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ก

ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและวิเคราะห์
เรื่องการพัฒนาชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชม
ชนที่พอเพียง รวมทั้งตัวอย่างของชุมชนพอ
เพยงทีประสบความส าเร็จและตัวอย่างของ
ชมชนพอเพียงดา้นพลังงาน



ข

เพ่ือผู้เรียนสามารถบอกแนวทางใน
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน



ค

1. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มจากที่ใด
ก. ครอบครัว
ข. ชุมชน
ค. ตนเอง
ง. ประเทศ



ค

2. ข้อใดไม่ใช่การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ยอมอดอาหารกลางวัน เพื่อเก็บออมเงินไปซ้ือของที่อยากได้ 
ข. เปรียบเทียบสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ราคาต่างกัน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อของที่    

ตรงตามความต้องการ และมีราคาสมเหตุสมผล 
ค. ซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย ไม่ซื้อสินค้าหนีภาษีแม้สินค้าเหล่านั้นจะมีราคาถูกกว่า
ง. ถูกทุกข้อ



ค

3. ข้อใดสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากทีสุด
ก. ไม่กู้หนี้ยืมสิน
ข. ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
ค. ไม่พึ่งพาผู้อื่นเลยแม้ในยามจ าเป็น
ง. ถูกทุกข้อ



ค

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. หลักแห่งการตัดสินใจ 3 หลักการ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ข. คุณสมบัติพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม
ค. ความสมดุล และยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ 

การเกษตร
ง. ความสมดุล และยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคม



ค

5. ใครต่อไปนี้ตัดสินใจโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ก่อนซื้อสินค้าราคาแพง เจนจะศึกษาข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบ

เสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ข. พิมตั้งใจจะสมัครคอร์สฟิตเนสราคาสูงเพื่อหวังว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรง แม้ว่า

อาจจะท าให้พิมมีเงินไม่พอช าระค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นในเดือนนั้น
ค. โจตัดสินใจลงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะอยากน าความรู้มาพัฒนาตนเอง ทั้งๆ 

ที่รู้ว่าอาจจะติดเอฟ และอาจท าให้เรียนไม่จบตามก าหนด
ง. ถูกทุกข้อ 



ความหมาย ความส าคัญการบริหารจัดการชุมชน

ความหมายของชุมชน  
ชุมชน หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่

อ้างอิงได้ และกลุ่มคนนี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการท ากิจกรรม เรียนรูป
ติดต่อ สื่อสาร ร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน 
มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจ าถิ่น มีจิตวิญญาณ และความผูกพันอยู่
กับพื้นที่แห่งนั้น อยู่ภายใตก้ารปกครองเดียวกัน
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ความหมาย ความส าคัญการบริหารจัดการชุมชน

โครงสรางของชุมชน ประกอบดวย 3 สวนคือ
1. กลุมคน หมายถึง การที่คน 2 คนหรือมากกวานั้นเขามาติดตอเกี่ยวของกัน และมีปฏิสัมพันธ

ตอกันทางสังคมในชั่วเวลาหนึ่งดวย ความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
2. สถาบันทางสังคม เมื่อคนมาอยูรวมกันเปนกลมุแลว และมีวิวัฒนาการไปถึงขั้นตั้งองคกรทาง

สังคมแลว ก็จะมีการก าหนดแบบแผนของการปฏิบัติตอกันของสมาชิกในกลมุเพื่อสามารถด าเนินการ
ตามภารกิจ 
3. สถานภาพและบทบาทสถานภาพ หมายถึง ต าแหนงทางสังคมของคนในกลุมหรือสังคมบทบาท

หมายถึง พฤติกรรมท่ีคนในสังคมตองท าตามสถานภาพในกลมุหรือสังคม
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ความหมาย ความส าคัญการบริหารจัดการชุมชน

ชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักพอเพียง

เงื่อนไขความรู้
- มีการศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชน

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีการช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือของคนในชุมชน

