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เอกสารประกอบการเรียน  
หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 5 
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ค าน า 

 
 

  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่มท่ี 5                  
เร่ือง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ จัดท าขึ้น 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เอกสารประกอบการเรียนนี้ มีการเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 
ท่ีสวยงาม พร้อมท้ังมีแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า 
ในบทเรียน จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถสรุปองค์ความรู้จากบทเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง มีการพัฒนากระบวนการคิดอย่าง 
เป็นระบบ  
 
                 
                ณัฏกฤตา  ซ่ าศาสตร์ 
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 เร่ือง                         หน้า 
 ค าน า                    ก 
 สารบัญ                    ข 
 สารบัญภาพ                      ค 
 ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู            1 
 ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน       2 
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 ในระดับต่าง ๆ                  33 
 บทสรุป                      35 
 แบบทดสอบหลังเรียน                 36 
 อภิธานศัพท์                     38 
 บรรณานุกรม                  39 
 ภาคผนวก 
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  แบบบันทึกสรุปผลการเรียน                 50 
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 ภาพท่ี 1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พ.ศ. 2551-2560      8 
 ภาพท่ี 2  พืช ศก.อ่วม 19 จังหวัดวิกฤตแล้ง สุพรรณ-โคราชขาดน้ า 5 แสนไร่  8 
 ภาพท่ี 3  ปัญหายาเสพติด                 9 
 ภาคท่ี 4  ปัญหาการขายบริการทางเพศ           9 
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 ภาพท่ี 10  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      14 
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ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 
 
 
  1. เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ใช้เพ่ือประกอบในการจัดการเรียนรู้หน่วย
เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา  ส23101 สังคมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือใช้สอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. ครูควรศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา   
ส23101 สังคมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้เข้าใจ โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กับกิจกรรมขณะท่ีนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
  3. ครูแนะน าให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
อย่างครบถ้วนจนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
  4. เมื่อครูใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา   
ส23101 สังคมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ครูควรแนะน าให้การช่วยเหลือ และให้การเสริมแรงนักเรียน 
ในขณะศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ด้วย 
 
 

 
 
 
 

 
  

อ่านก่อน 

น าไปใช้นะคะ 
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ขอให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

อย่างเคร่งครัดนะครับ 
 

 
 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 
 
  1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว รายวิชา ส23101 
สังคมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 เล่มท่ี 5 เร่ือง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบ
สหกรณ์ส าหรับนักเรียนเล่มนี้ มีไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ นอกเหนือจากหนังสือ
บทเรียนหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ท่ีครูใช้จัดการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 5 
เร่ือง การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์  
ด้วยตนเองดังนี ้
   2.1 ศึกษาสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจ
ก่อนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
   2.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน 
และตรวจสอบเฉลยในภาคผนวก 
   2.3 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 5 เร่ือง การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ ตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
เมื่อไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับมาศึกษาซ้ าอีกจนกว่าจะเข้าใจ 

2.4 เมื่อนักเรียนพบค าศัพท์ท่ียากต่อความเข้าใจให้ศึกษาจากอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม 
   2.5 ท าแบบฝึกหัดท่ี 1-2 อย่างตั้งใจ และตรวจค าเฉลยท่ีถูกต้องในภาคผนวก
และบันทึกคะแนนไว ้
   2.6 ท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10ข้อ และตรวจสอบเฉลยในภาคผนวก 

3. ดูผลคะแนนท่ีนักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80                                    
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
  ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย  
     ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผล ควรเร่ิมต้นอย่างไร 
 ก. เร่ิมต้นที่ผู้น าท้องถิ่นเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน 
 ข. เร่ิมต้นที่ตัวเอง ท าความเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ค. เร่ิมต้นที่สถาบันครอบครัวเพราะเป็นสถาบันแรกในการปลูกฝังจิตส านึก 
 ง. เร่ิมต้นที่รัฐบาลโดยก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน  
 

2. “เศรษฐกิจพอเพียง” ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด 
 ก. พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม 
 ข. ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ค. การส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ 
 ง. ผลิตสินค้าบริการเล้ียงตนเองและส่งออกสร้างรายได้ 
 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ีเท่าใด 

 ก. ฉบับท่ี 10 
 ข. ฉบับท่ี 9 
 ค. ฉบับท่ี 8 
 ง. ฉบับท่ี 7 
 

4. ความพอเพียงในจิตใจ หมายถึงข้อใด  
 ก. มีความประพฤติท่ีดีงาม 
 ข. การพออยู่ พอมี พอกิน 
 ค. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ง. สามารถเผชิญกับความยากล าบากอยข่างเข้มแข็ง 
 

5. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชน สถาบันทางสังคมในข้อใด               
ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุด 

 ก. สถาบันครอบครัว 
 ข. สถาบันศาสนา 
 ค. สถาบันการศึกษา 
 ง. สถาบันการปกครอง 
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6. เพราะเหตุใด เกษตรกรท่ีด าเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
จึงต้องร่วมมือจัดตั้งสหกรณ ์
 ก. เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 ข. เพ่ือร่วมมือกับทางราชการ 
 ค. เพ่ือยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 ง. เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

7. ข้อใดคือลักษณะข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
 ก. รวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม 
 ข. เน้นความประหยัดขจัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
 ค. รวมพลังเฉพาะกลุ่มอาชีพเดียวกัน จัดสวัสดิการและการศึกษาให้แก่สมาชิก 
 ง. ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชนในด้านเงินทุน การตลาด 
  และข้อมูลข่าวสาร 
 

8. บุคคลใดเป็นสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ 
 ก. โต้งชวนเอกไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ 
 ข. โหน่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าตามคนในครอบครัว 
 ค. น้อยเป็นชาวสวนจึงไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมง 
 ง. แต้มโดนบังคับจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

9. ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิออกเสียงเท่ากัน 
 ข. สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย 
 ค. ผู้ถือหุ้นสูงสุดจะได้รับต าแหน่งประธานสหกรณ์ 
 ง. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสหกรณ์ 
 

10. ปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นที่ส าคัญและรุนแรงท่ีสุดของไทย 
 จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ข้อใด  
 ก. ปัญหาคุณภาพชีวิต 
 ข. ปัญหาความยากจน 
 ค.  ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ง. ปัญหาการแตกแยกทางความคิดทางการเมือง  
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 
 ตัวชี้วัด 
 

 ม.3/1 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ม.3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. วิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. บอกแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 3. อธิบายหลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ได้ 

5. ยกตัวอย่างของชุมชนท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ไปประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
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 สาระการเรียนรู้ 
 

 1. ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 2. วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. แนวคิดของเศรษฐกิจกับการพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
 5. หลักการส าคัญของระบบสหกรณ ์
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
 สาระส าคัญ 
 

