
 

 
 

  

บทที่ 5 
เศรษฐศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

 
 เศรษฐศาสตร เปนองคความรูสาระที่ 3 ของกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
คุณธรรม ไดกําหนดความคิดรอบยอดที่เกี่ยวของกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมวิทยา 
และสิ่งแวดลอมศึกษา ที่มุงใหมีความเขาใจวามนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพื่อ
ตอบสนองความตองการและความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูอยางไร ทั้งน้ีเพราะมนุษยมี
ความตองการและความจําเปนที่ไมจํากัดในขณะที่ตองดํารงชีวิตอยูในสังคมทามกลาง
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 
 
5.1 แนวคิดสําคัญ 

การเรียนรูเศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
ทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจการดํารงชีวิตและการศึกษาวิธีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดเพื่อบําบัดหรือตอบสอนงความตองการใหเกิดประโยชนและใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การเรียนรูเศรษฐศาสตรมาตรฐานการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีแนวคิดสําคัญดังน้ี 

1. การศึกษาหลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตนความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและ
ภูมิศาสตรหนวยเศรษฐกิจการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดและการใชเทคโนโลยี 
เพื่อการผลิน การบริหาร การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจายโดยคํานึงถึง
ประโยชน ปญหาทางเศรษฐกิจและประโยชนที่บุคคลและสังคมจะไดรับอยางมีคุณธรรม 

2. การศึกษาวิเคราะหระบบเศรษฐกิจถึงขอดี ขอเสีย การกําหนดคาจางและราคา
ในระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ กระบวนการวิเคราะหเศรษฐกิจความสัมพันธของอุปสงค
และอุปทานที่มีกลไกราคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจการมีสวนรวมในการแกปญหาดวย
หลักการเศรษฐกิจ 
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3. การศึกษาในเรื่องแนวคิดดานการเงิน สถาบันการเงิน การคลังสาธารณะ 
งบประมาณแผนดินและหน้ีสาธารณะทั้งในหนวยเศรษฐกิจและหนวยรัฐบาลการจัด
สวัสดิการของรัฐตลอดจนหนาที่และบทบาทของประชาชนในดานภาษี 

4. ศึกษาเรื่องความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เห็นความสําคัญในเร่ืองการคาและ
การเงินระหวางประเทศทั้งดานการลงทุนทางตรง และทางออมในตลาดหลักทรัพย องคกร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยตระหนักถึงความจําเปนดานการแขงขัน 
การพึ่งพาการขัดแยงและการประสานประโยชนทางเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรมและรูเทาทัน 

5. ศึกษาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในทุกดาน โดยมีขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาบทบาทปจจัยเศรษฐกิจสังคม การเมือง
การปกครอง ซ่ึงมีผลทําใหมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศในแต
ละชวงเวลาที่กําหนด เปนไปอยางมีระบบตลอดจนมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางตอเน่ือง 
 
5.2 มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 

เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร สําหรับผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ชวงช้ัน 3) กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได
กําหนดมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 ไวดังน้ี 

มาตรฐาน ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการ
บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมทั้งเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 3 
3.1.1 เขาใจปจจัยการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิต โดย

คํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับอยางคุมคา และมีคุณธรรม 
3.1.2 รูความหมาย และความแตกตางและวิธีการนําทรัพยากรทาง

เศรษฐศาสตรมาใชในการผลิตสินคา และบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 สามารถตัดสินใจเลือกในฐานะผูบริโภค โดยพิจารณาจาก

ประโยชนที่ไดรับอยางคุมคา 
3.1.4 เขาใจและสามารถดําเนินการระบบสหกรณ 
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3.1.5 เขาใจเกี่ยวกับระบบและวีการของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ความเปนมา ความหมาย และความสําคัญทางเศรษฐศาสตร 
2) หลักการและขั้นตอนการตัดสินใจ  
3) คุณธรรมที่เกี่ยวของ 
4) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
5) พฤติกรรมของผูบริโภค 
6) สิทธิ และคุมครองผูบริโภค 
7) แหลงขอมูลการคุมครองผ ู บริโภคและกฎหมายคุมครองผ ู บริโภค 
8) ความเปนมา หลักการ วิธีการของระบบสหกรณ 
9) ระบบสหกรณของประเทศไทย 
10) การดําเนินงานระบบสหกรณในโรงเรียนชุมชน  
11) ความเปนมา ความหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
12) ระบบและวิธีการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
13) แนวทางการประยุ กต ของระบบเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา ใช ใน

ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ส 3.2  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของ

ระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 

3.2.1 รูและเขาใจระบบเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจดําเนินการผลิต 
และการบริหาร 

3.2.2 เขาใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจการตลาด 
3.2.3 รูและเขาใจบทบาทหนาที่และระบบของธนาคารและสถาบัน

การเงิน 
3.2.4 เขาใจนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐที่ มีผลตอบุคคล 

ทองถิ่น กลุม บุคคล และประเทศชาติ 
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3.2.5 เขาใจความจําเปนที่บุคคลในภูมิตาง ๆ ของโลกตองพึงพาสินคา
และแลกเปลี่ยนบริการ 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ 
2) ระบบกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจการตลาด 
3) ธนาคาร และสถาบันการเงิน 
4) แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจฉบับปจจุบัน 
5) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
 