พอประมาน

ในการบรหิาร

จดัการชมุชน

มภีมูคิุม้กนั

ส่งเสริมอาชพี

ในชมุชน

มเีหตผุลใน

เลอืกประกอบ

อาชพีที่

เหมาะสมชมุชน

ด้านสังคม
- ได้พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง

ด้านวัตถุ
- มีการประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้

ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ด้านวัฒนธรรม
- มีการแลกเปลี่ยนเรียน
ด้วยกัน
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การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคดิการบรหิารจดัการตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชนมคีวามส าคญั สบื 

เนื่องมาจากปจัจยัภายนอกประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคดิของนกัเศรษฐศาสตรท์นุ 

นิยมและระบบเศรษฐกจิโลกของประเทศทางตะวนัตก เช่น สหรฐัอเมรกิา ทีเ่นน้ระบบเศรษฐกิจ

แบบ ทนุนิยม เสรนีิยม หรอืบริโภคนิยม ทีใ่หค้วามส าคญักบัวตัถ ุเงนิตรา ประสทิธิภาพ ก าไร 

ความ รวดเร็ว การต่อสูแ้ขง่ขนั ผลประโยชนสู์งสุด รวมท ัง้เนน้ความเจรญิกา้วหนา้ การขยาย

ตลาด และ การขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยใชข้อ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพิ่มมาก

ขึ้น ๆ แนวคิด ดงักลา่วนี้ไดเ้ขา้มามอีทิธิพลต่อแนวคิด แนวทางการพฒันา และแนวทางการ

บรหิารจดัการ ภายในประเทศและในชมุชนของไทยทีผ่่านมา
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1. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มจากที่ใด
ก. ครอบครัว
ข. ชุมชน
ค. ตนเอง
ง. ประเทศ

แบบทดสอบหลังเรียน 6



2. ข้อใดไม่ใช่การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ยอมอดอาหารกลางวัน เพื่อเก็บออมเงินไปซ้ือของที่อยากได้ 
ข. เปรียบเทียบสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ราคาต่างกัน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อของที่    

ตรงตามความต้องการ และมีราคาสมเหตุสมผล 
ค. ซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย ไม่ซื้อสินค้าหนีภาษีแม้สินค้าเหล่านั้นจะมีราคาถูกกว่า
ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบหลังเรียน 7



3. ข้อใดสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากทีสุด
ก. ไม่กู้หนี้ยืมสิน
ข. ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
ค. ไม่พึ่งพาผู้อื่นเลยแม้ในยามจ าเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบหลังเรียน
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4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. หลักแห่งการตัดสินใจ 3 หลักการ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ข. คุณสมบัติพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม
ค. ความสมดุล และยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ 

การเกษตร
ง. ความสมดุล และยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคม
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5. ใครต่อไปนี้ตัดสินใจโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ก่อนซื้อสินค้าราคาแพง เจนจะศึกษาข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบ

เสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ข. พิมตั้งใจจะสมัครคอร์สฟิตเนสราคาสูงเพื่อหวังว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรง แม้ว่า

อาจจะท าให้พิมมีเงินไม่พอช าระค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นในเดือนนั้น
ค. โจตัดสินใจลงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะอยากน าความรู้มาพัฒนาตนเอง ทั้งๆ 

ที่รู้ว่าอาจจะติดเอฟ และอาจท าให้เรียนไม่จบตามก าหนด
ง. ถูกทุกข้อ 

แบบทดสอบหลังเรียน 10



อ้างอิงเอกสาร

- หนังสือเรียนสาระทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 
(ทช21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ฉบับปรับปรุง 2554) หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- ทางเว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.th/padrew-
mediacenter/UserFiles/Pdf/morton/sara4/torchor21001.pdf
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ประวัติผู้จัดท า

นายพรทวี   เกตบุตตา
ครู  ช านาญการ
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ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mee_pddOmy0

เศรษฐกจิพอเพยีง
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ที่มา :: https://www.youtube.com/watch?v=uZm3ZxPdV2M

เศรษฐกิจพอเพียง..
คือทางรอดของเกษตรกรไทย
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ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ruqQVblgUQs

ความเป็นมา และความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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