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หน่วยที่ 6 
 
 

การพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 สาระส าคัญ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency economy) เป็นปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล และลึกซึ้งยิ่งกว่านักพัฒนาหรือนักวิชาการใด ๆ 
จะมีสติปัญหาเสมอเหมือนได้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทั้งหลักคิด และแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล 
และองค์การในทุกระดับ โดยค านึงถึง 3 หลักการ คือ (1) ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและ
สภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง (2) ความมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง และ (3) การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัว คือความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิตที่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการที่
จะคิด พูด และท า อย่างพอเพียงนั้นจ าเป็นต้องใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบรู้ 
รอบคอบ และระมัดระวังควบคู่กับการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจและการด าเนินชีวิต 
 

❖ ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร เพ่ือป้องกันผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช 
ธรรมปิยา, 2557; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) 
 เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า พ่ึงตนเองได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพ่ึงใคร ต้องท ากินเอง ท าใช้เอง
หมดทุกอย่าง ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อต้องขายอีก แต่หมายความว่าท าอย่างไรจึงจะท ากินท าใช้
เองบ้าง ท าอย่างไรจะจัดการชีวิตของตนเองให้พ่ึงพาตนเองให้มากขึ้น พ่ึงตลาด และพ่ึงคนอื่นให้น้อยลง 
รวมหมดแล้วประมาณว่าสักเศษหนึ่งส่วนสี่ เช่น จะเลืกอะไรได้บ้าง จะลดอะไรได้บ้าง จะท าอะไรเพ่ือ
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ทดแทนการซื้อจากตลาดหรือการขอจากคนอ่ืน และจะหาวิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแทนที่จะหวังพ่ึงหมอ
พ่ึงยาอย่างเดียว (เสรี พงศ์พิศ, 2552)  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ซึ่ง “เป็นหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง” และความไม่ประมาท ค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมีสติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนิน
ชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559)  

 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

 ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ภาพที่ 6.1 โครงการตามแนวพระราชด าริ 
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)  

 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน
มานานกว่า ๓๐ ปี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
โดยเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคน
ส่วนใหญ่ ทรงเตือนสติประชาชนไทยไม่ให้ประมาท ให้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการด ารงชีวิต (นิวัฒน์ รักษ์รอด, นิตยา 
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กันตะวงษ์ และพรศักดิ์ อาษาสุจริต์, 2558) โดยเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการ
ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน ทั้งใน
การใช้ชีวิตด าเนินธุรกิจ และการปรับตัว หรือพัฒนา ก็ให้เป็นไปโดยยึดหลักทางสายกลางเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสังคมที่เป็นอยู่เรื่อยไปจนถึงสังคมโลก (จุฑา เทียนไทย, 2550) นับเป็นบุญและโชคดีของประเทศไทย
ที่มีพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเปี่ยมด้วยปรีชาญาณและทรงมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงเตือนสติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 แล้วสิ่งที่ทรงเตือนก็เกิดขึ้นจริง สังคมไทยได้เข้าสู่วิกฤตหลายครั้ง จนกระทั่งครั้ง
รุนแรงที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2540 (เสรี พงศ์พิศ, 2552)  
 ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อย่างหนัก กล่าวคือ
ประเทศไทยมีหนี้สินไม่สามารถช าระได้ในระยะเวลาสั้น ต้องปรับค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก สถาบัน
การเงินและธุรกิจจ านวนมากได้รับความเสียหายและต้องล้มละลายไป ประชาชนทั่วไปได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากราคาสินค้าและค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 
2540 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าการขาดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นตอของวิกฤติในครั้งนั้น (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 
และ นิรมล อริยอาภากมล, 2555) 
 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงปลอบใจและทรง
ขยายความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า “การเป็นเสือนั นไม่ส้าคัญ ส้าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกินนั นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้” “ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ท้าให้กลับเป็นเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ไม่ต้องทั งหมด แม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถอยู่ได้”  
 หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ประเทศไทยได้บทเรียนที่มีผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล 
และขาดเสถียรภาพ ขาดความใส่ใจในการพัฒาคุณภาพคนในทุกระดับอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง จน
สภาวะวิกฤตส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง จากบทเรียนดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้ก าหนดให้รัฐบาลต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
เพ่ือพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ 
(มาตรา 78 วรรค 1) รวมถึงรัฐบาลต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา 83) (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) เป็นแผนฉบับแรกที่ได้
อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ นิรมล อริยอาภากมล, 
2555) โดยยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555-2559) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  
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 ในปัจจุบันหน่วยงานราชการ องค์การภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างกว้างขวาง เพราะหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางไม่สุดโต่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษา
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่
ประมาท ไม่เสี่ยง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม
ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่มีพ้ืนฐาน
อยู่บนค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็นค าสอนที่เป็นสากลและทันสมัยตลอดเวลา 
 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือที่เรียกว่า 3 ห่วง คือ ความ
มีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยการใช้หลักในองค์ประกอบทั้ง 3 ต้องควบคู่
กับ 2 เงื่อนไขการปฏิบัติ คือเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่มา
ของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” (สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 2558) ดังที่ได้แสดงไว้ (ภาพที ่6.2) 
 

 

 
ภาพที ่6.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : ประยุกต์จาก จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา (2557) 
 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม คือไม่แยกส่วน แต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อย่างเป็น

สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สตปิัญญา แบ่งปัน 

เงื่อนไขความรู ้
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เหตุเป็นผล องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นทั้งปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการบริการ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา จึงกล่าวได้ว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือเป็นทั้งผู้กระท า 
และได้รับผลของการกระท าจากการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
 1. วัตถุ (การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) หมายถึงวัตถุต่าง ๆ ทางกายภายที่มนุษย์สร้างหรือ
ประดิษฐ์ขึ้น เช่น วัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ ฯลฯ นอกจากจะผลิตไว้ใช้เองหรือใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกัน
หรือซื้อหามาเพ่ือบริโภคโดยเงินทุน ถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือเงินทุน ในกระบวนการ
ผลิตวัตถุเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นปัจจัยประกอบร่วมด้วย 
 2. สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และโลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ า ป่า และแร่ธาตุ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตและบริการ ซึ่งมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก 
จึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพและระมัดระวัง ด้วยความรับผิดชอบต่อคน
รุ่นหลังที่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงทรัพยากรต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต 
 3. สังคม หมายถึงสภาพการอยู่รวมกัน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม เช่น การช่วยเหลือ
แบ่งปัน การมีวินัย เคารพกฎเกณฑ์ และระเบียบ ฯลฯ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในยามวิกฤตให้กับสมาชิกสังคม 
ปัจจัยทางสังคมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนา การพัฒนาจะไม่สามารถด าเนินไปด้วยดีหากสังคม
อ่อนแอ พ้ืนฐานจิตใจของคนในสังคมไม่ตั้งอยู่บนหลักศีลธรรม กฎหมายไม่ศักดิ์ศิทธิ์ และคนไม่สามัคคีกัน 
 4. วัฒนธรรม หมายถึงวิถีการด าเนินชีวิต รวมถึงความเชื่อ ศาสนา ระบบคุณค่า และภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมมีความส าคัญในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน การด ารงอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลายอย่างมีศักดิ์ศรี ในระยะยาวการพัฒนาที่สมดุลควรสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ ค่านิยม 
ความเชื่อของคนในท้องถิ่น แล้วจึงค่อย ๆ ต่อยอดพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้วิถีการพัฒนาสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาที่ด ารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมเพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชน และชนชาติไม่ให้ถูกกลืนหายไป (จิรายุ อิศราง
กูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงหรือชีวิตพอเพียง หากมีความเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง และชัดเจนก็จะสามารถน าไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสุขได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทั้งหลักคิด และแนวทางปฏิบัติตน 
โดยยึดหลัก 3 ประการ ควบคู่กับ 2 เงื่อนไขการปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) หลักของความพอประมาณ (พอดี) ประกอบด้วย 5 ประการ 
คือ (1) พอดีด้านจิตใจ คือความเข้มแข็ง มีจิตส านึกท่ีดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม และนึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม (2) พอดีด้านสังคม คือช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
(3) พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความ
ยั่งยืนสูงสุด จัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ ต้องบริหารจัดการให้เป็น รักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากร 
พร้อมเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น และระวังไม่ให้กิจกรรมกระทบสิ่งแวดล้อม (4) พอดีด้านเทคโนโลยี 
คือการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม คัดสรรเทคโนโลยีที่จะใช้ให้เกิด
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ประโยชน์จริง ๆ ส าหรับคนหมู่มาก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อน และ (5) พอดี
ด้านเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน รู้จักจัดการกับรายได้ที่มีอยู่ โดยยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ 
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และเกินฐานะที่หามาได้ หารายได้ให้อยู่ได้และหาเพ่ิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้ง
หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทน (The Creator, 2559)  
 การใช้หลักความพอประมาณ เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล คือการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่เป็นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะแสวงหาทรัพยากร แหล่งทุน 
วัตถุดิบหรือสิ่งของ บริการต่าง ๆ จากภายนอกจึงจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอควรกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น และภูมิสังคม เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากภายใน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ชุมชนก่อนแล้วขยายเชื่อมโยง
กับภายนอกอย่างเป็นขั้นตอนตามความจ าเป็น 
 ในการใช้ทรัพยากรต้องค านึงถึงความจ าเป็น สถานะของตนเอง และสถานการณ์แวดล้อม
ต่าง ๆ โดยรักษาระดับของความพอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และไม่น้อยเกินไปจนขาดแคลน
หรือไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการใช้อย่างมัธยัสถ์ รู้คุณค่า ดูแลรักษา พัฒนาต่อ
ยอดให้เพ่ิมพูนและดียิ่ง ๆ ขึ้น การตัดสินใจว่าอยู่ในระดับพอประมาณนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงทรัพยากร
ที่มีอยู่ และต้องใช้ทั้งวัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบใน
การวางแผน การตัดสินใจ และต้องอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม เช่น ไม่เบียนเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่ท าให้
สังคมเดือนร้อน ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และตั้งมั่นบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ (จิรายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น
อย่างรอบคอบ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) เช่น หากจะท าธุรกิจก็ควรค านึงถึงเหตุและผลของการกระท านั้น
อย่าค านึงถึงเพียงคู่แข่ง และพยายามจะท าตามเพียงอย่างเดียว (The creator, 2559)  
 การใช้หลักความมีเหตุผล เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล 
  การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล จะต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็นความเชื่อมโยง
ของเหตุปัจจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ข้อผิดพลาดน้อย การที่จะวางแผนด าเนินการหรือจะท าอะไรอย่างสมเหตุสมผลต้องอาศัยความรอบรู้ 
มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทนที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา และตัดสินใจ โดยใช้สติปัญญา ด้วยความตั้งมั่นของจิตใจ
ที่มีคุณภาพในทางที่ถูกท่ีควร (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) ต้องป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบกับตัวเอง ดังนั้นการ
เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบ
เช่นกัน (The creator, 2559)  
 การใช้หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล เป็นการเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
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เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที การที่เราเห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอน มีความเป็นไป
ได้ที่จะแปรปรวน ผันผวน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม จึงต้องไม่เสี่ยง 
ไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น แล้วเตรียมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
ภูมิต้านทานที่จะคุ้มกันตนเองได้ เตรียมวิธีการท างานในรูปแบบต่าง  ๆให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
จะได้สามารถด าเนินภารกิจต่อไปได้ โดยไม่ขลุกขลัก หรือหยุดชะงักกลางคัน และน ามาซึ่งความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาในระยะยาว (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจ และ
การกระท าเป็นไปอย่างพอเพียง กล่าวคือต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู้ในการพัฒนาสู่ความเพียงพอ 
การพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรมก ากับความรู้ คือหัวใจของหลักพอเพียง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
และ ปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) รายละเอียดของ 2 เงือ่นไขการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนเองให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่าง ๆ มาพิจารณาให้เชื่องโยงกัน 
เพ่ือประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ ความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ เพ่ิมพูนความรู้ จัดการความรู้ และต่อยอดความรู้อยู่
ตลอดเวลา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย 
(1) ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และ (2) ด้านการกระท า คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ 
รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่รวมกับผู้อ่ืนในสังคม  
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ใช้หลัก 3 ประการ ส าหรับ
จัดการทรัพยากรทุกมิติอย่างสมดุลนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือต้องมีคุณธรรมก ากับ
ความรู้ในการด าเนินชีวิต (2 เงื่อนไขสู่ความพอเพียง) เพ่ือให้สามารถช่วยตนเองและยืนอยู่บนขาของ
ตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เขย่งก้าวกระโดดตามผู้อื่น โดยใช้ชีวิตอย่างประมาณตน เป็นเหตุเป็นผล 
และมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ประมาท การที่จะพ่ึงตนเองได้จ าเป็นต้อง
มีความรู้อย่างถูกต้องเพียงพอที่จะท าการ และมีหลักการปฏิบัติที่จะไม่ท าให้เกิดโทษ ดังนั้น จึงต้องยึด
หลักคุณธรรม ความถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง
หรือผู้อ่ืน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัว และต้องมีความเพียรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกัน
ข้อบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้น และพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 

 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิต 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
ความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศนั นจ้าเป็นต้องท้าตามล้าดับขั น ต้องสร้างพื นฐาน คือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อได้พื นฐานมั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขึ นท่ีสูงขึ นตามล้าดับต่อไป”  
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โรเบิร์ต มันเดล (Rober Mundell) ศาสตราจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 
ชาวแคนาดา แสดงปาฐกถาเรื่องโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2550 กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงจ้าเป็นส้าหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและยังไม่เข้มแข็งพอ สามารถน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งของภาค
ครัวเรือนที่เป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของระบบเศรษฐกิจ” 
 “หากการบริโภคภาคครัวเรือน คือบริโภคอย่างพออยู่พอกิน อย่างมีเหตุมีผลตามอัตภาพจะ
ท้าให้ครัวเรือนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจครอบครัว คือสร้างการออมภาคครัวเรือนให้เกิดขึ น 
ซึ่งเป็นฐานรากท่ีส้าคัญของระบบเศรษฐกิจ เพราะเมื่อเงินทุนจากต่างประเทศมีพอเพียงต่อการลงทุน
ก็จะท้าให้ภาคธุรกิจลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ท้าให้การไหลของเงินทุนจากต่างประเทศที่มี
ความเร็วพอที่จะท้าร้ายเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอลง” (เสรี พงศ์พิศ, 2552) 
 

 
 

ภาพที ่6.3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : Mkschool team (2559) 

 
หลักส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบริบทของการพัฒนาได้อย่าง

ก้าวขวาง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคนที่สมบูรณ์รอบด้าน การพัฒนาประเทศที่สมดุล และเป็นภูมิคุ้มกัน
จากภัยคุกคามหรือผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 ได้เสนอ
แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญส าหรับการขจัดความยากจน และการลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน หัวใจส าคัญของการแก้ไขปัญหา คือการให้คนจนหรือชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้น 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือรากฐานของการพัฒนาประเทศ 
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3. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อ
ปฏิบัติในการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน 

4. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐ 

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติ เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน เพ่ือปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
และเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

6. ในการปลูกฝังจิตส านึกพอเพียงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดเพ่ือให้
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา เช่น รักในการท างาน สนุกกับการเรียนและการสร้างปัญญาให้เกิดแก่ตนเอง 
เห็นคุณค่าของการอยู่รวมกันในสังคมและระบบนิเวศอย่างสมดุล เคารพธรรมชาติและมีความเมตตา
ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ โดย
สามารถจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ (1) ระดับบุคคลและครอบครัว (2) ระดับชุมชน และ (3) ระดับประเทศ 
แต่ละระดับถูกจ าแนกเพ่ือให้มีการพัฒนาและบริหารประเทศในลักษณะด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งก่อนที่จะน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้
ไกลถึงในระดับประเทศนั้น จะต้องเริ่มจากระดับที่เล็กท่ีสุดอย่างระดับบุคคลและครอบครัวก่อน (The 
creator, 2559) รายละเอียดดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
บุคคลมีชีวิตที่แตกต่างกันตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลง และพัฒนา

