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หัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.วศนิ  ปลื้มเจรญิ
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ความรู้                      
ความเข้าใจ

วเิคราะห์              
สังเคราะห์

ประยุกต์ใช้                             
ในการประกอบอาชีพ/              
และการด าเนินชีวติ       

ผ่านต้นแบบ

• ที่มา ความหมาย
• หลักคิดหลักปฏบิัติ
• เป้าหมาย

• ปัจจัยความส าเร็จ / ปัญหา
• เศรษฐกจิพอเพียงมีส่วนสร้าง
เสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

• เศรษฐกจิพอเพียง &            
การประกอบอาชีพ

• เศรษฐกจิพอเพียง & 
การด าเนินชีวิต

1.

Kahoot! SE

2.

URL SE

3. 

SE 

Idol

ผลลัพธก์ารเรียนรู้
การประยกุต์
หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง
ไปใช้ใน

การด าเนนิชวีติ และ
การอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่
ได้อย่างปกติสขุ

กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ครั้ง
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การประเมินผลการเรยีนรู้

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล

ครัง้ที่ 1: Kahoot! SE ธนบัตร 1,000 บาท, Kahoot!
และโทรศัพท์มือถือ

การร่วมกจิกรรม

ครัง้ที่ 2: URL SE เพลงของขวัญจากก้อดนิ,
ฉลาก, QR Code และใบงาน

การร่วมกจิกรรม
ใบงาน

ครัง้ที่ 3: SE Idol ใบงาน ใบงาน
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กิจกรรมการเรียนการสอน      
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy)

ครัง้ที่ 1: Kahoot! SE
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ที่มา ความหมาย 

ความส าคัญ
- หลักคดิ หลักปฏิบัติ
- เป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้
1) ผู้สอนเกร่ินน าเข้าสู่บทเรียนด้วยธนบัตร 1,000 บาท
2) TA อธิบายวธีิการ/กตกิาในการร่วมกิจกรรม Kahoot! 

SE 
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณ Internet
- สแกน QR Code จากหน้าจอ
- ใส่รหัสในช่อง PIN Code
- ใส่ชื่อของนักศึกษา
- ค าถามมีทัง้หมด 15 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือก 

4 สี และมีเวลาในการตอบ 60 วนิาที 
ใครตอบถูกและตอบได้เร็วที่สุด 
จะได้คะแนนมากที่สุด

3) เร่ิมเล่นเกม โดย TA คลิก Start เร่ิมค าถามข้อที่ 1
4) ผู้สอนเฉลย พร้อมอธิบายค าตอบของแต่ละข้อ                

จนครบ 15 ข้อ
5) ผู้สอนสรุปการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนการสอน      
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy)

ครัง้ที่ 2: URL SE
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์กรณีศึกษา เก่ียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
- ผลที่เกิดขึน้จากกรณีศึกษา

ในมิตต่ิางๆ อย่างมีเหตุผล

กจิกรรมการเรียนรู้
1) ผู้สอนทบทวนที่มา ความหมาย หลักคดิ หลักปฏิบัต ิ                        

และเป้าหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แบ่งนักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม
3) นักศึกษาจับฉลาก URL กรณีศึกษา
4) แต่ละกลุ่มศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ กรณีศึกษา ตาม URL 

ที่ได้รับ ในหัวข้อ
- สาเหตุของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนสร้างเสริมการอยู่ ร่วมกัน

ของคนในสังคมหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลได้อย่างไร
- การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
- ปัญหาที่พบจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

ไปประยุกต์ใช้
5) นักศึกษาน าเสนอ
6) ผู้สอนสรุปเนือ้หาสาระการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนการสอน      
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy)

ครัง้ที่ 3: SE Idol
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์บุคคลต้นแบบ เก่ียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
- ผลที่เกิดขึน้จากบุคคลต้นแบบ 

(ตามสาขาอาชีพของนักศึกษา)                 
ในมิตต่ิางๆ อย่างมีเหตุผล

กจิกรรมการเรียนรู้
1) ผู้สอนทบทวนหัวข้อของการวเิคราะห์ สังเคราะห์จากกิจกรรม

ครัง้ที่ 2: URL SE
2) แบ่งนักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม
3) นักศึกษาจับฉลากการน าเสนอ
4) แต่ละกลุ่มน าเสนอ SE Idol (ตามสาขาอาชีพของนักศึกษา)                 

ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้วเิคราะห์ สังเคราะห์ ในหัวข้อ
- สาเหตุของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนสร้างเสริมการอยู่ ร่วมกัน

ของคนในสังคมหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลได้อย่างไร
- การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
- ปัญหาที่พบจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

ไปประยุกต์ใช้
5) ผู้สอนสรุปเนือ้หาสาระการเรียนรู้
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ครัง้ท่ี 1: Kahoot! SE
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นกัศึกษาทกุคนใชโ้ทรศพัทมื์อถือ

แสกน QR Code เพ่ือเขา้ส ู ่Kahoot!
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เฉลยขอ้ท่ี 1

พระบรมราโชวาท
ของ ร.9 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
ครัง้แรก

ในพธีิพระราชทาน
ปริญญาบัตร
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เฉลยขอ้ท่ี 2

ร.9 มีพระราชด ารัสที่ชัดเจน ในเร่ืองของหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เน่ืองจากเกดิวิกฤตการณ์การเงนิในเอเชียที่เรียกว่า “ต้มย ากุ้ง” 

ซึ่งเร่ิมเกดิขึน้ที่ประเทศไทย
เน่ืองมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก

และการกู้ยืมเงนิจากต่างประเทศมาลงทุนที่เกนิตัว 
โดยเฉพาะในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ เกดิภาวะการซือ้เพื่อเกง็ก าไร 

รวมทัง้การโจมตีค่าเงนิบาทของนักลงทุนต่างประเทศ
ท าให้ประเทศไทยมีหนีส้าธารณะจ านวนมาก ธุรกจิเอกชน สถาบันการเงนิต้องปิดกจิการ

“การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทัง้ที่ปัจจัยพืน้ฐานในสังคมไม่แขง็แรง”

หลังเกดิวิกฤต รัฐบาลได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไข
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รณรงค์ให้รู้จักความพอประมาณ ใช้จ่ายอย่างมี

เหตุผล และบริโภคผลิตผลของคนไทยท าให้เกดิความคล่องตัวทางการเงนิมากขึน้ 
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เฉลยขอ้ท่ี 3

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน
ความเข้าใจผิด กับค าว่า “เศรษฐกจิพอเพียง”
• คือการท าสวน ปลูกผัก เลีย้งปลา
• เป็นเร่ืองเดียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
• ใช้ไม่ได้ส าหรับคนในสังคมเมือง

• คือการไม่ใช้สินค้าราคาแพง หรือของแบรนด์เนม
• คือการปฏเิสธความร ่ารวยม่ังค่ัง ปฏิเสธเทคโนโลยี

XX
แท้จริงแล้ว เศรษฐกจิพอเพียงคือ

เร่ืองที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดบักลุ่ม 
ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ
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เฉลยขอ้ท่ี 4

การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง คือหลักคิด               
หลักปฏบิัตทิี่ควรปลูกฝังตัง้แต่เดก็

เศรษฐกจิพอเพียง จงึควรได้รับการเรียนรู้ตัง้แต่อนุบาล
เป็นการปลูกฝัง Mind set ตัง้แต่เร่ิมต้นของชีวิต

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง บรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 และน าร่องใช้กับ
โรงเรียนที่สมัครใจจ านวน 9 แห่ง ในปีพ.ศ. 2548
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เฉลยขอ้ท่ี 5

ลักษณะเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
• การใช้จ่ายแบบรู้จกัศักยภาพของตนเอง
• เน้นความจ าเป็น ไม่ใช่ความอยาก

• รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง และสามารถรับมือได้
• การด าเนินชีวติด้วยความรอบคอบ มั่นคง และเข้มแข็ง

• สนใจความอยู่เยน็เป็นสุข มากกว่าความม่ังมี

การศึกษาสูงสุดไม่ใช่ความยั่งยืน ดูได้จากการขึน้ทะเบยีนคนจน
ปริญญาเอก จ านวน 98 คน
ปริญญาโท จ านวน 5,810 คน
ปริญญาตรี จ านวน 359,534 คน
อนุปริญญา จ านวน 77,274 คน
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เฉลยขอ้ท่ี 6

ลักษณะเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
• การใช้จ่ายแบบรู้จกัศักยภาพของตนเอง
• เน้นความจ าเป็น ไม่ใช่ความอยาก

• รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง และสามารถรับมือได้
• การด าเนินชีวติด้วยความรอบคอบ มั่นคง และเข้มแข็ง

• สนใจความอยู่เยน็เป็นสุข มากกว่าความม่ังมี
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เฉลยขอ้ท่ี 7

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ
• ความพอประมาณ
• ความมีเหตุผล
• การมีภมูิคุ้มกัน

