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ชื่อเรื่อง          การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย นายอักขราทร อ่อนยอ 
หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ปีท่ีท าวิจัย  2563 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ 
พอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (2) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (3) เพ่ือทดลองใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ  
(4) ประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัด
ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 แผน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 40 ข้อที่มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.63 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ ระหว่าง 0.31 – 0.92 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.901 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 

 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรมีภาพปรกอบ
สีสันสวยงาม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ มีการวัดผล
ประเมินผลหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ประกอบด้วย ( ค าน า วัตถุประสงค์ ค าขี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน ใบความรู้ 
ใบงาน แบบทดสอบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มี 9 ชุด ได้แก่ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                           
2) แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศาสตร์พระราชา ๒๓ หลักการทรงงาน 4) เศรษฐกิจพอเพียง 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” 5) เศรษฐกิจพอเพียง “ โคก หนอง นา โมเดล 6) การผลิตสินค้าและการบริการ            



2 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในท้องถิ่น 7) เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและโรงเรียน 8) เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมและชุมชน และ 9) 
เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์) และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/85.75  ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม                 
การเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียน มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนที่น ามาทดลองใช้น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการเรียนรู้ 

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง             
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ร่วมกันภาพรวมอยู่ในระดับดี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วย              
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากท่ีสุด   ( X = 4.62, S.D.=0.27)   
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ค าน า   
 

 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ได้ใช้ทักษะต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ ทั้งนี้ได้น าเนื้อหามาเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้ งยังมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างถูกต้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 9 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ชุดที่ 2 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ชุดที่ 3 ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน 
ชุดที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง”เกษตรทฤษฎีใหม่” 
ชุดที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 
ชุดที่ 6 การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
ชุดที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและโรงเรียน   
ชุดที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและสังคม 
ชุดที่ 9 เศรษฐกิจพอพียงกับสหกรณ์ 
  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ เนื้อหา สื่อ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ผูว้ิจัยได้รวบรวม 
ไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและครู ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 

อักขราทร อ่อนยอ 
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สารบัญ 
 

 

เร่ือง หน้า 
ปกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 
ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 
บทบาทครู 7 
บทบาทของนักเรียน  9 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11 

- แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12 
    - ใบความรู้ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 17 
    - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 18 
    - ใบความรู้ความของเศรษฐกิจพอเพียง 20 
    - ใบความรู้องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 23 
    - ความสมดุลท้ัง 4 มิติ 25 
    - ใบงานท่ี 1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 
    - ใบงานท่ี 1.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31 
    - ใบงานท่ี 1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 32 
    - ใบงานท่ี 1.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 33 
    - ใบงานท่ี 1.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 34 
แบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 36 
ภาคผนวก 41 
ตารางสรุปคะแนนชุดกิจกรรมชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 49 
บรรณานุกรม 50 
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คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

เป็นเอกสารชี้แจงลักษณะของรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของเนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ คือ ชุดท่ี 1 หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต อย่างมีดุลยภาพ 

2. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 
2.1 คูม่ือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.2 ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.4 บทบาทของครู 
2.5 บทบาทของนักเรียน 
2.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สิ่งที่ครูจะต้องเตรียม ครูจะต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามขั้นตอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  
3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน  
3.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
3.3 แบบสรุปการเรียน  
3.4 แบบทดสอบหลังเรียน 
4. การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนส าหรับใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในขณะ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะแบ่ง นักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5  คน จะมีกี่กลุ่มนั้น ขึ้นอยู่กับ 
จ านวนนักเรียนในห้อง และเมื่อท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละกลุ่มจะแยกนั่งเดี่ยว
เพื่อท าการวัดผล การเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 

5. การประเมินผลการเรียนรู ้ 
5.1 ประเมินผลด้านความรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากแบบทดสอบ –  

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  
5.2 ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการท างาน – ประเมินตามสภาพจริงตาม 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ  
5.3 ประเมินด้านพฤติกรรม/พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
ก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ควรปฏิบัติดังนี้  
1. ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้               

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามล าดับ  
2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียดและปฏิบัติกิจกรรมตาม แผนการจัดการ

เรียนรู้ให้ครบทุกขั้นตอน  
3. ศึกษาเนื้อหาวิธีการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยละเอียด  
4. ควรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณต์่างๆ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้ 
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ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  
1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ก่อนเรียน) เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นประถมปีที่ 5 จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 60
นาที  

2. ครูอธิบายวิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. ครูชี้แจงบทบาทของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองในการด าเนิน

กิจกรรมใน แต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับวิธี หรือขั้นตอน หรือบทบาทของ

นักเรียน ตลอดจน ข้อสงสัยอ่ืน ๆ  
5. ครูด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้

นักเรียน เกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีก าลังเรียน  
6. ครูด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึง

ความสามารถ ในการรับรู้ของนักเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ลักษณะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรปฏิบัติจากชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท้ัง 9 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  

ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ชุดที่ 2 หลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ชุดที่ 3 ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน 
ชุดที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
ชุดที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 
ชุดที่ 6 การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
ชุดที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและโรงเรียน   
ชุดที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและสังคม 
ชุดที่ 9 เศรษฐกิจพอพียงกับสหกรณ์ 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนมา โดยให้นักเรียนอภิปรายและครูคอย
ชี้แนะ  

8. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (หลังเรียน) เมื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ครบ 9 ชุด แบบทดสอบเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน                    
(ก่อนเรียน) จ านวน 40 ขอ้ ใช้เวลา 60 นาที 
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บทบาทครู 
 

สิ่งท่ีครูควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง และขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้  
1. ครูควรศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอน 

การด าเนินกิจกรรม การใช้สื่อและอุปกรณ์ รวมท้ังวิธีวัดและประเมินผลของชุดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ให้ชัดเจน ส าหรับเกณฑ์ใน การผ่านจุดประสงค์ ในแต่ละแผนนั้นก าหนดไว้ร้อยละ 80  

2. ครูควรค้นคว้าและอ่านเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน คู่มือครู  
และหนังสือเสริมประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้มีความรู้ความแม่นย า ในเนื้อหาให้
มากยิ่งขึ้น  

3. ครูควรเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้า และเตรียมสถานท่ีตลอดจนสื่อ 
ต่างๆ ให้ พร้อมก่อนใช้ชุดการเรียนรู้  

4. ครูควรเตรียมสื่อต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน และ 
ไม่อาจบรรจุ ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  

5. ครูควรตรวจวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อย 
ท้ังก่อนและ หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง  

6. การจัดชั้นเรียน จัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละ คนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน ตามความเหมาะสมเพื่อฝึกทักษะการท างานกลุ่ม/ทักษะกระบวนการ ร่วมกับผู้อื่น  