5.3 สาระการเรียนรู 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชันที่ 3 สามารถกําหนดสาระที่ 3 จําแนก

ตามระดับช้ันปไดดังนี้ 
 

5.3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 
ความหมายและความสําคัญรวมทั้งขอบขายและเปาหมายของเศรษฐศาสตร

เบื้องตน  ปจจัยในการตัดสินใจเลือกทรัพยากรเพื่อการผลิตในหนวยครอบครัวในเรื่อง ทุน 
ประโยชนที่จะไดรับ ความคุมคา และคุณธรรม  ความหมายและความแตกตางของ
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรในครัวเรือน  วิธีการนําทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรมาใชใน
การผลิตสินคาและการบริการในหนวยครัวเรือน  ความหมายและบทบาทหนาที่ของ
ผูบริโภค  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  ความเปนมา 
ความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันอยางมีดุลย
ภาพ  ความเปนมา หลักการ วิธีการของระบบสหกรณเขารวมในกิจกรรมสหกรณโรเรียน  
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีผลตอการตัดสินใจ ดําเนินการผลิตและการบริการ  
กลไกราคาอุปสงค อุปทาน ในระบบเศรษฐกิจการตลาด  ประเภทของสถาบันการเงิน  
นโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ อันจะไดมาซึ่งรายได ภาษี เงินกู เงินชวยเหลือและ
เงินบริจาคและรายจายที่สงผลตอบุคคล กลุมบุคคล  นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่น  ความจําเปนในการพึ่งพาและแลกเปลี่ยนสินคาในประเทศไทย 
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5.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ศึกษาเรื่องตอไปน้ีคือ 
ความหมายหมายของเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค  ปจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิตในหนวยธุรกิจในเร่ืองทุน วัตถุดิบ ผล ประโยชนที่
จะไดรับอยางคุมคา และมีคุณธรรม  ความหมาย และความแตกตางของทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตรในหนวยธุรกิจ  วิธีการทําทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรมาใชในการผลิตสินคา 
และการบริการในหนวยธุรกิจ  โครงการบริษัทจําลอง (Mini Company) ของนักเรียน  
พฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว  สิทธิและการคุมครองของตนเองและ
ครอบครัวและบุคคลอื่น  แหลงขอมูลและกฎหมายคุมครองผูบริโภค  ระบบและวิธีการของ
เศรษฐกิจพลเมืองและการประยุกตใชกับชีวิตประจําวันอยางมีดุลยภาพ  กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ระบบสหกรณของประเทศ กิจกรรม การดําเนินงานระบบ
สหกรณในโรงเรียน ชุมชน และประเทศ  การเขารวมในกิจกรรมสหกรณโรงเรียน  ระบบ
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย และโอเชียเนียที่มีผลตอการตัดสินใจ ดําเนินการผลิต และการ
บริการ  ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงค อุปทานระบบเศรษฐกิจการตลาด  การปรับราคา
ดุลยภาพ  บทบาท หนาที่และระบบของธนาคาร  การใชบริการระบบธนาคาร เชน การ
ฝากและถอนเงินประเภทตาง ๆ นโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐอันจะไดมาซึ่งรายได
และรายจายที่สงผลตอจัดหวัด  นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด  
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย 

 
5.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ศึกษาเรื่องตอไปน้ี คือ 
ตัวอยางลักษณะเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค  ปจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิตในหนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาลในดานทุน 
วัตถุดิบ ผลประโยชนที่จะไดรับอยางคุมคาและมีคุณธรรม  ความหมาย ความแตกตางของ
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรในหนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล  วิธีการนําทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการผลิตสินคา และบริการ  โครงการบริษัทจําลอง (Mini Company) 
ของนักเรียน และโรงเรียน  การดําเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมาย 
และคุณธรรมในฐานะผูบริโภค  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน  การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน  ระบบเศรษฐกิจของโลก
ที่มีผลตอการตัดสินใจดําเนินการผลิต และการบริการ  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ 



 

ภูมิภาคและโลก  กลไกราคา และการแทรกแซงราคาของรัฐบาล  บทบาทหนาที่ของ
สถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ  นโยบายกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันที่สงผลตอประเทศชาติ  ความจําเปนในการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก และผลจากความสัมพันธดังกลาว 

จากสาระเศรษฐศาสตรระดับชวงช้ันที่ 3  พอสรุปแนวหลักสําคัญเปนแผนภูมิได 
ดังน้ี 

 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
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การพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 

การธนาคาร 
เศรษฐศาสตร  

 ระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร  

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
 

แผนภูมิที่ 7  ความคิดรวบยอดสาระที่ 3  ชวงชั้นที่ 3 
 

5.4 คําศัพทที่เก่ียวของกับเศรษฐศาสตร 
 

5.4.1 คําวา เศรษฐศาสตร ในภาษาอังกฤษใชวา Economics ซ่ึงมาจากภาษา
กรีก Oikos (House) รวมกับ NEMEIN (to manage) ดังน้ันความหมายเดิมของ 
Economics หมายถึงศาสตรที่เกี่ยวกับการจัดการครอบครัว (ปรีดา  นาคเนาวทิม, 2541 : 
4) ตอมาความหมายของเศรษฐศาสตรไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเปนแขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร (Social Sciences) ทําใหความหมายมีมุมมองแตกตางกัน                 
ปรีดา  นาคนาวทิม (2541 : 4) ไดรวบรวมจากนักเศรษฐศาสตรตางประเทศมาดังน้ี 

