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๑. หลักการและเหตุผล 

นโยบายการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายการวิจัยที่ให้ความส าคัญ
กับการวิจัยด้านการสร้างจิตส านึกของประชาชนในทุกระดับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด การน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตที่
สามารถขจัดความทุกข์ยาก ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย ตลอดจนมีการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นการฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน อันเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินไปจนถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้าง
อาชีพ และทักษะวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทีละขั้นตอนเป็นล าดับ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและที่จะเรียนรู้จากโลกภายนอกด้วย 
ขณะเดียวกันก็ได้มีการด าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากขึ้นอันเป็นผลจากการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองขององค์กรธุรกิจภายหลังจากประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๑) ความว่า: "บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ" และจากวิสัยทัศน์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘  ได้ให้ความส าคัญกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี
ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งการพัฒนาประเทศโดย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มิได้มีแบบอย่างตายตัวตามต ารา หากแต่ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศทาง
ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ควบคู่ไปกับการพยายามหาแนวทาง
หรือวิธีการที่จะด ารงชีวิตตามหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงในการด ารงชีวิต
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศให้ด าเนินไปได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุค
โลกาภิวัตน์ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่ชุมชน
และประเทศที่อาจจะได้รับ พร้อมทั้งช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติที่สามารถช่วยให้ทุกคนมีความสุข 
ด้วยความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรืออาจจะฟุ้งเฟ้อได้ตามอัตภาพ ถ้าสามารถหาได้มาด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน สามารถรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยน
ตัวเองให้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยไม่เกิดการท าลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีที่มีอยู่ใน
สังคมไทยให้คงอยู่ต่อไป  



๒ 

 เนื่องจากงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการด าเนินงานโดยหลายองค์กรและ
หลายหน่วยงานมาในระดับหนึ่งแล้วและได้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์  และปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ คือ ภาคการเมืองของประเทศ ซึ่งถูกครอบง าด้วยทุนนิยมและทุนนิยม
โลกาภิวัตน์  ท าให้การเมืองของไทยมีลักษณะเป็นธุรกิจการเมือง  ซึ่งก็เป็นปัญหาทั่วโลกมไิด้เป็นลักษณะเฉพาะ
ของประเทศไทย แต่ที่เป็นปัญหามากในประเทศไทยเพราะการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตได้ก่อให้เกิดปัญหา
ช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความรู้เป็นอย่างมากระหว่างชนชั้นน าและประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ท าให้นักการเมืองหาผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวด้วยการด าเนินนโยบายที่ไม่สุจริตพร้อมกับใช้
นโยบายประชานิยม เพ่ือให้ได้การสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มิได้
แก้ปัญหาระยะยาวซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้พบว่าธุรกิจการเมืองนั้นได้รับการสนับสนุนโดยธุรกิจที่มุ่งหวังก าไร
ระยะสั้นหรือที่เรียกว่าธุรกิจตามที่เคยเป็น (Business as usual)  และการเมืองสร้างท้องถิน่  และเมื่อมีอ านาจ
ทางการเมืองก็สามารถครอบง าระบบราชการได้ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบ  แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยที่ผ่านมาก็
พบว่าขณะนี้ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปมากพอสมควร  โดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจเพราะการใช้เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิธีการด าเนินธุรกิจในระยะยาว  การเป็นองค์กรธุรกิจที่
มีความสุข  และเป็นธุรกิจที่อาจสร้างประโยชน์สุขได้ตามล าดับ  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
จึงท าได้พอสมควร  ขณะที่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมก็ได้ตระหนักว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงท าให้ความเป็นอยูข่องเขามั่นคงและมีความสุข จึงเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ประชาชน
และสังคมที่มองหาทางเลือกในการด าเนินชีวิตและเข้าใจความหมาย แต่อุปสรรคที่ส าคัญอยู่ที่การเมืองท้องถิ่น
ที่ยังไม่เชื่อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคม ชุมชน ในพ้ืนที่ในส่วนที่ค่อนข้างมากของ
ประเทศไทย  จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุดในแง่ของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนในขณะนี้ ติดตามมา
ด้วยภาคราชการซึ่งต้องการขับเคลื่อนเช่นกัน  และที่ส าคัญที่สุดผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงของหน่วยงานจะต้องมี
ความเชื่อมั่นและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานของตนเอง  ในขณะเดียวกัน
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
ในภาคราชการศึกษาพ้ืนฐานจนได้ผลดีในระดับหนึ่งแล้ว แต่ส่วนที่มีปัญหาและเคลื่อนตัวได้ช้ามาก คือ
สถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากความเป็นระบบราชการของสถาบันศึกษาความพยายามในการเชื่อมโยงความรู้
และกระแสหลักอันเป็นสากล  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มีพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์
เศรษฐกิจซึ่งต่างกับค าว่ามนุษย์ในความหมายทั่วไปที่แปลว่า “ผู้ที่มีใจงาม” ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับที่
น ามาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนั้นหน่วยราชการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  ก็เป็น
หน่วยงานราชการ  ซึ่งก็เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับหน่วยราชการทั่วไป  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคอุดมศึกษาจึงมีความส าคัญมากในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่วนภาคธุรกิจนั้นถึงแม้จะขับเคลื่อนได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีประเด็นที่จะต้อง
ขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าการสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ  การท าให้ตลาดหุ้นยอมรับมาตรฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นมาตรการส าคัญที่จะพิจารณาค าขอจากธุรกิจที่จะน าหุ้นของกิจการเข้ามาจ าหน่ายใน
ตลาดหุ้นเป็นต้น เพ่ือการขับเคลื่อนให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น 