7. ครูควรชี้แจงบทบาทของนักเรียน เวลาท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมแต่ละ 
กิจกรรม หรือแต่ ละแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ  

8. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
9. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน ก่อนเริ่ม

เรียนใน แต่ละชุด  
10. แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนศึกษาและแนะน าวิธีใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้เพื่อ นักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
11. ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
12. ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูควรให้การดูแลอย่างท่ัวถึง และให้ 

ค าแนะน ากรณีท่ี นักเรียนไม่เข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ และต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุด  
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13. หากมีนักเรียนคนใดเรียนไม่ทัน ครูควรให้ค าแนะน าหรืออาจมอบหมายงาน 
หรือเอกสาร ให้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง 

14. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้เสร็จ เรียบร้อยในแต่ละชุด  

15. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ครูควรตรวจค าตอบแล้วแจ้งคะแนน 
ให้นักเรียน ทราบทันที และเมื่อเรียนจบเนื้อหาให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจ
ค าตอบแล้วแจ้งคะแนน ให้นักเรียนทราบ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง หากมีนักเรียน              
ไม่ผ่านเกณฑ์ ครูควรให้นักเรียนรับชุด กิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปศึกษาเอง
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  

16. ครูควรสรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 
หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง เพื่อน าไปปรับปรุงในการใช้คร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

บทบาทของนักเรียน 
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. อ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจ  
ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

2. นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คนละ 1 ชุดที่ครูผู้สอน  
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 20 นาที เพื่อประเมิน 

ความรู้เดิมของ นักเรียน  
4. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในใบงาน  
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 20 นาที เพื่อทราบ 

ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนหลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด  
    6. บอกคะแนนท่ีท าได้จากแบบทดสอบหลังเรียนทุกชุดให้ครูทราบ เพื่อบันทึก 
ลงในแบบ บันทึกผลการประเมินด้านความรู้จากการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อหาคะแนนสรุป  

7. หลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  
8. ในการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด ขอให้นักเรียนท าด้วยความ 

ตั้งใจให้ความร่วมมือและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากท่ีสุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรม
และแบบทดสอบ  
   9. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนยังไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อให้เข้าใจมากย่ิงขึ้น 
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กรณีทีไ่มม่ีการแบ่งกลุ่ม 
 

1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น  
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการท ากิจกรรมให้เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด  
3. ตั้งใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถ และยกมือซักถามเพื่อพบปัญหาหรือข้อ

สงสัย  
4. ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น  
5. มีความตั้งใจในการท าแบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยตนเอง  
6. ช่วยกันเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน จัดโตะ๊ เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อยและท าความสะอาดห้องเรียน 
 
 

กรณีที่มีการแบ่งกลุ่ม 
 

 
ก. บทบาทของผู้น ากลุม่ มีหน้าที่คือ  
1. ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
2. เป็นผู้น าในการประกอบกิจกรรมของกลุ่ม  
3. เป็นผู้ติดต่อกับครู เมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย  
4. รายงานหรือแจ้งให้ครูทราบ เมื่อประกอบกิจกรรมเสร็จ  
5. หลังจากสมาชิกภายในกลุ่มประกอบกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้                 

เสร็จแล้ว เก็บแบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกหัด กระดาษค าตอบ ส่งครูตามก าหนดเวลา 
ข. บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม มหีน้าที่คือ  
1. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจให้ทันเวลา โดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น  
2. ตั้งใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามขั้นตอนในการท า 

กิจกรรม  
3. ไม่ควรปรึกษากันเสียงดังเกินไป จนรบกวนกลุ่มอื่น ๆ  
4.ช่วยกันเกบ็วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนต่างๆ จัดโต๊ะเก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

และท าความสะอาดห้องเรียน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นมาความหมายองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
   กับชีวิตประจ าวันได้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด - ทักษะการวิเคราะห์ - ทักษะการเชื่อมโยง  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ส่วนประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

1. บัตรค าสั่ง  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน  
3. ใบความรู ้ 
4. ใบงาน  
5. แบบทดสอบหลังเรียน  
6. เฉลยใบงาน  
7. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

บัตรค าสั่ง              ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้  
 

1. นักเรียนสามารถศึกษาเป็นรายบุคคลตามระดับความสามารถและเป็นรายกลุ่ม ซึ่งควร
มีสมาชิกประมาณกลุ่มละ 4-5 คนในแต่ละกลุ่ม (คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน)  

2. อ่านค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล  
4. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ศึกษาใบงานและปฏิบัติตามใบกิจกรรม  
6. บันทึกผลการท ากิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม  
7. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เวลาท่ีใช้ 2 ชั่วโมง 
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แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 

ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 

1. ข้อใด คือความหมายเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  
ก. การด ารงชีวิตอย่างสงบ สันโดษ ประหยัดอดออมเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ  
ข. ด ารงชีวิตแบบพ่ึงตนเองทุกอย่างผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว ไม่มีการซื้อจากตลาด  
ค. ด ารงชีวิตแบบหรูหราฟุุมเฟือยตามฐานะท่ีพึงมีพึงได้ของตนโดยไม่เบียดเบียนใคร  

   ง. การด ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 
2. เปูาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด  

ก. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ  
ข. เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  
ค. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัตน ์ 
ง. มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด  
ก. สังคมเข้มแข็ง  
ข. สังคมมีหลากหลาย  
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี  
ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร 

4. ความพอประมาณ มีความหมายตรงตามข้อใด  
ก. ด าเนินชีวิตอย่างพอดีพองามตามสถานภาพท่ีเป็นอยู่  
ข. ด าเนินชีวิตอย่างดีที่สุดตามท่ีงานสามารถค้นจนหามาได้  
ค. ด าเนินชีวิตด้วยความกระเหม็ดกระแหม่เก็บออมให้มากที่สุด  
ง. ด าเนินชีวิตตามสบายไม่ต้องดิ้นรน 

5. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก “ความมีเหตุผล”  
ก. แดงใช้เงินสิบบาทซื้อขนมเค้ก เพราะแดงชอบขนมเค้กมาก  
ข. เขียวเก็บเงินสิบบาทไว้ในกระปุกออมสินแล้วไปขอคุกกี้ด ากิน  
ค. ด ามีเงินสิบบาทซื้อขนมเค้กห้าบาท เพราะด าคิดว่าเก็บห้าบาทไว้เผ่ือวันต่อไป  
ง.เหลืองเก็บเงินสิบบาทไว้ซื้อตุ๊กตาหมีแล้วไปขอขนมเค้กแดงกินเพราะหิวเหมือนกัน 
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6. การสร้างความสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากท่ีสุด  
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย  
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม  
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย 

