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บทท่ี 1 
 
 

บทนํา 
 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทยตกอยูในภาวะเดือดรอน ทั้งปญหาดาน
เศรษฐกิจและปญหาสังคม ซ่ึงนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยจะใหความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทําใหคนทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดในสิ่งที่ตองการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
นําความรูความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนที่ จะเกิดกับคนอ่ืนในสังคม 
ขอเพียงใหตนเองไดรับประโยชนสูงสุดก็พอ ทุกคนตองการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง จึงเกิดการ
แขงขันกันเพือ่ใหไดเงินตราโดยไมจํากัดรูปแบบ เชน การฉอโกงรวมถึงการฉอราษฎรบังหลวง การดําเนินกิจกรรม
นอกกฎหมาย (อารีย เชื่อเมืองพาน, 2551) ซ่ึงทั้งหมดท่ีกลาวมาเปนปญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนําไปสู
ปญหาตาง ๆ ทางสังคม เชน ปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญหาความรุนแรงตาง ๆ ปญหาการรับคานิยม
วัฒนธรรมตางชาติที่ไมเหมาะสมของเยาวชนไทย  

ในปจจุบันเยาวชนไทยไดรับการเลี้ยงดูที่แตกตางจากอดีต ครอบครัวที่พอแมเลี้ยงดูลูกแบบเอ้ืออาทร ให
ความรัก ดูแลลูกและใหทุกสิ่งทุกอยางแกลูกเพ่ือใหลูกมีโอกาสไดเรียนหนังสือทัดเทียมเพ่ือน โดยไมตองทําหนาที่
อ่ืน ๆ และลูกท่ีดี ลูกทีน่ารักคือลูกตั้งใจเรียน เรียนเกง ไดเกรดดี และไมกอเรื่องราวใหพอแมไมสบายใจ หากพอแม
สามารถหาทุกสิง่ทุกอยางทีลู่กตองการใหได ก็คงจะไมทําใหเกิดปญหามากมาย แตในครอบครัวของเด็กที่ขาดวัตถุ
บางอยางแตวาตองการส่ิงน้ันมาอยางงาย ๆ จะทําใหเด็กขาดความยั้งคิด และหลงผิดไดโดยงาย  ในภาวะบริโภค
นิยมซึ่งเต็มไปดวยสิ่งเรามากมายน้ี หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึ่งจะเห็นวาเด็กไทยปจจุบันมี
ความคิดเปล่ียนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยูในความเส่ียงสูงเพราะเขาจะกลาทําสิ่งผิด ๆ ดังนั้นจะเห็นไดวาใน
ปจจุบันการดําเนินชีวิตของเยาวชนจะใหความสําคัญกับวัตถุนิยม ความฟุงเฟอ มีความตองการที่ไมรูจักพอ ใช
จายเงินเกินความจําเปน ก็จะทําใหสังคมไทยในอนาคตนาเปนหวง เพราะเยาวชนถือเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ
ทีสุ่ดที่จะพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาในอนาคต__ 

