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การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 

การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลในกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดยกระจายให้
ครอบคลุมโรงเรียนภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งหลากหลาย
ภูมิสังคมบริบท จ านวน 7 โรงเรียน ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการ พัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้วิจัยพบข้อมูลท่ี
สามารถสรุปตามกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

1. กระบวนกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัยพบวิธีการพัฒนาท่ีเห็นชัดแจน เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดยเด่นเป็นการปฏิบัติท่ีมองเห็นภาพ
ในการพัฒนาสภาพท่ีพบดังนี้ 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสอดแทรกหรือบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในรายวิชาบางวิชา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่ง เน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดยเน้นการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต
ท่ีมีรากฐานของการเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นหลักในวิถีชีวิตพุทธศาสนิกชน 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริง เป็นสถานท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าคัญ มีท้ังการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากประสบการณ์และการปฏิบัติ จนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เป็นของ
ฝากฝีมือนักเรียน สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ของนักเรียน 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้บริหารและครูสามารถขับเคล่ือน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ซึ่งครูทุกคน ทุก
กลุ่มสาระวิชาต้องจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอย่างน้อย 
1 แผน หรือ 1 หน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีหลักคิดวิเคราะห์ได้โดยฝึกให้
นักเรียนถอดบทเรียน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ และน าไปปฏิบัติจนเกิดเป็นอุปนิสัยพอเพียง 
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ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็น
พื้นท่ีสีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่น มีฐานแปลงเกษตรท านาข้าวเป็นจุดเด่น ท่ีมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ น่าอยู่ท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความสุขท่ีได้อยู่ในโรงเรียนทุกพื้นท่ีซี่งการมีท่ีอยู่เป็นท่ีสบาย
จะช่วยอบรมบ่มเพาะนิสัยของนักเรียนให้เกิดตามคุณลักษณะตามท่ีเราต้องการได้ ท้ังยังมีความร่วมมือ
จากชุมชนในการอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิม คือ ชุมชนเกษตรกรรมไว้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการบริหารจัดการในการเป็นต้นแบบแห่งชุมชนการเกษตร 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงงาน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่ง เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมและโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง ให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีมีรากฐานของการเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นหลักและการถอดบทเรียนจากการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 

  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงงาน (Project Based Learning:PBL) โดยเฉพาะโครงงาน 
จิตอาสาและโครงงานคุณธรรมในการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะ 
ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ได้รับการชมเชยและยกย่องท า ให้นักเรียนมีความสุข รู้คุณค่าใน
ตนเองและเป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลต้นแบบในการท าโครงงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังการ
ขยายผลในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา ท่ามกลางบริบทชุมชนเกษตรโดยเริ่มปลูกฝังจาก
ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เป็นคน
ดีคนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. แนวคิด แนวปฏิบัติกำรขับเคลื่อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาน้อมน าหลักคิด และหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน
ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดี ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการด าเนินงานอย่างมีระบบ และ
มีทีมบุคลากรท่ีมีความเข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืนต่อไป 



 ค 

ขั้นท่ี 2 การจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการในหลักคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับช้ัน 
และเพื่อเป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงผ่านในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติท่ีเสริมสร้าง และ
สนับสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง จนเกิดเป็นกิจวัตรประจ าในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 

ขั้นท่ี 4 จัดการบริบทเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เพื่อน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิต
ในการเข้าสู่เส้นทางของอุปนิสัยพอเพียง ของบุคลากรทุกคน ต้ังแต่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน ท้ังนี้เมือ่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนในขัน้ท่ี 1– 3 มา
อย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่า ได้ส่งผลท าให้บุคคลซึ่ง เป็นท้ัง ผู้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้รับผล
จากการเปล่ียนแปลงนั้นรู้จักการปรับตัวและเกิดอุปนิสัยพอเพียงอยู่ใน วิถีชีวิตท่ีมีความสมดุลและมี
ความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลง 

ขั้นท่ี 5 การสร้างเครือข่าย เนื่องจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา เป็นสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีศักยภาพในการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ต้องสามารถเป็นท่ีพึ่งให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเป็นสถานท่ีศึกษาดู
งานการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากร (ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนน า) 
ท่ีสามารถเป็นวิทยากรและพี่ เล้ียงให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และมีศักยภาพในการขยายผลอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพลงสู่เครือข่ายต่าง ๆ 

 ผู้วิจัยพบอัตลักษณ์ของกำรท ำหน้ำที่ของบุคลำกรในหลำกหลำยบริบท ดังนี ้
อัตลักษณ์ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาคือ 

“ผู้น าการเปล่ียนแปลง คิดอย่างมีระบบ น าสู่การพัฒนา และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

อัตลักษณ์ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
คือ “ยึดมัน่ปฏิบัติ เป็นต้นแบบ พัฒนาผู้เรียน พาคิด พาท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ 
“มีคุณธรรม น าความรู้ รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์ชุมชน แห่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
คือ “ชุมชนร่วมเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์บริบทและสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา คือ “สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้ ขยะมีฐานการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า” 

อัตลักษณ์การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
คือ “บูรณาการการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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กิตติกรรมประกำศ 
 
 งานวิจัยเรื่อง การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการ 
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อศึกษาแนวคิด 
แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกรณีศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจซึ่งผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดได้
ถูกน ามาถอดบทเรียนโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการปฏิบัติ ท่ีน่าสนใจอันเป็นการด าเนินงาน
กิจกรรมการขับเคล่ือนและลักษณะเฉพาะอันเป็นจุดเด่นเป็นแนวทางการขับเคล่ือนของศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2  
 ขอบพระคุณ ดร.ต่อศักด์ิ บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์ ท่ีให้ค าช้ีแนะและควบคุมงานวิจัยให้การด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่นจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพ อีกท้ังกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลและค าแนะน าอันเป็น
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาเป็นแนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดสู่ความส าเร็จในการด าเนินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบไป 
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ช่ือวิจัย การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 

ผู้วิจัย             ดร. อรวรรณ ป้อมด า  
ปีท่ีท าวิจัย  2561 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แนวคิด แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการ
วิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ  กลุ่ม
ตัวอย่างกระจายครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 
2 แล้วคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยการ
จัดการแลกเปล่ียนรู้ น าเสนอผลงานของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ เก็บข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีแนวทางการพัฒนาเป็น 2 แนวทาง 1) การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคล่ือนสู่สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าและบริหารจัดการศึกษาในทุกมิติ มอบหมายให้
คณะครูน้อมน า มาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการท างานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
เกิดการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กิจกรรมในสถานศึกษา พัฒนาสู่การเป็น
สถานศึกษาพอเพียงและด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการอย่างมีระบบท้ังโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จน
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้าน 2) การด าเนินการ
โครงการอื่นๆ แล้วน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการบริหาร
จัดการศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา ขั้นท่ี 2 การจัดระบบการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 การจัด
กิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นท่ี 4 การเปล่ียนแปลงบริบท ขั้นท่ี 5 การสร้าง
เครือข่าย 
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Abstract 
 

Thesis Title           Driving of Learning Canto based – on Philosophy of Efficiency       
                               Economic in Schools under Lopburi Primary Education Service    
                               Area Office 2 
Author    Dr. Orawan  Pomdam 
Year   2018 
 

The objectives of this research were 1 )  to study the process of sufficiency 
school development  through learning center based on philosophy of sufficiency 
economics, 2) to study principle, guideline on driving and factors affecting success of 
learning center based on philosophy of sufficiency economics in the best practice 
school. Sample covered schools under Lopburi Primary Education Service Area Office 
2. Then, learning center based on philosophy of sufficiency economics was selected 
for case study. Think and share, and presentation was employed. Research instruments 
were documentary synthesis form, observation form, semi-structured interview.  
 The research found that, 
 1. There are two guidelines for the process of sufficiency school development  
through learning center based on philosophy of sufficiency economics; 1 )  school 
administrator should be a leader in taking philosophy of sufficiency economics 
integrated to educational management in all dimensions, delegated to teachers 
taking philosophy of sufficiency economics integrated to working and instruction 
activity and focusing to another activity.  School should be driven by accepting 
philosophy of sufficiency economics systematically and continually.  2 )  More over, 
other projects should be apply philosophy of sufficiency economics to be principle 
and guideline for educational management and learning center based on philosophy 
of sufficiency economics.  
 2 .  The guidelines on driving and factors affecting success of learning center 
based on philosophy of sufficiency economics, there are 5  steps; step 1 , readiness 
preparing in taking philosophy of sufficiency economics to school, step 2 , learning 
system providing, step 3 , providing activity in school and learner development activity, 
step 4, changing context, step 5, building network. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การจัดศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดมีความ 
ประพฤติท่ีดีและมีคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่าง
ครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ธ ารงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด จากบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 พระราชทาน เมื่อ
วันท่ี 27 กรกฏาคม 2524 (คุรุสภา,2543)  การศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน,2560)  

ในสภาพปัจจุบันการศึกษาไทยยังคงมีปัญหา เช่นการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ของโลก ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ท่ัวโลกท าให้เกิดโลกไร้พรมแดน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลใหม่ๆท่ีมีอยู่บนฐานข้อมูลท่ัวโลก แต่ยังใช้การสอนแบบเดิมเน้นให้นักเรียนเก่งด้านเนื้อหา 
วิชาและท างานตามส่ังค าสอนของครู นักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมไม่แน่นไม่สามารถไปต่อความรู้
ใหม่ได้ การจัดการเรียนรู้ไม่เช่ือมโยงสู่ชีวิตจริง การสอนให้จดจ าข้อมูลองค์ความรู้เดิมเพื่อไปสอบ 
การลอกแบบ เลียนแบบ และท าตาม นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนความคิดริเริ่มท่ีน้อยมาก 
เพราะครูส่วนใหญ่จะรู้จักวิธีสอนให้นักเรียนท่องจ าความรู้ และฝึกทักษะส าเร็จรูปไปเพื่อสอบ แบบ
เก่า การจัดการศึกษาแบใหม่ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวลาและสถานท่ีท่ีจะเล่นอย่างสร้างสรรค์ และ
ท าให้ผู้เรียนเกิดความรักในการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต การจัดให้มีการสอนท่ีดี การ
ช้ีแนะท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม สนุกกับการเรียนรู้ และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายใน
ตัวเองท่ีอยากจะเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ ได้
รวดเร็วขึ้น นักวิชาการยืนยันว่าสมองของคนเรา โดยเฉพาะสมองของเด็กและเยาวชนมีศักยภาพใน
การท่ีจะเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ อยู่แล้ว ถ้าเราส่งเสริมให้คนมีแรงจูงใจอยากอ่าน อยากเรียนรู้
และมีโอกาสได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเขาอยากรู้ การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้สอดคล้องกับวิธีท างาน
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สมอง สมองของพวกเขาจะท างานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,2559) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตคนท่ีมีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
มาเป็นแนวปฏิบัติ คือ (1) ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู (2) ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน 
แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า (3) ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท า
ร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ในส่วนหนึ่งของนโยบายให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน
และการส่ือความหมาย โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาโดยให้ (1) ลดเวลาเรียนต่อวัน 
ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือท่ีเป็นการเพิ่มภาระ
นักเรียนในเวลาท่ีเหลือ (2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข 
(3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดปฏิบัติมากกว่าท่องจ าเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก
ยุคโลกไร้พรมแดน (กระทรวงศึกษาธิการ,2558) โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559)  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เพื่อให้เกิดขีดความสามารถท่ีพร้อมรองรับต่อยุคแห่งการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน การพัฒนาท่ียั่งยืน
ในบริบทไทยนั้น เป็นการพัฒนาท่ีต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่าสมดุลบนพื้นฐาน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วย
ความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
เท่าเทียม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถด ารงได้อยู่อย่างมั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ
และยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาในรายละเอียดของกระบวนการ แนวคิด แนวปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ให้นักเรียนได้เรียน
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โดยการลงมือท าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประเถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อันจะน าไปสู่แนวคิด แนวปฏิบัติหรือรูปแบบ อัตลักษณ์ท่ี
น่าสนใจจากการถอดบทเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไป
พัฒนาต่อยอดให้แก่โรงเรียนโดยท่ัวไปและสถานศึกษาพอเพียง ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ และเกิดเจตคติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ มีเจตคติท่ีดี มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีทักษะชีวิตในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ค ำถำมวิจัย 

1. การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาท่ีผ่านมา มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

2. การถอดบทเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษามีแนวคิด แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบการพัฒนาสู่ความส าเร็จอย่างไร และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง 

3. อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บ
ข้อมูลจากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) กระจายให้
ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2  แล้วคัดเลือก
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยการจัดการแลกเปล่ียนรู้ 
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น าเสนอผลงานของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice Cases) เก็บข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ด้านเนื้อหาผู้วิจัยน าข้อมูลจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและองค์ความรู้ท่ีพบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเรียนการสอนด้านศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
บริบทโดยท่ัวไป มาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ข้ันตอน คือ  1) การเตรียมความพร้อม 2) การจัดระบบการ
เรียนรู้ 3) กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 5) การสร้าง
เครือข่ายและขยายผล 

     แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในศึกษาได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการ
ปฏิบัติท่ีน่าสนใจ จ านวน 7 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ (1) ร.ร.ชุมชน
บ้านแก่งเสือเต้น (2) ร.ร.นิคมล านารายณ์ (3) ร.ร.บ้านปรางค์น้อย (4) ร.ร.บ้านวังตาอินทร์ (5) ร.ร.ชุมชนวัด
คีรีนาครัตนาราม (6) ร.ร.บ้านคลอง (7) ร.ร.บ้านท่ากรวด 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ 

กำรขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ 
 

1. การเตรียมความพร้อม 
2. การจัดระบบการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมในโรงเรียนและ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. การเปล่ียนบริบท 
5. การสร้างเครือข่าย 
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นิยำมศัพท์ของกำรวิจัย 
1. การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ขั้นตอน หมายถึง  การด าเนินงาน

เป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน
ในสถานศึกษา หมายถึง การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารครู นักเรียน ชุมชน และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน  
         การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร หมายถึง ความเช่ือมั่น ศรัทธาในหลักคิดมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของตนได้ในการบริหาร
จัดการ โดยการวางนโยบายและแผนปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา 
         การเตรียมความพร้อมของครู หมายถึง ความเช่ือมั่นศรัทธาในหลักคิด มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของตนได้ในการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

การเตรียมความพร้อมของนักเรียน หมายถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือ การ
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมผู้เรียนท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         การเตรียมความพร้อมของชุมชน หมายถึง การประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน และกิจกรรมใน
วิถีชีวิต เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตของชุมชนพอเพียง 
         การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที ่2 การจัดระบบการเรียนรู้ หมายถึง การจัดหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังการจัดท า จัดหาส่ือ/แหล่งเรียนรู้/ฐาน
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีสาระการ
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ส าหรับแต่ละขั้น ปีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีระบุการบูรณาการการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การระบุ
ถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงหลักความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยใช้คุณธรรมน าความรู้ ในการเตรียมการสอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ซึมซับ ฝึกฝนและเห็นคุณค่า
ของการอยู่อย่างพอเพียง 
          แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ขั้นที ่3 กิจกรรมโรงเรียนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 
ใน 4 มิติ คือ มิติสังคม มิติวัตถุ มิติวัฒนธรรม และมิติส่ิงแวดล้อม (เช่น กิจกรรมแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โครงการ/ชุมนุม/
ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/ศิลปวัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา)  
         กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมท่ีพัฒนาองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องเกี่ยว
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี (เช่น การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียน การศึกษาดูงาน 
การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเป็นวิทยากร) และกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนมีการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่บุคคลในครอบครัว และชุมชน  
         กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อ
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงให้กับนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

ขั้นท่ี 4 การด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหมายถึง คุณลักษณะหรืออุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงของผู้บริหาร ครู/บุคลากร นักเรียน และชุมชนท่ีเกิดขึ้นหลังจากการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 
          อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การใช้ชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
คิด พูด ท า อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานใน
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การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีเพื่อให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง ในด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
         การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้(1) มีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนและสอดคล้องกับภูมิสังคม 
(3) มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา    
(4) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้คุณธรรมน าความรู้ในการด าเนินชีวิต 
          การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับครู/บุคลากร หมายถึง ครู/บุคลากรต้องมีคุณลักษณะดังนี้     
(1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) มีการ
วางแผนและมีวินัยในการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สุรุ่ยสุร่าย (4) มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ และ/
หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (5) มีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะ
สมบัติ อย่างประหยัดและคุ้มค่า (6) มีวินัยในตนเองและด าเนินชีวิตท่ีไม่ท าให้ตัวเอง ผู้อื่นเดือดร้อน 
(7) มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น บริจาค ท าบุญตามความเช่ือทางศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ (8) ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ (9) มีความรู้ ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (10) รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างประหยัดและคุ้มค่า(11) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน (12) เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังด้านภาษาการ
แต่งกาย และประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธ์ (13) การมีส่วน
ร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษาวัฒนธรรมไทย และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ (14) มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคมด าเนินการสืบทอด/สานต่อ/รักษาวัฒนธรรมไทย 
และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 
         การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน หมายถึง นักเรียนต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีวินัยใน
การใช้จ่าย (2) มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือเป็นแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า (3) ไม่เบียดเบียน หรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง/ผู้อื่น (4) เป็นแบบอย่างในการท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (5) มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (6) รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า (7) อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน (8) เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของท้องถิ่น/ชาติพันธ์ (9) มีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของ
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ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ (10) มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ด าเนินการสืบ
ทอด/สานต่อ/รักษาวัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 
          การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน หมายถึง การท่ีคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและจิตส านึกในการด ารงวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

ขั้นที่ 5 การสร้างเครือข่ายและขยายผล หมายถึง การสร้างเครือข่าย และระบบการจัดการ
การดูงาน 
          การสร้างเครือข่าย หมายถึง มีการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน หรือสถานศึกษาอื่นๆ และสามารถเป็นพี่เล้ียงในการพัฒนาสถานศึกษา
อื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ 
         ระบบการจัดการดูงาน หมายถึง การขยายผลในการเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการศึกษาดู
งานจากเครือข่าย หรือบุคคลภายนอก เช่น สถานท่ีดูงาน วิทยากร การบริหารจัดการการดูงาน 

- สถานท่ี หมายถึง แหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ 
- วิทยากร (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) หมายถึง ผู้บริหาร ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า   

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
- การบริหารจัดการก าหนดการดูงาน หมายถึง การก าหนดระยะเวลาท่ีเปิดให้เครือข่าย  

หรือบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน 
2. ปัจจัยท่ีส าคัญต่อความส าเร็จ หมายถึง เหตุ หรือสาเหตุท่ีส าคัญ หรือส่ิงท่ีมีผลต่อการ 

น าไปสู่ความส าเร็จ 

3. อัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหมายถึง 
ลักษณะเด่น หรือ ความชัดเจนของผลผลิต / ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น อันได้แก่ บริบท สภาพแวดล้อมบุคคล 
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

4. บทเรียนการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ หมายถึง หลักปฏิบัติ หรือแนวทางในการด าเนินงานท่ีมี 
จุดเด่น น่าสนใจ สามารถน าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้ 

 5. รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
หมายถึง แบบอย่างหรือตัวอย่างการด าเนินงานการขับเคล่ือนฯ ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 6. ล าดับขั้นการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน 
หมายถึง ล าดับการพัฒนาสถานศึกษาตามข้ันตอน 4 ข้ัน ดังนี้ 
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     6.1 สถานศึกษาท่ัวไป : สถานศึกษาท่ีเริ่มน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการสถานศึกษา ต้ังแต่การบริหารสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดสภาพ 
แวดล้อม และการจัดการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     6.2 สถานศึกษาพอเพียง : สถานศึกษาท่ัวไปท่ีผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงซึ่ง
เป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ  

     6.3 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ : สถานศึกษาพอเพียงท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่น ๆ ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาจัดการสถานศึกษา 

     6.4 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา : สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบท่ีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษาท่ัวไปท่ีต้องการ
พัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้แนวคิด แนวปฏิบัติหรือรูปแบบท่ีน่าสนใจจากการถอดบทเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้แก่โรงเรียนโดยท่ัวไปและสถานศึกษา
พอเพียง ยกระดับข้ึนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 2. ได้อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การพัฒนาให้โรงเรียนท่ัวไปและสถานศึกษาพอเพียง ยกระดับข้ึนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอสาระ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1  ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3  ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
1.5  ขั้นตอนการด าเนินการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการศึกษาในสถานศึกษา 
1.6  ความคาดหวังจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.7 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.   แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส

ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ในเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระ
ราชด ารัสไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency economy ค าว่า  Sufficiency economy 
นี้ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ  จะมีได้อย่างไร  เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่  Sufficiency  economy  นั้น  ไม่มีใน
ต ารา  เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และโดยท่ีท่านผู้เช่ียวชาญสนใจก็หมายความว่าเราก็
สามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการเพื่อท่ีจะให้เศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” (พระ
ราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  23  ธันวาคม  2542)  
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จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ท่ีอัญเชิญมากล่าวอ้าง  
จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค์ท่านตรัสไว้  คือ แนวคิดท่ีทรงย้ าเตือนให้พสกนิกรของ
พระองค์มีจิตส านึกในการด ารงชีวิตอย่างมีสติ ต้ังอยู่บนเหตุและผล มีความพอประมาณในความ
ต้องการไม่โลภ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

นอกจากกระแสพระราชด ารัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ยังมีหน่วยงานและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงอีก ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 8)  ได้ให้ค านิยาม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับช้ันต้ังแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน  ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจ ในทุก
ระดับให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ท้ังด้านวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

อภิชัย  พันธเสน (2549 : 17)  ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  
แนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีต้องประกอบด้วย  ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไม่ฟุ่มเฟือย
แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องกระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดร้อน  แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดก็จะต้องมีเหตุผลแต่เป็น
เหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา  นั่นคือความไม่โลภจนเกินไป  ซื่อสัตย์สุจริต  และ
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549 : 10)  ให้ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  จะต้องอาศัยความรอบรู้  
ความรอบคอบ  และความระมัดระวัง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติตน
และการด าเนินชีวิตอันพึงประสงค์  ดังนี ้
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1.  ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ  รู้จักการประมาณตน  รู้จักศักยภาพของตนท่ีมีอยู่ 
2.  ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล  ปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ  บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา  ยึดทาง

สายกลางในการปฏิบัติ 
3.  มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ 
4.  มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ  

ระมัดระวงั 
5.  ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน  เพียรพยายาม  แบ่งปัน  มีสติปัญญา  มีวินัย  พึ่งตนเอง  
แบ่งปัน  เอื้ออาทร  รับผิดชอบ  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

1.2  สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 

2549:10) 
1)  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควร

จะเป็น  โดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลก 
เชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 

2)  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3)  ค านิยาม  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3  คุณลักษณะ  พร้อม ๆ  กัน  ดังนี้ 
(1)  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
(2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ  อย่างรอบคอบ 

(3)  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

4)  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น  
ต้องการอาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  กล่าวคือ 
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ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

 
มีภูมิคุ้มกัน 

 
มีเหตุผล 

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั 
ในการวางแผนและด าเนินการ 

เง่ือนไขคุณธรรม 
ซ่ือสตัยสุ์จริต  ขยนั  อดทน  สติ  

ปัญญา 
แบ่งปัน  ไม่เบียดเบียน 

เศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม / 

สมดุล / พร้อมรับต่อการ

(1)  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(2)  เงื่อนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย  มีความตระหนักใน
คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5)  แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้  คือ  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน  ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี  สรุปได้ดังภาพประกอบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.1  แผนภูมิแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554 : 17) 
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จากแผนภาพสรุปได้ว่า  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ียึดหลักทางสายกลาง  
ท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ  ท้ัง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอเพียงและมีความพร้อมท่ี
จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้  
รอบคอบ  และระมัดระวัง  ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียง
การประหยัด  แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์
ท่ีมีการแข่งขันสูง 