 ท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ยังมักกลัวค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเข้าใจว่าพอเพียงนั้น
หมายถึงไม่ต้องการอะไรอีกซึ่งขัดกับสัญชาติญาณของความเป็นคน  ในขณะที่คนหันไปสนใจความสุขมวลรวม
ประชาชาติของ (Gross  National Happiness) ของภูฏานมากกว่าเพราะกล่าวถึงความสุขโดยไม่เข้าใจว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงกระบวนการโดยมีผลผลิต คือ ความยั่งยืน (sustainability) และมีผลลัพธ์คือ



๓ 

การสมดุล ซึ่งหมายถึงความเป็นปกติ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสมดุลก็จะมีความเป็นปกติ ซึ่งหมายความ
ว่าไม่มีความทุกข์ซึ่งถ้าไม่มีความทุกข์ก็มีความสุขนั้นเอง  ดังนั้นผลลัพธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความสุข ซ่ึง
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา และเมื่อคนเรามีความสุขแล้วก็น่าจะท าให้มีความสุขยิ่งขึ้น ด้วยการมีความสุข
จากการท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนหรือประโยชน์สุข ดังนั้นถ้าหากคนส่วนใหญ่สร้างแค่ประโยชน์สุขสังคมก็จะมีแต่
ความมั่นคง  ดังนั้นความมั่นคงอันเกิดจากประโยชน์สุขจึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วยความยั่งยืน สมดุล และมั่นคง ก็คือความยั่งยืนที่ประกอบด้วย
ความสุข  และประโยชน์สุขนั่นเอง  เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยและท าความเข้าใจให้
ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมา 

 ในขณะที่ได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคการศึกษาในระดับ
หนึ่งแล้วภาคการศาสนายังมิได้มีการขับเคลื่อนมากกว่าเท่าที่ควร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ประชาสังคมที่ครบถ้วนนั้นจะต้องประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ขณะที่บ้านและโรงเรียนได้มีการ
ขับเคลื่อนในระดับหนึ่งแล้ว  แต่การขับเคลื่อนในวัดยังมีน้อยมาก  นอกจากนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
น าเอาศาสนธรรมหลักของทุกศาสนาน ามาสู่เป็นแนวการปฏิบัติเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก  ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์  
หรืออิสลาม  แต่โดยที่ศาสนาคริสต์และอิสลามเน้นการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว  ถ้าหากวัดเน้นแต่ค าสอน
โดยมิได้มีการปฏิบัติหรือมิได้มีค าสอนและไม่มีการปฏิบัติแต่มุ่งไปสู่การสร้างถาวรวัตถุหรือรูปเคารพบูชาแทน
ค าสอนก็จะยิ่งท าให้ค าสอนผิดเพ้ียน  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดใน
พระพุทธศาสนานอกจากจะช่วยเชื่อมต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน ในรูปบ้าน วัด โรงเรียน แล้วยังเป็นการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาให้กลับมาสู่ในแนวทางพุทธธรรมะหรือค า
สอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย 

 ยุทธศาสตร์ทั้งหมดถ้าน ามาประกอบรวมกันเข้า แล้วจะได้ภาพดังนี้คือถ้าหากการเมืองของ
ประเทศไทยมีส่วนหนุนช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอุปสรรคส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงลดลงไปมากภาคราการก็หันมาขับเคลื่อนได้มากขึ้น  การท าธุรกิจก็จะท าไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข
มากกว่าหวังผลก าไร  การเมืองในถ้องถิ่นก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนในภาคประชาสังคมและ
ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียนก็จะมีส่วนร่วมมือเสริมกันมากขึ้น  ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาก็จะท าหน้าที่ผลิต
ความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  สังคมทุกองคาพยพก็ขับเคลื่อนไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยประเทศไทยสามารถเป็นตัวอย่างองค์การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จพอเพียงให้ได้ผล
เช่นเดียวกับประเทศภูฏาน ซึ่งถึงเป็นประเทศเล็ก ๆ ก็ได้รับความสนใจไปศึกษากันมาก 

