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การพึ่งพาอาศยักนัและ 

การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจ 

 

683 
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ตอบค าถามจากภาพ ? 

 ภาพเก่ียวกบัอะไร 

 การท านา/ด านา 

 การช่วยกนัท านา 

 ชาวนาช่วยกนัท านา 

 การลงแขก 

 ในปัจจบุนัยงัมีการปฏิบตัอิยา่งกลุม่คนในภาพอยูห่รือไม่ อยา่งไร 

  มี โดยชาวนาในบางพ้ืนท่ียงัคงมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจาก 

   ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และชุมชนใหค้วามส าคญักบัประเพณี  

   และวฒันธรรมการลงแขกท่ีนับวนัจะสูญหายไปมากขึ้ น 
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ตอบค าถามจากภาพ ? 

 ภาพเก่ียวกบัอะไร 

  การเลือกซ้ือสินคา้ 

  การซ้ือของท่ีซเูปอรม์ารเ์กต 

  การเลือกซ้ือของ 

  ไมม่ี เน่ืองจากในสมยัก่อนไม่มีรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่อยา่งเช่นทุกวนัน้ี  

  หากตอ้งการสินคา้ผูซ้ื้อจะไปซ้ือท่ีรา้นขายของช าหรือท่ีเรียกวา่ โชห่วย  

  โดยผูข้ายจะเป็นคนหยบิสินคา้ให ้ผูซ้ื้อจะไมไ่ดเ้ลือกหรือหยบิจบัสินคา้เอง 

 ในสมยัก่อนมีการซ้ือขายอยา่งในภาพหรอืไม่ อยา่งไร 
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1. การพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

การพึ่งพาอาศยักนัมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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เร่ิมข้ึนในช่วงหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 เน่ืองจากในช่วงสงครามเกิดภาวะ

ทางเศรษฐกิจตกต า่ไปทัว่โลก ท าใหไ้ดม้ีการสรา้งความสมดุลระหวา่งตลาด

การคา้เสรี โดยมีองคก์ารเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท าหน้าท่ีใหบ้ริการดา้น

การเงินแก่ประเทศสมาชิกเพื่อน าไปพฒันาประเทศสู่ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

การท่ีประเทศต่าง ๆ มีการพึ่งพาอาศยักนัมากข้ึน  

ซ่ึงต่างจากการท่ีประเทศดอ้ยพฒันาตอ้งพึ่งพาประเทศ

พฒันาแลว้ตามการชี้ น าของประเทศพฒันาแลว้ 

ความหมายการพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

 การพึ่งพาอาศยั

กนัและกนั 
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ปัจจบุนั 

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

อดีต 
• เศรษฐกิจมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจแบบ

ยงัชีพ หรือเศรษฐกิจแบบเล้ียงตนเอง 

• เศรษฐกิจมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจ

เงินตรา 
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เศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

• ประเทศไทยไดเ้ร่งพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจแหง่ชาติ พ.ศ. 2504  

 เป็นตน้มา จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7  

• ผลจากการพฒันาตามแผนพบวา่ ประเทศไทย
ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีในการพฒันา

เศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่วิถีชีวิตกลบัประสบปัญหา

อยา่งมาก ทั้งในดา้นสงัคม ค่านิยมดั้งเดิม  

 และทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1–7 



690 

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

• แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ไดมุ้ง่เน้นให ้ 
 “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 

• แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9–10 อญัเชิญ “ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ 

 พระเจา้อยูห่วัมาเป็นแนวทางในการพฒันาและ

บริหารประเทศต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ  

 ฉบบัท่ี 8 

• แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์
ประเทศไทยเพื่อมุง่พฒันาสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็น

สุขร่วมกนั” 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8–10 
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แนวทางการสรา้งระบบความสมัพนัธแ์บบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

การสรา้งระบบความสมัพนัธแ์บบพ่ึงพาอาศยักนัและกนัของชุมชนและ

ระหวา่งชุมชนอยา่งเท่าเทียมมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. การสรา้งครอบครวัใหมี้ความมัน่คง 