1.3  ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 3)  ได้ให้ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีมีความส าคัญยิ่งส าหรับการขจัดความยากจนและ
การลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ 

2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื่อเป็นฐานรากของการพฒันาประเทศ 

3.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรต่าง ๆ  ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการด าเนินงานบนรากฐานของความพอเพียง 

4.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ 

5.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติ  
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ท่ีเข้ามากระทบโดยฉับพลัน  และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ  ให้
เหมาะสม 

6.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยการพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุข  
พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง  มีศักยภาพ  มีทางเลือก  ท้ังด้านสุขภาพ  ความรู้  ทักษะ  อาชีพ  เสรีภาพ 

7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข  ไม่
เบียดเบียน  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  แบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีจิตเมตตา  และจิตสาธารณะ 

จากความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแนวคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้อยู่รอดในสภาวการณ์ของโลก
ยุคโลภาภิวัตน์ และสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยมีหลักคุณธรรมเป็นท่ียึดเหนี่ยวควบคู่
กับการด าเนินชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวคิดในการก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารต้ังแต่ระดับบุคคล  
ชุมชน  หน่วยงานองค์การต่าง ๆ  สถาบัน  จนถึงระดับรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีบริหารประเทศ 
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1.4  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษา 
ดังท่ีกล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับการให้การศึกษาเป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนา  ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่คณะ
ครูและนักเรียนท่ีได้รับพระราชทานรางวัลฯ  เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม  พ.ศ.2524  ความตอน
หนึ่งว่า  “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด  ความประพฤติดี  และ
คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน  ล้วนพอเหมาะกับ
ทุก ๆ  ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไว้  และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (ปรียานุช  พิบูลย์สราวุธ, 2549 : 1) 

กระท่ังประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ เมื่อในปี  พ.ศ.
2540  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้มีกระแสพระราชด ารัส  เมื่อวันท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ.2540               
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ความตอนหนึ่งว่า  “การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ  ส าคัญ
อยู่ท่ีเราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่อย่างพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชู 
ตัวเองได้  ให้มีพอเพียงกับตนเอง”  จากกระแสพระราชด ารัสดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  พระองค์ทรงช้ี 
แนะแนวทางส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ทรงคุณค่ายิ่ง (กระทรวงศึกษา 
ธิการ, 2550 : ค าน า) 

ด้วยความส าคัญแห่งกระแสพระราชด ารัสดังกล่าวน าไปสู่การก าหนดเป็นหลักการและ
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของรัฐดังปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญ  เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  (1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน  โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ  และมาตรา 83  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550 – 2554)  
ท่ียังคงน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการ  เป็นองค์
รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ีสมดุล  เป็นธรรม  และ
ยั่งยืน  ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 10 ท่ีระบุส่ิง
ท่ีต้องด าเนินการไว้ว่า เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็น
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เป็นสุขร่วมกัน”  ภายใต้แนวปฏิบัติของ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรก าหนดพันธกิจ
ของการพัฒนาประเทศ  ดังนี้ 

1.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน 
2.  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม 
3.  ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คณะท างานสังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์ความรู้แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2–5) 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มี
คุณภาพของประเทศ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังท่ีปรากฏใน
นโยบายของรัฐดังกล่าว  โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 10  มุ่งเน้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ  
จึงจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อด าเนินโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม  และ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ  เพื่อให้
มีความต่อเนื่องและยั่งยืนน าสู่วิถีชีวิตของประชาชน  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามแนว
พระราชด ารัสและนโยบายรัฐบาล  รวมท้ังเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวม
พัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ  โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : ค าน า) 

ซึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  จะใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2)  
ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการขับเคล่ือน  ดังนี้ 

1.4.1  การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549 : 4–5)  ได้กล่าวถึงการขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ดังนี้ 
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1)  วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

2)  วิสัยทัศน์ 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3)  เป้าหมาย 
ระยะที่ 1  ปี 2550  ก าหนดให้มีสถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่างใน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่
ต่ ากว่า  80  แห่ง 

ระยะที่ 2  ปี 2551 – 2552  พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเป็น
แบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทุกจังหวัด  800  แห่ง 

ระยะที่  3  ปี 2553 – 2554  พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการท่ี
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งท่ัวประเทศ 

4)  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา  
พ.ศ.2550 – 2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขับเคลื่อน 
1.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปจัดการศึกษา 
1.2  จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

เรียนการสอนทุกระดับการศึกษา  โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามล าดับ  โดยเริ่มให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
บุคคลและครอบครัว  รู้จักน าไปประยุกต์ใช้  น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ 
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1.3  จัดท าแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการขับเคลื่อน 
2.1  อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  กลุ่มเป้าหมาย  ให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย 
แนวทางการขับเคลื่อน 
3.1  ให้สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ  1:10  แห่ง  ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

3.2  ให้มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม  สนับสนุน  ประสาน
การด าเนินงานของเครือข่าย 

3.3  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการขับเคลื่อน 
4.1  เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

การศึกษาโดยจัดท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ 
4.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อน 
ในการติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการด าเนินงานด้านการจัดการ

เรียนการสอน  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
5.1  จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับ

ภูมิภาค  และระดับสถานศึกษา  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
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5.2  ก าหนดรูปแบบ  แนวทาง  เครื่องมือ  และคู่มือในการติดตามและ
ประเมินผล 

5.3  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล 
5)  ภาพความส าเร็จ 

ภาพความส าเร็จการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก าหนดไว้  ดังนี้ 
5.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การบริหารจัดการ 
5.2  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจ  

และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมน าความรู้และมีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.2  แนวทางพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการฝึกให้คิด  พูด  ท า  อย่างพอดี  พอเหมาะ  พอควร  บนหลักเหตุผล  

ไม่ประมาท  โดยใช้สติและปัญญาในทางท่ีถูกต้อง  เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละ
คนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้  โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างสงบสุข  รู้รักสามัคคี  อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  และมีค่านิยมท่ีดี
งาม  ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, 2549 : 2) 

1.4.3  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดการจัดการศึกษาไว้  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 3) 

1)  เป้าหมายส าคัญของการขับเคล่ือน  คือ  การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์/ความ
เป็นไทย  การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการได้ใน  2  ส่วน 
(1)  การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
(2)  การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย 

-  การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

-  การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนอกห้องเรียน 
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การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูก 
ฝังหลักคิดต่าง ๆ  ให้แก่เด็ก  โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง  สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง  หรือไม่
พอเพียงของตนเองได้  และท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

1.5  ข้ันตอนการด าเนินการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 

1.5.1  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
การด าเนินการตามแนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด

การศึกษาในสถานศึกษา  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 24) 
1.  ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา 
2.  พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้ังผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการ

สถานศึกษา  และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
4.  ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  จัดท า  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม  และปรับแผน กลยุทธ์  

และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
6.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
7.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
8.  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
9.  จัดระบบนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินการ 
10. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอน

ส าคัญทุกขั้นตอนการด าเนินการ  ดังแผนภาพประกอบท่ี 2  ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 2.2  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางการน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 25) 
 
 
 
 
 

สถานศึกษ

ก ำหนดแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นนโยบำยส ำคัญของสถำนศึกษำ 

พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรและ 
ส่งเสริมกำรปฏิบัติตน 

ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ  แก่ผู้เก่ียวข้องคนอื่น ๆ 

ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
ให้เป็นไปตำมหลัก 

แนของเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดท ำหรือเพ่ิมเติมโครงกำร  
 กิจกรรมและปรับ 

ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

จัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลักสูตร

เสริมสร้ำงบรรยำกำศและ 
สภำพแวดล้อมภำยใน

ส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง

และชุมชน 

นิเทศ 
ติดตำม 
ประเมิน 

และ 
รำยงำนผล 
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1.6  ความคาดหวังจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ภาพความส าเร็จท่ีคาดหวังของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาท่ีจะ

เกิดขึน้กับบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 30) 
1.6.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  น าหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัด

การศึกษา 
3)  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4)  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6.2  ครูผู้สอน 
1)  มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  น าหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

และพัฒนาผู้เรียน 
3)  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4)  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6.3  บุคลากรทางการศึกษา 
1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  น าหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3)  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4)  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6.4  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และชุมชน 
1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3)  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.6.5  นักเรียน 
1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปตามแผนภาพประกอบท่ี 3  ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 2.3  ภาพความส าเร็จท่ีคาดหวังของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 30) 

ภาพความส าเร็จที่คาดหวังของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

นักเรียน 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับหลักกำร  แนวคิด  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปฏิบัติตนตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เผยแพร่หลักกำร  แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำร 
แนวคิด ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- น ำหลักกำร  แนวคิด  
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
- ปฏิบัติตนตำม
แนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- เผยแพร่หลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครู 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- น ำหลักกำร  แนวคิด  
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้  และ
พัฒนำผู้เรียน 
- ปฏิบัติตนตำม
แนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- เผยแพร่หลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรทางการศึกษา 

- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- น ำหลักกำร  แนวคิด  
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
- ปฏิบัติตนตำม
แนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- เผยแพร่หลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน 

- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ปฏิบัติตนตำม
แนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- เผยแพร่หลักกำร  
แนวคิด  ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริม  สนับสนุน
กำรขับเคล่ือนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถำนศึกษำ 
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จากความคาดหวังท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  และปลูกฝัง  ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนา  ด้วยการก าหนดนโยบาย
ด้านการศึกษา  โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 4) 

ในการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษานั้น  
จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ต้องมีการศึกษามาตรฐาน
การศึกษาให้ละเอียด 

 
1.7 การประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

                “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงมีหลัก
พิจารณา ดังนี้ 

                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

                คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
                ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 



 25 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

                เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย 
ท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขความธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความช่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมเอกลักษณ์ 
และความเป็นไทย 
การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการได้ใน 2 ส่วน 

1. การบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
2. การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 

- การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน 
- การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน 

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ และ
ปลูกฝังหลักคิดต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง  ไม่
พอเพียงของตนเองและครอบครัวได้และท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
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เศรษฐกิจพอเพยีงและการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา 
 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
            การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 
และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้  
             กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
 

ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้  
             ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
             การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง
ด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตท้ังใกล้และไกล  
              เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  
                       เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
                      เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
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แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
 

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

  

 

          พอประมาณ 

                                      มีเหตุผล                มีภูมิคุม้กนั 

           
           
           
           
           
           

         
 

 

ทางสายกลาง 

เง่ือนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสตัย ์สุจริต ขยนั 
อดทน แบ่งบนั) 

ชีวิต /เศรษฐกิจ/สงัคม 
สมดุล  มัน่คง  ย ัง่ยนื 
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การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 

 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
-ลดรายจ่ายตนเองและ
รายจ่ายประเทศชาติ
หากทุกคนร่วมกันใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูก
วิธี และประหยัด
พลังงาน 
 

สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ถ้าทุกคนร่วมแรง ร่วม
ใจใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัดมี
ประโยชน์และคุ้มค่า 

ลดภาวะโลกร้อนหาก
ทุกคนร่วมกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

วัฒนธรรมการประหยัด
เพื่อช่วยสร้าง
ประเทศชาติให้มี
ภูมิคุ้มกัน 

การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้า 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
- พอประมาณกับการใช้
ประโยชน์ท่ีจ าเป็นและความ
คุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้า 
- พอประมาณกับงบประมาณ
และความสามารถของตนเอง
ในการช าระค่าใช้พลังงาน 
- พอประมาณกับเวลา สถานท่ี
ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 

- การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า ส่งผลต่อ
การลดรายจ่ายของตนเอง และ
ประเทศชาติ 
- ช่วยชาติประหยัดพลังงานหาก
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

- วางแผนในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
ภายในบ้านเรือนของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอเพื่อความ
ปลอดภัย 
 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ครอบครัวและสถานท่ีท างาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
- มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณประโยชน์
ของการใช้เครื่องใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