7. ปีนี้ราคาข้าวตกต่ ากว่าทุกปแีต่ลุงแก้วยังไม่เดือดร้อน เพราะลุงแก้วเป็นเกษตรกรท่ี 
    ปลูกพืชหลายชนิดรวมท้ังปลูกข้าว ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด  

ก.  ความมีเหตุผล  
ข. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
ค. เงื่อนไขหลักวิชา  
ง. ความพอประมาณ 

8. การกระท าในข้อใด แสดงถึงความพอประมาณ  
ก. เอกพอใจท่ีร้านขายของมีก าไรมาก  
ข. อ้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนในวงเงินท่ีมีอยู่  
ค. แอนท างานตามท่ีเจ้านายมอบหมายให้ท า  
ง. อ้วนเก็บเงินท่ีคุณแม่ให้ใช้จ่ายเป็นรายวันท้ังหมดเพื่อฝากธนาคาร 

9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความส าคัญอย่างไร  
ก. ท าให้ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน  
ข. ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีไม่แตกต่างกัน พออยู่พอกิน  
ค. ชี้แนะแนวทางให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน  
   และสามารถพึ่งพาตนเองได้  
ง. มีผลดีต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนโดยไม่เลือกวัย  
   และฐานะความเป็นอยู่ 

10. หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  
ก. พอกิน พออยู่ พอใช้ มีเงินออม มีความรู ้ 
ข. ประมาณตน ใช้ความคิด รู้จักปูองกันตนเอง ไม่เสี่ยง มีวินัย  
ค. ลดรายจ่าย ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า มีหลักประกัน และความเพียร  
ง. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี โดยใช้ความรู้ คู่คุณธรรม 

11. หลักการและเงื่อนไขในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 
ก. พอกิน  พอใช้  พอเพียง  ความรู้คู่คุณธรรม 
ข. พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน และคุณธรรมน าความรู้ 
ค. พอเพียง  พอประมาณ  รู้จักให้  และมีจรรยาบรรณ  มีวิสัยทัศน์ 
ง. อยู่เย็น  เป็นสุข  มีกินมีใช้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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12.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  มีฐานคิดที่ส าคัญเร่ืองใดมากท่ีสุด 
ก. การพัฒนารักษาวัฒนธรรมพร้อมความมั่นคงของประเทศ 
ข. การพัฒนาความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว 
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับพัฒนาสังคม 
ง. การพัฒนาในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม 

13.“การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง”  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความส าคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้อง
สร้างพื้นฐานในข้อใด 

ก.  ความพอมี พอกิน  พอใช้ 
ข. การอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองไม่พึ่งพาใคร 
ค. การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยประยุกต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของ กระแสโลก 
ง. วางรากฐานด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง 

14.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริของรัชกาลใด 
ก. รัชกาล ท่ี 7 
ข. รัชกาล ท่ี 8 
ค. รัชกาล ท่ี 9 
ง. รัชกาล ท่ี 10 

15.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีเปูาหมาย  คือข้อใด 
      ก. ด าเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ 
      ข. ด าเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
      ค. ด าเนินชีวิตได้ทุกวัย 
      ง. ด าเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ  
16.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญในเรื่องใด 
      ก. คน คุณค่าคุณธรรม 
      ข. คน คุณค่าความเป็นคน 
      ค. คน คุณค่าความรู้ 
      ง. คน คุณค่าชุมชน       
17. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงข้อใด 
      ก. กล้าเสี่ยงในการลงทุน 
      ข. ยอมรับสภาพสังคมได้ท้ังสภาพดีและไม่ดี 
      ค. มีความพร้อมท่ีจะเผชิญต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
     ง. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ   
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18. การปฏิบัติตามหลักความพอเพียงควรเริ่มจากท่ีใด 
      ก. ตนเอง 
      ข. เพื่อน 
      ค. ครอบครัว 
      ง. ประเทศ  
19. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง 
  ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น 
  ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมีมากเกินไป 
  ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค 
20. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
  ก. การพึ่งตนเองเป็นส าคัญ 
  ข. การสร้างนิยมไทย 
  ค. การบริการดินและน้ าอย่างเหมาะสม 
  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือผลิตสินค้า 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

ชื่อ ...................................................................................... 
 ชั้น.................................เลขที่........ 
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ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ใบความรู้ที ่1.1 

เรื่อง  ความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 

ในปี 2542  ดร. สิปนนท์ เกตทัต ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ในขณะนั้น ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย                
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสาขาต่างๆ ประมาณ 15 ท่าน มาช่วยกันระดมสมองกว่า 6 เดือน 
เพื่อสรุปนิยามความหมายของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง และหลังจากนั้นก็ได้กราบบังคบทูล
พระกรุณาพระบรมราชวินิจฉัย และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าค านิยาม ดังกล่าว
ไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และได้ทรงพระกรุณาปรับปรุง แก้ไข
พระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีขอ 
พระมหากรุณา  ตามปรากฏในจดหมายส านักราชเลขาธิการ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542  
ท่ีส่งถึง สคช. 
  ท้ังนี้ เอกสารเบื้องต้นท่ีใช้ในการประมวลค านิยามดังกล่าว ส่วนมากเป็นพระบรม
ราโชวาท และพระราชด ารัสท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆ เริ่มนับตั้งแต่พระปฐมบรม
ราชโองการ จนถึงเท่าท่ีมีในขณะนั้น ซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่า แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ตามแนวทางท่ีเรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีพระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นครั้งแรกคือ  
ในปี พ.ศ. 2540 จนเกิดนิยาม 
  ความหมายของค าว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเวลาต่อมานั้นปรากฏเป็น 
ครั้งแรกใน พ.ศ. 2516-2517 ท้ังท่ีปรากฏในพระราชด ารัสวันท่ี 4 ธันวาคม ก็ดี หรือในคราว
พระราชทานปริญญาบัตรท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดี ได้เริ่มทรงใช้ ค าว่า “พอมีพอกิน” 
เราต้องอยู่อย่าง พอมีพอกินก่อนแล้วจึงพัฒนาขึ้นต่อไป เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นปรัชญาที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน มีนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ หลายคนเห็นด้วย และเชิดชูแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ความน่าเช่ือถือของรายงานศึกษาและท่าทีของสหประชาชาติจนท าให้ในที่สุด ได้ถูกน ามา
บรรจุเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency economy) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศท่ีตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลาง ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ 
และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท าเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก
คิดและหลักปฏิบัติ 

“ค าว่าปรัชญา”แปลว่าหลักคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน เพื่อให้เราก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ถ้าเราใช้ความพอเพียงใน 
หลักคิดและหลักปฏิบัติ 