เศรษฐศาสตร คือวิชาที่วาดวยการกระทําของมนุษยในการดํารงชีวิตธรรมดา 
ศึกษาวามนุษยหารายไดมาไดอยางไร และใชจายไปอยางไร 

เศรษฐศาสตร คือศาสตรที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใชปจจัยการผลิตอันมี
อยูอยางจํากัด เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่มีอยูมากมายนับไมถวน 
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เศรษฐศาสตร เปนศาสตรที่วาดวยวิธีการที่มนุษยและสังคมจะโดยมีการใชเงิน
หรือไมก็ตามเลือกใชทรัพยากรการผลิตที่มีจํากัด ซ่ึงอาจนําทรัพยากรนี้ไปใชอยางอื่นได
หลายอยางเพื่อผลิตสินคาตาง ๆ เปนเวลาตอเน่ืองกัน และจําหนายจายแจกสินคา 
เหลานั้นไปยังประชาชนทั่วไป และกลุมชนในสังคมเพอการบริโภคทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาถึงการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนหรือนํามาประกอบกัน ผลิตเปนสินคาดวยความประหยัด เพ่ือจําแนกแจกจาย
ไปบําบัดความตองการของมนุษยในสังคม 

สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1,106)  ไดให
ความหมายของเศรษฐศาสตรไววา เศรษฐศาสตร คือวิชาวาดวยการผลิต การจําหนาย
จายแจก และการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือเศรษฐศาสตรจุลภาค 
ไดแก เศรษฐศาสตรภาคที่ศึกษาปญหาเศรษฐกิจสวนเอกชนหรือปญหาการหาตลาด
เบื้องตน และเศรษฐศาสตรมหภาค ไดแก เศรษฐศาสตรที่ศึกษาปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสวนรวม เชน ปญหาเรื่องรายไดของประชาชาติ การออมทรัพยของประชากร 
ปญหาการลงทุน 

ในปจจุบัน ความหมายของคําวา เศรษฐศาสตร หมายถึงวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรม
ของมนุษยในการดําเนินธุรกิจเพื่อดํารงชีวิต โดยศึกษาเปนหนวยยอยหรือสวนรวมของ
สังคมวาหารายไดและใชจายไปอยางไร เลือกกาหนทางที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีอยูอยาง
จากัด เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่มีอยู เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยและ
สังคมเลือกใชวีการในการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาผลิตสินคาและบริการเพื่อ
บําบัดความตองการและหาหนทางที่จะจําแนกแจกจายสินคาและบริการไปใหประชาชน
ทั่วไป (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 145) 

ํ

ประโยชนที่ไดจากวิชาเศรษฐศาสตร 
เศรษฐศาสตรนับวาเปนวิชาที่มีความสําคัญแกผูเรียน ทั้งทางตรงและทางออม 

เพราะเปนวิชาที่ศึกษาถึงวิธีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดม้ือขายแลกเปลี่ยน หรือ
นํามาประกอบกันแลวผลิตสินคาดวยความประหยัดเพื่อจําแนกแจกจายไปบําบัดความ
ตองการของทุกคนในสังคม เปฯความรูที่แทรกอยูในชีวิตประจําวันของทุกคน ไมวาจะใน
ฐานะผูบริโภคใชสอยสิ่งของ ในฐานะผูผลิต หรือผูดําเนินธุรกิจก็ตาม เม่ือทุกคนตอง
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ทํางานเพื่อหารายได ตองดื่ม กิน ใชสอยส่ิงของแลว ยอมมีบทบาทอยูในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศดวยกันทั้งส้ิน (ปรีดา  นาคเนาวทิม, 2541 : 17) 

เศรษฐศาสตร หมายถึง วิชาวาดวย การผลิตการจําหนายจายแจก และการบริโภค
ใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตรจุลภาค ไดแก เศรษฐศาสตรที่
ศึกษาปญหาเศรษฐกิจสวนเอกชน หรือปญหาการหาตลาด เปนตน และเศรษฐศาสตรมห
ภาค ไดแก เศรษฐศาสตรที่ศึกษาปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสวนรวม เชนปญหา
เร่ืองรายไดของประชาชาติ การออมทรัพยของประชากร ปญหาการลงทุน (1106) 

เศรษฐกิจ  หมายถึงงานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภค
ใชสอยส่ิงตาง ๆ ของชุมชน (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1,106)

 
5.4.2 ดุลยภาพ 
คําวา ดุลยภาพ (EQUILIBIUM) หมายถึง สถานการณที่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจอยู

ในสภาพคงที่ไมเปลี่ยนแปลงจนกวาจะมีสถานการณภายนอกมากระทบ เชน ราคาดุลย
ภาพ (Equilibrium Price) เปนสภาพที่อุปสงคและอุปทานของสินคาชนิดหนึ่งเทากันพอดี 
ซ่ึงราคาของสินคานั้นจะคงที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนตน ภาวะเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่งจะ
มีแรงดันทําใหเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะดุลยภาพ และเม่ืออยูในดุลยภาพแลวจะไม
เปลี่ยนแปลงตอไปอีก เวนแตปจจัยหรือสิ่งแวดลอมอื่นจะผันแปรไป ดังเชนกรณีของกฎ
ของอุปสงคและอุปทาน (Law of supply and Demand) ถาในขณะหนึ่งราคาสินคาสูงกวา
ราคาดุลยภาพทําใหอุปสงคนอยกวาอุปทาน ราคาสินคานั้นจะลดลงจนกระทั่งอุปสงค
เทากับอุปทาน เปนตน โดยทั่ว ๆ ไปภาวะเศรษฐกิจท่ีแทจริง มักไมอยูในดุลยภาพ เปน
แตเพียงว่ิงไลตามจุดดุลยภาพที่ผันแปรอยูเสมอ เปรียบเสมือนสุนัขว่ิงไลกระตาย เม่ือว่ิง
ไปถึงจุดที่กระตายอยูเดิมก็ปรากฏวา กระตายว่ิงไปที่อื่นแลว ในภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
จริง ๆ ในขณะใดขณะหนึ่งก็มักจะไมใชราคาดุลยภาพ เพราะในขณะที่มีแรงดันทําใหราคา
เขาสูดุลยภาพนั้น อุปสงคและอุปทานมักจะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหจุดดุลยภาพผันแปรอยู
เสมอ ราคาที่ ซ้ือกันจริง ๆ จึงมักจะตองเปลี่ยนแปลงไลตามราคาดุลยภาพอยูเสมอ    
(ปรีดา  นาคเนาวทิม, 2541 : 39)  
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5.4.3 ระบบเศรษฐกิจ ปรีดา  นาคเนาวทิม (2541: 44) ไดใหความหมายไววา 
“ระบบเศรษฐกิจ (Economic System)” หมายถึง กลุมชนที่รวมกันเปนกลุมสถาบันทาง
เศรษฐกิจ (Economic Institution) ที่มีแนวปฏิบัติคลาย ๆ กันมาประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (Economic Activities) เพ่ือบําบัดความตองการของผูโภค แนวปฏิบัติที่คลาย ๆ 
กันน้ีจะเปนกฎเกณฑและนโยบายที่หนวยเศรษฐกิจในสังคมนั้นยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
เน่ืองจากทรัพยากรของประเทศมีอยูอยางจํากัด แตความตองการสินคาและการบริการ
ของประชากรมีอยูมากมายไมจํากัดทรัพยากรที่ประเทศตาง ๆ มีอยู จึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทุกอยางของประชากรได  

ระบบเศรษฐกิจทําหนาที่แกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ 
14) จะผลิตสินคาหรือบริการอะไรบาง 
15) ควรจะผลิตสินคาแตละชนิดเปนจํานวนเทาใด 
16) ในการผลิตสินคาหรือบริการเหลาน้ัน ควรจะใชวิธีการผลิตอยางไรจึงจะมี

ประสิทธิภาพที่ดีสุด และกอใหเกิดผลดีแกหนวยเศรษฐกิจทุกหนวยทีเกี่ยวของ 
17) จะจําหนายจายแจกสินคาและบริการที่ผลิตไดไปยังบุคคลกลุมใดจึงจะไดรับ

ประโยชนอยางคุมคา 
หากสถาบันทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจใดสามารถแกไขปญหาพื้นฐาน 3 

ประการ ดังกลาวไดเปนผลดี ประเทศก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดให
ตอบสนองความตองการของประชากรที่มีอยูไมจํากัดไดอยางทั่วถึง ชวยใหประชากรอยูดี
กินดีและประเทศชาติพัฒนาไปสูเปาหมายที่วางไว ระบบเศรษฐกิจที่ประเทศตาง ๆ 
นํามาใชแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมักมีรูปแบบแตกตางกันมากบางนอยบางตาม
ความเหมาะสมกับสภาพการปกครอง จารีตประเพณีและวัฒนธรรมในประเทศของตน บาง
ประเทศจึงอยูในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และบางประเทศก็อยูในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 146) ไดกําหนดความหมายของระบบ
เศรษฐกิจที่มีปฏิบัติคลายคลึงกัน ระบบเศรษฐกิจแบบจะเปนผูดําเนินการในทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดในสังคมหนึ่งสังคมใด เชน กําหนดวาตองผลิตอะไร จํานวนเทาใด จะจําหนายจาย
แจกใครอยางไร ถึงจะทําใหสินคาและบริการนั้น ๆ ถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมทาง
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สังคม ประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศนั้น แตโดยทั่วไประบบเศรษฐกิจ 
จําแนก 4 ระบบ คือ  