- ความมีวินัยในตนเอง 

- ความรับผิดชอบ 
- ความมีน้ าใจ เสียสละ เกื้อกูล 
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มิติวัตถุ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
- ลดรายจ่ายตนเอง
และรายจ่าย
ประเทศชาติหากทุกคน
ร่วมกันประหยัด
พลังงาน 

- สร้างสังคมให้
เข้มแข็งถ้าทุกคนร่วม
แรง ร่วมใจใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัดมี
ประโยชน์และคุ้มค่า 

- ลดภาวะโลกร้อนหาก
ทุกคนร่วมกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

- วัฒนธรรมการ
ประหยัดเพื่อช่วยสร้าง
ประเทศชาติให้มี
ภูมิคุ้มกัน 

 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  กานต์ชนิต  ต๊ะนัย (2551)  วิจัยเรื่อง  การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ใน
โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน้อมน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ศึกษาผลการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนและศึกษาข้อเสนอแนะในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเทอดไทย  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา  2550  เก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 62 คน มี
เนื้อหาในการศึกษา  4  ด้าน  คือ  ด้านการวางแผน  การลงมือปฏิบัติ  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
และการแก้ไข  ปรับปรุง  และศึกษาผลการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  
โดยเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทอดไทย  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย ท้ัง 4 ด้าน  พบว่าด้านการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไข ปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทอดไทย  อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง  จังหวัดเชียงราย  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ข้อเสนอแนะในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทอดไทย  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  พบว่าควรให้มีการปลูกฝังค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดกับนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาคือการจัดอบรม  สัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครู  บุคลากรในสถานศึกษาและการให้ครูตระหนัก  
ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ 
 สัญญา จารุจินดา (2551) วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถม 
ศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ
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โรงเรียนประถมศึกษา  ในอ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  30  คน  และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ านวน  30  คน  รวม  60  คน  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและ
แบบปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา  พบว่า แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านบริหาร 
งานวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไปในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 แนวทางการพัฒนาครูในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
ประถม ศึกษาอ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้านบริหารงานวิชาการ คือ จัดประชุมทางวิชาการ
ทุกเดือนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านบริหารงบประมาณ คือ ส่งเสริมให้ครู
มีการวางแผนในการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านบริหารงานบุคคล 
คือ จัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน  ด้านบริหารท่ัวไป คือ ส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 วชิราวุธ  ปานพรม  (2551)  วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 288 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีความเช่ือมั่นด้านสภาพ .99 และด้านประสิทธิผล .98 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าเอฟ  ( F-test ) ชนิด 
One Way ANOVA  และหาค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe’s Method ) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามความเห็นผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  2) สภาพ
และประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  3) สภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า ท่ีมีลักษณะการเปิดสอนต่างกัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในด้านการพัฒนาบุคลากร  ส่วนประสิทธิผล มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน   

การวิจัยนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์. (2545) ได้ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิ๗พอเพียง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ครูมีบทบาทในการ ส่งเสริมความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 44.3 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 34.5 
และอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทของครู ได้แก่ 1) 
เจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 2) การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน 3) 
การสนับสนุนจากโรงเรียนและ 4) รายวิชาท่ีสอน 

สมศักดิ์ ลาดี. (2545) ได้วิจัยเรื่องสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับด าเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน รวมท้ังส้ิน 580 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบส ารวจ และแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลท่ีรวบรวมได้ น ามาวิเคราะห์
เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพท่ัวไปของ
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางท่ีจัดการศึกษา 3 ระดับเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีพื้นท่ีระหว่าง 21-30 ไร่ มีพื้นท่ีและแหล่งน้ าเพื่อท าการ เกษตร ผลกาณ
ด าเนินงานมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการ ส่วนการวางแผนงานวิชาการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ในด้านการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
โครงการและด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีปัญหาระดับน้อย โรงเรียนต้องการให้บุคลากรมีการวางแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การได้รัฐงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอและผู้ปกครองเห็นความส าคัญและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บ
ข้อมูลจากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดยกระจาย
ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ ของโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 
2 ประกอบด้วย 1. อ าเภอพัฒนานิคม 2. อ าเภอชัยบาดาล 3. อ าเภอล าสนธิ 4. อ าเภอโคกเจริญ 5. อ าเภอ
หนองม่วง 6. อ าเภอสระโบสถ ์และ7. อ าเภอท่าหลวง  โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ความรูท่ี้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกรณีศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ 
ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษากระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดแนวปฏิบัติ หรือรูปแบบการพัฒนาสู่ความส าเร็จ และปัจจัยส าคัญ
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ วิเคราะห์อัตลักษณ์
ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนที่ 1  กำรศึกษำองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องเพื่อก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้น ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
1.1 ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับ 

เคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เอกสารการอบรมและพัฒนาโรงเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
และถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเบ้ืองต้น 

1.2 การเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน 
1.3 การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ทุกโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 โดยจัดประชุมเมื่อ 25-26 สิงหาคม 2561 จ านวน 139 โรงเรียน น าผลสรุปการประชุม
มอบหมายให้แต่ละโรงเรียนกลับไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เตรี ยมเอกสารและงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขตการศึกษาอีกครั้ง 
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1.4 ผู้วิจัยด าเนินการประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังคัดเลือกโรงเรียนและคุณครูท่ี
ท าหน้าท่ีงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ได้ 7 โรงเรียน 

1.5 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ดร.หาญ เทียนค า) เกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวคิด มุมมอง และความคาดหวังท่ีน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 2  กำรเลือกกรณีศึกษำท่ีมีกำรปฏิบัติท่ีน่ำสนใจ 
การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดย

การจัดการแลกเปล่ียนรู้ น าเสนอผลงานของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสักงัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และมีความหลากหลายทางภูมิสังคม โดยได้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ 7 ศูนย์ ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจชอง  
                โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

อ ำเภอ 
ประเภท 

จ ำนวนนักเรียน/ครู 

 

ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 

1. ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ขยายโอกาส 
267/21 

นางวรรณวิมล ทองงาม 

2. ร.ร.นิคมล านารายณ์ ชัยบาดาล ขยายโอกาส 
242/23 

นายบุศรินทร์ หอมกล่ินยา 

3. ร.ร.บ้านปรางค์น้อย ล าสนธิ ขยายโอกาส 
177/16 

นางสมศรี รัตนศรี 

4. ร.ร.บ้านวังตาอินทร ์ โคกเจริญ ขยายโอกาส 
280/20 

นางวาสนา น้ าเพ็ชร 

5. ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม หนองม่วง ขยายโอกาส 
244/18 

นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ 

6. ร.ร.บ้านคลอง สระโบสถ์ ขยายโอกาส 
218/21 

นายวิชชา เกียรติศิริ 

7. ร.ร.บ้านท่ากรวด ท่าหลวง ขยายโอกาส 
157/16 

นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำกระบวนกำรในกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดแนวปฏิบัติ หรือรูปแบบกำรพัฒนำสู่ควำมส ำเร็จ และปัจจัย
ส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิเครำะห์อัตลักษณ์ของศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการด าเนินการขั้น ตอนนี้เป็นการศึกษากระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิด แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบการพัฒนาสู่
ความส าเร็จ และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 กลุ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ จ านวน 7 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่  

(1) ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 
(2) ร.ร.นิคมล านารายณ์ 
(3) ร.ร.บ้านปรางค์น้อย 
(4) ร.ร.บ้านวังตาอินทร์ 
(5) ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 
(6) ร.ร.บา้นคลอง 
(7) ร.ร.บ้านท่ากรวด 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(1) แบบวิเคราะห์เอกสารส าคัญ 
(2) แนวทางการสังเกต และแบบบันทึกการสังเกต 
(3) แนวค าถามสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
(4) กล้องถ่ายภาพ และเทปบันทึกเสียง 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามและจากการแลกเปล่ียนรู้น าเสนอ
ผลงาน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ละ 1 วัน 
และประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 วัน โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ประสานงานโรงเรียน เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล 
ตามวัน และเวลา ดังนี้ 

- ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  ในวันท่ี  6 กันยายน 2561 
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- ร.ร.นิคมล านารายณ์  ในวันท่ี 7  กันยายน 2561 
- ร.ร.บ้านปรางค์น้อย  ในวันท่ี  9 กันยายน 2561 
- ร.ร.บ้านวังตาอินทร์  ในวันท่ี 14  กันยายน 2561 
- ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม  ในวันท่ี 15 กันยายน2561 
- ร.ร.บ้านคลอง  ในวันท่ี 16 กันยายน2561 
- ร.ร.บ้านท่ากรวด  ในวันท่ี  17 กันยายน 2561 

(2) ศึกษาเอกสารของโรงเรียน อาทิเช่น รายงานการประเมินตนเอง สรุปรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รายงานโครงการต่างๆ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน
และโครงการเอกสารและหลักฐานอื่นๆ  

(3) สังเกตบริบทต่างๆ ของโรงเรียน ห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และบริบทสภาพแวดล้อมในชุมชน 

(4) สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน  
นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 

 3.4 การน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้รวมกันท้ัง 7 ศูนย์ ด าเนินการเมื่อ วันท่ี 1 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

3.5 เครื่องมือการวิจัยและการเก็บข้อมูลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยและมีกระบวนการเก็บข้อมูลแสดงในตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล เทคนิคกำรเก็บข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารต่างๆ หรือนโยบายของโรงเรียน หรือแผนกล
ยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน แผนบูรณาการการจัดการสอน  

• แบบวิเคราะห์เอกสาร 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) เช่น บริบทของโรงเรียนศูนย์ บริบทชุมชน 
ห้องเรียนและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

• แบบบันทึกการสังเกต 
• กล้องถ่ายรูป 

3. การสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัด
การศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ ครูแกน
น า นักเรียนแกนน าคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง 
หรือบุคคลในชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ 

• แนวค าถามสัมภาษณ์ 
• แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
• เทปบันทึกเสียง 
• กล้องถ่ายรูป 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร 
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ และการ 

สังเกตเพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติท่ีน่าสนใจในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบการพัฒนาสู่ความส าเร็จ 
และปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) การสังเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงท้ัง 7 ศูนย์ ท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือมีลักษณะเด่นท่ีชัดเจน เพื่อน ามาเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่กระบวนการขับเคล่ือนการด าเนินการจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการ 
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อศึกษาแนวคิด 
แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมี
การปฏิบัติเป็นเลิศ  กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แล้วคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
กรณีศึกษา โดยการจัดการแลกเปล่ียนรู้ น าเสนอผลงานของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษาบทเรียนการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ 
ตอนท่ี 2 การศึกษากระบวนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนท่ี 3 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา  
ตอนท่ี 4 การศึกษาอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตอนที่ 1 การศึกษาบทเรียนการปฏิบัติท่ีน่าสนใจ 
1. เส้นทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นการศึกษากระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้มองเห็นถึงพัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยแต่ละศูนย์การเรียนรู้ฯ มี
เส้นทางการพัฒนาตามบริบทของศูนย์ฯ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ 

    1.1 การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา โดยผู้บริหาร 
สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและการ
จัดการศึกษาในทุกมิติ ท้ังผู้บริหารและคณะครูน้อมน ามาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการท างานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Whole School Approach) โดยมุ่งให้เกิดการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าสู่กิจกรรมในสถานศึกษา พัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง และด าเนินการขับเคล่ือน
กระบวนการอย่างมีระบบท้ังโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และเมื่อได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการท้ัง
ระบบดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้
ได้รับรางวัลตามโครงการหรือนโยบายของต้นสังกัด และนอกสังกัด อันได้แก่ โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นต้น  

    1.2 การด าเนินโครงการอื่น ๆก่อนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเป็นหลักคิด 
หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยก่อนท่ีสถานศึกษากลุ่มนี้จะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบนั้นได้มีการด าเนินการเฉพาะในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน เป็นต้น แต่ยังไม่มีการน าไปบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งเมื่อสถานศึกษามีพื้นฐานส าคัญในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่นมาแล้ว      
จึงสามารถต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาในการบริหารจัดการท้ังระบบโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้  ซึ่งผู้วิจัยมีผลการศึกษาวิธีกาสรพัฒนาได้ผลตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการพัฒนาท่ีเห็นชัดแจน 