ตลอดเวลา และไม่ว่าบุคคลจะมีบทบาทหรือหน้าที่ใดก็สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ได้ เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอ่ืน ๆ 
การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อาจจะแตกต่างกันตามหน้าที่ของแต่ละคน และมีความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึ่ง เป็นแบบ
พ้ืนฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนในครอบครัวให้
มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
สามารถคิด และปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาท และ
หน้าที่ของตนในแต่ละสถานการณ์ มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระท าการใด และ
เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของการอยู่รวมกันในสังคม และระบบนิเวศอย่างสมดุล สมาชิกครอบครัวสามารถพ่ึงพาตนเอง และ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี และมีความพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตด้วยการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น จนสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ (The creator, 2559) 
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สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2558) กล่าวถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถปฏิบัติ ดังนี้ (1) ยึดหลักประหยัด ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ลด ละ ความฟุ่มเฟ่ือยในการ
ซื้อสินค้า (2) ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพ (3) ไม่
แก่งแย่งแสวงหาผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ถูกต้อง (4) ขวนขวายหางานพิเศษที่สุจริตท าเพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมจนสามารถใช้จ่ายได้พอเพียง และ (5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ อบายมุขให้หมดสิ้น 

 

 
 

ภาพที่ 6.4 เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ (2559) 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2559) กล่าวถึงวิธีการพัฒนาชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า

บุคคลควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่ามีความต้องการอะไร มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต

อย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพ่ือครอบครัวและสังคม มีทรัพย์สิน
เพียงพอ มีความสุข และหลุดพ้นจากความยากล าบาก 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ดังนี้ (1) ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความมั่นคง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน 
การสร้างรายได้ การใช้จ่าย การออม คุณธรรมและศีลธรรม และ (2) ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถี
การด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพ
ชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงินที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได้
และรายจ่ายของครัวเรือน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะท าให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา รู้ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง และรู้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

3. วางแผนการด าเนินชีวิต โดยที่ (1) พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัย
กับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน (2) สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต หมั่น
พิจารณาความคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความ
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รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และครอบครัว (3) หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ 
สามัคคี เที่ยงธรรม และมีศีลธรรม (4) ควบคุมจิตใจให้ตนเองประพฤติในสิ่งที่ดีงาม และสร้างสรรค์ความ
เจริญรุ่งเรือง (5) พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ และความหลง (6) เสริมสร้าง
และฟ้ืนฟูความรู้ คุณธรรมของตนเอง และครอบครัว เช่น เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพ หมั่นตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอ และ (7) ปรับทัศนคติเชิงบวก  

4. จดบันทึกและท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย 
5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก (1) ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง (2) อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมผล มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเป็นระบบทีเ่ป็นขั้นเป็นตอน มี
แรงจูงใจ กล้าคิดกล้าท า ไม่ท้อถอย หรือหมดก าลังใจเมื่อประสบปัญหาในชีวิต และ (3) สิ่งเหล่านี้ได้
ลด ละ เลิกแล้วหรือไม่ ได้แก่ รถป้ายแดง สถานเริงรมย์ และการพนัน เป็นต้น 

 

 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เป็นความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่าง
ไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน มีเหตุมีผลตามบทบาทหน้าที่ และรู้จักคิดพิจารณาก่อน
ลงมือปฏิบัติสิ่งใด เมื่อใช้ทักษะความรู้ควบคู่กับหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตแล้วก็จะต้องรู้จักให้ 
รู้จักแบ่งปัน เห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวจะท าให้สามารถ
พ่ึงพาตนเอง และเริ่มช่วยเหลือคนรอบข้างได ้  

การประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
การหาเลี้ยงชีพ (ผลิตและบริการ) อย่างพอเพียง โดยค านึงถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่มี

อยู่ในพ้ืนที่ และความสามารถในการบริหารจัดการทั้งความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และศักยภาพ
ของคนและชุมชน แล้วเลือกผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิต สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของคนและภูมิหลัง โดยค านึงถึงกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อคน สังคม และสิ่งแวดล้อม
หรือใช้วิธีการที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยการทุจริต ผิดกฎหมาย ไม่มีจรรยาบรรณ เพียงเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการวางแผนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค ค านึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และใช้ความรู้ทางวิชาการด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังอย่าง
มีสติ ตลอดจนแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความรอบรู้ และการเพ่ิมพูนปัญญา เพื่อให้ความ
หน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเกิดความสมดุลในชีวิต 
  การรักษาทรัพย์อย่างพอเพียง เมื่อแต่ละคนประกอบอาชีพท ามาหากิน ท าให้ได้ทรัพย์มา
ครอบครอง และใช้เป็นปัจจัยในการบริโภคและด ารงชีพแล้วก็จ าเป็นต้องรู้จักรักษาทรัพย์ให้มีใช้นาน ๆ 
เช่น ทรัพย์ส่วนบุคคลต้องมีการใช้อย่างประหยัด ทะนุบ ารุงรักษาสิ่งของให้คงสภาพอยู่คงทน เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์ได้ยาวนานและคุ้มค่าหรือการมีส่วนร่วมใส่ใจในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สังคม การักษาสมดุลของธรรมชาติ การรักษาขนบธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ   
 การบริโภคอย่างพอเพียง คือการใช้ทรัพยากร และการใช้จ่ายทรัพย์อย่างมัธยัสถ์ ซึ่งต่างจาก
ความตระหนี่ที่เป็นโทษกับตนเองและสังคม เพราะผู้ที่มีความตระหนี่เป็นบุคคลที่มีความเห็นแก่ตัว แต่
ผู้ที่มีความมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รู้จักกาละเทศะในการจับจ่ายใช้สอย มีความพอประมาณในการใช้จ่าย
อย่างสมเหตุสมผล สมดุลกับรายรับและอัตภาพของตนเอง ค านึงถึงความประหยัด ความจ าเป็น และ
ไม่ฟุ้มเฟ้อ หากไม่มีเหตุจ าเป็นหรือไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องซื้อ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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จากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม และส่วนรวม โดยใช้สติปัญญา
พิจารณาตามเหตุผล และความเป็นจริงอย่างไม่เข้าข้างตนเอง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช 
ธรรมปิยา, 2557) 
 

 
 

ภาพที่ 6.5 การออมทรัพย์สินเพ่ือตนเองและครอบครัว 
ที่มา : Home business of america (2559) 

 
 การใช้ทรัพย์อย่างพอเพียง ควรมีการแบ่งสัดส่วนของทรัพย์ในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ทั้งเพ่ือ
การด าเนินชีวิตภายในครอบครัว การแบ่งปันเผื่อแผ่แก่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง การท าบุญตามความเชื่อ 
และความศรัทธาเพ่ือประโยชน์ในภายภาคหน้า การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ขัดสนในสังคม ตลอดจนการออม
การลงทุน และการท าประกันในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ยึดหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็นขั้นตอน และไม่สุดโต่ง เป็นหลักการพัฒนาที่เน้น
องค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคลทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยไม่ปฏิเสธโลกาภิวัฒน์
แต่ให้มีความรู้เท่าทัน มีความสามารถรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท าได้ในทุกระดับ และทุกมิติ  ทั้ งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ โดยน ามาพิจารณาใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่
เผชิญอยู่ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 สรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า 3 ห่วง 
ได้แก่ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัว องค์ประกอบทั้ง 3 ต้องควบคู่กับ 2 
เงื่อนไขการปฏิบัติ คือ เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เพียร และสติปัญญา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต เป็นการปฏิบัติตนตามหลักการขององค์ประกอบของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ 

เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน  
  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เป็นแบบก้าวหน้าเน้น
ความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กร คือเมื่อบุคคลและครอบครัว มีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแล้วก็
จะรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ เพ่ือด าเนินงานในด้านการผลิต การตลาด สวัสดิการ การศึกษา 
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สังคม และศาสนา โดยอาจจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ มูลนิธิ และ
เอกชน และชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคลและครอบครัวที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพื้นฐานปรัชญา
ของความพอเพียง คือมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการด าเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