• มีการเสริมสรา้งครอบครวัใหม้ีความมัน่คง 
มีสมัพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แข็งทาง

คุณธรรมจริยธรรม 

• แต่ละครอบครวัจะตอ้งมีความรูด้า้นต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 



692 

แนวทางการสรา้งระบบความสมัพนัธแ์บบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

2. การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

• คนไทยตอ้งไดร้บัการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ ทั้งในระบบและนอกระบบ

อยา่งต่อเน่ืองเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู ้

 ในชุมชน เช่น ศูนยก์ารเรียนรูข้องชุมชน 

ศูนยส์าธิตของหน่วยงานของรฐั 

พิพิธภณัฑพ์ื้ นบา้น 
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แนวทางการสรา้งระบบความสมัพนัธแ์บบพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

3. การสรา้งความมัน่คงในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน 

• การออมทรพัย ์

• การเสริมสรา้งสุขภาพในชุมชน 

• การพฒันาคุณภาพบริการในชุมชน 

• การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
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 แนวคิดทฤษฎีใหม ่

ขั้นท่ี 1  

การผลิต 

ขั้นท่ี 2  

การรวมพลงั

ในรูปกลุ่ม

หรือสหกรณ ์

ขั้นท่ี 3 

การติดต่อ

ประสานงาน

เพื่อจดัหา

ทุนหรือ

แหล่งเงิน 

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 การรวมกนัเป็นกลุ่มหรือสหกรณก็์เพ่ือให้

เกษตรกรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน

ในดา้นต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด  

ความเป็นอยู ่สวสัดิการ 
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การแข่งขนั คือ การท่ีมีบุคคลหรือองคก์รอยา่งน้อย 2 คน หรือ 

2 องคก์รมีกิจกรรมท่ีเกิดการเปรียบเทียบระหวา่งกนั 

ความหมายของการแข่งขนั 

การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ คือ การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั 

การผลิต การจ าหน่ายจา่ยแจก และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่าง ๆ  

ของ 2 กิจการ หรือมากกวา่ 
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รูปแบบการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

696 

ปัจจุบนัสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะดา้น

เศรษฐกิจ ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความแตกต่างไปจาก

อดีตท่ีผ่านมา  

การแข่งขนัทางเศรษฐกิจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม คือ 

1. การใชค้วามรวดเร็วในการแข่งขนั 

2. การผลิตท่ีใชท้รพัยสิ์นท่ีไมม่ีตวัตน 

3. การครอบครองทรพัยสิ์นในลกัษณะกลุ่มหรือเครือข่าย 

4. การพึ่งพิงความคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม ่ๆ 

5. การใหค้วามส าคญัต่อผูบ้ริโภค 
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การบริหารกระบวนการผลิตเพื่อใหม้ีตน้ทุนต า่ท่ีสุด  

โดยรกัษาคุณภาพและสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

การสรา้งบริการใหม้ีลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่าง ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได ้และท าใหลู้กคา้ยดึติดในสินคา้และบริการ 

การเลือกตลาดเป้าหมายส าหรบัสินคา้และบริการท่ีมี

ลกัษณะแคบลงหรือมีตลาดเฉพาะดา้น 

การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

“หวัใจของความส าเรจ็ของธุรกิจในตลาดการแข่งขนั” 

การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 

 เป็นผูน้ า 

ดา้นราคา 

 สรา้งความ

แตกต่าง 

 เน้นกลุ่ม 

เป้าหมาย 
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การสรา้งความสามารถทางการแข่งขนั 

ตอ้งรูจ้กัลูกคา้และความพอใจของลูกคา้ 

ตอ้งรูจ้กัตนเองและพฒันาตนเอง 

ตอ้งสรา้งส่ิงใหม ่ๆ ท่ีสรา้งสรรคแ์ละมีประโยชน์ 

 การผลิตท่ีใชต้น้ทุนเท่าเดิมแต่ผลลพัธเ์พิ่มขึ้ น 

ผลลพัธท่ี์ไดส้รา้งความพอใจใหก้บัลูกคา้ 

การสรา้งความสามารถทางการแข่งขนั 

รูจ้กัลกูคา้ 

รูจ้กัตนเอง 

สรา้ง

นวตักรรม 

สรา้ง

ประสิทธิภาพ 

สรา้งคุณภาพ 
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ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