(อัตลักษณ์) 
1. ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น      การสอดแทรกหรือบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลงในรายวิชาบางวิชา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีมีรากฐานของการเป็นคนดี มี
คุณธรรมเป็นหลักในวิถีชีวิตพุทธศาสนิกชน 

2. ร.ร.นิคมล านารายณ์      การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริง เป็นสถานท่ี
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าคัญ มีท้ังการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก 
ประสบการณ์และการปฏิบัติ จนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม เป็นของฝากฝีมือนักเรียน สามารถน าไป
จ าหน่ายเป็นรายได้ของนักเรียน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการพัฒนาท่ีเห็นชัดแจน 

(อัตลักษณ์) 
3. ร.ร.บ้านปรางค์น้อย      ผู้บริหารและครูสามารถขับเคล่ือนหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการ

เรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้ ซึ่งครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระวิชาต้องจัดท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอย่างน้อย 
1 แผน หรือ 1 หน่วยการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีหลักคิดวิเคราะห์ได้โดยฝึกให้
นักเรียนถอดบทเรียน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ และน าไปปฏิบัติจนเกิด
เป็นอุปนิสัยพอเพียง 

4. ร.ร.บ้านวังตาอินทร ์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นพื้นท่ีสีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่น มีฐานแปลง
เกษตรท านาข้าวเป็นจุดเด่น ท่ีมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ น่าอยู่ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความสุขท่ีได้อยู่ในโรงเรียนทุก
พื้นท่ีซี่งการมีท่ีอยู่เป็นท่ีสบายจะช่วยอบรมบ่มเพาะนิสัยของนักเรียน
ให้เกิดตามคุณลักษณะตามท่ีเราต้องการได้ ท้ังยังมีความร่วมมือจาก
ชุมชนในการอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิม คือ ชุมชนเกษตรกรรมไว้ โดย 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการบริหาร
จัดการในการเป็นต้นแบบแห่งชุมชนการเกษตร 

5. ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม      เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
โครงงาน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ และ
กิจกรรมและโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง ให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีมีรากฐานของการเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นหลัก 
และการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 3ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการพัฒนาท่ีเห็นชัดแจน 

(อัตลักษณ์) 
6. ร.ร.บ้านคลอง      มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่านโครงงาน (Project Based Learning:PBL) โดยเฉพาะ
โครงงานจิตอาสา และโครงงานคุณธรรม ในการเสริมสร้างและ 
พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มี จิตอาสาจิตสาธารณะ ท าให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ ได้รับการชมเชยและยกย่องท า ให้นักเรียนมี
ความสุข รู้คุณค่าในตนเองและเป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลต้นแบบใน
การท าโครงงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการขยายผลใน 
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

7. ร.ร.บ้านท่ากรวด      การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ท่ามกลางบริบทชุมชนเกษตรโดยเริ่ม
ปลูกฝังจากฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

จากตารางท่ี 4.1 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าโรงเรียนในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก่อนท่ี
สถานศึกษากลุ่มนี้จะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบนั้น
ได้มีการด าเนินการเฉพาะในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก่อนและปฏิบัติเสมอมา 

 
ตอนที่ 2  การศึกษากระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาน้อมน าหลักคิด และหลักปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีมีการ
ปฏิบัติท่ีดีสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดี ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการด าเนินงานอย่างมีระบบ และมีทีม
บุคลากรท่ีมีความเข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืนต่อไป 

1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร จากการท่ีผู้บริหารของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทุกศูนย์ เป็นผู้ท่ี
มีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้น้อมน าพระราชด าริ หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงวิถีชีวิตของตนเองอยู่ก่อนแล้ว ครั้นเมื่อมี
นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จึง
สามารถน ามาต่อยอดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้บริหารต้องเริ่มพัฒนาจากตัวเอง
เพื่อเพิ่มเติมความรู้จากท่ีเคยรู้ เคยปฏิบัติมาในวิถีชีวิตส่วนตัวก่อนแล้ว แต่เมื่อน ามาเข้าสู่การบริหาร
สถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ใฝ่ เรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นโดยมีการพัฒนาความรู้ อย่างสม่ าเสมอ
ท้ังในศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ไอที เพื่อท่ีผู้บริหารจะได้เป็นผู้รอบรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
อย่างถูกต้อง ผู้บริหาร สามารถน าไปแนวทาง หลักคิดและหลักปฏิบัติ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ
และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้อื่นและเสริมสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ 
ท าด้วยใจอย่างเต็มท่ี และมีหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร
เป็นนักบริหาร นักพัฒนา และนักปฏิบัติ ผู้บริหารรู้จักตนเอง รู้จักบริบทและรู้จักผู้อื่นด้วยการเข้าใจ 
เข้าถึงอย่างมีเหตุผล น ามาสู่การพัฒนาอย่างพอเพียง สอดคล้องกับหลักการทรงงาน คือ การระเบิดจาก
ข้างใน ท่ีผู้บริหารได้น ามาเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติอีกหลักหนึ่งอันเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีให้ผู้บริหารได้เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการท้ังบุคลากร และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในบริบทของตนเอง อีก
ท้ังยังน าไปสู่การรู้ รัก สามัคคีของบุคลากรในศูนย์ และชุมชน ก่อให้เกิดทีมงานท่ีเข้มแข็งยิ่งขึ้นผู้บริหาร      
มีการวางแผน วางนโยบาย และการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อม ท้ังจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม และผู้บริหาร ต้องมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

1.2 การเตรียมความพร้อมของครู เพื่อให้ครูและบุคลากรมีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน วิถีชีวิต สามารถให้
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้ยึดถือ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติจนเกิดเป็นอุปนิสัยพอเพียงในวิถีชีวิตส่วนตัว และวิชาชีพครู อันจะ
น าไปสู่แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประการแรก คือ การมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร ท่ีจะต้องด ารงตนเป็น 
ต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากร ซึ่งเป็น การระเบิดจากข้างใน ในการเตรียมคน และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน ทีมบุคลากร มีสภาพ
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ความพร้อมท่ีจะรับการพัฒนา โดยท่ีผู้บริหารด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นขั้นๆต่อไป โดยเริ่มจากประชุมครู 
และก าหนดเป็นวาระการประชุมในวาระส าคัญให้ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญในนโยบายท่ีผู้บริหารได้
วางแผนไว้อย่างชัดเจน อีกท้ังการส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ครูแกนน าได้รับการอบรม 
การศึกษาดูงาน เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.3 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในชีวิต สามารถให้การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแก่ศักยภาพและพร้อมเรียนรู้อย่างมี
ความสุข โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ท้ังสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาโดยมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนี้ 

      1.3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน โรงเรียนระดับประถมศึกษา จะมีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในหลายลักษณะ ได้แก่ (1) โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน (2) จัดให้มีระบบคัดกรองพฤติกรรม ของ
นักเรียน (3) จัดต้ังกองทุนการศึกษาหรือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (4) 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือบกพร่องทางพฤติกรรม และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นขั้นตอน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่งเสริมนักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (5) การส่งต่อ
กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

      1.3.2 การเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย ได้แก่ (1) โครงการอาหารกลางวัน และ (2) 
การจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 

      1.3.3การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ โดยมีโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
1.4 การเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ในการเข้าใจในบทบาทและ

หน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและท าด้วยใจอย่าง
เต็มท่ี จึงมีการประชุมช้ีแจงแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจตรงกันถึงบทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือสนับสนุนการรวม 
ท้ังขอความร่วมมือจากในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารต้องยึดหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์ในการสร้างเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนฯ ไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน 

1.5 การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ (Enabling Environment) ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ
สังคม หรือค่านิยมร่วมขององค์กร / ชุมชน / สังคม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในทางปฏิบัติ (Role Model) 
ดังนั้นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการปลูกต้นไม้ หรือการจัดสวนหย่อม นอกจากนี้ยังออกแบบ
สถานท่ีภายในโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เช่น ต้นไม้พูดได้ การจัดป้ายความรู้ 
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ป้ายคติเตือนใจ ป้ายค าพ่อสอน จัดท าป้ายนิเทศและบอร์ดความรู้ต่างๆ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องนิทรรศการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดท าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน อันน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ่มค่า เหมาะสม และพอเพียงกับบริบท 

ขั้นท่ี 2 การจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการในหลักคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับช้ันและเพื่อ
เป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงผ่านในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการจัดท าหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงาน แหล่งเรียนรู้
และฐานการเรียนรู้ โดยพบว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ (1) การบูรณาการฯ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) การบูรณา
การฯ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานและฐานการเรียนรู้ (3) การบูรณาการฯ แบบ
สอดแทรกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ (4) เน้นการถอดบทเรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 
เพื่อวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีนักเรียนท า หรือกิจกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น การกิน การนอน การออกก าลังกาย การเรียนหนังสือ ฯลฯ ส าหรับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ลักษณะ (1) การบูรณาการฯ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) การบูรณาการฯ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(สหวิทยาการ) โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้/โครงงาน หนึ่ งเรื่อง หนึ่งระดับช้ันท่ีบูรณาการฯ ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระฯ และ (3) เน้นการถอดบทเรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 

2.2 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งท่ีให้ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ หรือมีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ส่วนฐานการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งท่ีให้ความรู้ท่ีโรงเรียนสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้มีควาหลากหลาย 
และแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและลักษณะชุมชน เช่น ฐานการเรียนรู้ เรื่องพืช ฐานการเรียนรู้เรื่อง
เล้ียงสัตว์ ฐานการเรียนรู้เรื่องการประมง ฐานการเรียนรู้เรื่องขยะรีไซเคิล ฐานการเรียนรู้เรื่องธนาคาร 
ฐานการเรียนรู้เรื่องไอซีที ฐานการเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ฐานการเรียนรู้เรื่องศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ห้องสมุด เป็นต้น ท้ังนี้ในระบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาต้องจัด
หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการจัดท า จัดหาส่ือ/แหล่งเรียนรู้/ฐานการ
เรียนรู้ เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และสามารถถอดบทเรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจน
เกิดอุปนิสัยพอเพียงได้ ซึ่งการจัดระบบการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
“การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้” โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีกระบวนการขับเคล่ือนในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเรียนรู้โดยการบูรณาการผ่านกลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้อัน
หลากหลายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ และเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะทางสังคม และทักษะวิชาชีพ และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติท่ีเสริมสร้างและสนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง จนเกิดเป็นกิจวัตรประจ าในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 

3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนัน้มี
ความหลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะ 
เน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดยให้นักเรียนได้ฝึกคิด (โดยครู ต้ังค าถาม) และฝึกปฏิบัติจริง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะเน้นกิจกรรมท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ผ่านการวางแผนและการถอดบทเรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 
และการน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 
มิติ มีดังนี้  

มิติด้านวัตถุ: (1) กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยประหยัด อดออม เช่น กิจกรรมธนาคารโรงเรียน และ 
(2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น กิจกรรมค่ายรว่มใจใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โครงการ
พลังคิด สะกิดโลก โครงการนวัตกรรมจักรยานปั่นไฟ ปัน่ใจ ให้โลก กิจกรรมธนาคารขยะบุญ ฯลฯ 

มิติด้านสังคม: (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เช่น โครงการค่ายคุณธรรม โครงการ
ธนาคารความดี โครงการเยาวชนท าความดีถวายในหลวง ฯลฯ (2) กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา และจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โครงการจิต
อาสาจากสภานักเรียนสู่โรงเรียนและชุมชน โครงการตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่การแบ่งปัน ฯลฯ (3)กิจกรรม
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย เช่น โครงการรับประทานอาหารแบบพอเพียง ฯลฯ (4) กิจกรรมส่งเสริม
ความสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต เช่น โครงการยุวฑูตสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา กิจกรรมเยาวชนธรร
มาภิบาล ฯลฯ และ (5) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน เช่นกิจกรรมปลอดยาเสพติด กิจกรรมเยาวชน
ธรรมาภิบาล โครงการกีฬายาวิเศษ กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ฯลฯ 