 
 

ภาพที่ 6.6 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ "บ้านน้ าทรัพย์" จังหวัดเพชรบุรี  
ที่มา : OKnation (2556) 

 
 เมื่อบุคคลรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละ
ชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมคิดร่วมท า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพเพ่ือสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และ
ความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของ
ความซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือ
แบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนน าไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่
เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ (The creator, 2559) 
 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนนั้นถือเป็นการใช้หลักปรัชญา
ในขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่าระดับบุคคลและครอบครัว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจ
จากคนจ านวนมากขึ้น เพ่ือร่วมกันท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่คนกลุ่มอ่ืนในชุมชนด้วย ไม่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้แต่ตนเองหรือครอบครัวเพียงอย่างเดียว 

กรอบแนวความคิดพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 เสรี พงศ์พิศ (2550) ได้น าเสนอกรอบแนวความคิดพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคนและชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ปรัชญา กรอบ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ดังที่ได้แสดงไว้ 
(ตารางท่ี 6.1 และตารางท่ี 6.2)  
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ตารางท่ี 6.1 กรอบแนวความคิดพ้ืนฐานการพัฒนาคนและชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 

พอประมาณ คืนสู่ต้น
ก าหนดชีวิต 

มีคุณธรรม เป็นธรรม
ถูกต้อง ดี งาม พออยู่ 
พอกิน พอใช ้

แบ่งปัน ไม่เอาเปรียบคนอื่น ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ เอา
คุณธรรมน าชีวิต น าธุรกิจการงาน ไม่เอาเงินน าหน้า 
ปัญญาตามหลัง เงินเป็นบ่าวที่ดี เป็นนายที่เลว “จะ
เลือกเงินหรือชีวิต” 

คืนสู่รากเหง้า รู้คุณค่าที่มาของตนเอง 
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ภูมิใจในก าพืด ถิ่นฐานบ้านเกิด รากเหง้าเผ่าพันธ์ 
บรรพบุรุษ ภูมิใจในของกิน ของใช้พื้นบ้าน กินอยู่
แบบไทย ๆ วิถีไทย เข้าถึงคุณค่ามากกว่ายึดติด
รูปแบบ 

มีหลักวิชา ข้อมูล ความรู้ “รู้เขา รู้
เรา” รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

ไม่ท าตาม ๆ กัน เลียนแบบแต่ไมเ่รียนรู้ กินอยู่อย่าง
มีข้อมูล อย่างมีคุณภาพ รู้ตัวเอง รู้ท้องถิ่น รู้
ศักยภาพ รู้ “ทุนชุมชน” รู้ปัญหา รู้โลกาภิวัฒน์ 
แสวงหาความรู้ ศึกษาในระดับสงูขึ้นตามศักยภาพ
ของตนเอง 

 มีแผน ชีวิตคือการลงทุน แผน
ชีวิต แผนชุมชน แผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
องคก์ร 

งบประมาณครอบครวั รายรับ รายจ่าย แผนการลงทนุ 
เปน็ตัวของตวัเอง ไม่ใช่นกึจะท าอะไรก็ท า ไม่ควกัง่าย
จ่ายเรว็ ไม่เดินห้างอย่างไรเ้ป้าหมาย มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนงานที่มีฐานขอ้มูล ความรู้ และหลกัคิดที่ดี 
(ปัญญา) 

เป็นมืออาชีพ คุณภาพ ม่ันคง ย่ังยืน ท าด้วย “อิทธิบาทสี”่ (ฉันทะ วิรยิะ จิตตะ วิมังสา) 
ใจรัก รู้จริง รู้รอบ รู้ลึก และท าดมีีคุณภาพด้วยความ
สม่ าเสมอ 

มีภูมิคุ้มกัน ระบบชีวิตที่ดี ความสัมพันธ์ดีกับทกุ
คนครอบครวัอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแขง็ องค์กร
ม่ันคง มีเพี่อน ชมรม 
สมาคม 

มีเวลาใหค้รอบครัว ไม่บ้างาน หาเงนิจนลืมชวีิต มีแผน
ชีวิตครอบครวัดี มีสวสัดิการม่ันคง เปน็ประโยชน์ตอ่
ชุมชน สงัคม ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่น ไม่เอาตัวรอดคนเดียว 
ไม่เอาแต่ญาติพ่ีนอ้ง เพื่อนฝงูพรรคพวก หรืออยู่อย่าง
โดดเดี่ยว “ระบบดีท าใหค้นท าถกูได้ง่าย ท าผิดได้ยาก” 

 ระบบงานที่ดี “พึ่งตนเอง” ในด้าน
การผลิต การบริโภค 
การแปรรูป การตลาด 
การออม และระบบ
สวัสดิการ 

มีเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นระบบ ไม่ท าอย่างเดียว 2 
อย่าง แต่ 20-30 อย่าง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ทัง้เกษตรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ SMEs เน้นการบรโิภคในท้องถิน่ก่อนพึง่
ตลาดภายนอกหรือส่งออก 

 การจัดการที่ด ี เน้นความสัมพันธ์ 
เครือข่ายมากกว่า
กฎระเบียบและการ
ควบคุม มีพรหมวิหารสี ่

สร้างแรงบันดาลใจ ใจดี ใจกว้าง ใจสู้ ใจถึง (เข้าใจ-
เข้าถึง) มีธรรมาภิบาล บรรษัท โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่เน้นแต่ผลลัพธ์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการ 
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ตารางที่ 6.2 กรอบแนวความคิดเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัดของเศรษกิจพอเพียงที่ควรปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาคนและชมุชนอย่างย่ังยืน 

ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
พอประมาณ มีคุณธรรม 

ถูกต้อง ดี งาม 
แบ่งบัน ไม่เอาเปรียบคน
อื่น ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ 
คุณธรรมน าชีวิต น าธุรกิจ
การงาน  
ไม่เอาเงินน าหนา้ ปัญญา
ตามหลัง 
 
 
 
(ส าหรับครอบครัวและ
ชุมชน) 

 ไม่โกงกิน โกงเวลา โกงทรัพยส์นิของผู้อื่น ของ
ส านักงาน องค์การ ของส่วนรวม 
 ใช้สารเคมี เผาขยะ สร้างมลพิษ ตัดไม้ท าลายปา่ ท า
ให้แหล่งน้ า อากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
 ไม่เอาเปรียบผู้อื่นในเรื่องทรัพยากรดิน น้ า ป่า ไม่
เอาทรัพยากรสาธารณะมาเป็นของตนเอง 
 ไม่ขายของเอาก าไรเกินควร แลกเปลี่ยนแบบไม่เป็น
ธรรม 
 ปฏิบัติธรรม ร่วมกิจกรรมทางสงัคม งานบุญ
ประเพณี ท าบุญบ้างหรือไม่ ท้ังชุมชนพร้อมเพียงกัน
หรือไม ่
 แบ่งปันรายได้ของตนเอง ของกลุ่ม องค์การให้คน
อื่น ให้ชุมชน ให้สังคมบ้างหรือไม ่
 พ่อแม่เป็นตัวอย่างทางคุณธรรมให้ลูกหรือไม่ สอน
ลูกเรื่องคณุธรรมหรือไม่หรือเลีย้งลูกด้วยเงิน ด้วยทีวี 
ด้วยวัตถ ุ
 ครูอาจารยเ์ป็นตัวอย่างที่ดีให้ศษิย์หรือไม่ หรือสอน
แต่ไม่ท า 
 ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าท่ีดี เป็นธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้
ชุมชนหรือไม ่
 เคารพกฎระเบียบของสังคมหรอืไม่ กฎจราจร การ
เสียภาษี และกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบปฏบิัติ
ข้อตกลงต่าง ๆ ยืมเงินกลุ่มแล้วจ่ายดอกเบี้ยและคืน
เงินตามก าหนดหรือไม ่