  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศ เนื่องจากท้องถิ่นในแต่ละแห่งล้วนมีความแตกตา่งกัน   
  ดังนั้นการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นหลักปรัชญาท่ีใช้ด าเนินชีวิต 
ให้พึ่งตนเองไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ท าประโยชน์ให้สังคมและชุมชน รวมท้ังหลักการ 
ของระบบสหกรณ์มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆจึงเป็นแนวทางท่ีควรศึกษา 
 
 
 
 
 
  

 พร้อมแล้ว 
ไปศึกษาบทเรียนกันดีกวา่ 



7 
 

 
 

บทท่ี 1  
เรื่อง ปัญหาท้องถ่ินและวิธีการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 สภาพปัญหาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 
  การพัฒนาท้องถิ่นจัดว่ามีความส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก แต่บริบทและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องท่ีมีความแตกต่างกันจึงท าให้สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นแตกต่างกัน
ตามไปด้วย โดยการพัฒนาท้องถิ่นของไทยจะเน้นการแก้ปัญหาหลัก 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเน้นการใช้หลักการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่มิติบริบทของท้องถิ่น ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  1. ปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม รายได้ท่ีใช้เลี้ยงครอบครวัขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้า 
ท่ีมักผันผวนขึ้นลงอยู่เสมอ ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน อันน ามาซึ่ง
ปัญหาส าคัญทางเศรษฐกิจ 2 ประการ คือ 
   1.1 ปัญหาการกระจายรายได้  กลยุทธ์การพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญ 
กับภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างเห็นได้ชัด แนวโน้มในปัจจุบันสัดส่วนของการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเพ่ิมมากขึ้น ส่วนสัดส่วนการผลิตของภาค
เกษตรกรรมลดลง  แต่อาชีพเกษตรกรยังคงมีจ านวนมากในสังคมไทย ซึ่งยังขาดการส่งเสริม
ในด้านเทคโนโลยีการผลิตและตลาดในการจ าหน่ายสินค้า 
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ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พ.ศ. 2551-2560 
ท่ีมา : http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_2/ 

 
   1.2 ปัญหาความยากจน แม้ปัญหาความยากจนมีแนวโน้มดีขึ้นในปัจจุบัน  
โดยมีสัดส่วนคนจนลดลง แต่คนจนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยูใ่นชนบท ประกอบอาชีพหลัก 
ทางการเกษตร มีรายได้น้อย  และหัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาชั้นประถมหรือไม่มี
การศึกษาท าให้ขาดโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้ เกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ต่าง ๆ ของสังคม  นอกเหนือจากความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างบุคคลท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้นแล้ว ความไม่เท่าเทียมของรายได้ท่ีกระจายระหว่างภูมิภาคก็เพิ่มมากขึ้นด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 พืช ศก.อ่วม 19 จังหวัดวิกฤตแล้ง สุพรรณ-โคราชขาดน้ า 5 แสนไร ่ 
ท่ีมา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-229683 
 
 
 

 ปัญหาความยากจน 
มักเกิดขึ้นในภาคเกษตร 
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  2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  ถึงแม้ว่าปัจจุบันคนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น 
เนื่องจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข แต่กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม รวมท้ัง 
การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น มีผลท าให้วิถีชีวิตของประชากรไทยโดยเฉพาะในชุมชนเมือง 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ปัญหาสุขภาพจิตมีมากขึ้น ปัญหาสารเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาขายบริการทางเพศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา 
 

 
ภาพท่ี 3 ปัญหายาเสพติด 

ท่ีมา : http://songkran007.blogspot.com/ 
 

 
ภาคท่ี  4 ปัญหาการขายบริการทางเพศ 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/news/5014882/ 
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  3. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการผลิตสินค้าและบริการ
โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมรายได้ 
ของประชากร ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย  
ขาดการวางแผนที่ดี ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติจึงเส่ือมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว 
ตามปริมาณการผลิตสินค้าและบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
ภาพท่ี 5 สภาพป่าไม้ถูกท าลาย 

ท่ีมา : http://ewt.prd.go.th/ewt/prchaiyaphum/ewt_news.php?nid=3831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

ท าให้ทรัพยากรถูก
ใช้เป็นจ านวนมาก 
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  4. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพื่อผลิต
สินค้าและบริการท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เกิดความผันผวนทางธรรมชาติ  
จึงเกิดสภาพความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ า อุทกภัยและวาตภัย ตามมา สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และต่อผลผลิตต่าง ๆ จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ปัญหาอุทกภัย 
ท่ีมา : https://www.partiharn.com/contents/1804 

 

 
ภาพท่ี 7 ปัญหาภัยแล้ง 

ท่ีมา : https://moneyhub.in.th/article/water-crisis-2559/ 
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  5. ปัญหาการแตกแยกทางความคิด ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับความ
แตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรงเพราะปัญหาทางการเมือง มีการแบ่งฝ่ายเป็นสีต่าง ๆ
แม้แต่ในท่ีท างาน ในสถาบันการศึกษา หรือครอบครัวเดียวกันก็ตาม ส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การท ารัฐประหารในปี 2549 มาถึง 
การก่อม็อบยึดสนามบิน ท าเนียบรัฐบาล ย่านชุมชนธุรกิจใจกลางเมือง ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นเงินหลายแสนล้านบาท มีจ านวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บมาก
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของไทยและนับวันเหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องมาจากการขัดแย้ง
ทางความคิดยังหาทางออกไม่พบ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 เหตุการณ์กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
เข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
 

ภาพท่ี 9 เหตุการณ์กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
ชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ เดือน เมษายน 2553 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1286264 
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  6. ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจัดทดสอบโดยส านัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2554 นั้น             
ได้สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทยออกมาว่า ผลการสอบมีค่าเฉลี่ยรวมท้ังประเทศ 
ไม่ถึงร้อยละ 50  
  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาไทยก าลังตกต่ าลงเรื่อย ๆ เพราะ
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ระบบการศึกษาปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง จากการรวบรวมข้อมูลคุณภาพหรือผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีสะท้อนออกมาท า
ให้มองเห็นคุณภาพการศึกษาของไทยท่ียังต้องพัฒนาเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
  กล่าวโดยสรุปสภาพปัญหาของท้องถิ่นในปัจจุบันเกิดจากการพัฒนาประเทศ 
ท่ีผ่านมาไม่สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนั้นรัฐ
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดยค านึงถึงการสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกัน 
ท่ียั่งยืน โดยเน้นการพึ่งตนเองให้มากขึ้น ท้ังนี้จึงได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการพัฒนาโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 ฉบับท่ี 9  เป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูก้ันแล้วนะ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหง่ชาติฉบับทีเ่ท่าไร 
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 การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล     
อดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตน ด าเนินชีวิต
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต
ต่างๆใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด เพื่อความมั่นคงและความย่ังยืน 
ในการพัฒนา 
 