1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) 
3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต (Communism) 
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Missed economy) 
 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บางครั้งเ รียกวา ระบบเศรษฐกิจแบบ (Free 

enterprise) หรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economic) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจ
ที่เอกชนมีกรรมสิทธในทรัพยสิน มีเสรีภาพในการตัดสินใจวาผลิตอะไร ผลิตอยางไร จะ
ผลิตเพ่ือใคร และมีสิทธิ์ในสินคาและบริการที่ผลิตน้ัน เปนระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสและ
ใหเสรีภาพแกเอกชน ทั้งผูผลิตและผูบริโภค ในการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจใหแก
ตนเองใหมากที่สุด ทุกคนมีฐานะเทาเทียมกันในกากรประกอบอาชีพและหารายได ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีลักษณะที่สําคัญสรุปได ดังน้ี 

1. เอกชนทุกคนมีสิทธิ์เปนเจาของทรัพยสินตามกฎหมาย 
2. การดําเนินการผลิตเปนไปในรูปของเอกชน 
3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปโดยผานกลไกของราคา 
4. มีระบบการแขงขัน 
จุดออนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ มนุษยทุกคนในสังคมมีทรัพยสินไม

เทากัน มีความรูความสามารถตาง ๆ กัน ทําใหการกระจายรายไดแตกตางกัน บางครั้ง
นายทุนที่มีทรัพยสินมากจะเปนพวกที่ไดรับสวนแบงมากกวา มีความพยายามแสวงหา
ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจใหแกตนเองและพวกพองมาก เอาเปรียบผูบริโภคและผูขาย
แรงงานทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของรายไดมากขึ้น จนอาจทําใหระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมเสื่อมลงและไมสามารถนํามาใชในประเทศนั้นได 
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5.4.4 หนวยเศรษฐกิจ (Economic Units) 
หนวยเศรษฐกิจ เปนหนวยที่มีอยูแตละระบบเศรษฐกิจ ทําหนาที่ตาง ๆ เพื่อ

แกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจประกอบดวย 3 หนวย ดังน้ี 
- ครัวเรือน 
- หนวยธุรกิจ 
- องคกรรัฐบาล 
ครัวเรือน  เปนหนวยเศรษฐกิจที่อาจเปนบุคคลเดียวหรือหลายคนรวมกัน

ตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสมาชิกของครัวเรือนอาจเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต เปนแรงงาน และเปนผูประกอบการในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง โดยถา
สมาชิกของครัวเรือนเปนเจาของที่ดิน ก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาเชา ถาไปรับจาง
ทํางาน ก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาจาง ถามีการนําเงินไปใหกูไดรับผลตอนแทนใน
รูปของดอกเบี้ยและถาเปนผูประกอบการเองก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไร ซ่ึง
เปาหมายหลักของหนวยเศรษฐกิจทุกครัวเรือน คือ การแสวงหาความพอใจสูงสุด 

ธุรกิจ  เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่นําปจจัยการผลิตที่มีผลผลิตเปนสินคาและ
บริการตาง ๆ เพ่ือนําไปจําหนายใหกับผูบริโภค หนวยเศรษฐกิจระดับน้ีจะประกอบดวย 
ผูผลิต (Producer) และผูขาย (Sellers) ซ่ึงอาจทําหนาที่ทั้งผูผลิตและผูขายไปพรอมกันก็
ได โดยมีจุดหมายคือ การแสวงหากําไรสูงสุดจากการประกอบการที่ทําอยู 

องคกรรัฐบาล  เปนหนวยงานของรัฐ หรือสวนราชการที่จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินงาน
ของรัฐบาล มีหนาที่และความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ในระบบเศรษฐกิจ เชน การเปน
ผูเรียกเก็บภาษีจากครัวเรือนและธุรกิจ ใหความชวยเหลือตัดสินใจกรณีพิพาทของสมาชิก
ในสังคม (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 145) 

 
5.4.5 ความหมายของสหกรณ 
คําวา สหกรณ มาจากคําภาษาสันสกฤต คือ สห แปลวา รวมกัน และ กรณ 

แปลวา การกระทําเมื่อรวมคําเขาดวยกันแลว แปลวา การกระทํารวมกัน หรือการรวมมือ
กัน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 ไดใหความหมายของ
สหกรณไววา งานรวมมือกัน วิธีการอยางหนึ่งที่บุคคลพอใจ รวมมือกัน เพ่ือบํารุงความ
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เจริญทางเศรษฐกิจโดยแบงกําไรเสมอกัน และพระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช 2542 
(ธีระพล  อรุณะกสิกร และคณะ, 2542 : 10) ไดใหคําจํากัดความไววา “สหกรณ 
หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี” 

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปความหมายของสหกรณไดวา “สหกรณ คือ การที่คนมา
รวมกันเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน” โดยมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

1. เปนกลุมบุคคลซึ่งมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเดียวกัน 
2. ยึดหลักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
3. เปนการดําเนินกิจการโดยการลงทุนและการจัดการรวมกันโดยเฉลี่ย

ผลประโยชนใหแกสมาชิก ดวยความเปนธรรม 
 

หลักการสหกรณ 
หลักการสหกรณ คือ แนวทางสําหรับสหกรณที่เช่ือม่ันในอุดมการณสหกรณยึดถือ

เปนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ในสภาพปจจุบัน 
หลักการสหกรณที่เปนสากลสําหรับสหกรณทั่วไป มี 7 ประการ ดังน้ี 

1. การเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ และไมกีดกั้นการเขาเปนสมาชิก 
2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย และการดําเนินการเปนอิสระ 
3. การจํากัดอัตราเงินปนผลตามหุน (เพียงไมเกินอัตราดอกเบี้ย) 
4. การจัดสรรรายไดสุทธิ (กําไร) เพ่ือผลประโยชนสวนรวมและความเปนธรรมใน

หมูสมาชิก 
5. การสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ 
6. การรวมมือระหวางสหกรณทั้งปวง 
7. เอื้ออาทรตอชุมชน  

 
อุดมการณสหกรณ 
อุอมการณสหกรณ หมายถึง แนวความคิดที่เช่ือวาจะแกปญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคมใหมีความกินดีอยูดีและมีสันติสุข โดยชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันดัง
แผนภูมิตอไปน้ี 



 

อดทน 
ขยัน 
ประหยัด 
ซ่ือสัตย  
รับผิดชอบ 
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ปฏิบัติตามระเบียบและขอตกลง 
รวมทํางานจนสําเร็จ 
รวมรับผิดชอบและปรับปรุงงานของกลุม 
แกปญหาโดยใชเหตุผล 

การชวยตนเอง 

การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 

อุดมการณสหกรณ 

 
แผนภูมิที่ 8  อุดมการณสหกรณ 

 
การชวยเหลือตนเอง 

 “ตนเองจะตองแกไขปญหาความเดือนรอนของตนเองกอนเสมอ กอนที่จะใหคนอื่น
ชวยหรือกอนที่จะไปชวยเหลือผูอื่น 
 พฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญในการชวยตนเอง 

1. อดทน 
ความเขมแข็ง ความหนักแนนของจิตใจ สามารถยืนหยัดตอสูกับการ

กระทบกระทั่งของสภาพการณ และเหตุการณที่เกิดขึ้นได ไมแสดงอาการหวั่นไหว คงอยู
ในอาการสงบปกติ 

2. ขยัน 
ขยันขันแข็งในการเรียนและการทํางาน ไมเกียจคราน รูจักขวนขวายหาความรู 

และประสบการณใหตนเสมอ ไมปลอยเวลาใหหมดไปโดยเปลาประโยชน 
3. ประหยัด 
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อดออมใชจายในสิ่งที่ จําเปนตอการดํารงชีวิต ไมฟุงเฟอ สุรุยสุราย รู จัก
ประหยัด ทั้งเวลา คาใชจาย และแรงงาน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 170) 
 

5.4.6 เงิน  จินตนา  พรพิไลพรรณ (2548 ; 181, 183) ไดกลาวถึงความหมาย 
และหนาที่ของเงิน ดังน้ี 

เงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับกันโดยทั่วไปในการใชเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนหรือ
ชําระคาสินคาและบริการรวมทั้งเพื่อการชําระหนี้ในปจจุบันและอนาคต 

เม่ือสังคมมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทําใหทุกคนในสังคมเปลี่ยนสินคาและบริการ
ของตนเปนเงินเพ่ือนําไปแลกกับสินคาชนิดอื่น ๆ ที่ตนไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดไม
เพียงพอแตมีความตองการสินคานั้นมาบริโภค ทําใหเงินมีสิทธิเรียกรองเหนือสินคาและ
บริการอื่น ๆ มีลักษณะเปนสินทรัพยสภาพคลอง (liquidity) คือ งายในการเปลี่ยนเปน
สินทรัพยอยางอื่นไดตามที่ตองการ โดยไมสูญเสียมูลคา และคาของเงินเปนคาทาง
เศรษฐกิจ (economic value) มิไดอยูคุณสมบัติของสิ่งที่ใชเปนเงิน (จินตนา  พรพิไล
พรรณ, 2548 : 181) 

 
หนาที่ของเงิน (Function of Money) 
หนาที่ของเงินมี 4 ประการคือ 
1. เปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) กลาวคือ เงินจะทํา

หนาที่อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ หากบุคคลตองการสินคา 
หรือบริการใด ก็ไมตองไปแสวงหาบุคคลที่มีความตองการตรงกันมาแลกเปลี่ยนเหมือนใน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ (barter system) แตสามารถนําเงินไปซื้อสินคาหรือ
บริการนั้นไดโดยตรง 

2. เปนมาตรฐานในการวัดคา (standard of value) หรือเปนหนวยในการวัดคา 
(unit of account) กลาวคือเราใชเงินเปนหนวยกลางในการวัดมูลคาสินคาหรือบริการ
(common unit) โดยการเทียบคาของสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในหนวยของเงินหรือราคาสินคา
หรือบริการ ทําใหสามารถทราบราคาสินคาหรือบริการทุกชนิดและยังสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได เชน เส้ือราคาตัวละ 100 บาท กางเกงราคาตัวละ 200 บาท กางเกงมี
ราคาแพงกวาเสื้อ 2 เทา เปนตน 
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3. เปนเคร่ืองสะมูลคา (store of value) กลาวคือ จากคุณสมบัติของเงินที่มีความ
คงทนถาวร ไมเส่ือมสภาพไดงาย ทําใหเราสามารถเก็บสะสมเงินไวไดดีกวาสิ่งของ
บางอยาง เปนการพักอํานาจซื้อในปจจุบันออกไปเปนในอนาคตในรูปของเงินออม 
เน่ืองจากสิ่งของบางอยางที่เส่ือมสภาพและเสียหายงาย เชน ผลผลิตทางการเกษตร 
ผูผลิตไมสามารถเก็บสินคาดังกลาวไวไดนาน ดังน้ันจึงจําเปนตองรีบขายเพื่อแลกเปลี่ยน
เปนเงินมาเก็บไวแทน ในขณะเดียวกันก็สามารถนําเงินท่ีเก็บสะสมไวดังกลาวไปซื้อส่ิงของ
ในอนาคตเมื่อมีความตองการ เปนตน 