ค าว่า พอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมี
พอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกิน แสดงว่าเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี จึงต้องมีนโยบายท่ีจะ
ท าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ 
ไม่ฟุุมเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุุมเฟือย แต่ถ้าไม่ท าให้มีความสุข 
ถ้าสมควรท าได้ก็สมควรท่ีจะท า  สมควรท่ีจะปฏิบัติ อันนี้ก็มีความหมายอีกอย่างของ
เศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง 
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 “พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” 

 1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินการชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาช้านานมากกว่า 25 ปี 
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้อยู่
รอดและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

1.2 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาค
หนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆท่ีเรา
ไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจเพียงพอในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่าง
ไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพและท่ีส าคัญไม่หลงใหลไป
ตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการ
ด ารงชีวิตหลักการพึ่งตนเอง ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นท่ีพึ่งแห่งตน มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ด้าน
สังคมและชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรงเป็นอิสระ 
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องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หลักในการพิจารณาองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 ส่วน ดงันี้ 
   ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติ
ตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกในเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ 
ปฏิบัติตนได้ในทุกระบบ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

    เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย 
   ความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน   
   มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและ 

                                   ไม่ตระหนี ่
 

   ส่วนที่ 3 ค านิยม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกิน และไม่มากเกินไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การบริโภคท่ีประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย การใช้ 
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับการผลิต 

 ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความคิดพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 การมีภูมิคุ้มกันทีด่ีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ   
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
  ส่วนที่  4  เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ 
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน   

 เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างรอบด้านความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
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เงื่อนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องท าการเสริมสร้างประกอบด้วย การมีความตระหนัก 
ในคุณธรรม ละอายในการท าความชั่ว มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันและอดทน ใช้สติปัญหาใน
การด าเนินการชีวิต และรู้จักการแบ่งบัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น 

ส่วนที่ 5 สมดุล 4 มิติ 
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารินั้นแตกต่างจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของ 

ตะวันตก  ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน ก าไร  โดยไม่น า
เรื่องของสภาพจิตใจหรือเรื่องนามธรรมมาเกี่ยวข้อง อีกทั้งเศรษฐกิจพอเพียงยังมีขอบเขตที่
กว้างขวางกว่าเศรษฐกิจนายทุน หรือเศรษฐกิจธุรกิจ  เพราะสามารถครอบคลุมได้ถึง 4 
ด้าน  คือ มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม  และมิตดิ้านวัฒนธรรม ดังนี้ 
 มิติด้านวัตถุ เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมา
อาชีพ  เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจนการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ช่วย
ให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น  มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ  พ้นจากการ
เป็นหนี้และความยากจนสามารถพึ่งตนเองได้    มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและเป็นสุข 

ได้แก่  การปลูกฝังด้านการประหยัด สร้างสมการการออม ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ธนาคารขยะรีไซเคิล สายใยรักแห่งความครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความร่วมมือกลุ่ม
เบญจกัลยาณมิตร โดยช่วยกันเก็บวัตถุท่ีไม่ใช้ เช่น กระดาษ ขวดน้ าพลาสติก เศษเหล็ก ขวด
แก้ว เป็นต้น น ามาเปลี่ยนเป็นเงินออม ปลูกฝังให้รู้จักค่าของเงิน ใช้เงินอย่างมีเหตุผล 
กิจกรรมประหยัดพลังงาน ช่วยกันปิดน้ าหรือปิดไฟท่ีไม่ได้ใชเ้พื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย   

มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงเน้นท่ีจิตใจท่ีรู้จักพอ ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียง 
จะต้องเริ่มท่ีตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจท่ีมั่นคง  โดยเริ่มจากใจท่ีรู้จักพอ  เป็นการ
ปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทาคือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งท่ีมี  ยินดี
ในสิ่งท่ีได้   

กิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่ การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข 
ในสังคม โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เช่นโครงงานส านึกความดี ท าดีถวายพ่อหลวงแม่หลวง โดยให้นักเรียนน าสินค้ามา
แลกเปลี่ยนหรือจ าหน่าย ผลก าไรท่ีได้น ามาจัดกิจกรรมจิตสาธารณ เช่น น าสังฆทานไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีอาพาธท่ีโรงพยาบาล  น าของเล่นและขนมไปมอบให้เยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
น้ าท่วม โครงการปลอดสารเพติดในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    
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เปูาหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในค านิยาม  
คืออะไรพระปฐมบรมราชโองการ “เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม”การจะท าอะไรก็ตามประโยชน์ก็
ต้องเกิดความสุขก็ต้องมีแต่เวลาพูดถึงการท่ีจะสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจะสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับ
ครอบครัว กับชุมชน กับองค์กรกับประเทศชาติ บางครั้ง
ค านิยามก็อาจจะต่างกัน     
 

ประโยชน์สุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะวัดได้จากที่ไหน ก็ต้องพิจารณาจากเปูาหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือมุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ กล่าวคือ ต้องก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 
 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง  การสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ช่วยเหลือ 
ผู้อื่นโดยไม่หวังโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นกิจกรรมเดินรณรงค์ลดโลกร้อน กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมท าดีถวายในหลวง โครงการปลูกฝังการประหยัด รักความสะอาดและมีน้ าใจ 
กิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียนเปลี่ยนจากการท าพาน ดอกไม้ธูปเทียน มาเป็นไหว้ครูด้วยต้นไม้
เพื่อน ามาปลูกในโรงเรียนสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มร่ืน 

มิติด้านวัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิด
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุูงเฟูอ  ฟุุมเฟือย  ไม่ตกเป็น
ทาสของวัตถุนิยมและบริ โภคนิยมซึ่ งท าให้ เกิดการเป็นหนี้ เป็นสิน  เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น  เป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหนึ่ง  ท่ีบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ   ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย 
เช่นจัดกิจกรรประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมดนตรีโปลงลาง การร าวง
มาตรฐาน การฟูอนร า การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 

ความสมดุลทั้ง 4 มิติ 
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ท าไมเราจ าเป็นต้องมีพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หรือมีภูมิคุ้มกัน ฉะนั้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ประมาท มีสติในการด าเนินชีวิต 
ใช้ปัญญาในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อวางแผนรองรับและรักษาสมดุลได้ท้ัง
ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย สมดุลแปลว่าสมดุลทั้งปัจจุบันและอนาคต คือ ต้องมีความเพียร
อยา่งต่อเนื่องท่ีจะรักษาความสมดุลให้ได้ อย่างสม่ าเสมอ 