จากปญหาตาง ๆ ทีก่ลาวมา ภาครัฐไดเล็งเห็นความสําคัญและหาแนวทางแกไขปญหานี้อยางเรงดวนมุงเนน
จะพัฒนาประเทศใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยมีจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคน
ทุกกลุมทุกวัย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต, ิ 2562) 
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 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ไดทรงเนนย้ําเปนแนวทางการแกไข
เพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ ของสังคมไทยก็กลายเปนอุดมการณสําหรับคนทุกชนชั้นในสังคมไทยที่อยากใชชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั้ง
ผูคนในวัยรุนหนุมสาวเชนกัน และตอมาในป พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไววา  “เศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
กาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและ
ดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีควารอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคมส่ิงแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” (สุภัทรา บุญปญญโรจน,  2550) 
 การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ใหเปนคนดี มีความสุขและเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพ มีความสามารถในการนําศักยภาพที่มีอยูมาใชอยางเต็มที่ เกิดความสมดุลทั้งดานปญญา จิตใจ รางกาย 
และสังคม (พระพรหมคุณาภรณ, 2550) การศึกษาท่ีผานมามุงเนนพัฒนาปญญาเพ่ือเปนเครื่องมือประกอบอาชีพ 
เนนการทองจํา และทําตามทฤษฎีอยางเครงครัดมาโดยตลอด ผูเรียนจึงขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห 
และประเมินสิ่งที่เกิดข้ึนอยางสมเหตุสมผล ทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติตามความปรารถนา
ทางอารมณและความรูสึกที่เกิดขึ้นขณะน้ันสูง มีการแกไขปญหาดวยความรุนแรงมากขึ้นเชน เมื่อเกิดความผิดหวัง 
ก็จะแสดงออกโดยมีพฤติกรรมรุนแรงและกาวราว ทํารายตนเอง หรือทํารายผูอ่ืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , 
2552) รวมทั้งสภาพแวดลอมทางสังคมไทยในปจจุบันมีการพัฒนาที่นําไปสูการเติบโตอยางรวดเร็วในยุคเทคโนโลยี
การส่ือสาร ตลอดจนสภาพความเปนอยูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงจากเดิม เขาสูยุคสังคมออนไลนและไร
พรมแดนที่สามารถรับรูบริโภคขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาที่กลาวมาขางตนสงผลกระทบตอหลาย
ภาคสวนของสังคม เยาวชนก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ของสังคมในอนาคตได เนื่องจากสังคมออนไลน เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันสามารถสื่อสารกับเยาวชนไดอยาง
รวดเร็ว สามารถเขาถึงไดทุกเวลาทุกสถานท่ี สื่อที่สงมาเปนสิ่งกระตุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมตางๆกัน ตามส่ือท่ี
ไดรับและพัฒนาการของเยาวชน 
 เยาวชน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หนา 915) หมายถึง บุคคล
ที่มีอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ หรือที่ทั่วไปมักเรียกกันวา วัยรุน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542, 
หนา 1062) ซึ่งเปนวัยที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม มีความคิดที่ลึกซ้ึง 
ใฝหาอุดมการณและหาเอกลักษณของตนเอง เพ่ือความเปนตัวของตัวเอง ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนจาก
ภายนอก นั่นคือทางรางกายมีการเปล่ียนแปลงท้ังขนาดและความสูง มีการขยายขนาดรางกายแตละสวนมีการ
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สะสมของไขมันใตผิวหนังเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สรางความกังวลใหกับวัยรุนหญิงที่จะไมรูสึกพอใจในรูปลักษณ
ของตน คิดวาตัวเองอวนเกินไป จึงมีวัยรุนหลายคนพยายามลดน้ําหนักถึงขั้นกินยาลดน้ําหนักและเสียชีวิตจากการ
ลดน้ําหนักแบบผิดวิธี ดังที่เปนขาวตามสื่อตาง ๆ นอกจากเยาวชน หรือวัยรุน ตองปรับตัวใหเขากับรางกายท่ี
เปลี่ยนแปลงไปแลว ยังตองเขาใจและควบคุมอารมณที่ไมมั่นคงจากระดับฮอรโมนในรางกายท่ีมีผลโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตทางรางกาย สวนทางจิตใจจะเกิดความเปนตัวของตัวเอง มีอิสระทางความคิด อยากรู อยากเห็น อยาก
ลองส่ิงใหม ๆ จึงควรถูกปลูกฝงในสิ่งที่ถูกที่ควร มิฉะนั้นอาจมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงเมื่อเติบโตเปนผูใหญได  ดานสังคม
เยาวชนวัยน้ีจะเร่ิมตองการเปนที่ยอมรับจากกลุมเพ่ือน เมื่อเร่ิมมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางมากขึ้น จึงให
ความสําคัญตอการแตงตัว ดูแลสุขอนามัย การเขารวมกิจกรรมกับสาธารณะ การวางตัวในสังคม เพ่ือใหเปนที่
ยอมรับไมเกิดความรูสึกแปลกแยกจากบรรทัดฐานทางสังคมที่คิดวาเหมาะสม 
 ปจจุบันการปรับตัวของวัยนี้ใหสามารถอยูในสังคมอยางเปนสุขไดนั้น อาจกอใหเกิดความกดดัน 
ความวิตกกังวล ความเครียด ขณะเดียวกันความคาดหวังจากตนเองหรือครอบครัวในเรื่องการเรียนก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง
ที่เยาวชนในวัยเรียนตองเผชิญในการเปล่ียนแปลงระบบทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับปรุงระบบ
การสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยูบอยคร้ังจนทําใหนักเรียนตองรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงจากท้ัง
ปจจัยของตนเอง และจากปจจัยสภาพสังคมภายนอกท่ีเขามาบีบคั้น ความคาดหวังดานการเรียนที่มีอัตราการ
แขงขันที่สูง ยอมทําใหเยาวชนจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือใหมีคุณภาพผูเรียนตามแนว
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพผูเรียนตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสามารถนําไปเปนแนวทาง
พัฒนาสถานศึกษา และบุคลากร ซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค (Objectives) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางที่ใชในการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนตอไป  
2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดนําผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนควบคูไปกับความฉลาดทาง
สติปญญาแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย  
3.จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยแกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือวางนโยบายในการพัฒนา
ใหแกนักเรียนตอไป 
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1.4   กรอบแนวคิดการวิจัย 
1.4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต จากแนวคิดและ