699 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 

ชุมชนชนบท 

เป็นเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก 

มีผลผลิตและรายไดจ้ ากดั ยงัไมไ่ดร้บั

การพฒันาอยา่งจริงจงั 

มีประมาณรอ้ยละ 80 ของชุมชน

ทั้งหมดในประเทศ 

ชุมชนเมือง 

ฐานเศรษฐกิจเป็นภาคเกษตรกรรม

และแรงงานรบัจา้ง มีเศรษฐกิจท่ี

ฝืดเคือง ลา้หลงั ไมเ่ติบโต 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

แบ่งเป็น 3 ดา้น 

การผลิต 

การตลาด 

การสนบัสนุน 

ของภาครฐั 

 ผลผลิตทางการเกษตร เชน่ สารเคมีตกคา้งในดินและ

แหล่งน ้า ผลผลิตขาดความปลอดภยั 

 การส่งเสริมอาชีพ เชน่ รายไดไ้มเ่พียงพอกบัรายจา่ย 

มีหน้ีสินจ านวนมาก 

 โรงสีขา้วในชุมชน เชน่ ในชุมชนไมมี่โรงสีขา้วเป็นของ

ตนเอง ขายขา้วไดร้าคาต า่ 

 โรงงานผสมอาหารสตัว ์เชน่ ไมส่ามารถผลิตอาหาร

สตัวไ์ดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ พื้ นท่ีมีจ ากดั  

ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

แบ่งเป็น 3 ดา้น 

การผลิต 

การตลาด 

การสนบัสนุน 

ของภาครฐั 

 ตลาดชุมชน เชน่ ผูป้ระกอบอาชีพประมงไมมี่สถานท่ี

และชอ่งทางในการจ าหน่าย 

 รา้นคา้และศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน เชน่  

 กลุ่มอาชีพในชุมชนไมมี่สถานท่ีในการจ าหน่ายสินคา้ 

ถูกกดราคารบัซ้ือจากคนกลาง 

ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

แบ่งเป็น 3 ดา้น 

การผลิต 

การตลาด 

การสนบัสนุน 

ของภาครฐั 

 ธนาคารหมูบ่า้นและกลุ่มออมทรพัย ์เชน่ ประชาชน  

มีหน้ีสินจ านวนมาก มีการกูเ้งินนอกระบบ รายได ้  

ไมเ่พียงพอกบัรายจา่ย วา่งงาน 

 กองทุนหมุนเวียนในชุมชน เชน่ เกิดปัญหาชอ่งวา่ง

ระหวา่งกลุ่มเกษตรกร น าเงินกองทุนไปใชผิ้ด

วตัถุประสงค ์

ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 

การผลิต 

 ท าเกษตรปลอดสารพิษ โดยส่งเสริมใหมี้การใช้

จุลินทรียแ์ละสารชีวภาพทดแทน 

 ส่งเสริมอาชีพและรายไดเ้สริม โดยการ

สนับสนุนการรวมกลุ่มของคนในชุมชน 

 ร่วมทุนระหวา่งเครือขา่ย เป็นการร่วมลงทุนกบั

หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยใชฐ้านทรพัยากรในพื้ นท่ี 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

การตลาด 

 จดัหาสถานท่ีซ้ือขาย โดยการจดัตลาดนัดกลาง

เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ 

 จดัตั้งรา้นคา้และศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตและ

สินคา้ 

 รวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อด าเนินกิจกรรม

ทางการเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ   

แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
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ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข 

การสนบัสนุนของภาครฐั 

 ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ โดยจดัหาวิทยากร

ฝึกอบรมและใหค้ าแนะน าทางวิชาการแก่กลุ่ม

ออมทรพัย ์

 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อลดปัญหาการกูย้มื

เงินนอกระบบและส่งเสริมการออมใหก้บั

ประชาชน 

แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
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โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การผลิตและบริการ 