สมดุลในด้านไหนบ้าง ค านิยาม ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ต้องสมดุล 
ท้ังทางด้าน วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม/ค่านิยม ประโยชน์สุขของคนส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นได้ อย่างแท้จริง หรือ ความพอเพียงอย่างสมบูรณ์ จริง ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
เราสร้างความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือทางด้านวัตถุหรือ
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อการก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุลในแต่ละย่างก้าวจะท าให้เกิดความพอเพียงในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมดุลทางด้านสังคมถ้าจะบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็ต้องมีความสมดุล
ทางด้าน สังคมด้วย เช่น ต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ความรู้รักสามัคคี 
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ในสังคมต้องไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน 
แบ่งปันกันท้ังก าลังทรัพย์ ก าลังกาย ก าลังใจและก าลังความรู้การใช้จ่ายเงินทองเมื่อสมดุลทาง
เศรษฐกิจ ก็ต้องค านึงถึงการใช้จ่ายเพื่อสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้นด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

การปลูกฝังให้เด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆ           
มีภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทางด้านวัฒนธรรมภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควรจะต้องรู้จักรากเหง้า
ประวัติศาสตรแ์ละความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว 
ของสังคมไทยและของชาติของประเทศ รู้ท่ีมาท่ีไป   
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สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลก็หมายถึง การด ารงชีวิตโดยรายได้สมดุลกับ
รายจ่าย เราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้อย่างไร รายจ่ายพอประมาณกับรายได้ไหม มีเหตุมีผล
คือว่าใช้ของเพราะ จ าเป็นหรือฟุุมเฟือย การใช้เงินอย่างสมดุลต้องมี ภูมิคุ้มกันด้วยคือออม
บ้าง เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือท าอย่างไรจะรักษาสมดุลรายรับ รายจ่าย มีเงินออม 
มีประกันด้วย การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายเพื่อชีวิตท่ีพอเพียง การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายจะ
ได้รู้ว่าแต่ละเดือนคุณใช้เงินอย่างไร พอเพียงไหม การท าบัญชีรายรับรายจ่าย เป็น เครื่องมือ
เพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือว่าสมดุล 

ความสมดุลทางสังคม ต้องเร่ิมจากการให้คนท่ี พอแล้วจะรู้จักการให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือ มีน้ าใจ แบ่งปัน คนท่ีได้รับการแบ่งปันก็จะนึกถึง บุญคุณของผู้ให้  มีความรู้สึกเป็น
มิตร หากขัดสนจนคิดจะแย่งชิงจากผู้อื่นในสังคมก็จะระงับยับยั้งชั่งใจไว้ได้ ผู้ให้ก็จะมีความสุข
จากการใหส้ิ่งต่างๆ เหล่านี้สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้ เกิดขึ้นได้ใน
สังคม ชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ ในชุมชนจึงต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้  
ชุมชนต้องมีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกันเวลาตกทุกข์ได้ยาก 

 
 
 
 
 
 
 
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไรการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเช่น ไม่ตัดไม้ท าลายปุา เราจ าเป็นต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม 
เพราะ ทุกอย่างท่ีเราเป็น 

  เราใช้ เรามี มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ใช้ได้นานๆ เราจะอยู่
อย่างไรเราต้องเห็นความจ าเป็นของการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์วิทยาอย่างสมดุล ไม่ท าร้าย 
ไม่ท าลายไม่เบียดเบียนให้พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในคราวเดียวกันด้วย 
จึงจะเรียก ได้ว่าพอประมาณกับทรัพยากรท่ีมีอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบตามหลัก
วิชาการและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ระหว่างการผลิต ถ้าท าลายสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าไม่มี
การผลิตอย่างพอเพียงจะรอบอกว่าก าไรก่อนค่อยคืนก าไรนั้นสู่การปลูกปุาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้ไหม ไม่ได้ระหว่างการผลิตก็ต้องรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กนั 
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สมดุลด้านวัฒนธรรม หากศึกษาพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ ามาโดยตลอดให้
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทย ให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ท่ีสืบทอดต่อกัน
มา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีมีกระแสโลกาภิวัตน์ถาโถมเข้ามา การเสริมสร้างความพอเพียง
ทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมท่ีจะท าให้เด็กไทยคนไทยมีจุดยืนในชีวิต 
มีหลักคิด หลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย 
เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ด ารงตนอยู่ได้อย่างมี ศักดิ์ศรี
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

โดยสรุปแล้วเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ได้ทุกเรื่อง OTOP แบบพอเพียง 
ก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน แบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี  
เราต้องวิเคราะห์ว่าการด าเนินการและผลท่ีเกิดขึ้นสอดคล้องกับความพอเพียงหรือเปล่าวัดท่ีเหตุ 
ใช้ความรู้กับคุณธรรมในการตัดสินใจ และการด าเนินการหรือเปล่า ใช้ความรู้ทางหลักวิชา    
อย่างรอบรู้ รอบคอบหรือไม่ ความคิดและการกระท าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันหรือไม่ วัดท่ีวิธีปฏิบัติคือความ
พอเพียงโดยตรง ท าแบบพอประมาณกับทรัพยากรทุน ศักยภาพภูมิสังคมหรือไม่ มีเหตุมีผลไหม 
มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไหม และสุดท้ายวัดที่ผลว่ามีการจัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล
และความสามารถท่ีจะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ด้าน 
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ใบงานที่  1.1 
        เร่ือง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้ักเรียนเติมข้อความลงในช่องที่ก าหนดให ้(10 คะแนน) 
 

แผนภูมิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด้าน..................................................................ด้าน..................................................................... 
ด้าน..................................................................และด้าน.............................................................. 
 

สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

น าไปสู่ 
 
 
                      ทางสายกลาง                                พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข เงื่อนไข 
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ใบงานที่  1.2 

           เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 

 พ่อแม่ของนกมีอาชีพรับจ้างเก็บพืชไร่ นกเป็นลูกคนโตมีน้อง 2 คน นกเรียนอยู่                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อนกกลับจากโรงเรียนแล้วต้องช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน คือ                 
รดน้ าต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ถูบ้าน ล้างชาม และซักเสื้อผ้าของตนเองและ
น้อง พ่อแม่จะให้ลูกทุกคนช่วยท างานบ้าน แม่บอกว่าเป็นการฝึกลูกมีประสบการณ์ชีวิต 
นกจะแบ่งงานเบาๆ เช่น ถูบ้านให้น้องๆ ท า เพราะน้องยังเด็กอยู่ ถ้าให้น้องล้างชาม
อาจจะท าความเสียหายชามแตกและอาจได้รับบาดเจ็บ ถึงแม้ว่านกจะท างานเหนื่อย           
แต่ก็ท าให้นกได้ฝึกความอดทน และท าให้นกมีความรู้เรื่อง   การดูแลรักษาต้นไม้ และ 
รู้วิธีการจัดตกแต่งบ้าน การล้างภาชนะประเภทต่างๆ ฝึกการจ าแนกแยกถ้วยชามเก็บ
เป็นหมวดหมู่ การท่ีนกช่วยท างานต่างๆ ของพ่อแม่ท าให้เขามีความเข้มแข็งในการท า
กิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนท่ีโรงเรียนตามท่ีครูมอบหมาย นกจะแนะน าเพื่อนเกี่ยวกับเรื่อง 
การท าแปลงเกษตร การดูแลรักษาต้นไม้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะจะเป็นการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อนจะชอบนกมากท่ีนกมีความเอื้อเฟื้อ 