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษาะชีวิตที่ไดศึกษา และนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม โดยแบง
องคประกอบทักษะชีวิต 4 ประการ ดังนี้ 
1.4.1.1 การตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  

1.4.1.2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 
1.4.1.3 การจัดการกับอารมณและความเครียด 

1.4.1.4 การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) 
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เต็ม
ใจใหขอมูล 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 3 ประการ ดังนี้ 
1.1 ผูเรียนเปนคนดี ประกอบดวย ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองความสามารถ

ในการเห็นใจผูอื่น ความสามารถในการรับผิดชอบ ประกอบดวยความสามารถ ตอไปน้ี 
1.2 ผูเรียนเปนคนเกง ประกอบดวย ความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง ความสามารถในการ

ตัดสินใจและแกปญหา ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ประกอบดวยความสามารถตอไปน้ี 
1.3 ผูเรียนเปนคนมีความสุข ประกอบดวย ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทางใจ 

ประกอบดวยความสามารถตอไปน้ี 



บทท่ี 2 
 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 

1.แนวคิดพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2.ประวัติความเปนมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
1.แนวคิดพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

มีผูรวบรวมแนวคิดพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวหลาย
ทาน ดังน้ี 

สมพร เทพสิทธา (2550:14 – 15) ไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพออยูพอกิน ซ่ึงเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 
2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิจของไทยกําลังเฟองฟู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมไดรับความสนใจจากทางราชการและ
ประชาชนเทาที่ควร ในกลางป 2540 ประเทศไทยตองประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมี
ขอความตอนหน่ึงวา “การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยู พอกินและมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ
พอมีพอกิน”และ “คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย” 
จากพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทําใหทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนมีความสนใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยางกวางขวาง นอกจากน้ี หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ได
มีหลายหนวยงานนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจ และสาขาอ่ืน ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและขอ
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ไดกลาวถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองมีเงื่อนไข 
3 ประการ คือ 1) เงือ่นไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการนําหลักวิชาความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช ทั้งในข้ันวางแผนและปฏิบัติ เปนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู (Knowledge Base Economy) และเปน
สังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) 2) เงื่อนไขคุณธรรม การสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมโดยกลไกการ
เล้ียงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การส่ังสอนศีลธรรมจากศาสนาและการฝกจิตขมจิตของตนเอง ซ่ึง
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บุคคล ครอบครัว องคกรหรือชุมชนที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองนําระบบคุณธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุจริตมาประพฤติปฏิบัติกอน 3) เงื่อนไขในการดําเนินชีวิต ตองมีความรอบรูที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต 
มีความเขมแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปญญาและมีความรอบคอบ ผลที่คาดวาจะไดรับ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนระบบเศรษฐกิจแหงความสุข ระบบเศรษฐกิจแหงคุณธรรม เปนระบบเศรษฐกิจเพ่ือความย่ังยืน เม่ือ
นํามาประยุกตใชกับตัวเองและหนวยงานจะชวยใหชีวิตและหนวยงานมีความสมดุล  ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต
จะมีภูมิคุมกันหรือความเขมแข็ง พรอมรับผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงท้ัง4 ดาน ชีวิตและองคกรก็จะรุดหนาไป
อยางม่ันคง  ประโยชนที่ไดจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช สรุปไดดังนี้ ( 1) เปนหลักคิดในการดําเนิน
ชีวิตของทุกคน (2) ผูบริหารนํามาใชในการกําหนดแนวนโยบายขององคกร (3) ผูปฏิบัตินํามาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดแนวการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีมีการประยุกตใชในดานตาง ๆ ดังนี้ 1)ดานจิตใจ ทําใหจิตใจเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก (2) ดานสังคม จะ
ชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งในครอบครัวและชุมชน(3 )ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รูจักใชและมีการจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด (4) 
ดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยีจาก
ภูมิปญญาชาวบาน กอใหเกิดประโยชนแกคนหมูมาก 

นอกจากน้ี สมพร เทพสิทธา (2550: 15-26) ไดกลาวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริประกอบดวยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาท1ิ) เปนปรัชญาแนวการดํารง 
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนน จถึงระดับรัฐ 2) เปนปรัชญาใน
การพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 3) จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 4) ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน 5) จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิงในการนําวิชาการ
ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 6) จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและใหมี
ความรอบรูทีเ่หมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 
 