 
 

ภาพท่ี 10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีมา : http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/e86f0/14_.html
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น  
จะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ 
  3. การมีภูมิคุม้กัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ      
ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 
   1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
   2. เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนัก 
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 
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  จากแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาใช้เป็นหลักการ   
ด าเนินชีวิต ได้ดังนี้ 
  1. การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เป็นการรู้จักน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ศักยภาพของท้องถิ่น ทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้สนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตอย่าง
พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 
  2. การพึ่งพากันเองเป็นหลัก คือการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวบ้าน 
โดยหลักความสามัคคีในหมู่คณะ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ เช่น ร่วมมือจัดตั้งกลุ่มผลิตสินค้า จัดตั้งกลุ่มอาสาป้องกันภัยหรือกลุ่มอนุรักษ์ 
  3. การมีหลักการจัดการท่ีดี เป็นการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเงินทุน กลุ่มธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนด้านการลงทุน 
การตลาดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
  1. การสร้างแรงผลักดัน เป็นการแสวงหาแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นของตน ซึ่งอาจเกิดจากความศรัทธาในแนวความคิดความเชื่อ
ต่อบุคคล หรือผลท่ีบังเกิดต่อชุมชนที่เป็นต้นแบบของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาตนเองจน
ประสบความส าเร็จ การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจนี้ เรียกว่า การระเบิดจากข้างใน     
อันน าไปสู่การพึ่งตนเองและท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติตนโดยอาศัยแนวทางจากบุคคลหรือ
องค์กรท่ีเป็นต้นแบบ 
  2. การปรับเปลี่ยน จากแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่การปรับเปลี่ยน 
ไปสู่หนทางท่ีดีขึ้นท้ังในระดับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ท้ังนี้ เร่ิมจากการระเบิด 
จากข้างใน รู้จักแก้ปัญหาท่ีจุดเล็กๆก่อนและท าอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผนท่ีอาศัย
ระยะเวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ตนเองพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้โดยไม่เดือดร้อน 
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อพึ่งพาตนเองได้แล้วจ าเป็นต้องอาศัยกลุ่มหรือ
เครือข่าย เพ่ือเช่ือมโยงน ามาพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้พระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริไว้ว่า การขาดทุนคือก าไร เพราะจะท าให้เราเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ไม่ยึดติดต าราควรศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆควบคู่ไปด้วย  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการระดมความคิดร่วมกันของคนในชุมชนหรือจากทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีเสวนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
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  4. การวางแผนชุมชน เมื่อสมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน         
แล้วน ามาจัดท าแผนการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนานั้นมีทิศทาง
ท่ีชัดเจน  โดยแผนชุมชนนั้นควรยึดหลัก การระเบิดจากข้างใน มุ่งประโยชน์  ส่วนใหญ่ 
ของคนเป็นหลัก ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
มีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม คือ ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ทุกด้าน 
  5. การประยุกต์ปฏิบัติจริง โดยการเริ่มน าแผนชุมชนมาใช้ปฏิบัติจริง ค านึงถึง
ประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ ค านึงถึงความแตกต่างด้านภูมิสังคม เพราะความแตกต่างของ    
แต่ละพื้นที่อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้เข้ากับพื้นท่ี การท าให้ง่าย คือ การน า
หลักการมาปฏิบัติให้ง่ายต่อการลงมือท าจริง การท าตามล าดับขั้นตอน ไม่ยึดตดิต ารา   
และท างานด้วยความสุข 
  6. วิถีการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเน้นหลักความรู้รัก สามัคคี การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ เน้นการประหยัดและเรียบง่าย ไม่ยึดติดต ารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลองน าไปใช้กันนะครับ 
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แผนผังกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3.วัฒนาพานิช, 
2555, หน้า 141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้าง 
แรงผลักดัน   การ 

ปรับเปลี่ยน 
การ
แลกเปลี่ยน    
เรียนรู้ 

    การจัดท า  
   แผนชุมชน 

การประยุกต ์
 ปฏิบัตจิริง 

วิถีการพัฒนา   
ที่ย่ังยืน 

แผนภูมิกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพยีง 

- ระเบิดจาก    
   ข้างใน 
- พ่ึงตนเอง 
- ท าให้ง่าย 

- ระเบิดจาก   
 ข้างใน 
- แก้ปัญหา  
 จุดเล็ก 
- ท า
ตามล าดับ 
ขั้นตอน 
-พออยู่ 
พอกิน 

- ขาดทุน  
    คือก าไร 
- ไม่ติดต ารา 
- มีส่วนร่วม 

- ระเบิดจาก    
   ข้างใน 
- มุ่ง
ประโยชน์ 
คนส่วนใหญ่ 
- ศึกษา
ข้อมูล 
เป็นระบบ 
- มีส่วนร่วม 
- องค์รวม 

- ภูมิสังคม 
- ท าให้ง่าย 
- ท าตามล าดับ
ขั้น 
- ไม่ติดต ารา 
- ท างานอย่าง
มี ความสุข 
 

- รู้ รัก 
สามัคคี  
- ประโยชน์ 
  ส่วนรวม 
- ประหยัด 
  เรียบง่าย  
  ได้ประโยชน์ 
  สูงสุด 
- ไม่ติดต ารา 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
เรื่อง ปัญหาท้องถ่ินและวิธีการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
  

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่าง ๆ ของไทยลงในกรอบแผนผังด้านล่าง 
 (7 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา 

ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต 

คุณภาพการศึกษา 

แตกแยกทาง
ความคิด 

การกระจายรายได้ 

ความยากจน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ธรรมชาติ 

การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุ............................ 

สาเหตุ............................. 

สาเหตุ.............................. 

สาเหตุ............................... 

สาเหตุ........................... 

สาเหตุ............................ 