รู้จักตัวเอง รู้
รากเหง้า 
ภูมิใจ เชื่อมั่น 

รู้คุณคา่ที่มาของตนเอง 
เอกลักษณ์ ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิใจก าพืด ถิ่น
ฐานบ้านเกิด รากเหง้า
เผ่าพันธ์ บรรพบุรุษ ภูมิใจ
ในของกิน ของใช้พื้นบ้าน 
กินอยู่แบบไทย ๆ วิถีไทย 
เข้าถึงคุณค่ามากกว่ายึด
ติดรูปแบบ 

 การใช้จ่ายในครัวเรือนเกินตัวเกนิรายได้หรือไม่ 
ฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด ประเมนิตนเองอย่างเป็น
กลางหรือไม่ ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงได้หรือไม่ เช่น 
ค่าน้ ามันรถ ค่าโทรศัพท์ ของกินของใช้ ของฟุ่มเฟือย 
เหล้า หวย อบายมุข ลด ละ เลิกได้หรือไม่ 
 มีความสามัคคี ร่วมมือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก
น้อยเพียงใด หรือมีแต่การแข่งขันชิงดีชิงเด่น ขัดแย้ง
กันมาก 
 ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม องค์กรในชุมชนไม่ลงทุนท า
โครงการหรือกิจกรรมที่ใหญ่เกินตวั ต้องลงทุนมาก
เกินไป ต้องกู้หนี้ยืมสินและเสี่ยงมากเกินไป ท าให้มี
ปัญหาความเครียด ปัญหาไมม่ีเวลาให้ครอบครัว สนใจ
แต่รายได้ ก าไรทางการด าเนินการ 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
    ลูกหลานเคยกราบพ่อแม่ ปู่ยา่ตายาย อย่างน้อยปี

ละครั้ง ปีใหม่ สงกรานต์หรือวันเกดิท่านหรือไม ่
 อายไหมที่จะบอกว่าพ่อแมเ่ป็นใคร คนบ้านไหน 
จังหวัดไหน ภมูิใจในบุพการีและถิน่ฐานบ้านเกิด
หรือไม ่
 รู้จักประวัตคิวามเป็นมาของบ้านเกิด ของบรรพบุรุษ
ของตนหรือไม่ มีการศึกษารวบรวม เรียบเรียบ
ประวัติศาสตร์หมู่บ้านของตนเองหรือไม ่
 กินพืชผักอาหารพื้นบ้านแบบรู้คณุค่า ใช้ข้าวของ
เครื่องใช้พื้นบ้านแบบไทย ๆ บ้างหรือไม ่
 สนใจเรียนรู้ ศึกษาคุณคา่ความหมายของภูมิปญัญา
ไทยบ้างหรือไม่ มีการรวบรวมและการสืบทอด 
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นจากคนเฒ่าคนแก่ ผู้รู้ 
ปราชญ์ท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นต่อไปหรอืไม ่
 พ่อแม่เคยสอนลูกใหเ้ข้าใจเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ท าตัว
เป็นแบบอย่างให้ลูกหรือไม ่
 โรงเรียนให้ท้องถิ่นสอนเรื่องเหลา่นี้ให้นักเรียน
นักศึกษาหรือไม่ อย่างไร เพียงใด ตระหนักในเรื่อง
เหล่านี้ คลุกคลี ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคม มี
ปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือ ชุมชนและท้องถิ่นหรือไม ่
 ชุมชนจัดให้มีงานบุญ งานประเพณี พิธีกรรมท้องถิ่น
อย่างพร้อมเพรียงกันหรือไม่ หรือท าไปด้วยรู้คุณคา่ 
หรือเพียงพอเพื่อจะได้มีการฉลอง ได้ขายของ ได้กิน
เหล้า 
 รวบรวม เรยีบเรยีงประวัตศิาตรห์มู่บ้านของตนเอง
หรือไม ่

มีชีวิตเรียบ
ง่าย พออยู่ 
พอกิน พอใช้ 
เชื่อมั่น 

ไม่หน้าใหญ่ ไหลตาม
กระแส รู้จักกาละและ
เทศะ มีความสุขตาม
อัตภาพ ขนาดปรมิาณที่
พอดี ไม่มากเกินไป ไม่
ใหญ่เกินไป ไม่ตดิแบรนด์ 
คิดแต่สร้างภาพ ไม่ไหล
ตามกระแส ตามโฆษณา
บ้าบริโภค 

 จัดงานบวช งานศพ งานแต่งงาน งานบุญ แบบไม่ให้
น้อยหน้าคนอื่น แม้จะต้องเป็นหนีส้ินมากมายหรือไม่ 
ท าเพียงเพื่อเอาหน้าและไม่น้อยหน้าคนอ่ืนหรือไม ่
 ซื้อข้าวของเครื่องใช้ รถยนต์ เสื้อผ้า กระเปา๋ 
รองเท้า แพงเกินตัวหรือไม ่
 ชอบควักง่ายจ่ายเร็วจนเป็นหนีส้ินมากมาย สรา้ง
วงจรอุบาทว์ให้ตนเองแบบเอากองนี้ไปใส่กองโน้น เอา
บัตรนี้ไปจ่ายบัตรโน้น เวยีนไปเวยีนมาแบบหาทาง
ออกไม่ได ้
 ส ารวจปรมิาณเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าในตู้เสียใหม่
ว่ามากเกินไปหรือไม ่
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
    หน้าใหญ่ในการกิน การแต่งตัว เครื่องประดับ แม้

จะต้องซื้อแพง ๆ ใส่แค่ปีละหนก็ยอม 
 ชอบอวดร่ าอวดรวย ข้ึนเหลา เข้าโรงแรมหรูเพื่อให้
ดูดี ชอบเข้าเมืองเข้าอ าเภอ เดินหา้ง ชอบปิ้ง ไปเมือง
นอกแม้ต้องกู้สหกรณ์ กู้ธนาคาร ขอให้ได้ไป ได้ถ่ายรูป
มาอวดคนอ่ืน 
 ติดแฟช่ัน ไหลตามกระแส เปลีย่นข้าวของตาม
โฆษณา กลัวน้อยหน้าคนอื่นหรือไม่รู้เท่าทันเล่ห์
โฆษณาบา้เลือด 
 ท างานหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายจนไมม่ีเวลาให้
ครอบครัวหรือไม่ ตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องจะหาเงินจะรวย 
 เคยตั้งค าถามให้ตัวเองบ้างหรือไม่ว่าความสุขคือ
อะไร ท าอย่างไรจึงจะมีความสุข มีอะไรมากไปกว่าเงิน 
 พ่อแม่เป็นตัวอย่างท่ีดีให้ลูกในการด าเนินชีวิต
หรือไม่ การใช้จ่าย การกิน การอยู ่ไปกินข้าวนอกบ้าน 
สั่งอาหารเต็มโต๊ะ กินท้ิง ๆ ขว้าง ๆ ช่วยให้ลูกเข้าใจ
หรือไม่ว่าควรเลือกอะไรระหว่าง “เงินกับชีวิต” 
 ชุมชนท าอะไรเกินตัว ลงทุนก่อสร้างทางวัตถุมาก
เกินไป ไม่ไดส้นใจการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ชุมชนสร้างค่านิยมผิด ๆ ในเรื่องการแข่งขันกันมี
บ้านใหญ่ ๆ รถยนต์คันโต ๆ ข้าวของเครื่องใช้หรูหรา
ราคาแพง 
 ผู้น าปล่อยให้มีการโฆษณาและขายของมากเกินไป 
(บางแห่งมีตลาดนดัเกือบทุกวัน) หรือไม่ มีการจดังาน
บุญ งานประเพณี แบบหาเหตุผลได้เสมอ บ่อยเกินไป
หรือไม ่

มีเหตุผล มีหลักวิชา กินอยู่อย่างมีข้อมูล อย่าง
มีคุณภาพ ตัดสินใจด้วย
ข้อมูล ความรู้ “รูเ้ขา รู้
เรา” รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไมต่าม ๆ 
กัน รู้ตัวเอง รู้ท้องถิ่น รู้
ศักยภาพ รู้ “ทุนชุมชน” รู้
ปัญหา รู้โลกาภิวัฒน์ 
แสวงหาความรู้ ศึกษาใน
ระดับสูงขึน้ตามศักยภาพ
ของตนเอง 