ดังนัน้ ค าตอบที่ถูกต้องคือ 
โจอีท้ างานหลังเลิกเรียน เพื่อเกบ็เงนิซือ้สิ่งของที่จ าเป็น
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เฉลยขอ้ท่ี 8

ห่วงที่ 3 ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงคือ การมีภมิูคุ้มกัน
“การมีภมูิคุ้มกัน” คือ

• การมีสต ิรู้ว่าก าลังท าอะไร
• การท าอะไรด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง

• การสร้างปัจจัยเกือ้หนุน เช่น การเพิ่มก าลังคน เพิ่มทุน
• การคาดคะเนปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้

ดังนัน้ ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีภมูิคุ้มกันคือ
การกระท าส่ิงต่างๆ ด้วยความรู้ และเตม็ความสามารถ
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เฉลยขอ้ท่ี 9

เงื่อนไขที่ 1 ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงคือ ความรู้
“ความรู้” มีองค์ประกอบ 3 อย่าง

• ความรอบรู้ รู้ลึก รู้กว้าง รู้ชัด รู้เท่าทนั ระลึกรู้
• ความรอบคอบ น าความรู้มาใช้โดยค านึงความเหมาะสม
• ความระมัดระวัง การคิดการท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมีสติ



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 10

เงื่อนไขที่ 2 ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ คุณธรรม
“คุณธรรม” คือ

• ความซ่ือสัตย์สุจริต
• ความขยัน อดทน
• ความมีสติ

• การรู้จักแบ่งปัน

ดังนัน้ ค าตอบที่ถูกต้องคือ ความฉลาด ไม่ใช่เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 11

เงื่อนไขที่ 2 ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ คุณธรรม
“คุณธรรม” คือ

• ความซ่ือสัตย์สุจริต
• ความขยัน อดทน
• ความมีสติ

• การรู้จักแบ่งปัน

ดังนัน้ ค าตอบที่ถูกต้องคือ โรสมีความซ่ือสัตย์ ขยันหมั่นเพียร



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 12

เป้าหมายของเศรษฐกจิพอเพียงมี 4 มิติ

วัตถุ/เศรษฐกจิ

• เน้นใช้ของที่มี
ความจ าเป็น 

สิ่งแวดล้อม

• ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

วัฒนธรรม

• สอดคล้องกับ
ค่านิยมของ
สังคม ความ
เช่ือ

สังคม

• การช่วยเหลือ
แบ่งปัน การอยู่
ร่วมกัน



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 13

การเท่าทันเทคโนโลยี ไม่ใช่เป้าหมายของเศรษฐกจิพอเพียง ที่มี 4 มติิ

วัตถุ/เศรษฐกจิ

• เน้นใช้ของที่มี
ความจ าเป็น 

สิ่งแวดล้อม

• ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

วัฒนธรรม

• สอดคล้องกับ
ค่านิยมของ
สังคม ความ
เช่ือ

สังคม

• การช่วยเหลือ
แบ่งปัน การอยู่
ร่วมกัน



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 14

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 1-4 (พ.ศ.2504 - 2524)                
ให้ความส าคัญเร่ืองความทันสมัย ส่งผลให้เกดิช่องว่างระหว่าง                         
คนรวยกับคนจน

 แผนที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม               
ในการคดิและพัฒนาแผน

 แผนที่ 6 และ 7 (พ.ศ.2530 - 2539) ให้ความส าคัญในการพัฒนาคน
 แผนที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ยังให้ความส าคัญกับคน และเร่ิมส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน้ ผลจากแผนที่ 8 คือเศรษฐกจิดี                      
แต่สังคมประสบปัญหา และการพัฒนาไม่ยั่งยืน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง น ามาบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตคิรัง้แรกฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549)



โดย...ผ ูช่้วยศาสตราจารยว์ศิน  ปลื้มเจรญิ

เฉลยขอ้ท่ี 15

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง น ามาบรรจุอยู่ใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตคิรัง้แรกฉบับที่ 9 
และเร่ือยมาจนถงึแผนปัจจุบัน (แผน 12 พ.ศ.2560 - 2564)

 แผนที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) มุ่งให้คนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา
 แผนที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) พฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้                         

มีความสามารถในการพึ่งตนเอง
 แผนที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา                        

เน้นสร้างภมูคุ้ิมกันให้เกดิความสมดุลและยั่งยนื
 แผนที่ 12 เสริมสร้างภมูคุ้ิมกัน และบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม

ดังนัน้ การแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ไม่ใช่หลักส าคัญ                           
ในการน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในแผนพฒันาฯ



Thank You

Wasin  Pluemcharoen