สาเหตุ............................... 
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2. ให้นักเรียนอ่านข่าวด้านล่างแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (3 คะแนน) 
  เกิดเหตุแก๊สรั่วในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด จ.ระยอง แพทย์ระบุ      
มีคนงานบาดเจบ็แสบคอ หู จมกู 43 ราย อาการสาหัส 31 ราย 
  เกิดเหตุแก๊สรั่วภายในบริษัทอดิตยาเบอร์ล่า ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด 
จ.ระยอง มีผู้บาดเจ็บจากการได้รับกลิ่น เบ้ืองต้นถูกน าส่งโรงพยาบาลมาบตาพุด จ านวน 
43 ราย มีอาการสาหัสต้องท าการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดระยอง  
แล้ว 31 ราย น.พ.สุรทิน มาลีหวล ผอ.โรงพยาบาลมาบตาพุด กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่
เป็นคนงานก่อสร้างท่ีอยู่ในบริษัท ซึ่งมีอาการแน่นหน้าอก แสบจมูก หายใจไม่ออก  
ต้องให้ออกซิเจน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับสารเคมี
ซ้ าอีก เนื่องจากเป็นสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ผลิตสารคลอรีน ซึ่งยังคงมีผู้บาดเจ็บ 
ท้ังจากในโรงงานและชุมชนรอบๆ ทยอยเข้ามารักษาตัวกันอย่างต่อเนื่อง 
  ด้านนางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เปิดเผย กับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด จ.ระยอง ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ว่า สารดังกล่าว 
เป็นคลอรีนเหลว เมื่อมีการรั่วไหลจะระเหยเป็นก๊าซ มีกลิ่นและก่อให้เกิดอาการระคายเคือง 
ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมการรั่วไหลให้อยู่ในวงจ ากัดแล้ว และได้สั่งการให้โรงงานดังกล่าว 
ยุติการด าเนินงานชั่วคราว รวมท้ังมอบหมายให้ทีมประจ าศูนย์เฝ้าระวังเข้าท าการตรวจสอบ
เพ่ือไม่ให้ลามไปยังบริเวณพื้นท่ีอื่น 
  ส าหรับเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของ กนอ. มีผู้ได้รับผลกระทบ 34 ราย    
ได้น าตัวส่งโรงพยาบาลรับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้แล้ว 9 ราย นอนพักรักษาตัว 25 
ราย ส่วนใหญ่มีอาการแน่นหน้าอก แสบจมูก หายใจไม่สะดวก โดยได้อพยพพนักงาน
โรงงานใกล้เคียงในรัศมี 300 เมตร ออกนอกพื้นท่ีแล้ว 
 

ท่ีมา : http://news.sanook.com/region/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://news.sanook.com/
http://auto.sanook.com/4723/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
http://news.sanook.com/region/
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1. จากข่าวนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์แก๊สร่ัวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 
                      
                      
                      
2. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับใครบ้าง 
                      
                      
                      
3. ให้นักเรียนน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว 
                      
                      
                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โอ้โฮ!ท าไมง่าย 
จังเลย  ต้องถูกหมดแน่ ๆ เลย 

ไปดูเฉลยกันดีกว่า 
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บทท่ี 2 
เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาในระดับต่าง ๆ 

 
 
  แนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนาระดับต่าง ๆ  
  1. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระดับตนเอง  
  เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดย
ยึดหลักความพอเพียง ดังนี้ 
   1.1 การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจ คือการท่ีมีจิตใจเข้มแข็ง อดทน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ไม่เอาเปรียบบุคคลอื่น มีจิตใจท่ีเอ้ืออาทร  
   1.2 การสร้างความพอเพียงด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลรอบข้าง  
มีความเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   1.3 การสร้างความพอเพียงด้านส่ิงแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 
   1.4 การสร้างความพอเพียงทางด้านเทคโนโลยี เป็นการรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
   1.5 การสร้างความพอเพียงทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการวางแผนการใช้จ่าย 
ให้มีความสมดุล ยึดหลักความประหยัด มัธยัสถ์ และเหลือเงินออมไว้เพ่ืออนาคต 
   1.6 ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง พึ่งผู้อื่นให้น้อยลง ค้นหาและน าศักยภาพท่ีมี 
ในตนเองออกมาใช้ให้มากท่ีสุด 
   1.7 สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต มีเหตุมีผล      
ไม่ประมาทลุ่มหลงไปตามกระแสนิยมต่างๆ  
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  2. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระดับชุมชน  เมื่อบุคคลสามารถ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตนเองได้แล้ว ในขั้นตอนนี้จะ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในระดับชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน กิจการสหกรณ์ จัดหาแหล่ง
เงินทุนต่างๆท้ังธนาคาร ห้างร้าน และบริษัทมาร่วมในการลงทุน เพ่ือพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพดีขึ้น 
  3. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระดับประเทศ เมื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ความร่วมมือในระดับชุมชนแล้วจึงขยายผลผลิตจากชุมชนออกสู่ตลาดในระดับประเทศและ
ต่างประเทศโดยกลุ่มชุมชนร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชน ในการขยายตลาด เพ่ือการส่งออก
ผลผลิตสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุมชนของเราอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟ้ือ 
พึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนของเราจึง

เข้มแข็ง!! 
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 หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
 
 

  ความหมายของระบบสหกรณ์ 
  สหกรณ ์(Cooperatives) หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลเป็นสมาคมหรือ
องค์การด้วยความสมัครใจ โดยด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นอิสระ  
และมีวิธีการควบคุมซึ่งกันและกันตามแนวทางประชาธิปไตย เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน 
 
  ลักษณะส าคัญของสหกรณ์ 
  1. เป็นธุรกิจการค้า ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเพ่ิมรายได้
ให้แก่สมาชิก 
  2. ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเป็นส าคัญ การแสวงหา
ก าไรเป็นเป้าหมายรอง 
  3. มีสมาชิกเป็นเจ้าของ สมาชิกต้องร่วมกันท างานในสหกรณ์ในฐานะเจ้าของ 
  4. ความสมัครใจ การเข้าเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของสมาชิก ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ 
  5. ควบคุมสมาชิกด้วยหลักประชาธิปไตย 
  6. มีผลประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ตามสัดส่วน สมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน เช่น ได้รับเงินปันผลประจ าปี  
โดยจะแบ่งปันตามสัดส่วน สมาชิกที่ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ร้านค้าจ านวนมากย่อมจะได้รับ
เงินปันผลมาก เป็นต้น 
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 กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย 
 
  ก าเนิดสหกรณ์ในประเทศไทย 
  สหกรณ์แห่งแรกของไทย คือ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไมจ่ ากัดสินใช้” จดทะเบียน  
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 อยู่ในท้องท่ีต าบลวัดจันทร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ริเริ่มจัดตั้งโดย “กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” ต่อมาได้รับ 
ยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกิจการสหกรณ์ของไทย  
  สาเหตุที่ประเทศไทยน าระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในสมัยนั้น เกิดจากภาวะความ 
บีบคั้นทางเศรษฐกิจ ท่ีชาวนาได้รับ เช่น ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ฝนแล้ง ท านา 
ไม่ได้ผล ความยากจน และขาดแคลนเงินทุน เป็นต้น 
  ประเภทของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย 
  1. สหกรณ์การเกษตร  
  เป็นองค์กรท่ีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ 
  สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของไทยท่ีจัดตั้งขึ้น คือ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัด
สินใช”้ จังหวัดพิษณุโลก จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459  
  

 
 