มิติด้านส่ิงแวดล้อม: กิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่นกิจกรรมการปลูก
ป่า โครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ มิติด้านวัฒนธรรม: (1) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีต่าง ๆ โครงการสานสัมพันธ์วันท าบุญ 
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อบอุ่นท้ังต าบล โครงการจิตอาสาภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ และ (2) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามค าสอน
ทางศาสนา เช่น โครงการวิถีมุสลิมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจพุทธศาสนา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาอาชีพให้กับ
นักเรียน เช่น การปลูกผัก การท าข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เล้ียงปลาดุก เล้ียงแพะ
โครงการด านาสาธิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง” คือ ใช้ชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ คิด พูด ท า อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี โดยใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีเพื่อให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล 
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 1 ใน 5 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 คือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้า ท่ีและด าเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่องรวมท้ังได้พัฒนาความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาง
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (1) จัดให้มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) ของโรงเรียน (2) จัดให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน รวมท้ังจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (3) ส่งเสริมให้ครูได้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสบการณ์ในการท างานให้กับ
ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆท่ีมาศึกษาดูงาน รวมท้ังเป็นพี่เล่ียงให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ
ท่ีต้องการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง หรือศูนย์การเรียนรู้ฯ และ (4) สนับสนุนให้ครูแกนน าท่ีได้รับ
การอบรมมาถ่ายทอดและต่อยอดให้กับครูทุกคนในโรงเรียน จนสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ท้ัง
โรงเรียน และทุกระดับช้ันและด าเนินการพัฒนาครูใหม่ (ครูย้ายมาใหม่และบรรจุใหม่) ด้วยการจัดการ
ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล “การพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู” ซึ่งในกระบวนการขับเคล่ือน
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานี้ได้มีจุดเน้นท่ีชัดเจนในการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างยิ่ง 

3.3 กิจกรรมท่ีท าร่วมกับชุมชน เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและขยายผล
หลักปรัชญาของแศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีหลากหลาย
ลักษณะ เช่น (1) กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
วิทยากรให้กับนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น กิจกรรมด านาสาธิตสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง และการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
ซึ่งท าให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน (2) กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมเช่น กิจกรรม
ปลูกป่าร่วมกับชุมชน กิจกรรมขยะรีไซเคิลในชุมชน (3) กิจกรรมด้านการออม เช่นการจัดต้ังกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนออมทรัพย์ (4) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความ
พอเพียง และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น การเล้ียงกบ การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การท าปุ๋ย การท าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น  ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีท าร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมท้ังในด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล “การให้
องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษา” และ “ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ และอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย” 

ขั้นท่ี 4 การด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตใน
การเข้าสู่เส้นทางของอุปนิสัยพอเพียง ของบุคลากรทุกคน ต้ังแต่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนและผู้ปกครอง และชุมชน ท้ังนี้ เมื่อศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนฯ ในขั้นท่ี 1– 3 มา
อย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่า ได้ส่งผลท าให้บุคคลซึ่งเป็นท้ังผู้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้รับผลจาก
การเปล่ียนแปลงนั้นรู้จักการปรับตัวและเกิดอุปนิสัยพอเพียงอยู่ใน วิถีชีวิต ท่ีมีความสมดุลและมีความ
พร้อมในการรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ ดังนี้ 

4.1 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร โดยผู้บริหารได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงจึงท าให้ผู้บริหาร
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตท าให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะและอุปนิสัยพอเพียง ใน 4 ด้าน 
ได้แก่  
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มิติด้านวัตถุ (1) รู้จักบริหารงบประมาณ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและพอเพียง เกิด
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด (2) บริหารจัดการด้านการเงินส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประหยัดอดออม 
และมีวินัยในการใช้จ่าย มีการวางแผนในใช้จ่ายเงินเพื่ออนาคต  

มิติด้านสังคม (1) ยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ในต าแหน่งหน้าท่ี มีความพอใจ และภูมิใจในสถานภาพ และการด ารงชีวิตของ
ตน (2) เป็นนักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผลมากขึ้น(3) มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น
ในการท างานและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (4) มีภาวะผู้น าสูง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลและยุติธรรม (5) มีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยจะเป็นผู้ฟังมากกว่าพูด ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่เย่อหยิ่ง (6) สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ท้ังบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน  

มิติด้านส่ิงแวดล้อม (1) พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ปลูกต้นไม้ ให้เกิดความร่มรื่น และจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (2) ปลูกพืช 
ผักสวนครัวไว้ทานเองในครัวเรือน  

มิติด้านวัฒนธรรม (1) เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างแก่คณะครูและบุคลากร นักเรียนและชุมชนใน
เรื่องการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติท้ังในวิถีชีวิตการงาน และ
วิถีชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (2) ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยครูและบุคลากรในโรงเรียนได้
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตท าให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีคุณลักษณะและอุปนิสัยพอเพียง ใน 4 ด้าน ได้แก่  

มิติด้านวัตถุ (1) มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด (2) บริหารจัดการด้านการเงินได้
อย่างเหมาะสม โดยมีการประหยัด อดออม มีวินัยและการวางแผนในการใช้จ่ายมากขึ้นมีการใช้จ่ายเฉพาะ 
เรื่องท่ีจ าเป็น รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงินเพื่ออนาคต และมีการวางแผนในการมีภาระหนี้สินโดยถือ
เป็นการลงทุนเพื่อความมัน่คงของอนาคต โดยใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ท่ีดินการสร้างหอพัก
ให้เช่า เป็นต้น  

มิติด้านสังคม (1) มีการคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล (2) มีความสุขในการ
ท างาน และได้สอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน าความรู้ (3) มีวินัยในตนเองและวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตส่วนตัว (4) มีความรัก ความเคารพ ความศรัทธาและความสามัคคีในหมู่
เพื่อนครู และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข (5) มีความอดทนความเพียรพยายาม รู้จัก
ใช้สติ ความระงับอารมณ์มากขึ้น (6) มีความระมัดระวัง รอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้น (7) มีการแบ่งปัน
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ต่อผู้ร่วมงาน การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อื่นมากขึ้นมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ (8) ดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองมากขึ้นมีการบริโภคอย่างพอเพียง และเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (9) 
ภูมิใจในวิชาชีพ และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

มิติด้านส่ิงแวดล้อม (1) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (2) รักษา
ความสะอาด และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทุกสถานท่ี และใช้ถุงผ้าในการจ่ายตลาดอย่างสม่ าเสมอ (3) ปลูก
พืชผักสวนครัวไว้ทานเองในครัวเรือน  

มิติด้านวัฒนธรรม (1) เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างแก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในเรื่อง
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติท้ังในวิถีชีวิตการงาน และวิถี
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (2) ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกบันักเรียน โดยนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริม และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะวิชาชีพอย่างมีหลักคิด หลัก
ปฏิบัติ ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและมีคุณลักษณะและอุปนิสัยพอเพียงอย่างชัดเจนมากขึ้น
ใน 4 ด้าน ได้แก่  

มิติด้านวัตถุ (1) ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัดรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
(2) บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยการรู้จักประหยัด มีนิสัยการออม มีการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย มีวินัยในการใช้จ่าย  

มิติด้านสังคม (1) เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสุขกับการเรียนรู้ และการท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน
จัดให้ (2) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอุปนิสัยพอเพียง ได้แก่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ขยัน ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ การมีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และความเช่ือมั่นในตนเอง 
การมีระเบียบวินัยท่ีดีและมีกริยามารยาทท่ีดี มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือกัน มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีการวางแผนในการท างานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ใส่ใจในเรื่องการบริโภค และห่างไกลยาเสพติด (3) เผยแพร่หรือ
ชักชวนให้ครอบครัวยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มิติด้านส่ิงแวดล้อม (1) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านวัฒนธรรม (1) การ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน (2) การยึดหลักค าสอนของศาสนา 

4.4 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท้ังของ
โรงเรียน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 ด้าน ได้แก่  

มิติด้านวัตถุ (1) บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยเกิดความตระหนักในการประหยัด 
อดออม รู้จักใช้เงิน มีการท าบัญชีใช้จ่ายในครัวเรือน 

มิติด้านสังคม (1) มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมใน 



         49 

กิจกรรมของโรงเรียน (2) การรู้จักตัวเรา ใช้ชีวิตตามศักยภาพของส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา (3) มีความเอือ้อารี 
แบ่งปันต่อกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่นมากขึ้น (4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อส่วนรวม (5) มีการวางแผน 
ในการท างานมากขึ้น 

มิติด้านส่ิงแวดล้อม (1) มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้สะอาด น่าอยู่อาศัยมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นโดยความร่วมมือกันประชาชนในหมู่บ้าน (2) การรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้
ถุงผ้าจ่ายตลาด (3) มีการท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นและปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้ทานเองในครัวเรือน  

มิติด้านวัฒนธรรม (1) การรักท้องถิ่นบ้านเกิด การรักธรรมชาติ การอยู่อย่างพอเพียงท าประโยชน์
ให้ท้องถิ่นและสังคมท้ังนี้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และวิถีชีวิตของบุคลากร (ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง และชุมชน) มาสู่อุปนิสัยพอเพียงมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล “ในการปลูกค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี” และ “ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย” 

ขั้นท่ี 5 การสร้างเครือข่ายและขยายผล เนื่องจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีศักยภาพในการขยายผลการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ต้องสามารถเป็นท่ีพึ่งให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเป็นสถานท่ี
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากร(ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกน
น า) ท่ีสามารถเป็นวิทยากรและพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และมีศักยภาพในการขยายผลอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพลงสู่เครือข่ายต่างๆ ดังนี้ 

5.1 การสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่โรงเรียนท่ีต้องการการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ มีบทบาทและหน้าท่ี คือ (1) เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีมีความ
ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน บุคคลท่ัวไป และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องและ(2) จัดคณะครูแกนน าไปเป็นวิทยากร
อบรมให้ครูในสถานศึกษา และเป็นพี่เล้ียง ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
สถานศึกษาท่ีต้องการเข้าเป็นสถานศึกษาพอเพียงและ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

5.2 การสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่โรงเรียนท่ัวไป และหน่วยงานอื่น ๆ โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ มี
บทบาทและหน้าท่ีในการเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนท่ัวไป และหน่วยงานอื่น ๆท้ังยังสร้างแรง
บันดาลใจให้โรงเรียนและหน่วยงานดังกล่าวไปพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.3 การสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่ชุมชน มีหลายลักษณะ สรุปได้ดังนี้ (1) การบริหารจัดการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรต้องมีกลยุทธ์ใน
การเข้าถึงชุมชนโดยตรง หรือมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้รับรู้รับทราบ และ
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ 
และเริ่มน าไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตในเกือบทุกครัวเรือนของชุมชน (2) การขยายผลโดยอาศัยผู้ปกครองในการ
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ขยายผลลงสู่ชุมชนโดยผ่านการบอกเล่าข้อมูลต่างๆ จากนักเรียน หรือผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ี
ผู้ปกครองท าร่วมกับนักเรียน โดยโรงเรียนท าให้ชุมชนเห็นเป็นต้นแบบ และใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความพอเพียงและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และน า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และ (3) การขยายผลในครอบครัวโดยนักเรียน และผู้ปกครองน าไป
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในครอบครัว เริ่มจากนักเรียนน าไปปฏิบัติและชักชวนผู้ปกครองให้ร่วมปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตในครอบครัว 5.4) การบริหารจัดการการดูงาน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูและนักเรียน 
จ านวนผู้บริหารจะเป็นผู้ต้อนรับแขกและบรรยายเองเป็นหลัก ส่วนคุณครูเมื่อท าหน้าท่ีท่ีได้มอบหมาเสร็จ
แล้วก็จะเข้าสอนตามปกติ เพื่อไม่ให้มีผลเสียต่อการจัดการเรียนการสอน แต่หากจ าเป็นต้องให้ครูแกนน า
เป็นวิทยากร บางโรงเรียนจะจัดให้พี่ดูแลน้อง เช่น ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดูแลนักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล หรือบางโรงเรียนให้นักศึกษาฝึกสอนช่วยสอนแทน แล้วครูผู้สอนจะนัดมาสอนซ่อมเสริมให้ใน
ภายหลัง ส าหรับในเรื่องการจัดอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน จะขอความร่วมมือจากชุมชนหรือมีแม่ครัว
โดยเฉพาะในการช่วยจัดเตรียม และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษ จะมีการแบ่งครูและนักเรียน
แกนน าเป็นทีมๆ เพื่อสลับสับเปล่ียนกันในการต้อนรับและอธิบายให้ความรู้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ โดยผู้ท่ีมาศึกษาดูงานจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนว่าต้องการเรียนรู้ เรื่องอะไร 
เพื่อท่ีทางโรงเรียนจะได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมคณะวิทยากรท้ังครูและนักเรียนท่ีมีความช านาญ
เรื่องนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ครูแกนน าได้มีการเตรียมแลกช่ัวโมงสอน หรือเตรียมงานไว้ให้
นักเรียนท า และนักเรียนแกนน าจะได้เตรียมแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนท่ีมีช่ัวโมงเรียนได้รับทราบ หรือบาง
โรงเรียนจะก าหนดให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะบางวัน โดยจะจัดตารางสอนให้ครูแกนน ามีคาบว่างในวัน
ดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมในการต้อนรับแขก โดยทางโรงเรียนจะคิดค่าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นค่าอาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน และ เอกสารจากหน่วยงานท่ีมาศึกษาดูงาน ประมาณ 50 – 100 บาท ต่อคน 

ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  

ผลการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยภายใน อันเป็นปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมภายในตัวบุคคล 
โดยมี 2 ปัจจัยหลักและ 7 ปัจจัยย่อย คือ (1) แรงบันดาลใจ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ (1.1) ความ
จงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ (1.2) การยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ(2) คุณลักษณะส าคัญของบุคลากร ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ (2.1) มีความรู้ ความเข้าใจ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (2.2) มีความเพียร ความพยายาม ความมุ่งมั่นความอดทนเป็น
แบบอย่าง และความทุ่มเท (2.3) มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ(2.4) การมีส่วน
ร่วม ความสามัคคีของบุคลากรและเครือข่าย และ (2.5) การมีอุดมการณ์ร่วมกันปัจจัยภายนอก อันเป็น
ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากบริบท สภาพแวดล้อม และหน่วยงานต้นสังกัด และอื่น ๆท่ีมาส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี 2 ปัจจัยหลักและ 4 ปัจจัยย่อย คือ (1) นโยบายและการส่งเสริมจาก
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ต้นสังกัด ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่(1.1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (1.2) แรงจูงใจในความ 
ก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ (2) บริบทพื้นฐานทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย 
ได้แก่ (2.1) แหล่งเรียนรู้ส าคัญของชุมชน (2.2) การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีความแตกต่างทางศาสนา 
ชาติพันธ์ุ และวัฒนธรรมดังนั้นจากปัจจัยท่ีส าคัญอันเป็นปัจจัยภายใน โดยเป็นปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมภายในตัวบุคคลท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด น าไปสู่การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้เกิดความส าเร็จตามเป้ าหมายและเกิดความยั่งยืนอยู่ได้ และปัจจัย
ภายนอก เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ตอนที่ 4 การศึกษาอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากลักษณะเฉพาะ และจุดเน้นท่ีเด่นชัด สามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจน อันเป็นอัตลักษณ์ของ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีอัตลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

     4.1 อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มี
ลักษณะเฉพาะและจุดเน้นท่ีชัดเจน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี มีการปลูกฝังและ
พัฒนาบุคลากร และชุมชนในบริบทของศูนย์ และเครือข่าย ให้เป็นผู้มีความประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นประการส าคัญอันดับแรก ซึ่งเมื่อบุคลากรเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
แล้ว การปฏิบัติตนในด้านอื่น ๆก็จะประสบความส าเร็จตามมา (2) ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ตกผลึกอย่างมีเหตุผลโดยผ่านระบบการเรียนรู้ ในการขับเคล่ือนกระบวนการตาม
ขั้นตอนท้ัง 5 ขั้นตอน พบว่ากระบวนการท่ีขับเคล่ือนดังกล่าว ได้เน้นให้บุคลากรทุกคนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีเหตุผลท่ีถูกต้องผ่านระบบการเรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง การพัฒนาตนเอง การจัดระบบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย (3) ด้านสภาพแวดล้อมและบริบท การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดสภาพแวดล้อมนี้ สามารถท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข และสนุกต่อส่ิงท่ีได้เรียนรู้นั้นโดยการปฏิบัติจริงถือเป็นการฝึกทักษะชีวิต อีกท้ังโรงเรียน
เปรียบเสมือนบ้านท่ีมีบรรยากาศน่าอยู่ มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีใช้ทรัพยากร 
อย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบท (clean green safe save less-waste) และทุกคนมีความเป็น
กัลยาณมิตร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (4) ด้านการปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง จากการปลูกฝังในการน ามา
เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ส่งผลท าให้บุคคลซึ่งเป็นท้ังผู้ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงและเป็นผู้รับผลจากการเปล่ียนแปลงนั้นรู้จักการปรับตัวและเกิดอุปนิสัยพอเพียงอยู่ใน 
วิถีชีวิตท่ีมีความสมดุลและมีความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลงใน 4 ด้าน ได้แก่ (4.1) ด้านวัตถุ โดยมี
อุปนิสัยพอเพียงในการใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า สอคล้องกับความเป็น
จริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผลด้วยความไม่ประมาท (4.2) ด้านสังคม คือ การเห็นคุณค่าและมีทักษะ
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ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการมีวินัย เคารพกฏ กติกา รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
ก าลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี (4.3) ด้านส่ิงแวดล้อมคือ การเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะเข้าร่วมใน
กิจกรรมและปฏิบัติเพื่อรักษ์โลก รักส่ิงแวดล้อม และ (4.4) ด้านวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
รักษ์ท้องถิ่นบ้านเกิด ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจในรากเหง้าของตน ชุมชน ประเทศชาติและร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามดังนั้นอัตลักษณ์ของศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “โรงเรียนสร้างคนดี มีสติปัญญา อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

     4.2 อัตลักษณ์ของบุคลากร และบริบทของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (1) อัตลักษณ์ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา พบลักษณะเฉพาะและจุดเน้น ท่ีชัดเจน คือ (1.1) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและสร้างเสริมแรงจูงใจให้แก่บุคลากร (1.2) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นนักคิด
วิเคราะห์เชิงระบบ สามารถเช่ือมโยงหลักการในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ในทุกมิติ  สามารถ
วางแผนนโยบาย งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี และชุมชนสัมพันธ์ (1.3) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็น
นักพัฒนาโดยใช้หลักการพัฒนาโดยมีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือ การรู้จักประมาณตน เข้าใจผู้อื่นต่อ
ยอดการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับภูมิสังคมและบริบท สามารถน าไปสู่การพัฒนาอย่างพอดี พอเพียง และ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอันเป็นวิถีแห่งความพอเพียง (1.4) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นนัก
ปฏิบัติโดยเป็นผู้น าในการพาบุคลากรเข้าสู่การปฏิบัติตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น  
อัตลักษณ์ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ “ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง คิดอย่างมีระบบ น าสู่การพัฒนา และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”       
(2) อัตลักษณ์ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบ
ลักษณะเฉพาะและจุดเน้นท่ีชัดเจน คือ (2.1) ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความมุ่งมั่นในการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(2.2) ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ฯ มีคุณลักษณะเป็นผู้เช่ียวชาญในการจัดระบบการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน อันได้แก่ การบูรณาการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการต้ังค าถามให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และ
ถอดเป็นบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง (2.3) ครู
และบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความมุ่งมั่นและยึดมั่นในการปฏิบัติ ท้ังยังเป็นต้นแบบในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด าเนินวิถีชีวิต ดังนั้นอัตลักษณ์ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา คือ “ยึดมั่นปฏิบัติ เป็นต้นแบบ พัฒนาผู้เรียน พาคิด พาท า 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (3) อัตลักษณ์นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง พบลักษณะเฉพาะและจุดเน้นท่ีเด่นชัดเจน คือ (3.1) นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีสุขภาพดี น าไปสู่อุปนิสัยพอเพียง(3.2) นักเรียนศูนย์
การเรียนรู้ฯ เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นอัตลักษณ์นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ “มีคุณธรรม น าความรู้ รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (4) อัตลักษณ์
ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบลักษณะเฉพาะและจุดเน้น
ท่ีชัดเจนของชุมชนแห่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ต้องเป็นชุมชนท่ีร่วมเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สามารถน าไปเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นอัตลักษณ์
ชุมชน แห่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ “ชุมชนร่วมเรียนรู้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (5) อัตลักษณ์บริบทและสภาพแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบลักษณะเฉพาะและจุดเน้น ท่ี
ชัดเจน คือ มีลักษณะทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการบ่มเพาะอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีความสะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้ขยะ มีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบท 
(clean green safe save less-waste) 

ดังนั้นอัตลักษณ์บริบทและสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ “สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้ขยะมีฐานการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า”(6) อัตลักษณ์การ
จัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบลักษณะเฉพาะและ
จุดเน้นท่ีชัดเจน คือ (6.1) อัตลักษณ์การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระวิชาท้ัง8 กลุ่มสาระฯ การบูรณาการฯ แบบสหวิทยาการ
เป็นระดับช้ันการบูรณาการผ่านโครงงาน การบูรณาการผ่านฐานการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ    
(6.2) อัตลักษณ์การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อ
ปลูกฝัง และสร้างเสริมอุปนิสัยพอเพียง 

 



บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลในกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดยศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระจายอยู่ครอบคลุมโรงเรียนภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งหลากหลายภูมิสังคมบริบท จ านวน 7 โรงเรียน ท้ังนี้เพื่อศึกษา 
1) กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
2) แนวคิด แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลการวิจัย 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มกีารด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา
น้อมน าหลักคิด และหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีสู่ความส าเร็จ สรุปได้ว่า
มีกระบวนการพัฒนา 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน
ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดี ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินงานอย่างมีระบบ และมีทีมบุคลากรท่ีมีความเข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือน
ศูนย์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืนต่อไป 

ขั้นท่ี 2 การจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการในหลักคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุก
ระดับช้ัน และเพื่อเป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงผ่านในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติท่ีเสริมสร้าง และ
สนับสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง จนเกิดเป็นกิจวัตรประจ าในวิถีชีวิตของแต่ละ
บุคคล 

ขั้นท่ี 4 จัดการบริบทเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิต
ในการเข้าสู่เส้นทางของอุปนิสัยพอเพียง ของบุคลากรทุกคน ต้ังแต่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน ท้ังนี้เมื่อศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนในขั้นท่ี 1– 3 มา
อย่างต่อเนื่องแล้ว พบว่า ได้ส่งผลท าให้บุคคลซึ่ง เป็นท้ัง ผู้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้รับผล
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จากการเปล่ียนแปลงนั้นรู้จักการปรับตัวและเกิดอุปนิสัยพอเพียงอยู่ใน วิถีชีวิตท่ีมีความสมดุลและมี
ความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลง 

ขั้นท่ี 5 การสร้างเครือข่าย เนื่องจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา เป็นสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีศักยภาพในการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ต้องสามารถเป็นท่ีพึ่งให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเป็นสถานท่ีศึกษาดู
งานการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากร (ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนน า) 
ท่ีสามารถเป็นวิทยากรและพี่ เล้ียงให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และมีศักยภาพในการขยายผลอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพลงสู่เครือข่ายต่าง ๆ 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาในภาพของ  
อัตลักษณ์การท าหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละบริบทได้ ดังนี้ 

อัตลักษณ์ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ 
“ผู้น าการเปล่ียนแปลง คิดอย่างมีระบบ น าสู่การพัฒนา และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

อัตลักษณ์ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน คือ 
“ยึดมั่นปฏิบัติ เป็นต้นแบบ พัฒนาผู้เรียน พาคิด พาท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

อัตลักษณ์นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ 
“มีคุณธรรม น าความรู้ รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์ชุมชน แห่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาคือ 
“ชุมชนร่วมเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อัตลักษณ์บริบทและสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
“สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้ ขยะมีฐานการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า” 

อัตลักษณ์การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 
“บูรณาการการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูล
จากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดย
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กระจายให้ครอบคลุมทุกอ าเภอของโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นมีความสอดคล้องและมีความเกี่ยวโยงกับการบริหารโครงการต่าง ๆ 
ในโรงเรียน ซึ่งจะต้องด าเนินไปพร้อมกัน โดยการสร้างความตระหนักวิถีแห่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้อยู่ในหัวใจของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Suggestions ) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

  จากผลการวิจัยในการถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานี้ พบว่า ในกระบวนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันจึง
สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษา 
และองค์กรอื่นๆ ได้  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

57 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ  : 
           ที.เอส.บี. โปรดักส. 
กานต์ชนิต ต๊ะนัย. 2551. การน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทิดไทย.   