4. เปนมาตรฐานการชําระหนี้ในอนาคต (standard of deferred payment) 
กลาวคือ เราสามารถใชเงินชําระหนี้คาสิ่งของ (ที่ขอยืมจากผูอื่นมาใชกอน) ในอนาคตแทน
การชําระดวยสิงของชนิดเดียวกันไดโดยการเทียบคาสิ่งของดังกลาวออกกมาเปนเงิน 
(จินตนา  พรพิไลพรรณ, 2548 : 181) 
 

5.4.7 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) หมายถึง การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ
และสังคมไปในทางที่ดีข้ึน กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรมมากขึ้น มีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น ปญหาความยากจนลดลง 
ประชากรรูหนังสือและมีสุขภาพดีข้ึน (จินตนา  พรพิไลพรรณ, 2548 : 297) 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
หนวยงานที่ทําหนาที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย คือ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือที่เรียกกันวา 
สภาพัฒน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจในครั้งแรกเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารโลกสง
คณะผูเช่ียวชาญมาทําการศึกษา สํารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2500 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2501 แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เกิดขึ้นน้ีเรียกวา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 หลักจากนั้นก็มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับตอ ๆ มา แตละฉบับใชพัฒนาประเทศเปนระยะเวลา 5 ป จนถึง
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ในปจจุบันเขาสูการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) แผนพัฒนาฯแตละฉบับมี
หลักการนโยบาย หรือจุดเนนตางกัน ดังน้ี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 2 เนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะถนน ไฟฟา ประปา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาสังคมควบคู
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เนนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแกป๗ญหาความยากจน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ สราง
วินัยทางเศรษฐกิจการเงิน การเรงระดมเงินออม กําหนดแผนสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ชนบทพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก การแกปญหาความยากจน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เนนการขายตัวทางเศรษฐกิจควบคูกับการรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน  เ พ่ิมบทบาทองคกรประชาชนในทองถิ่ น  เพื่ อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเนนแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เนนการพัฒนาแบบยั่งยืนดวยการรักษาระดับคาม
เจริญเติบโตที่เหมาะสม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดใหมีความ
เทาเทียมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมเปนพิษ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เนนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการพัฒนาคน
เปนศูนยกลาง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนนการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนว
ปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ

วันที่ 5 ธันวาคม 2540 ที่จริงทรงพระราชดํารัสทํานองนี้เปนเวลานานถึง 27 ปแลว แตไม
คอยมีใครไดยิน ตอเม่ือวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540 จึงไดยินกันมากขึ้น 

เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดแปลวาไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขายสงออก ไมผลิตเพ่ือ
คนอื่น ไมทําเศรษฐกิจมหภาค  

ประเทศเนเธอรแลนด เดนมารก สวิตเซอรแลนด เปนตัวอยางของประเทศที่
เคยยากลําบางและเสียสมดุลตอเม่ือพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจจึงกลับเขมแข็ง ไดสมดุล 
และเติบโตไปไดดวยดี 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง พอเพียงในอยางนอย 7 ประการ ดวยกันคือ 
1) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
2) จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเออาทรคนอื่นได คนที่ไมพอจะรักคนอื่นไมเปน 

และทําลายมาก 
3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํา

มาหากินได เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซ่ึงไดทั้งอาหารไดทั้งสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน 
4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกนเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 
5) ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวไดอยาง

ตอเน่ือง 
6) อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิตของกลุมที่

สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ดังน้ันเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและเติบโตขึ้นจาก
ฐานทางวัฒนธรรม จึงจะม่ันคง เชน เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะที่ไมกระทบกระเทือน
จากฟองสบูแตก ไมมีคนตกงาน เพราะอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เอื้อตออาชีพการทําสวนผลไม ทําการประมง และการทองเที่ยว 

7) มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยว
ตกงานไมมีกินไมมีใชถาเปนแบบนั้นประสาทมนุษยคงทนไมไหวตอความผันผวนที่เร็ว
เกิน จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆาตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่ม่ันคง
จึงทําใหสุขภาพจิตดี 
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เม่ือทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเปนปกติ และยั่งยืน 
ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออื่น ๆ เชน  

- เศรษฐกิจพื้นฐาน 
- เศรษฐกิจสมดุล 
- เศรษฐกิจบูรณาการ 
- เศรษฐกิจศีลธรรม 
และน่ีแหละคือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะ

เช่ือมโยงทุกเรื่องเขามาดวยกันทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ที่จริงคํา
วาเศรษฐกิจ เปนคําที่มีความหมายที่ดีที่หมายถึงความเจริญที่เช่ือมโยงกายใจ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน แตไมมีการนําเอาคําวาเศรษฐกิจไปใชในลักษณะ
แบบแยกสวน ที่หมายถึงการแสวงหาเงินเทานั้น เม่ือแยกสวนก็ทําลายสวนอื่น ๆ จนเสีย
สมดุลและวิกฤติ 

 
ทฤษฎีใหม 3 ชั้น ในเศรษฐกิจพอเพียง 
ในหนังสือ พระราชดํารัส ที่บริษัทบางจากปโตรเลียมพิมพแจก ไดเรียบเรียงสิ่งที่

เรียกวา ทฤษฎีใหมของพระเจาอยูหัวเปน 3 ขั้น ซ่ึงขอขายความดังตอไปน้ี 
ทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ผลิตอาหารบริโภคเอง เหลือขาย ทําใหมีกินอิ่ม ไมติดหนี้ 

มีเงินออม 
ทฤษฎีใหมข้ันที่ 2 รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม แปรรูป
อาหาร ทําธุรกิจ ปมนํ้ามัน ขายอาหาร ขายสมุนไพร ต้ัง
ศูนยการแพทยแผนไทย จัดการทองเที่ยว ชุมชน มีกองทุน
ชุมชนหรือธนาคารหมูบาน 

ทฤษฎีใหมข้ันที่ 3 เช่ือมโยงกับบริษัททําธุรกิจขนาดใหญ รวมทั้งการสงออก 
ตัวอยาง 1 นายแพทยอภิสิทธิ์  ธํารงวรางกูร แหงโรงพยาบาลอุบล

รัตน จังหวัดขอนแกน สงเสริมชาวบานใน 41 หมูบาน ทํา
เกษตรผสมผสานมา 4 ป ปรากฏวาชาวบานมีอาหารกิน
เหลือเฟอ  หยุดหนี้ มี เ งินออม  สุขภาพดี  มีผู นํ าตาม
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ธรรมชาติเกิดขึ้นเกือบ 100 คน มีตนไมเพ่ิมข้ึน 200,000 
ตน (ถาคิดตนละ 10,000 บาท เปนมูลคาเพิ่ม 2,000 ลาน
บาท )  นับ เปนการ เพิ่ มทุนทุกทาง  รวมทั้ งทุนทาง
สิ่งแวดลอมดวย 

ตัวอยางที่ 2 คุณอัมพร  ดวงปาน กับครูชบ  ยอดแกว สงเสริมชาวบาน
รวมตัวกันต้ังกลุมสัจจะออมทรัพยสําหรับใหสมาชิกกูไปทํา
อาชีพ และเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชน เฉพาะเครือขายที่
สงขลามีกวา 250 กองทุน สมาชิกประมาณ 60,000 คน มี
เงินหมุนเวียนกวา 371 ลานบาท เฉพาะกองทุนที่ตําบล
คลองเปยะ อําเภอจะนะ แหงเดียวมีเงินกวา 52 ลานบาท 
และเพิ่มข้ึนประมาณ 1 ลานบาทตอเดือนถาเขาใจจะทราบ
วาชนบทมีอนาคตมาก ถาทําใหทั้ง 7,000 ตําบลหายจน 
จะสงผลใหเศรษฐกิจขางบนเขมแข็ง เพราะชาวบานมี
อํานาจซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจมหภาคที่ ต้ังอยูบนความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐานจะมีความมั่นคง 

 
การสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
การสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถดําเนินการได ดังน้ี 
1) นโยบายและกระแสสังคม  รัฐบาลทําความเขาใจและทําใหเปนเจตจํานงทาง 

การเมือง เปนแนวทางนากรปฏิรูปการเมือง 
2) ควรมีการตรวจศักยภาพชุมชน วาชุมชนไหนเขมแข็งอยูแลวบาง ในเร่ือง

อะไร จะไดสนับสนุนไดถูก และสงเสริมใหชุมชนอื่นมาเรียนรูเพ่ือขยายตัว 
3) ศูนยบริการวิชาการชุมชนเบ็ดเสร็จ (One – stop – service)  
4) บริษัทเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ใหโยงไดไกลมากขึ้น 
5) กฎหมาย ออกกฎหมายสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
6) กองทุน เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
7) ปรับวิธีการงบประมาณ ของหนวยงานราชการตาง ๆ ใหเอาชุมชนเปนตัวต้ัง 
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8) สื่อเพื่อสังคม สื่อเร่ืองชุมชน และโดยใชชุมชนใชเพ่ือสื่อเร่ืองของชุมชน และ
จัดใหมีวิทยุชุมชน 

9) การวิจัยเพื่อชุมชน ทั้ง 8 เร่ืองขางบนลวนตองการการวิจัย การวิจัยจะสราง
ความรูใหความจริง การใชความจริงทําใหสําเร็จ ฉะน้ันรัฐบาลหรือเอกชนควรสนับสนุน
งบประมาณวิจัยใหมากขึ้นแตตองการมีการจัดการการวิจัยที่ดีสวนใหญขณะน้ียังจัดการไม
ดี (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 160 – 162) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