ภาพท่ี 11 สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก                                       
เป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย 

ท่ีมา : http://www.sahakornthai.com/watchan/index.php 
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  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร  
มุ่งให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบ
อาชีพ ดังนี้  
  1) ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเกษตร และรับฝากเงินจากสมาชิก 
  2) จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุย๋ ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์มาจ าหน่าย 
  3) จัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิต โดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง 
  4) ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการเกษตรแผนใหม่ 
  5) ให้การศึกษา อบรม และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์แก่สมาชิก 
  2. สหกรณ์ประมง  
  สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบอาชีพการท าประมง  
  สหกรณ์ประมงแห่งแรกท่ีจัดตั้งขึ้น คือ “สหกรณ์ประมงพิษณุโลก จ ากัด” ตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2492 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง 
  1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การท าประมง และอื่น ๆ มาจ าหน่ายให้สมาชิก 
  2) จัดหาตลาดหรือจัดจ าหน่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าต่าง ๆ  
ของสมาชิก ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในราคายุติธรรม 
  3) จัดหาเงินกู้ให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ และรับฝากเงินจากสมาชิก 
  4) ให้การสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวท่ีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
  5) ให้บริการความรู้ด้านวิชาการและธุรกิจการประมงแก่สมาชิก เช่น  
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูปผลผลิต และการน าเทคโนโลยีการจับสัตว์น้ ามาใช้ เป็นต้น 
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• จัดหาที่ดิน
• จัดสาธารณูปโภคพื้นฐาน

การจัดนิคม

• รวบรวมสมาชิก
• ด าเนินธุรกิจ การจัดสหกรณ์

 
 
  3. สหกรณ์นิคม 
  สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ท่ีเกิดจากการสนับสนุนของทางราชการ มุ่งจัดสรรที่ดิน
ท ากินให้แก่ราษฎรพร้อมท้ังจัดสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้เข้าอยู่อาศัย   
  สหกรณ์นิคมแห่งแรกของไทย เกิดขึ้นท่ีอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ.  
2478 โดยจัดซื้อท่ีดินราชพัสดุของกระทรวงการคลัง จ านวน  4,109  ไร่ มาจัดสรรให้แก่
สมาชิก 
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์นิคม  
  1) เพ่ือจัดสรรท่ีดินท ากินแก่ราษฎร จัดให้มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็นแก่ผู้อาศัย 
  2) รวบรวมสมาชิกท่ีมาอาศัยก่อตั้งเป็นสหกรณ์โดยใช้วิธีการเดียวกันกับสหกรณ์
การเกษตรทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง เกิดจากการรวมตัวจัดตั้งโดย
กลุ่มบุคคลซึ่งมีอาชีพเดียวกันหรืออยู่อาศัยในชุมชนเดียวกันเพื่อส่งเสริมการ ออมทรัพย์ 
ของสมาชิกและช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งเงินกู้เมื่อถึงคราวจ าเป็น 
  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกท่ีจัดตั้งขึ้น คือ “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด” 
จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2492 โดยข้าราชการในกรมสหกรณ์สมัยนั้น   
  ในปัจจุบันมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย เพ่ือช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการ 
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  ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชนแห่งแรก จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนในแหล่งชุมชน
แออัดย่านห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2508 มีชื่อเรียกว่า “เครดิต
ยูเนียนแห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไมไ่ด้จดทะเบียนตามกฎหมาย และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนและจดทะเบียนถูกต้องเป็นแห่งแรก เกิดขึ้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ. 2522  มีชื่อเรียกว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด ” 
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  1) ส่งเสริมการออมทรัพย์ สมาชิกจะต้องออมทรัพย์กับสหกรณ์โดยปฏิบัติ 2 วิธี 
คือ การซื้อหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น แต่จะต้องไม่เกินกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด และ
อีกวิธีหนึ่ง คือการฝากเงินโดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์หรือสูงกว่า 
  2) การให้บริการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝาก           
ของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนได้กู้ยืม โดยคิดอัตราดอกเบ้ียต่ ากว่า
เงินกู้จากเอกชน 
  5. สหกรณ์ร้านค้า 
  สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมตัวจัดตั้งของผู้บริโภค เพ่ือจัดหา
สินค้าอุปโภคและบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายของสหกรณ์และมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
  สหกรณ์ร้านค้าแห่งแรก เกิดขึ้นโดยความริเร่ิมของชาวบ้านในท้องถิ่นที่อ าเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2480 แต่ไมน่านก็ลม้เลิกกิจการไป ในปัจจุบัน 
มีสหกรณ์ร้านค้าท่ีมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า   
  1) จัดหาสินค้า สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีสมาชิกต้องการจ าหน่าย โดยเน้นคุณภาพและ 
มีราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด 
  2) ช่วยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโดยแบ่งผลก าไรให้ท้ังสองฝ่าย 
ตามข้อก าหนด 
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สหกรณ์ร้านค้า   

 
 
  3) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการค้าและการสหกรณ์แก่สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
6. สหกรณ์บริการ 
  สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนท่ีมีอาชีพเดียวกัน 
ไม่น้อยกว่า 10 คน ขึ้นไป ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมุ่งให้เกิดความมั่นคงในรายได้ เช่น 
สหกรณ์รถแท็กซี่  สหกรณ์นักเขียน  สหกรณ์ผู้ผลิตและค้าน้ าแข็ง เป็นต้น 
  สหกรณ์บริการแห่งแรกท่ีจัดตั้งขึ้น คือ “สหกรณ์ผู้ท าร่มบ่อสร้างจ ากัด”      
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2484 ในปัจจุบัน สหกรณ์บริการที่ประสบความส าเร็จ 
ในการด าเนินกิจการ ได้แก่ สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จ ากัด และสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ ากัด   
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริการ   
  1) ให้บริการด้านการประกอบอาชีพตามประเภทธุรกิจท่ีได้จัดตั้งขึ้น 
  2) จัดหาอุปกรณ์และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพมาจ าหน่าย 
ให้แก่สมาชิก 
  3) รับฝากเงิน ให้สมาชิกกู้เงิน และส่งเสริมด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก 
  4) ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมายและคดีความต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียงกับหลกัการและระบบ 
 ของสหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
  การด าเนินงานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของสหกรณ์มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
  1) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ประชาชนรวมกลุ่มกันได้ ตามความสมัครใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีเปิดรับสมาชิกทุกเพศทุกวัย 
  2) ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นในสังคมและการตัดสินใจ 
โดยใช้เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ท่ีสมาชิกมีความเสมอภาคกัน 
  3) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ท่ีส่งเสริม 
ให้สมาชิกได้มีการศึกษา อบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
  4) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนมีการร่วมมือกันช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์เรื่องสมาชิกจะต้องร่วมมือกัน
ทางด้านเศรษฐกิจโดยเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ 
  5) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการขยายความร่วมมือกัน 
ของสหกรณ์เมื่อมีการด าเนินการท่ีเข้มแข็งแล้วก็เป็นการขยายวิสาหกิจชุมชนให้กว้างขวาง
ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักการของระบบสหกรณ์ในเรื่องความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก 
  6) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
มาเป็นของตนเองสอดคล้องกับหลักการของระบบสหกรณ์ 
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ชุมชนบ้านบัว พะเยา ต้นแบบวิถีพอเพียง 