 สนใจหาข้อมูลของกินของใช้ที่ซื้อจากตลาดหรือไม่ 
ว่ามีคุณค่าอาหาร สารเคมีตกคา้ง องค์ประกอบต่าง ๆ 
เพียงใด 
 สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง สนใจอ่านหนังสือหา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ทันโลกหรือไม่ 
 ชอบดูแต่ละครทีวี เกมโชว์ รายการบันเทิง ไมส่นใจ
รายการทีม่ีสาระ และความรู้หรือไม่ 
 มีข้อมูลความรู้เรื่องทุนของท้องถิ่นหรือไม่ หรือ
ชอบแต่แบบคนอ่ืน เห็นเขาท าอะไรรวยก็ท าตามเขา 
เข้าใจหรือไม่ว่าทุนทรัพยากรมีอะไรบ้าง ทุนทาง
ปัญญาและทุนทางสังคมหมายถึงอะไร มีอะไรบ้าง 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
    สนใจหาความรู้และลงมือท ากินท าใช้เองบ้าง โดยไม่

ต้องซื้อหมดทุกอย่างหรือไม่ เช่น ท าน้ ายาล้างจานเอง 
ปลูกพริก มะเขือ ผักสวนครัว ทดแทนการซื้อจาก
ตลาดบ้าง ถ้ามีที่ดินหรือท่ีว่าง 
 พยายามขวนขวายหาความรู้ การฝึกอบรม การ
เรียนต่อตามศักยภาพหรือไม่ หรือคิดว่าพอแล้วทุก
อย่าง 
 ไปร่วมการประชุมหรือการอบรมสัมมนาบ้างหรือไม่
เมื่อมีโอกาส 
 ชุมชุนจัดให้มีการเรยีนรู้ตามความต้องการของ
ชาวบ้านมากน้อยเพียงใด 
 มีการเรียนระดับประถม มัธยม อุดมศึกษาใน
ท้องถิ่น หรือใกล้บ้านส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ (กศน.) 
หรือไม ่
 มีการจัดการไปศึกษาดูงานต่างถิ่น ต่างจังหวัด ต่าง
ภาคบ้างหรือไม่ (ไปดูงานจริง ๆ ไม่ใช่ไปเที่ยว) 
 มีการจัดเวทีการพบปะ ประชุม เสวนากันภายใน
ชุมชนบ้างหรือไม่ หรืออยู่แบบตัวใครตัวมัน แทบไม่
เคยพบกัน 
 มีการเรียนรู้เพื่อค้นหาทุนของท้องถิ่น ทุนทรัพยากร 
ทุนความรู้ภมูิปัญญา ทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ
หรือไม่ ถ้าทีย่อมมีการน ามาใช้ ถ้าน ามาใช้มีอะไรบ้าง
เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม การท ามาหากินของ
ชุมชน 

 มีแผน มีแผนชีวิต ครอบครัว 
แผนชุมชน  
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
องค์กร แผนงบประมาณ
ครอบครัว รายรับ 
รายจ่าย หนีส้ิน  
แผนการลงทุน  
แผนเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ครอบครัวท าบัญชีครัวเรือนหรือไม่ รายรับ รายจ่าย 
หนี้สิน แผนงบประมาณประจ าปี แผนการศึกษาของ
ตนเอง ของลูก แผนชีวิตว่าจะกินจะอยู่อย่างไร 
 ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
แล้วได้ข้อมลูรายรับรายจ่าย หนี้สนิ ข้อมูลประวตัิ
ความเป็นมาของตนเอง ข้อมูลทุนต่าง ๆ ในชุมชน 
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือไม ่
 มีแผนการลดพนักงาน แผนการใช้จ่ายค่าน้ ามัน ค่า
น้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์อย่างเป็นระบบหรือไม ่
 มีแผนการลดอบายมุข เหล้า บหุรี่ สิ่งไม่ดีต่าง ๆ 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น ครอบครัว
อบอุ่นขึ้น 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วดั 
    แผนการลงทุน มีการท าข้อมลู การศึกษาความ

เป็นไปได้ที่ดีพอก่อนจะลงทุนท าอะไรหรือไม ่
 มีการด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนอย่างมีหลัก
วิชาการหรือไม ่
 มีข้อมูลและหลักในการท าแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหรอืไม่ (อบต. 
เทศบาล) หรือท าแบบน่ังเทียนเขยีนแผน หรือไปลอก
แผนคนอื่นเปลีย่นแต่เพยีงตัวเลข 
 แผนการออมและการสร้างสวัสดิการให้ตนเองและ
ครอบครัวมีหรือไม่ ส าหรับหน่วยงานท่ีดูแลมีหรือไม ่
 แผนเศรษฐกิจพอเพียง วางเป้าหมายและวิธีการ 
การจัดการชีวิตแบบ “เลิก ลด ทดแทน” ให้ได้หนึ่งใน
สี่ อะไรที่เลิกได้ ลดได้ หรือท าเพื่อทดแทนการซื้อจาก
ตลาดหรือการขอจากคนอ่ืน หรือขอให้คนอื่นช่วย 
 มีแผนแม่บทชุมชนที่เป็นภาพฝนั และมีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ท าได้จริง และเริ่มต้นจากตนเอง 
จากทุนของตนเองที่มีอยู่ หรือท าแผนเพื่อไปขอ
งบประมาณจากรัฐหรือภายนอกอย่างเดียว 

 เป็นมืออาชีพ คุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน 
“อิทธิบาทสี่” (ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ใจรัก 
รู้จริง รู้รอบ รู้ลึก ท าดมีี
คุณภาพด้วยความ
สม่ าเสมอ 

 ท างานด้วยความรู้ความสามารถแบบคนรู้จริง
หรือไม่ มคีวามพยายามเรียนรู้ พัฒนาตนเองหรือไม่ 
ไม่ว่าจะอาชีพอะไร เกษตรกรกต็้องรู้จริงในฐานะ
เกษตรกร อาชีพอะไรก็ต้องรู้จริงในอาชีพของตนเอง 
 มีความสม่ าเสมอ หรือว่าเดี๋ยวดเีดี๋ยวร้าย ผีเข้าผี
ออก ท างานตามอารมณ์ อยากท าก็ท าหรือไม ่
 ไม่ท าอะไรแบบช่ัวคราว แต่ท าดว้ยความมั่นคง ให้
เกิดความยั่งยืนหรือไม่ เช่น พอมีงบก็ท า ไม่มีก็เลิก มี
คนมาส่งเสริมก็ท า ไม่มคีนส่งเสริมก็ไม่ท า 
 มีความสุข รัก ชอบ ในสิ่งท่ีท าหรือไม่ หรือท าไปด้วย
ความทุกข์ ฝืนใจท า 
 ท าด้วยหลักการทีด่ี มีข้อมูล ความรู้ และมี 
“ปัญญา” อันเป็นรากฐานของการมีชีวิตและการ
ท างานท่ีดี 
 ท าอะไรแบบมี “มาตรฐาน” หรอืไม่ หรือข้ึนลง
ตามใจชอบ หรือพวกมากลากไป 
 ท าอะไร วางแผนอะไรแบบแยกแยะมีระยะสั้น 
กลาง ระยะยาวหรือไม่ หรือท าอะไรแบบเฉพาะหน้า 
หรือหวังแต่ผลที่ได้ ผลประโยชน์สว่นตัวและพรรคพวก 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระบบชีวิตที่ด ี ครอบครัวอบอุ่น มีความ