หลักการท่ีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการท่ีสําคัญ 3ประการ คือ 
1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไมนอยเกินไปและไม 
มากเกินไป โดยไมเบียดเบียนคนอ่ืนและผูอื่น 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกียวของ 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
3. การมีภูมิคุมกันทีด่ี หมายถึง การมคีุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว เตรียมตัวใหพรอมกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ทีค่าดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกลและไกล 
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เงือ่นไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การตัดสินใจและการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐา น 
1. เงือ่นไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของอยางรอบดาน ความ 
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง 
ในข้ันปฏิบัติ 
2. เงือ่นไขคุณธรรม มีจิตสํานึกในดานคุณธรรมและจริยธรรม เชน ความซ่ือสัตยสุจริตความขยันหมั่นเพียร ความ
อดทน มีความพอประมาณ ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  กลาวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงมีขอปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 
1. มีชีวิตทีเ่รียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอฟุมเฟอ ย 
2. ใหยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ 
3. มีความเมตตาเอ้ืออาทรตอกัน รวมมือและชวยเหลือกัน ไมเบียดเบียนกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมมุงรายทํา
รายกัน 
4. ประกอบสัมมาอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตยสุจริต ใฝหาความรู เพ่ือนํามาใชใหเปนประโยชน 
5. ใหสามารถพ่ึงตนเองไดใหพนจากความยากจนใหสามารถพออยูพอกนิ ไมเดือดรอน ไมตกเปนทาสของอบายมุข 
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
 

2.1.1  ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกวา 30 ป ตั้งแตกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  และ
เมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ในเร่ืองความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสไว
วา “เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency economy คําวา  Sufficiency economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจ  จะ
มีไดอยางไร  เพราะวาเปนทฤษฎีใหม  Sufficiency  economy  นั้น  ไมมีในตํารา  เพราะหมายความวาเรามีความคิด
ใหมและโดยท่ีทานผูเชี่ยวชาญสนใจก็หมายความวาเราก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือไปใชหลักการเพ่ือที่จะให
เศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” (พระราชดํารัสเนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  23  ธันวาคม  2542) 
(http://www.moe.go.th/sufficiency/,2554 : 2554 ) 

จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ที่อัญเชิญมากลาวอาง  จะเห็นไดวา  
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองคทานตรัสไว  คือ  แนวคิดท่ีทรงย้ําเตือนใหพสกนิกรของพระองคมีจิตสํานึกในการ
ดํารงชีวิตอยางมีสติ  ตั้งอยูบนเหตุและผล  มีความพอประมาณในความตองการ  ไมโลภ  ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น  โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

นอกจากกระแสพระราชดํารัสแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
กลาวมาแลวนั้น  ยังมีหนวยงานและนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอีก  ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548 : 8)  ไดใหคํานิยามเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงวา  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น
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ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง  หมายถึง  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และ
ความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตาง ๆ  มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจใน
ทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความ
เพียร  มีสติ  ปญญา  และความรอบคอบ  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง  ทั้งดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

อภิชัย  พันธเสน (2549 : 17)  ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  แนวคิดในการ
ดําเนินชีวิตที่ตองประกอบดวย  ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไมฟุมเฟอยแตก็ไมจําเปนตอง
กระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดรอน  แตที่สําคัญที่สุดก็จะตองมีเหตุผลแตเปนเหตุผลในพุทธธรรมหรือ
จริยธรรมของทุกศาสนา  นั่นคือความไมโลภจนเกินไป  ซื่อสัตยสุจริต  และไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549 : 10)  ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวัง 

กลาวโดยสรุปไดวา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติตนและการดําเนิน
ชีวิตอันพึงประสงค  ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตนใหมีความพอประมาณ  รูจักการประมาณตน  รูจักศักยภาพของตนท่ีมีอยู 
2.  ปฏิบัติตนอยางมีเหตุผล  ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ  บนพื้นฐานของความมีสติปญญา  ยึดทางสายกลางใน

การปฏิบัติ 
3.  มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  พรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ 
4.  มีความรอบรูในเรื่องที่เกี่ยวของ  สามารถคิดวิเคราะหและปฏิบัติดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง 
5.  ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  อดทน  เพียรพยายาม  แบงปน  มีสติปญญา  มีวินัย  พ่ึงตนเอง  แบงปน  เอ้ืออาทร  
รับผิดชอบ  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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2.1.2  สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550:10) 
1)  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน  โดยมี

พ้ืนฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลก  
เชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา 

2)  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  โดย
เนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

3)  คํานิยาม  ความพอเพียงจะตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะ  พรอม ๆ  กัน  ดังนี้ 
(1)  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป  โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  เชน  การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
(2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป

อยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ  
อยางรอบคอบ 

(3)  การมีภูมิคุมกันที่ดี ในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่จะเกิดข้ึน  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ  ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต
ทั้งใกลและไกล 

4)  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น  ตองการอาศัย
ทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน  กลาวคือ 

(1)  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในข้ันปฏิบัติ 

(2)  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสราง  ประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความ
ซื่อสัตยสุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

5)  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  คือ  
การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน  พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  
ความรูและเทคโนโลยี  สรุปไดดังภาพประกอบท่ี 1 
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