ชุมชนบ้านบัว หมู่ 4 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่ง
ชุมชนท่ีได้น้อมน าหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชาแปรสู่การปฏิบัติสร้างจุดเปล่ียน
จากอดีตท่ีชาวบ้านสะสมปัญหาด้านสุขภาพ มีสารพิษในร่างกายถึงร้อยละ 90 ของ
ประชากร อันเป็นผลข้างเคียงมาจากการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าหญ้าในการท านา สู่โครงการลด 
ละ เลิกสารเคมี น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาปรับใช้ปฏิวัติ
ชุมชน จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้บ้านบัวในวันนี้ ยืนหยัดเป็นหมู่บ้านท่ีผลิตข้าว
อินทรีย์ส่งขายไปท่ัวประเทศ ควบคู่กับการเป็นแหล่งหัตถกรรมจักสานเข่ง ตะกร้าไม้ไผ่ราย
ใหญ่ ท่ีใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก าให้กับชาวชุมชน และต่อยอดสู่
การเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้วย 11 ฐานการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่วิถีชุมชน ภายใต้
ต้นทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านยึดมั่น 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ชุมชนบ้านบัว ต้นแบบวิถีพอเพียง 
ท่ีมา : https://thaiesaneat.blogspot.com/2017/10/blog-post_46.html 

 
ผลส าเร็จท่ีเด่นชัด คือ การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและจิตส านึก 
ของคนในชุมชน ผ่านการใช้เวทีประชาคมมีการบริหารจัดการชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมท้ังร่วมกันรักษาคุณค่าทางสังคมท่ีดีงามท าให้ชุมชนบ้านบัว
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
ในฐานะหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับประเทศ เมื่อปี 2553 ถอืเป็นชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาระดับพื้นท่ี “พะเยาโมเดล”และอีกหลาย ๆ รางวัล  
 

https://thaiesaneat.blogspot.com/2017/10/blog-post_46.html
https://3.bp.blogspot.com/-upLA7jrnygc/WejF6iwjzuI/AAAAAAAAR3E/FATVekZtK_AhDoEcwQOmrlnUVRxAy2MXwCEwYBhgL/s1600/3.jpg
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แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเอง

ด้านจิตใจ

แนวปฎิบัติตน
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........................

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

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

ด้านสังคม

แนวปฎิบัติตน
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........................

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

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

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

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

ด้าน
เทคโนโลยี

แนวปฎิบัติตน

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

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

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

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

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

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

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

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

ด้าน
เศรษฐกิจ

แนวปฎิบัติตน

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

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

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

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

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

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

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

พ่ึงตนเอง

แนวปฎิบัติตน

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

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

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

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

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

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

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

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

สร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี

ในตัว

แนวปฎิบัติตน

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

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

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

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

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

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

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

 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาในระดับต่าง ๆ 

 
  
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองลงในกรอบ

ด้านล่าง  (2 คะแนน) 
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2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างกลุ่มชุมชนท่ีใช้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน 
 (2 คะแนน) 
                       
                       
                       
                       
3. การน าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศส่งผลดีอย่างไรบ้าง 
  (2 คะแนน) 
                       
                       
                       
                       
4. ให้นักเรียนเขียนสรุปหลักการของระบบสหกรณ์มาพอสังเขป (2 คะแนน) 
                       
                       
                       
                       
5. วิธีการของระบบสหกรณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 (2 คะแนน) 
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บทสรุป 

 

 
 

 
 
 
 
   

การพัฒนาท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้านท่ีส าคัญ 
คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆเพราะเป็นผู้เข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนตนเอง 
ได้ดีที่สุด 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เป็นพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เช่น  
การใช้หลักการพึ่งตนเองท าให้ชุมชนเข้มแข็ง การยึดหลักความพอประมาณไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น การด าเนินชีวิตโดยใช้หลักความรู้ความสามารถควบคู่กับหลักคุณธรรมจริยธรรม  
การยึดหลักความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นต้น  
  นอกจากนี้ระบบสหกรณ์ได้น ามาใช้ในการจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยชุมชน
จัดตั้งสหกรณ์ตามประเภทที่สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นของตนเอง บริหารโดยสมาชิก 
กระจายผลประโยชน์และแบ่งปันกันอย่างท่ัวถึง นับเป็นตัวอย่างวิธีการหนึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
  ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย  
     ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. “เศรษฐกิจพอเพียง” ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด  
 ก. พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม 
 ข. ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ค. การส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ 
 ง. ผลิตสินค้าและบริการเล้ียงตนเองเป็นส าคัญ 
 

2. เพราะเหตุใดเกษตรกรท่ีด าเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้อง 
 ร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์  
 ก. เพ่ือร่วมมือกับทางราชการ 
 ข. เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 ค. เพ่ือยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 ง. เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

3. ข้อใดคือลักษณะส าคัญส าหรับเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
 ก. รวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม 
 ข. เน้นความประหยัดขจัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
 ค. รวมพลังเฉพาะกลุ่มอาชีพเดียวกัน จัดสวัสดิการและการศึกษาให้แก่สมาชิก 
 ง. ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชนในด้านเงินทุน  
  การตลาดและข้อมูลข่าวสาร 
 

4. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผล ควรเร่ิมต้นอย่างไร 
 ก. เร่ิมต้นที่ตัวเอง ท าความเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ข. เร่ิมต้นที่รัฐบาล โดยก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน 
 ค. เร่ิมต้นที่สถาบันครอบครัวเพราะเป็นสถาบันแรกท่ีปลูกฝังความคิด 
 ง. เร่ิมต้นที่ผู้น าท้องถิ่น เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน 
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5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ีเท่าใด  

 ก. ฉบับท่ี 7 
 ข. ฉบับท่ี 8 
 ค. ฉบับท่ี 9 
 ง. ฉบับท่ี 10 
 

6. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชน สถาบันใดท่ีมีบทบาทส าคัญที่สุด 
 ก. สถาบันศาสนา 
 ข. สถาบันการปกครอง 
 ค. สถาบันการศึกษา 
 ง. สถาบันครอบครัว 
 

