการเรื่องความ 
พอเพียง 

คุณลักษณะ 
ผูเรียน 

มีความสันโดษ (ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจกับ 
ของของตน) 
รูจักพอ 
รูจักประมาณตน 
มีหิริโอตัปปะ (ละอายตอบาป เกรงกลัวตอผล 
ของบาป) 
มีความซื่อสัตยสุจริต 
มีความอดทน 
มีความขยันหม่ันเพียร 
มีเหตุผล และรอบคอบ 
มีสติ ใชปญญาหรือความรอบรู � 

�
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โดยสรุป  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา 
จะตองเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร  และที่สําคัญคือ การมีวิชาการ คือวิชาความรูทั้งทางโลกและทางธรรมที่มีความ 
สมดุลกันซึ่งจะเปนภูมิคุมกันที่จะนําไปสูการดําเนินชีวิตที่มีความสงบสุขภายใตการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอกและภายใน 

-------------------------------------------------- 
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