มั่นคงในชีวิต ลูกไดร้ับการ
เลี้ยงดูที่ดี ลูกมีการศึกษา
ที่ด ี

 มีการจัดการชีวิตท่ีดีหรือไม่ หรอืเอาแต่ท างานหาม
รุ่งหามค่ า รู้จักจัดเวลาพักผ่อนแบบพอเพียง มีเวลาให้
ครอบครัว มีเวลาออกก าลังกายคลายเครียด มีเวลาไป
สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง มเีวลาไปท าบุญ 
 ครอบครัวช่วยเหลือกันท ามาหากิน เลี้ยงลูก ดูแล
บ้านเรือนหรือไม่ หรือคนหนึ่งท าแทบตาย คนหนึ่งไม่
ท าอะไร ได้แต่กินกับนอน ดูทีว ี
 มีการจัดการเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวดีพอหรือไม่ 
มีระบบการใช้จ่าย มีความมั่นคง หรือมีหนีส้ินเตม็ไป
หมด มีแต่กู้ ๆ ยืม ๆ จากชาวบ้านเขาไปท่ัว ไมม่ีความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ ระบบการจดัการการใช้จ่ายไม่ด ี
 มีการดูแลการเรียนของลูกท้ังในระบบในโรงเรียน 
นอกโรงเรียน เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามสามารถของลูก
เพียงใด โดยไม่บังคับหรือสร้างความกดดันใหลู้ก
จนเกินไป เช่น การเรียนวา่ยน้ า ดนตรี กีฬา การตดิ 
เรียนพิเศษ ฯลฯ มีการพูดคยุเรยีนรู้ร่วมกับลูกหรือไม่ 
 มีการวางแผนอนาคตใหลู้กหรือไม่ เช่น ออมให้ลูก
ตั้งแต่เกิด เพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือการปลูกต้นไม้ให้
ลูกจ านวนหนึ่งเพื่อให้เป็นทุนสร้างบ้านเมื่อแต่งงาน จะ
ได้ไม่ไปตัดไม้ในป่า (กรณีตัวอย่างบ้านนาอีสาน) 

 ระบบ
เศรษฐกิจ
สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่นที่ดี 

ชุมชนเข้มแข็ง มีระบบ
เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน เกษตร
ผสมผสาน สหกรณ์ SMEs 
เน้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ท้องถิ่นก่อนพ่ึงตลาด
ภายนอกหรือส่งออก 

 มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการท าแผนแม่บท
ชุมชนหรือไม่ และท าตามหลักของ “ประชาพิจัย” ซึ่ง
เน้นกระบวนการเรยีนรู้ ไม่ใช่เน้นการได้แผน ซึ่งอาจ
ไม่ได้ผลหรือมีแผนอยู่แล้ว แต่ซุกไว้ท่ีไหนก็ไมรู่้ 
 ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือไม่ หรือมีแต่
โครงการ เพราะมเีงินอัดฉีด เงินหมดก็เลิก กลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน (ท ามากกว่าสิบอย่าง) ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อจาก
ภายนอกลงได้ “หนึ่งในสี่” หรือว่าท าเพียงอย่างเดียว
สองอย่างแบบเอาเป็นเอาตาย ไมม่ีฐานระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 ถ้าเป็นเกษตรกร มีการท าเกษตรผสมผสานหรือไม่ 
มีการตดิตามผลและประเมินผลไดห้รือไม่ว่าสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายไดไ้ม่น้อยกว่า “หนึ่งในสี่” หรือปลูกแต่
พืชเดี่ยว ไม่ข้าวก็มัน ไม่มันก็ยาง ไม่ยางก็ข้าวโพด 
 มีการจัดการเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่ดีหรือไม่ หรือว่ามี
แต่ “ธุรกิจชุมชน” ซึ่งมีแต่คนไม่กีค่นท่ีได้ประโยชน์ 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
   คนส่วนหใญ่เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น (วิสาหกิจชุมชน

ต้องมีปัจจัย 7 ประการ ถ้าไมม่ีก็ไม่ใช่วิสาหกิจชุมชน) 
 มีการลงทุนวิสาหกิจชุมชนหรือโครงการของ
ส่วนรวมแบบเกินตัวและแบบเสี่ยงเกินไปหรือไม ่
 มีการจัดการ 5 อย่าง อย่างไร ข้าว อาหาร สมุนไพร 
ของใช้ ปุ๋ย ถ้าหากจัดการเป็นการวัดไดไ้ม่ยาก เพราะ
จาก 5 จะกลายเป็น 15, 25, 50 ได้ไม่ยาก เพราะจะ
เกิดการจดัการแปรรูปหลากหลายรูปแบบและ
เชื่อมโยงกันหมด 
 มีการประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) 
หรือไม่ มปีระสิทธิภาพและยังประโยชน์ให้ชุมชน
เพียงใด 
 ชุมชนมีระบบสวสัดิการที่พ่ึงตนเองได้มากน้อย
เพียงใด มีการออม มสีวัสดิการ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” 
ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือเมื่อมีภัยธรรมชาติ เหตุ
ฉุกเฉิน และอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด 
 ชุมชนมีระบบทุนของตนเองหรอืไม่ การออม การ
สร้างสวสัดิการ ส่งเสริมการลงทุนในวิสาหกิจชุมชน 
 ชุมชนมีระบบสุขภาพของตนเองหรือไม่ อย่างไร  
“สร้างดีกว่าซ่อม” มีกจิกรรมอะไรบ้าง 
 มีเครือข่ายชุมชนอย่างน้อยในระดับต าบลหรือไม่ 
เครือข่ายเพื่อจดัการผลติ การบรโิภค การตลาด การ
จัดการเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เครือข่ายผู้น า
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของต าบล รวมถึงเครือข่ายกับ
ต าบล ชุมชนอื่น ๆ จังหวัดอื่น ภาคอื่น มีหรือไม่ มีการ
ไปมาหาสู่สม่ าเสมอระหว่างเครือข่ายหรือไม่ หรือเพียง
ปีละหน 
 มีระบบการจัดการเรื่องการเรียนรู้ การพัฒนาคน
หรือไม่ มศีูนย์การเรียนรู้ มีการฝึกอบรมในเรื่องอะไร
หรือไม่ มีการส่งเสริมให้คนไปเรยีนในระดับอุดมศึกษา
หรือไม่ทั้งเด็กและผู้ใหญ ่
 ชุมชนมีระบบการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีอย่างไร ความสมานฉันท์ท ากันอย่างไร มผีู้มี
อิทธิพล ผู้กว้างขวางที่เอาเปรียบผูอ้ื่นหรือไม่ แก้ไข
อย่างไร ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่มากน้อยเพียงใด 
 การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งในทุกระดับมี
หรือไม่ มรีะบบป้องกันระยะสั้น ระยะยาวอย่างไร 
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ปรัชญา กรอบ เกณฑ ์ ตัวชี้วัด 
 ระบบการ

จัดการองค์กร
ที่ด ี

อบต. เทศบาล องค์กร 
หน่วยงานในชุมชน  
มีธรรมาภิบาล ระบบการ
จัดการที่ดี มผีู้น าและผู้
ตามที่ดี ผู้น าสร้างแรง
บันดาลใจ ท าให้ทุกคนใจดี 
ใจกว้าง ใจสู้ ใจถึง (เข้าใจ-
เข้าถึง) 

 หน่วยงาน องค์กรมีคุณธรรม คณุภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้หรือไม ่
 มีระบบที่ดี กฎระเบยีบเอื้อต่อการท างานเป็นทีม ไม่
เอาแต่แข่งขันกันเอง แต่ร่วมมือหรือไม่ “ระบบดีท าให้
คนท าถูกได้ง่าย ท าผดิได้ยาก” 
 เป็นผู้น าท่ีดีหรือไม่ ผู้ที่สรา้งแรงบันดาลใจมากกว่า
บังคับ มากกว่าเน้นการใช้กฎระเบยีบ ขู่เข็ญ ลงโทษ 
หรือว่าเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และระหว่างพวกเขา และกับลูกค้า ภาคี
นอกองค์กร 
 มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหรือไม่ หรือปล่อย
ให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีแอบไปลงทะเบียนเรียนปรญิญา
ตรี โท เอก เอาเอง ไมส่่งเสริมแล้วยังกีดกันหรือไม ่
 มีการส่งเสริมการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวให้
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีอย่างพอเพียง และถ้วนหน้า
หรือไม ่
 เจ้าหน้าท่ี พนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กรหรือไม่อย่างไร มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
 สร้างระบบท่ีเป็นหลักประกันความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างไร 
 มียุทธศาสตร์องค์กรหรือไม่ เน้นผลลัพธ์มากเกินไป
จนละเลยกระบวนการหรือไม ่
 มีการท างานแบบบูรณาการหรอืไม่ หรือต่างคนต่าง
สร้างอาณาจักรในฝา่ยกองงานของตนเอง 
 มีระบบการวดัผล ประเมินผลองค์กร และบุคลากร
อย่างไร เป็นธรรมหรือไม ่
 พนักงาน เจ้าหน้าท่ีท างานอย่างมีความสุขหรือไม่ 
ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ มีการเลือกปฏิบตัิหรือไม ่