7. ความพอเพียงในจิตใจ หมายถึงข้อใด  
 ก. การพออยู่ พอมี พอกิน 
 ข. มีความประพฤติท่ีดีงาม 
 ค. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ง. สามารถเผชิญกับความยากล าบากอย่างเข้มแข็ง 
 

8. ปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นท่ีส าคัญและรุนแรงท่ีสุดของไทย จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน คือ ข้อใด  
 ก. ปัญหาความยากจน 
 ข. ปัญหาคุณภาพชีวิต 
 ค. ปัญหาการแตกแยกทางความคิดทางการเมือง 
 ง. ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

9. บุคคลใดเป็นสมาชิกตามหลักการของสหกรณ์  
 ก. โหน่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าตามคนในครอบครัว 
 ข. โต้งชวนเอกไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ 
 ค. น้อยเป็นชาวสวนจึงไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมง 
 ง. แต้มโดนบังคับจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

10. ข้อใดกล่าวผิด  
 ก. สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย 
 ข. สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิออกเสียงเท่ากัน 
 ค. ผู้ถือหุ้นสูงสุดจะได้รับต าแหน่งประธานสหกรณ์ 
 ง. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสหกรณ์ 
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อภิธานศัพท ์

 

 
  1. การกระจายรายได้ คือ การเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ท่ีประชาชนแต่ละกลุ่ม
ได้รับ โดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภูมิภาค โดยแบ่งเป็น
เขตเมืองและเขตชนบท 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ คือ การวางนโยบายมาตรการทาง
เศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศโดยก าหนดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  3. วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ
หรือการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้าง
รายได้และเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของ
สมาชิกโดยจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินปันผลตามจ านวนหุ้นท่ีถือและการให้สินเชื่อแก่สมาชิก 
เงินทุนของเครดิตยูเนี่ยน มาจากการขายทุนเรือนหุ้นให้แก่สมาชิกหรือบุคคลท่ัวไป ประเทศ
ไทยมีการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนและมีกฎหมายรองรับ 
  5. โฮมสเตย์ คือ การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่ง ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเข้าไปใช้
ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับคนในท้องถิ่น อยู่บ้านเดียวกัน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีให้ความส าคัญกับการท าตัวให้กลมกลืนกับส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
เร่ือง ปัญหาท้องถิ่นและวธิีการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
  
  

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่างๆของไทยลงในกรอบแผนผังด้านล่าง 
 (7 คะแนน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา 

ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต 

คุณภาพ

การศึกษา
การศึกษา แตกแยกทาง
ความคิด 

การกระจายรายได ้

ความยากจน 

ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุ 
1.สังคมไทยเปลีย่นจากสังคมชนบทเปน็สงัคมเมือง
มากขึ้น 
2.เป็นสังคมบริโภคนยิมท าให้เกดิปญัหาอืน่ๆตามมา 

สาเหตุ 
คณุภาพการศกึษาตกต่ าจากการปรบัตัวไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

สาเหตุ 
เกดิปญัหาทางการเมืองทีต่่างมีความคดิเห็นไม่ตรงกัน 

สาเหตุ 
ใหค้วามส าคญักบัการพัฒนาอุตสาหกรรมมากเกนิไป 

สาเหตุ 
1.เกษตรกรมีรายได้น้อย 
2.ขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพราะการศกึษาต่ า 

สาเหตุ 
มนุษยใ์ชท้รัพยากรมากเกนิไปท าใหท้รัพยากร 
เสื่อมโทรมเกดิวกิฤตการณส์ิ่งแวดล้อม 

สาเหตุ 
มนุษยใ์ชท้รัพยากรมากเกนิไป ใหค้วามส าคญักบัการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่าการรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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2. ให้นักเรียนอ่านข่าวด้านล่างแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (3 คะแนน) 
  เกิดเหตุแก๊สรั่วในนิคมอตุสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด จ.ระยอง แพทย์ระบุ      
มีคนงานบาดเจบ็แสบคอ หู จมกู 43 ราย อาการสาหัส 31 ราย 
  เกิดเหตุแก๊สรั่วภายในบริษัทอดิตยาเบอร์ล่า ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด 
จ.ระยอง มีผู้บาดเจ็บจากการได้รับกลิ่น เบ้ืองต้นถูกน าส่งโรงพยาบาลมาบตาพุด จ านวน 
43 ราย มีอาการสาหัสต้องท าการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดระยอง   
แล้ว 31 ราย น.พ.สุรทิน มาลีหวล ผอ.โรงพยาบาลมาบตาพุด กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่
เป็นคนงานก่อสร้างท่ีอยู่ในบริษัท ซึ่งมีอาการแน่นหน้าอก แสบจมูก หายใจไม่ออก  
ต้องให้ออกซิเจน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับสารเคมี
ซ้ าอีก เนื่องจากเป็นสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ผลิตสารคลอรีน ซึ่งยังคงมีผู้บาดเจ็บท้ังจาก
ในโรงงานและชุมชนรอบ ๆ ทยอยเข้ามารักษาตัวกันอย่างต่อเนื่อง 
  ด้านนางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เปิดเผย กับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชมาบตาพุด จ.ระยอง ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ว่า สารดังกล่าว 
เป็นคลอรีนเหลว เมื่อมีการรั่วไหลจะระเหยเป็นก๊าซ มีกลิ่นและก่อให้เกิดอาการระคายเคือง 
ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมการรั่วไหลให้อยู่ในวงจ ากัดแล้ว และได้สั่งการให้โรงงานดังกล่าว 
ยุติการด าเนินงานชั่วคราว รวมท้ังมอบหมายให้ทีมประจ าศูนย์ เฝ้าระวังเข้าท าการ
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้ลามไปยังบริเวณพ้ืนท่ีอื่น 
  ส าหรับเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของ กนอ. มีผู้ได้รับผลกระทบ 34 ราย    
ได้น าตัวส่งโรงพยาบาลรับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้แล้ว 9 ราย นอนพักรักษาตัว 25 
ราย ส่วนใหญ่มีอาการแน่นหน้าอก แสบจมูก หายใจไม่สะดวก โดยได้อพยพพนักงานจาก
โรงงานใกล้เคียงในรัศมี 300 เมตร ออกนอกพื้นท่ีแล้ว 

 
ท่ีมา : http://news.sanook.com/region/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://news.sanook.com/
http://auto.sanook.com/4723/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
http://news.sanook.com/region/
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1. จากข่าวนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์แก๊สร่ัวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 
 ความไม่ปลอดภัยในกระบวนการท างานของโรงงานอุตสาหกรรม      
 
2. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับใครบ้าง 

1. สุขภาพของคนงานและของคนในชุมชนโดยรอบท่ีได้รับสารเคมี      
2. ภาพพจน์ขององค์กรท้ังบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น      
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราช มาบตาพุด จ.ระยอง และบริษัทอดิตยา    
เบอร์ล่า เคมีคอล โรงงานท่ีปล่อยให้เกิดสารเคมีรั่วไหล         
3. ประเทศไทยเพราะนักลงทุนท่ีจะเข้ามาลงทุนถ้าระบบความปลอดภัยใน     

 
3. ให้นักเรียนน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว 

โรงงานและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
พอเพียง ดังนี้                   
1. ความพอประมาณ โรงงานควรพิจารณาถึงศักยภาพของเคร่ืองจักรและก าลังคน 
ในการผลิตสารเคมีว่าเพียงพอหรือไม่ในการด าเนินการผลิตให้ปลอดภัย ท้ังนี้ส านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลโรงงานก็ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบ
และควบคุมอย่างเข้มงวด             
2. ความมีเหตุผล การด าเนินการผลิตสารเคมีนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน 
ในชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นโรงงานควรมองเห็นสุขภาพของคนในชุมชนเป็นเรื่องส าคัญ 
ควรมีกระบวนการขั้นตอนผลิตที่ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล       
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คนงานและคนในชุมชนควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติตน 
เมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหลเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องเพราะ
สารเคมีแต่ละประเภทมีวิธีการแก้ไขเมื่อได้รับสารพิษต่างกัน       
 ดังนั้นเงื่อนไขความรู้ท่ีส าคัญคือ การให้ความรู้เร่ืองสารเคมีและการป้องกันแก้ไข
เมื่อเกิดภัยจามสารเคมีรั่วไหลโดยโรงงานหรือส านักงานสาธารณสุข หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเงื่อนไขคุณธรรมร่วมกัน นั่นคือ ความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนและโรงงานท่ีอยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรร่วมกัน     
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แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเอง

ด้านจิตใจ

แนวปฎิบัติ
ตน

มองโลกใน
แง่ดีไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 
มีจิตใจที่
เอ้ือเฟ้ือ มี

ความอดทน 
และซ่ือสัตย์

สุจริต

ด้านสังคม

แนวปฎิบัติ
ตน

มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับ 

บุคคลรอบ
ข้าง เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น

ด้าน
เทคโนโลยี

แนวปฎิบัติ
ตน

ใช้
เทคโนโลยี

อย่าง
เหมาะสม

และเพ่ือการ
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์

ด้าน
เศรษฐกิจ

แนวปฎิบัติ
ตน

วางแผนการ  
ใช้จ่าย 

ประหยัด  
และมีเงิน

ออม

พ่ึงตนเอง

แนวปฎิบัติ
ตน

น าศักยภาพ
ในตัวออกมา
ใช้ให้มาก

ที่สุด

สร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตัว

แนวปฎิบัติ
ตน

ใช้หลัก
เหตุผลใน
การด าเนิน
ชีวิต ไม่ลุ่ม
หลงไปตาม
กระแสนิยม

 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายท่ี 2 
เรื่อง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาในระดับต่าง ๆ 

 
 
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองลงในกรอบ

ด้านล่าง  (2 คะแนน) 
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2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างกลุ่มชุมชนท่ีใช้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน 
 (2 คะแนน) 

ชุมชนบ้านจ ารุงหมู่ท่ี 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ใช้น้ ากับอาหารมื้ออร่อย   
2. เก็บขยะไปฝากท่ีธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อม 
3. โฮมสเตย์เพื่อการเรียนรู้ชีวิตตามวิถีของชุมชน 
4. สัจจะออมทรัพย์ พันธะสัญญาแห่งชุมชน 
5. พ่ึงพิงอิงกัน แบ่งปันเพ่ือนบ้าน มีการจัดตัง้ธนาคารปูแสม 
6. วิทยุชุมชน สื่อชุมชน เพ่ือชุมชน โดยชุมชน 

 
3. การน าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศส่งผลดีอย่างไรบ้าง 
  (2 คะแนน) 

ท าให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้แม้อยู่ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะคนในประเทศรู้จัก
การพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกินและใช้
อย่างเพียงพอไม่โลภ รู้จักออม ดังนั้นแม้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจประเทศจะ
ได้รับความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด            

 
4. ให้นักเรียนเขียนสรุปหลักการของระบบสหกรณ์มาพอสังเขป (2 คะแนน) 

1. สหกรณ์ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มรายได้ให้แก่   
สมาชิก                     
2. ไม่แสวงผลก าไรด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเป็นส าคัญ  การแสวง   
ผลก าไรเป็นเป้าหมายรอง                
3. สมาชิกเป็นเจ้าของสมาชิกต้องร่วมกันท างานในสหกรณ์  ในฐานะเจ้าของ   
4. มีความสมัครใจการเข้าเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ    
สมาชิกต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ             
5. ควบคุมสมาชิกด้วยหลักประชาธิปไตย            
6. มีผลประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ตามสัดส่วน       
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5. วิธีการของระบบสหกรณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 (2 คะแนน) 

คนในชุมชนรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือองค์การด้วยความสมัครใจ และด าเนินกิจการ 
ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นอิสระ  และมีวิธีการควบคุมซึ่งกันและกันตามแนวทาง
ประชาธิปไตย ซึ่งการรวมกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันของชุมชน
ตลอดจนความพร้อมและโอกาสในการจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ท าให้คน
ในชุมชนมีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างความสามัคคี และแม้ว่าไม่ได้รวมกันจัดตั้ง 
เป็นองค์กรการใช้หลักการของระบบสหกรณ์ในการท างานหรือปฏิสัมพันธ์กันจะท าให้
สมาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตอบถูกอีกแล้ว 
เยี่ยมมากเลย 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 
 
    แบบทดสอบก่อนเรียน      แบบทดสอบหลังเรียน 
 

     1. ข          1. ง 
     2. ง          2. ง 
     3. ข          3. ง 
     4. ง          4. ก 
     5. ก          5. ค 
     6. ง          6. ง 
     7. ง          7. ง 
     8. ก          8. ค 
     9. ค          9. ข 
     10. ง              10. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เก่งมากครับ
ตอบถูกทกุข้อ
เลย 
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กระดาษค าตอบ 
 
 
 ชื่อ-สกุล              ชั้น ม.  /  เลขที่   
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     

10     10     
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แบบบันทึกสรุปผลการเรียน 
 
 

ประเมินผล แบบทดสอบก่อน
เรียน 

แบบทดสอบหลัง
เรียน 

การพัฒนา 

คะแนนเต็ม 10 10  
คะแนนที่ได ้    

 
 

ประเมินผล แบบฝึกหัด 
ท้ายบทที่ 1 

แบบฝึกหัด 
ท้ายบทที่ 2 

รวมคะแนน 

คะแนนเต็ม 10 10 20 
คะแนนที่ได ้    

 
 
 