 

 ค าถาม 
  1. นกปฏิบัตตินตามคุณลักษณะ 3 ประการ ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
   .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 2. นกมีเงื่อนไขในการตัดสินใจและท ากิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
   .................................................................................................................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่  1.3 

เร่ือง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ค าช้ีแจง :   
 

1. ให้นักเรียนเขียนสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (3 คะแนน) 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 
                 
                 
                  

2. ให้นักเรียนเขียนสรุปการสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 
ด้าน (4 คะแนน) 
                 
                 
                 
                 
                  

3. ให้นักเรียนเขียนสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง (3 คะแนน) 
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ใบงานที่  1.4 
           เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนน าข้อความในกรอบด้านบนไปใส่ใต้ข้อความในแต่ละข้อที่มี  
               ใจความสัมพันธ์กัน(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ 
 

ความมีเหตุผล 
 

มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เงื่อนไขคุณธรรม 
 

เงื่อนไขความรู้ 
 

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

1. ไชยาได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต    
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่     
รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น 
สร้างความสามัคคี
ระหว่างกลุ่ม 

 

2.  ถึงแม้ว่าจันทร์
ต้องการเที่ยว
กลางคืนกับเพ่ือน           
แต่เมื่อคุณแม่ห้ามเธอ
ก็เชื่อฟัง 

 

3.  ในช่วงที่มะม่วงราคาถูก 
แต่ชัยซึ่งเป็นเจ้าของสวน
ก็ไม่เดือดร้อน เพราะเขา
ปลูกพืชหลายชนิดคละกัน
ไปกับสวนมะม่วง 

 

4.  กานดาเลือกซื้อ
เสื้อผ้าที่จ าเป็น
ส าหรับใส่ไปท างาน
เป็นพนักงานท าความ
สะอาดบริษัท 

 

5.  ชาวบ้านหมู่บ้านไทรน้อย
ต่างก็แลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านการเกษตรท าให้
ทุกครัวเรือนน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

 

6.  แต๋วท าข้าวแกงไป   
ขายที่ตลาดขายหมด
เกลี้ยงทุกวนัไม่เหลือ
ทิ้ง 
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ใบงานที่  1.5 
           เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง :   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 
 

1. แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
ปรากฏตั้งแต่เมื่อไร 
  ก. พ.ศ. 2517  
     ข.  พ.ศ. 2519 
  ค. พ.ศ. 2521  
     ง.  พ.ศ. 2529 
2. ความมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึงข้อใด 
    ก. กล้าเสี่ยงในการลงทุน 
    ข. ยอมรับสภาพสังคมได้ทั้งสภาพดีและไม่ดี 
    ค. มีความพร้อมท่ีจะเผชิญต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
    ง. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ   
3. ปีนี้ราคาข้าวตกต่ ากว่าทุกปี แต่ลุงมั่นยังไม่เดือดร้อน เพราะลุงมั่นเป็นเกษตรกรท่ีปลูกพืช
หลายชนิดรวมท้ังปลูกข้าว ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
  ก.  ความมีเหตุผล  
  ข.  เงื่อนไขหลักวิชา 
  ค.  ความพอประมาณ  
  ง.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
4. ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในโครงการ
ตามพระราชด าริในข้อใด 
  ก. การส่งเสริมอาชีพ 
  ข. การอนุรักษ์และพัฒนาดิน 
  ค. การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ า 
  ง. การส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ 
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5. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมใด 
   ก. ทางสายกลาง   
     ข. เบญจธรรม 
   ค. อริยสัจ 4   
     ง.  เบญจศีล 
6. ข้อใดเป็นความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
  ก. สมาคมแม่บ้านการเกษตรเป็นสมาคมท่ีมีความมั่นคง 
  ข. ธงชัยเป็นผู้จัดการบริษัทส่งออกสินค้าทางการเกษตร 
  ค. นิภาและกมลชวนเพื่อนๆ ออมเงินแล้วน าไปฝากธนาคาร 
  ง.  ผู้ใหญ่แม้นน าชาวบ้านผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
7. การกระท าในข้อใด แสดงถึงความพอประมาณ 
  ก. เอกพอใจท่ีร้านขายของมีก าไรมาก 
  ข. อ้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนในวงเงินท่ีมีอยู่ 
  ค. แอนท างานตามท่ีเจ้านายมอบหมายให้ท า 
  ง. อ้วนเก็บเงินท่ีคุณแม่ให้ใช้จ่ายเป็นรายวันท้ังหมดเพื่อฝากธนาคาร 
8. กานดาตกลงใจไม่ไปเท่ียวทะเลกับเพื่อนๆ ในช่วงฤดูฝนตามค าแนะน าของคุณแม่ 
     ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
  ก. เงื่อนไขชีวิต    
  ข. ความมีเหตุผล 
  ค. ความพอประมาณ   
  ง. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
9. ข้อใดคือความหมายของค าว่า พอประมาณ 
   ก. รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์         
   ข. ใช้เงินอย่างมีเหตุผล 
    ค. รู้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค       
   ง.  รู้ตนเองไม่ใช้จ่ายเกินฐานะ 
10. เงื่อนไขความรู้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่อะไร 
  ก. ซื่อสัตย์ สุจริต รอบรู้ 
  ข. รอบคอบ อดทน แบ่งปัน 
  ค. รอบรู้ เรียบร้อย รอบคอบ 
  ง. รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 

1. ข้อใด คือความหมายเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  
ก. การด ารงชีวิตอย่างสงบ สันโดษ ประหยัด อดออม เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ  
ข. การด ารงชีวิตแบบพ่ึงตนเอง ทุกอย่างผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว ไม่มีการซื้อจากตลาด  
ค. การด ารงชีวิตแบบหรูหราฟุุมเฟือย ตามฐานะท่ีพึงมีพึงได้ของตนโดยไม่เบียดเบียนใคร  

 ง. การด ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 
2. เปูาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด  

ก. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ  
ข. เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  
ค. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัตน์  
ง. มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด  
ก. สังคมเข้มแข็ง  
ข. สังคมมีหลากหลาย  
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี  
ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร 