ที่มา : เสรี พงศ์พิศ (2550) 
 
 เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ  
  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นการต่อยอดจาก
ความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์การ เป็นแนวคิดและแนวทางในการเชื่อมโยงการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นเครือข่าย เริ่มตั้งแต่ทุกคนในประเทศไปจนถึงหน่วยงาน และองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นขั้นสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เน้นความ
พอเพียงในระดับเครือข่าย คือการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างระบบเครือข่ายการติดต่อ
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ร่วมมือกันทั้งด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจ าหน่าย และการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นการขยาย
ขอบเขตความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 แผนการบริหารจัดการในระดับประเทศ เน้นส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ 
มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด าเนินการ
ตามแผนอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถอยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ใช้สติปัญญา
ในการตัดสินใจ และการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนจากหลากหลาย
ภูมิสังคม อาชีพ ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคน
ในประเทศ น าไปสู่ความสามัคคีและจิตส านึกที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสอด
รับกับสภาพความเป็นจริงของคนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (The creator, 2559) การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในกลุ่มและ
องค์การ หรือแม้แต่ในครอบครัวเพ่ือร่วมกันท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  

การจ าแนกเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เริ่มต้นจากหลักการพ่ึงพา
ตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งเป็นอิสระ แล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาเป็นการแลกเปลี่ยน การ
รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน และน าไปสู่การพ่ึงพากัน สงเคราะห์เกื้อกูล ร่วมมือกัน และประสานกับโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การพัฒนาต้องระเบิดจากภายใน คือต้องเกิดที่จิตใจของบุคคล และภายในครัวเรือน 
ภายในชุมชน ส่วนในระดับชาตินั้นรัฐในฐานะที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ตั้งแต่คณะรัฐบาล ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทั้งหลาย ต้องมีคุณธรรม ถือและปฏิบัติอยู่ในศีล 
มีธรรมาภิบาลเป็นหลัก 
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เรื่อง : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งานที่มอบหมาย : ให้นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ไดอะแกรม 
 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อสกุล.....................................................................................รหสัประจ าตัว.................... .................... 
 

ระดับชั้น/กลุ่ม..........................................ภาควิชา.................................................................................  

  ใบงานที่ 6.1  
 

 

เงื่อนไข..…………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 

 

เงื่อนไข..…………………………………………………. 
 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เรื่อง : ความพอเพียงกับการพัฒนาตนเอง 
งานที่มอบหมาย : ให้นักศึกษาอธิบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ส าหรับ
การพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ  
 
 

 
 
ชื่อสกุล.....................................................................................รหสัประจ าตัว.................... .................... 
 

ระดับชั้น/กลุ่ม..........................................ภาควิชา................................................................................. 

  ใบงานที่ 6.2  
 

การวางแผนการด าเนินชีวิต….....……………..………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

การหาเลี้ยงชีพอย่างพอเพียง…..………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

การบริโภคอย่างพอเพียง..........………………………..………..……………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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  ตอนที่ 1    ให้นักศึกษาเขียนข้อความที่เป็นค าตอบลงในช่องว่างของแต่ละข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ  
           
 

ข้อ 1. อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อ 2. นิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อ 3. อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  

แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 6      
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ข้อ 4. อธิบายการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อ 5. จงอธิบายหลักการส าคัญในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อ 6. การรักษาทรัพย์อย่างพอเพียงเป็นอย่างไร 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
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ข้อ 7. อธิบายหลักส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศให้เกิดความ
สมดุล 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 

  ตอนที่ 2    ให้นักศึกษาท าเครื่องหมายถูก () หน้าข้อความที่อธิบายถูกต้อง และท าเครื่องหมาย 
         ผิด () หน้าข้อความท่ีอธิบายไม่ถูกต้อง จ านวน 10 ข้อ  
 
................ข้อ 1. หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง 
................ข้อ 2. การยึดหลักทางสายกลาง คือการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัด 
................ข้อ 3. เหตุการณ์ที่ท าให้คนไทยหันมาให้ความส าคัญกับปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงอย่าง 
  จริงจัง คือวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2517 
................ข้อ 4. พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเมื่อ 
  ปี พ.ศ.2517 
................ข้อ 5. การรักษาทรัพย์อย่างพอเพียง คือการใช้อย่างประหยัด และทนุบ ารุงรักษาสิ่งของ 

ให้คงสภาพอยู่คงทน 
................ข้อ 6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญในเรื่องความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
................ข้อ 7. การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องค านึงถึงองค์ประกอบ  

4 ด้าน คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
................ข้อ 8. การบริโภคอย่างพอเพียง คือการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สมดุลกับรายได้และอัตภาพ 

ของตนเอง โดยค านึงถึงความประหยัด และความจ าเป็น 
................ข้อ 9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานให้คนสร้างอ านาจในการแสวงหาผลประโยชน์ 
  ให้กับพวกพ้องในชุมชน   
................ข้อ 10. รจนาท างานหามรุ่งหามค่ า จนไม่มีเวลาพักผ่อน และไม่มีเวลาออกก าลังกาย 
  เพ่ือคลายเครียด แสดงว่ารจนาไม่ได้น าองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันในตัวมาประยุกต์ใช้   
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  ตอนที่ 3    ให้นักศึกษาอ่านข้อความในแต่ละข้อค าถาม และท าเครื่องหมายกากบาท () ทับลงใน 
        ข้อค าตอบ (ก ข ค หรือ ง) ที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 10 ข้อ  
 
ข้อ 1. “เศรษฐกิจพอเพียง”สอดคล้องกับข้อความใด 

ก. Sufficiency Economy 
ข. Community Economy 
ค. Self Sufficiency of Economy  
ง. Philosophy of Sufficiency Economy  

ข้อ 2. แนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นเมื่อใด 
ก. พ.ศ. 2507 
ข. พ.ศ. 2517 
ค. พ.ศ. 2527                                  
ง. พ.ศ. 2537 

ข้อ 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับข้อความใด 
ก. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ 
ข. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ 
ค. 2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ 
ง. 2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ 

ข้อ 4. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับข้อความใด 
ก. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ 
ข. เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
ค. เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์ 
ง. มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 5. ข้อความใดเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีพฤติกรรมสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ก. ลุกมานน าน้ าล้างจานไปรดต้นไม้ 
ข. สุไลมานเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟฟ้า 
ค. มูฮัมหมัดไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแหล่งน้ าในชุมชน 
ง. อานัซร์ใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกในการซื้อของ 

ข้อ 6. ข้อความใดเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับของความพอเพียง                
ก. ความรู้และคุณธรรม 
ข. ความซื่อสัตย์และความรู้ 
ค. คุณธรรมและความเพียร 
ง. ความเพียรและสติปัญญา 
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ข้อ 7. ข้อความใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ข. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ง. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP 

ข้อ 8. ข้อความใดสอดคล้องกับความหมายของการพ่ึงตนเอง 
ก. สมศรีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ข. สุธามีความม่ันใจว่าตนเองเก่ง 
ค. อัญชลีพยายามท าทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะท าได้ไม่ดีนัก 
ง. กัลยาขอความช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ 

ข้อ 9. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อความใด 
ก. จันจิรารู้จักประหยัด 
ข. สมหมายยืมเงินสมศรี โดยผ่อนใช้ทีหลัง 
ค. ซูไฮมีย์อดอาหารกลางวันเพ่ือเก็บเงินใส่กระปุกออมสิน 
ง. อับดุลเลาะท างานหลังเลิกเรียนเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของที่อยากได้ 

ข้อ 10. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว 
ยกเว้น ข้อความใด 

ก. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข. มีความพอประมาณในการใช้จ่าย 
ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ 
ง. ท าให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน 
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