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดเชียงราย. การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏเชียงราย. 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักงาน. (ม.ป.ป.). 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั. (ม.ป.ท.) 

วชิราวุธ ปานพรหม. (2551). ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญา  
           เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           สกลนครเขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา). สกลนคร: 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสกลนคร. 
ปรียานุช ธรรมปิยา. (2556). วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้ง 

ท่ี 5. กรุงเทเพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง. 
ปรียานุช ธรรมปิยา. (2557). การขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (พ.ศ. 

2549 – 2557). ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : 
           โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. 
พัฒนาภรณ ฉัตรวิโรจน. (2545). บทบาทครูในการสงเสรมิความรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
           มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต      
           (สังคมวิทยาการพัฒนา). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2556). แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาใน 

สถานศึกษา. คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. (2557). การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา. [Online]. Available from 
:http://www.semscholarship.com/about.html. [2561, ธันวาคม 15] 

สํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา, สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (มปป). รายงานผลการดําเนินงาน 
การขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา. [Online]. Available from 
:http://www.skp.moe.go.th [2561, พฤศจิกายน 15] 



 

58 
 

สมศักดิ์ ลาดี. (2545). การศึกษาการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา 
          สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต 
           สาขาบริหารการศึกษา. ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สัญญา จารุจินดา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 

การปฏิบัติ. ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การศึกษาอิสระ. 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

อภิชัย พันธเสน.(2560). สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ. กองทุนสนับสนุนการ 
วิจัย. 
 

 
 
 
 
 
 



 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

61 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
------------------------------ 

 
1. รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์   อาจารย์โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา  
    คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่    อาจารย์โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา  
    คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. ดร.ขจรศักดิ์ บุญด้วยลาน        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

4. ดร.นันทิยา  ทองหล่อ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

5. ดร.นิติศักดิ์  กล่ินเทศ             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับจ าปา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

63 
 

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลวิจัย 
 

เร่ือง การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 

--------------------------- 
1) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติการขับเคล่ือนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2) ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) กระจายให้ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2  โดยการจัดการแลกเปล่ียนรู้ น าเสนอ
ผลงานของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) เก็บข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ 
 ด้านเนื้อหาผู้วิจัยน าข้อมูลจากการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ข้ัน 
คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การจัดระบบการเรียนรู้ 3) กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 5) การสร้างเครือข่ายและขยายผล 

3) เคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บข้อมูลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยและมีกระบวนการเก็บข้อมูล 

เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการเก็บข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารต่างๆ หรือนโยบายของโรงเรียน หรือแผนกล
ยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน แผนบูรณาการการจัดการสอน  

• แบบวิเคราะห์เอกสาร 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) เช่น บริบทของโรงเรียนศูนย์ บริบทชุมชน 
ห้องเรียนและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

• แบบบันทึกการสังเกต 
• กล้องถ่ายรูป 
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เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (ต่อ) 

 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
5) วิธีการเก็บข้อมูลโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ดังรายการต่อไปนี ้

5.1.1 SAR 
5.1.2 แผนงาน/แผนกลยุทธ์ 
5.1.3 หลักสูตรสถานศึกษา 
5.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
5.1.5 รายงานการปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
5.1.6 โครงการต่างๆ ท่ีโรงเรียนท า 
5.1.7 ผลงานนักเรียนในการจัดท าโครงการ 
5.1.8 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานท่ีน่าสนใจของศูนย์การเรียนรู้ตาม  
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 การสังเกตการณ์ 
5.2.1 ด้านกายภาพ 

• สถานท่ีต้ัง 
• สภาพแวดล้อมหรือบริบทในโรงเรียน 
• ลักษณะของชุมชนรอบโรงเรียน 
• บริบทชุมชน สภาพแวดล้อมนอกโรงเรียน 

5.2.2 วิถีชีวิต 
• สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
• สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บุคคลในชุมชน 
• สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย ท่ีสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการเก็บข้อมูล 
3. การสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัด
การศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ ครูแกน
น า นักเรียนแกนน าคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง 
หรือบุคคลในชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ 

• แนวค าถามสัมภาษณ์ 
• แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
• เทปบันทึกเสียง 
• กล้องถ่ายรูป 
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในห้องเรียน โดยเป็นห้องท่ีจัดการ 
เรียนการสอนห้องเรียนท่ีมีการสอนแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
1 – 2 ห้อง (ไม่ซ้ ากลุ่มสาระฯ และช้ันเรียน) 

5.3 การสัมภาษณ์ 

5.3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

5.3.2 รองผู้อ านวยการท่ีรับผิดชอบงานศูนย์การเรียนรู้ (ถ้ามี) หรือรองฝ่าย 

วิชาการหรือ รองฯ ฝ่ายบริหาร 

5.3.3 ครูแกนน า และ/หรือครูท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา 

การตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 – 8 คน (ตามกลุ่มสาระฯ) 

5.3.4 นักเรียนแกนน า หรือนักเรียนท่ีรับผิดชอบโครงการ หรือฐานกิจกรรมการ 

เรียนรู้จ านวน 5 คน 

5.3.5 ผู้แทนชุมชน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 – 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

6. แนวทางการสังเกต และแบบบันทึกการสังเกต 

วันท่ี........................เดือน......................................พ.ศ. ..................... เวลา .............................. 

สถานท่ี..................................................................................................................................... 

ผู้รับการสังเกต........................................................................................................................... 

ผู้สังเกต..................................................................................................................................... 

แนวทางการที่สังเกต ข้อมูลรายละเอียดจากการสังเกต 

1) ด้านกายภาพ 

• สถานท่ีต้ัง 

• สภาพแวดล้อมหรือบริบทในโรงเรียน 

• ลักษณะของชุมชนรอบโรงเรียน 

• บริบทชุมชน สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

2) วิถีชีวิต 

• สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 

• สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

บุคคลในชุมชน 

• สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย

ต่างๆ ท่ีสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน 

3) การจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศใน 

ห้องเรียน 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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7. แนวค าถามสัมภาษณ์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ, ครูในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบท่ีรับผิดชอบศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.หาญ เทียนค า)  
ด้านการเตรียมความพร้อม 

1) เหตุผลของท่าน ในการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ท่านมีการเตรียมความพร้อมโรงเรียนของท่านอย่างไร ในการเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบและมีการพัฒนาอย่างไร ในการเข้ามาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีปัญหา หรืออุปสรรคใดหรือไม ่

ด้านการจัดระบบการเรียนรู้ 
3) ท่านมีนโยบาย หรือแนวคิด หรือแนวปฏิบัติ อย่างไรในการบริหารจัดการให้ครูด าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนของท่าน
และมีการพัฒนาครูแกนน า และครูท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างไร 

4) ท่านมีแนวคิด หรือจุดเน้นพิเศษ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต้องการและ 
สนับสนุนให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือไม่ เพราะเหตุใด 

5) ท่านคิดว่าในโรงเรียนหรือรอบๆ โรงเรียนของท่าน มีส่ือ หรือแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง ท่ีให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้เป็นประจ า อันเป็นการสร้างความตระหนัก และจิตส านึกในการยึดถือหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน 
6) กิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนจัดให้นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และเกิดการเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง และมีกิจกรรมใดท่ีเน้นเป็นพิเศษ ท่ีท่านคิดว่า
ประสบความส าเร็จได้จริงและยั่งยืน 

7) กิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
และด าเนินวิถีชึวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง และมีกิจกรรมใดท่ี
เน้นเป็นพิเศษ ท่ีท่านคิดว่าประสบความส าเร็จได้จริงและยั่งยืน 

8) ท่านมีวิธีการ หรือกลยุทธ์ใด ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ ใน 
การจูงใจเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่ 
ความยั่งยืนได้ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต และอื่นๆ 
9) ท่านยึดหลักแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินวิถีชีวิต และน า 

มาใช้ในการท างานอะไรบ้าง และเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 
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10) ท่านคิดว่า เมือ่ท่านได้น าโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ท่าน
เห็นพัฒนาการในความเปล่ียนแปลงอะไร ท่ีเกิดในโรงเรียน ในตัวบุคลากรครู และนักเรียนของท่านบ้าง 

ด้านการขยายผล 
11) ในฐานะท่ีโรงเรียนของท่านเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง 

เป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอื่นๆ อีกท่ัง ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีมีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน่าสนใจ (Interesting Practice Cases) ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่ีต้องรองรับการศึกษาดูงานของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่านได้วางระบบหรือมีกลยุทธ์ 
ในการบริหารจัดการการดูงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 

12) ท่านประสานความร่วมมือกับชุมชน หรือภาคีเครือข่ายของท่านในการร่วมกันขับเคล่ือน
แนวคิด แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 

ด้านอื่นๆ 
13) ท่านคิดว่า “อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

โรงเรียนท่าน คืออะไร 
14) ท่านคิดว่า มีปัจจัยใดท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความส าเร็จได้ และคงความยั่งยืนต่อไป 
15) ท่านคิดว่า ถ้าโรงเรียนของท่านมีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่งแทนท่าน ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี้จะยังคงความยั่งยืนต่อไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
16) ถ้าให้ท่านพูดถึงการด าเนินงานของศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของท่าน ท่ีมีการปฏิบัติท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด และท่านภาคภูมิใจมากท่ีสุด ท่านจะเน้นในเรื่องใด
เป็นพิเศษ เพราะอะไร 
 

---------------------------------- 
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      2557, ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของกำรจัดกำรควำมรู้ 
     ภำยในสถำนศึกษำของ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน  
     คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตภำคเหนือ  
     ตอนล่ำง. (วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต)  
     ลงตีพิมพ์ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
     ฉบับปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกรำคม-มถิุนำยน 2557 

     2557, กำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรส่ือสำรและเทคโนโลยี 
     ส ำหรับกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำน 
     เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบูรณ์ เขต 3         
     (งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ด้วยตนเอง)  
     ลงตีพิมพ์ในวำรสำร EAU  Heritage   
     มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับปีท่ี 4  ฉบับท่ี 2  
     เดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2557   
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     และน ำเสนอ ”THE CASNIC 2014: College of Asian   
     Scholars National and International Conference”   
     วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย 10 กันยำยน 2557 
     2549, กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในโรงเรียนขยำยโอกำส ของ 
     โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพชรบูรณ์   
     เขต 3 (วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต)  

ผลงานทางวิชาชีพ  2552, รำยงำนกำรใช้นวัตกรรม “สัตว์ในท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์” 
(ผลงำนกำรเล่ือนวิทยฐำนะ ค.ศ.3)       

              ปัจจุบัน, ร่วมคณะวิจัยของคณะครุศำสตร์  
     มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 

ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์       
ระดับบัณทิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 
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ประถมศึกษา โครงการคุรุทายาท รุ่น 1 วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
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