4. ความพอประมาณ มีความหมายตรงตามข้อใด  
ก. ด าเนินชีวิตอย่างพอดีพองามตามสถานภาพท่ีเป็นอยู ่ 
ข. ด าเนินชีวิตอย่างดีที่สุดตามท่ีงานสามารถค้นจนหามาได้  
ค. ด าเนินชีวิตด้วยความกระเหม็ดกระแหม่เก็บออมให้มากที่สุด  
ง. ด าเนินชีวิตตามสบายไม่ต้องดิ้นรน 

5. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก “ความมีเหตุผล”  
ก. แดงใช้เงินสิบบาทซื้อขนมเค้ก เพราะแดงชอบขนมเค้กมาก  
ข. เขียวเก็บเงินสิบบาทไว้ในกระปุกออมสินแล้วไปขอคุกกี้ด ากิน  
ค. ด ามีเงินสิบบาทซื้อขนมเค้กห้าบาท เพราะด าคิดว่าเก็บห้าบาทไว้เผ่ือวันต่อไป  
ง. เหลืองเก็บเงินสิบบาทไว้ซื้อตุ๊กตาหมีแล้วไปขอขนมเค้กแดงกินเพราะหิวเหมือนกัน 
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6. การสร้างความสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากท่ีสุด  
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย  
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม  
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย 

7. ปีนี้ราคาข้าวตกต่ ากว่าทุกปแีต่ลุงแก้วยังไม่เดือดร้อน เพราะลุงแก้วเป็นเกษตรกรท่ี ปลูกพืช
หลายชนิดรวมท้ังปลูกข้าว ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด  

ก. ความมีเหตุผล  
ข. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
ค. เงื่อนไขหลักวิชา  
ง. ความพอประมาณ 

8. การกระท าในข้อใด แสดงถึงความพอประมาณ  
ก. เอกพอใจท่ีร้านขายของมีก าไรมาก  
ข. อ้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนในวงเงินท่ีมีอยู่  
ค. แอนท างานตามท่ีเจ้านายมอบหมายให้ท า  
ง. อ้วนเก็บเงินท่ีคุณแม่ให้ใช้จ่ายเป็นรายวันท้ังหมดเพื่อฝากธนาคาร 

9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความส าคัญอย่างไร  
ก. ท าให้ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน  
ข. ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีไม่แตกต่างกัน พออยู่พอกิน  
ค. ชี้แนะแนวทางให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพา 
   ตนเองได้  
ง. มีผลดีต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนโดยไม่เลือกวัย และฐานะ 

    ความเป็นอยู่ 
10. หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

ก. พอกิน พออยู่ พอใช้ มีเงินออม มีความรู้  
ข. ประมาณตน ใช้ความคิด รู้จักปูองกันตนเอง ไม่เสี่ยง มีวินัย  
ค. ลดรายจ่าย ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า มีหลักประกัน และความเพียร  
ง. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี โดยใช้ความรู้ คู่คุณธรรม 
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11.หลักการและเงื่อนไขในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 
ก. พอกิน  พอใช้  พอเพียง  ความรู้คู่คุณธรรม 
ข. พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน และคุณธรรมน าความรู้ 
ค. พอเพียง  พอประมาณ  รู้จักให้  และมีจรรยาบรรณ  มีวิสัยทัศน์ 
ง. อยู่เย็น  เป็นสุข  มีกินมีใช้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

12.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  มีฐานคิดที่ส าคัญเร่ืองใดมากท่ีสุด 
ก. การพัฒนารักษาวัฒนธรรมพร้อมความมั่นคงของประเทศ 
ข. การพัฒนาความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว 
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับพัฒนาสังคม 
ง. การพัฒนาในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม 

13.“การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง”  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความส าคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้อง
สร้างพื้นฐานในข้อใด 

ก.  ความพอมี พอกิน  พอใช้ 
ข. การอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองไม่พึ่งพาใคร 
ค. การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยประยุกต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลก 
ง. วางรากฐานด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง 

14.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริของรัชกาลใด 
ก. รัชกาล ท่ี 7 
ข. รัชกาล ท่ี 8 
ค. รัชกาล ท่ี 9 
ง. รัชกาล ท่ี 10 

15.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีเปูาหมาย  คือ 
      ก. ด าเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ 
      ข. ด าเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
      ค. ด าเนินชีวิตได้ทุกวัย 
      ง. ด าเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ  
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16.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญในเรื่องใด 
      ก. คน คุณค่าคุณธรรม 
      ข. คน คุณค่าความเป็นคน 
      ค. คน คุณค่าความรู้ 
      ง. คน คุณค่าชุมชน       
17. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงข้อใด 
      ก. กล้าเสี่ยงในการลงทุน 
      ข. ยอมรับสภาพสังคมได้ท้ังสภาพดีและไม่ดี 
      ค. มีความพร้อมท่ีจะเผชิญต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
     ง. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ   

18. การปฏิบัติตามหลักความพอเพียงควรเริ่มจากท่ีใด 
      ก. ตนเอง 
      ข. เพื่อน 
      ค. ครอบครัว 
      ง. ประเทศ  
19. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง 
  ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น 
  ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมีมากเกินไป 
  ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค 
20. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
  ก. การพึ่งตนเองเป็นส าคัญ 
  ข. การสร้างนิยมไทย 
  ค. การบริการดินและน้ าอย่างเหมาะสม 
  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือผลิตสินค้า 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 
ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 

ชื่อ ...................................................................................... 
 ชั้น.................................เลขที่........ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1    X 
2    X 
3   X  
4 X    
5   X  
6 X    
7  X   
8  X   
9   X  
10    X 
11  X   
12    X 
13 X    
14   X  
15 X    
16  X   
17   X  
18 X    
19   X  
20    X 
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เฉลยใบงานที่  1.1 
        เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนเติมข้อความลงในช่องที่ก าหนดให้ 
 

แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดลอ้ม / วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง / ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสายกลาง >> พอเพียง 
 

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน 
มีสติปัญญา  แบ่งปัน 

  

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี 

น าสู่ 
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เฉลยใบงานที่  1.2 
           เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 
             กรณีศึกษา 