ความยากจนและ 

การกระจายรายได ้

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น 

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

 โครงสรา้งดา้นการขนส่งและโลจิสติกสย์งัขาด

ประสิทธิภาพ 

 ภาคขนส่งใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยส์ูง 

 น ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภคยงักระจายไปสู่พื้ นท่ี

ชนบทไมท่ัว่ถึง 

707 
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แบ่งเป็น 3 ดา้น 

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การผลิตและบริการ 

ความยากจนและ 

การกระจายรายได ้

 ภาคเกษตร ผลิตภาพการผลิตอยูใ่นระดบัต า่ 

 ขณะท่ีลงทุนในสดัส่วนสูง 

 ภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก

ประเทศในดา้นวตัถุดิบ ทุน องคค์วามรู ้และ

เทคโนโลย ี

 ภาคบริการ มีการลงทุนต า่กวา่ศกัยภาพท่ีมีอยู ่ 

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 
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แบ่งเป็น 3 ดา้น 

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การผลิตและบริการ 

ความยากจนและ 

การกระจายรายได ้

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 

 เศรษฐกิจในประเทศมีความเหล่ือมล ้า 

 ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นภาคเกษตรมีรายไดน้้อย

เมื่อเทียบกบันอกภาคเกษตร 

 ประชาชนประสบกบัความยากจนและมีปัญหาหน้ีสิน 
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แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและบริการโลจิสติกส์

เพื่อสนับสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลิต 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและเร่งรดั  

การใชพ้ลงังานทดแทน 

 กระจายการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน         

ไปสู่ภูมิภาคอยา่งสมดุลและเป็นธรรม 
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ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

ปรบัโครงสรา้งภาคการผลิตและบริการ 

 ภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 โดยสนับสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ภาคอุตสาหกรรม เน้นการเพิ่มมลูคา่ของ

ผลผลิตบนพื้ นฐานความรูแ้ละการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 บริการ ใหก้ารสนับสนุนดา้นงบประมาณ 

 เพื่อเพิ่มความหลากหลาย 

แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 
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ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและแนวทางแกไ้ข 

แกไ้ขปัญหาความยากจน 

• ใชม้าตรการแกไ้ขปัญหาความยากจนใน

ชนบทและในเมืองต่างกนั 

• ส่งเสริมใหน้ าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ  

   พอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวิต 

• ส่งเสริมการออมเพื่อสรา้งความมัน่คงของ 

   ครอบครวั 

• จดัสรรงบประมาณร่ายจา่ยของรฐัผ่านงบ   

  พฒันาจงัหวดัอยา่งเหมาะสม 

แนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ 
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สรุปความรู ้

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพึ่งพากนัทั้งในดา้น  

การผลิต การบริโภค และการแลกเปล่ียน ตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

การพึ่งพากนัในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี คือ การรวมกลุ่มสหกรณแ์ละ

เครือข่ายความร่วมมือ 

 รูปแบบของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น 2 แบบ คือการแข่งขนั

ดา้นราคาและการแข่งขนัท่ีไมใ่ชร้าคา 

 การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการของการประกอบธุรกิจ 

 การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมี 3 ลกัษณะ คือ การเป็น

ผูน้ าดา้นราคา การสรา้งความแตกต่าง และการเนน้กลุ่มเป้าหมาย  
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สรุปความรู ้

 การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัมี 5 ประการ คือ การรูจ้กั

ลูกคา้และความพอใจของลูกคา้ การรูจ้กัตนเองและพฒันาตนเอง 

การสรา้งนวตักรรม การสรา้งประสิทธิภาพ และการสรา้งคุณภาพ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน  

ดา้นการผลิตและบริการ และดา้นความยากจนและการกระจาย

รายได ้

 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหา

เศรษฐกิจในชุมชนและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ  

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการผลิต ดา้นการตลาด 

และดา้นการสนับสนุนของภาครฐั  