 ส่วนที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์นี้ก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆ ที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมในข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่จะช่วยให้ยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางดังกล่าวด้วยการเสนอยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ 
โดยน าเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันก าหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ยุทธศาสตร์แล้วจึงก าหนดเป็นงานวิจัยเพ่ือรับใช้เป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน อันจะมีผลท าให้ปรับเปลี่ยนทัศนะคติของประชาชนในทุกระดับ องค์กร
ภาครัฐตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง องค์กรภาคประชาชนและประชาสังคม องค์กรทางศาสนา 
ตลอดจนองค์กรภาคธุรกิจ ไปจนถึงนโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมด้วยในที่สุด 
 
 
 



๔ 

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  (Vision) 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนและประเทศไทย 
 
๓. พันธกิจการวิจัย  (Mission) 

๑) ส่งเสริมการวิจัยด้านประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการขับเคลื่อนในภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม  

๒) ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกใน
ความหมายที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนสถาบันทางศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดใน
พระพุทธศาสนาให้เป็นแก่นคุณธรรมและช่วยเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปสู่พระสงฆ์และฆราวาสทั่วไป ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

๔) ส่งเสริมงานวิจัยในแนวทางของความสุข (Wellbeing) และประโยชน์สุขเพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

๕) ส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆที่สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

๔. กลยุทธ์การวิจัย (Research Strategies)/เป้าประสงค์กลยุทธ์การวิจัย (Research Strategic 
Goals)/แผนงานวิจัย (Research Plan) 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรส่วนท้องถิ่น     
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือสร้างคู่มือในการฝึกอบรมผู้ประเมินกิจกรรมในองค์กรส่วน

ท้องถิ่นท่ีด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานของกิจกรรมในองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรส่วน

ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคราชการ 

ประกอบด้วย ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรภาคราชการที่เชื่อมโยงสู่

ประชาคมอาเซียน             
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเ พ่ือสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาคราชการที่

ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานของกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขอย่างมี

ประสิทธิภาพในภาคราชการที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมในภาคราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน             

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเ พ่ือสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานของกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากธุรกิจที่ต้องการขอรับการ

ประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัต่างๆ ประกอบด้วย ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ              
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือสร้างคู่มือในการฝึกอบรมผู้ประเมินธุรกิจที่ด าเนินการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๓ การสร้างมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดย่อมต่อไป 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียง
กับเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจ  ในเรื่องความสุขที่มี
พื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) 

เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพดี มีข้อเสนอที่ชัดเจนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงและขยายเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๓ แผนงานวิจัย  ดังนี้ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อการสร้างภาพจ าลองสังคมท่ีช่วยให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร้างระบอบการจัดการทรัพย์สิน (property regime) ที่เป็นอยู่

ในสังคมไทยเพ่ือให้เกิดสังคมที่ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัย เ พ่ือสร้ า งท า ให้ เกษตรกรที่ท า เกษตรอินทรี ย์ปรับตัว เป็น

ผู้ประกอบการจริงได ้

กลยุทธ์ที่ ๖ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนาโดยมี
จุดเน้นที่พระสงฆ์ในวัดของพระพุทธศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในด้านคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีศาสน
ธรรมของทุกศาสนาเป็นรากฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นฐานทางด้านคุณธรรมของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย ๒ แผนงานวิจัย ดังนี้ 



๖ 

แผนงานวิจัย ๑ การสร้างฐานข้อมูลของวัดที่ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือขับเคลื่อนวัดให้ด าเนินกิจกรรมไปในแนวทางตามค าสอนในพุทธศาสนา และลดความผิดเพ้ียนที่ปรากฏอยู่
ในหมู่ของพระสงฆ์  

แผนงานวิจัย ๒ การส่งเสริมสถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในพระพุทธศาสนาเป็น
แก่นแกนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคส่วนต่างๆในชุมชนในพื้นท่ีเหล่านั้น  

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อสร้างแนวทางความสุข และประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชน
ไทย เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์ : การเข้าใจความหมายของค าว่า “ประโยชน์สุข” ของคนในชุมชนชนบท คนใน
ชุมชนเมือง และภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ๒ แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางและนิยามความหมายของประโยชน์สุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือแปลงเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในเชิงปฏิบัติ 
 
๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย (Critical Success Factors) 

๑. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้น าไปประยุกต์ได้ 
๒. การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้นด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิต 

(Theory of Experiential Learning)  
๓. การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนให้เป็นนักคิด นักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป็นนักปฏิบัติโดยเรียนรู้และประเมินประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงไปในเวลาเดียวกัน  
 
 