 พ่อแม่ของนกมีอาชีพรับจ้างเก็บพืชไร่ นกเป็นลูกคนโตมีน้อง 2 คน นกเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เมื่อนกกลับจากโรงเรียนแล้วต้องช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน คือ รดน้ าต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ 
ปลูกต้นไม้ ถูบ้าน ล้างชาม และซักเสื้อผ้าของตนเองและน้อง พ่อแม่จะให้ลูกทุกคนช่วยท างานบ้าน 
แม่บอกว่าเป็นการฝึกลูกมีประสบการณ์ชีวิต นกจะแบ่งงานเบาๆ เช่น ถูบ้านให้น้องๆ ท า เพราะน้อง
ยังเด็กอยู่ ถ้าให้น้องล้างชามอาจจะท าความเสียหายชามแตกและอาจได้รับบาดเจ็บ ถึงแม้ว่านกจะ
ท างานเหนื่อย แต่ก็ท าให้นกได้ฝึกความอดทน และท าให้นกมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ และ 
รู้วิธีการจัดตกแต่งบ้าน การล้างภาชนะประเภทต่างๆ ฝึกการจ าแนกแยกถ้วยชามเก็บเป็นหมวดหมู่ 
การที่นกช่วยท างานต่างๆ ของพ่อแม่ท าให้เขามีความเข้มแข็งในการท ากิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือนที่
โรงเรียนตามที่ครูมอบหมาย นกจะแนะน าเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่อง การท าแปลงเกษตร การดูแลรักษา
ต้นไม้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะจะเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อน    
จะชอบนกมากท่ีนกมีความเอื้อเฟื้อ 

  ค าถาม 
  1. นกปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 3 ประการ ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
    1.  ความพอประมาณ คือ มีความพอประมาณในการท างานช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน            

ไม่หนักจนเกินไป และไม่น้อยเกินไปเขารับหน้าที่ล้างจาน รดน้ าต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ และซักผ้า แบ่ง
งานให้น้องท าพอสมควร 

    2.  ความมีเหตุผล คือ เขาให้น้องรับงานเบาๆ พอเหมาะกับวัยของน้อง เช่น ให้ถูบ้าน ไม่ให้
น้องล้างจานเพราะเกรงว่าน้องจะท าจานแตกและอาจได้รับอุบัติเหตุ 

    3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ เขามีการเตรียมความพร้อมในการท างานบ้านเต็ม
ความสามารถ ท าให้เขามีความพร้อมในการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 

 2. นกมีเงื่อนไขในการตัดสินใจและท ากิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
   1.  เงื่อนไขความรู้ คือ เขามีความรอบรู้ในการปลูกต้นไม้ ท าแปลงเกษตร และมีความรอบคอบ
วางแผนการท าแปลงเกษตรในโรงเรียน เพราะเขามีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์จากการท างานที่บ้าน  
   2.  เงื่อนไขคุณธรรม คือ นกมีความอดทน พากเพียรในการช่วยเหลืองานบ้าน เมื่อมีปัญหาใดก็
ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ นอกจากนั้นเขายังมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมและการท างานในแปลงเกษตร 
เขาใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะท าให้ดินเสื่อม นอกจากนั้นเขายังมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันสิ่งของ
และมีน้ าใจต่อเพ่ือน 
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เฉลยใบงานที่  1.3 
           เร่ือง  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง :   
 

1.ให้นักเรียนเขียนสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้นักเรียนเขียนสรุปการสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 
ด้าน (4 คะแนน) 

สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การด ารงชีวิตโดยรายได้สมดุลกับรายจ่าย  
ท าอย่างไรจะรักษา สมดุลรายรับรายจ่าย มีเงินออม มีประกันด้วยการท าบัญชีรายรับรายจ่าย
เพื่อชีวิตท่ีพอเพียง  

สมดุลทางด้านสังคม คือต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว รู้รักสามัคคี ไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกัน 
ทุกคน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันท้ังก าลังทรัพย์  ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังความรู้  

ปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ ตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 

 

ความหมายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ความสามารถของชุมชนเมืองรัฐ ประเทศหรือ 
ภูมภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ 
ทุก ชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งพา
ปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 

 

เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยกิจกรรม 4 อย่าง คือ 
การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการ
จัดสรรผลตอบแทน 
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สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน ไม่ท าร้าย ไม่ท าลาย ไม่เบียดเบียน พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
ในคราวเดียวกันด้วย  

สมดุลด้านวัฒนธรรม คือ การเสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม ท่ีจะเป็นเสมือน
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ท่ีจะท าให้เด็กไทย คนไทยมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติที่เป็น
ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และ พัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล 
เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ด ารงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ  

3.ให้นักเรียนเขียนสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง (3 คะแนน) 
ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงทางสายกลาง 

ใน 3 ด้าน ได้แก ่
  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกิน และไม่มากเกินไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การบริโภคท่ีประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย การใช้ 
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับการผลิต 

 ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความคิดพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 การมีภูมิคุ้มกันทีด่ีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ   
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
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เฉลยใบงานที่  1.4 
           เร่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนน าข้อความในกรอบด้านบนไปใส่ใต้ข้อความในแต่ละข้อที่มี  
               ใจความสัมพันธ์กัน(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

1. เงื่อนไขคุณธรรม 
2. ความมีเหตุผล 
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
4. พอประมาณ 
5. เงื่อนไขความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. พอประมาณ 

 

เฉลยใบงานที่  1.5 
          เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ค าช้ีแจง :   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
ค าช้ีแจง   1. ข้อสอบชุดนี้มีจ านวน  20 ข้อ 
    2. ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วเขียนเครื่องหมาย (X)  
        ลงในช่อง    ในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1    X 
2    X 
3   X  
4 X    
5   X  
6 X    
7  X   
8  X   
9   X  
10    X 
11  X   
12    X 
13 X    
14   X  
15 X    
16  X   
17   X  
18 X    
19   X  
20    X 
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ตารางสรุปคะแนน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุ้ดที่ 1 

เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

คะแนนกิจกรรม 
  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ทดสอบก่อนเรียน 20  
ใบงานที่ 1.1 10  
ใบงานที่ 1.2 10  
ใบงานที่ 1.3 10  
ใบงานที่ 1.4 6  
ใบงานที่ 1.5 10  

รวมคะแนนใบงาน 46  
ทดสอบหลังเรียน 20  

   
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ  

 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 - 100  คะแนน ดีมาก 
ร้อยละ 61 - 79  คะแนน ดี 
ร้อยละ 51 - 60 คะแนน พอใช้ 
 ร้อยละ 0 - 50  คะแนน ปรับปรุง 

 
 
 

ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 



50 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

บรรณานุกรม 
 

กระมล  ทองธรรมชาติและคณะ.  2558.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1.   พิมพ์ครั้งท่ี 4.   กรุงเทพฯ: 
  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์. 
ธวัชชัย ทันโตภาส.   ม.ป.พ.   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2.   กรุงเทพฯ: 
  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช. 
วิริยะ บุญยะนิวาสน์และคณะ.  2563.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา 

 ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. พิมพ์ครั้งท่ี 5.  กรุงเทพฯ: 
  อักษรเจริญทัศน์. 

วิริยะ บุญยะนิวาสน์และคณะ.  2563.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  

 อักษรเจริญทัศน์. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.  2558.  คู่มือครูชุดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.  กรุงเทพฯ:  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) จ ากัด. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.  2558.  คู่มือครูชุดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถม- 
  ศึกษาปีท่ี 5.  กรุงเทพฯ:  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) จ ากัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


