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 ๑๕๒ 

 

 
สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

เร่ือง  เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน                  ๒ ชั่วโมง 
 
 
 วิชา เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในการตัด สินใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ท าให้ครอบครัวหรือสังคมตัด สินใจในการผลิตหรือบริโภคได้อย่างสมดุล รู้จักใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดผลอย่างมีปร ะสิทธิภาพหรือเป็นไปตามเป้าหมาย
มากที่สดุ 
 
 
 ๑. อธิบายหลักการบริหารทรัพยากร ในเร่ืองหลักประ สิทธิภาพและหลักประสิทธิผลได ้
 ๒. อธิบายหลักการของ เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค และเศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ผลิตได้ 
 ๓. อภิปรายความเชื่อมโยงของก าลังซื้อและต้นทุนค่าเ สียโอกาสได้ 
 
 
 ๑. หลักการบริหารทรัพยากร  
 ๒. เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค 
 ๓. เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ผลิต 
 ๔. ก าลังซื้อและต้นทุนค่าเ สยีโอกาส  
 
 
 

 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. ครู สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าในตลาดว่าปัจจุบันนี้มีสินค้าชนิดใดที่ราคาถูกและ 
สนิค้าชนิดใดที่ราคาแพง แล้วให้นักเรียนอธิบายว่ามีวิธีการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคอย่างไร 
 ๔. ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่าในชีวิตประจ าวัน เกิดภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ส่งผลต่อราคา
สนิค้า ดังนั้น นักเรียนในฐานะผู้บริโภคจึงต้องติดตามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค และ
เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ผลิต 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

๑ 



 ๑๕๓ 

 ๕. ครูอธิบายหลักส าคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ สื่อแผ่นใสประกอบค าอธิบายในเร่ือง
ต่อไปนี ้
  ๑) หลักการบริหารทรัพยากร  
    หลักประสทิธิภาพ 
    หลักประสทิธิผล 
    หลักความเป็นธรรม 
  ๒) เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค 
  ๓) เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ผลิต 
  ๔) ก าลังซื้อและต้นทุนค่าเ สียโอกาส  
 ๖. นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในค าถามต่อไปนี้  
  ๑) ก าลังซื้อของบุคคลทั่วไปมาจากแหล่งใดบ้าง  
  ๒) ในการเลือกซื้อ สินค้าและบริการน้ัน เราต้องค านึงถึงเร่ืองใดบ้าง จงอธิบาย  
  ๓) ต้นทุนค่าเ สียโอกาส หมายความว่าอย่างไร จงยกตัวอย่าง 
 ๗. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ ผู้ที่มีความสามารถในระดับ
เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อนและอ่อน โดยครูเป็นผู้จัดกลุ่มไว้ให้ล่วงหน้า แล้วให้นักเรียน
ในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น ๒ คู่ แต่ละคู่ช่วยกันท าใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 ๘. นักเรียนแต่ละคู่ของกลุ่มน าใบงานที่ตนช่วยกันท ามาตรวจ สอบความถูกต้องระหว่างคู่ภายใน
กลุ่มของตน และผลัดกันอธิบายแสดงเหตุผลในกรณีที่ค าตอบไม่ตรงกัน  
 ๙. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ ๑.๑  
 ๑๐. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปว่าการศึกษา เศรษฐศาสตร์ กับชีวิตประจ าวัน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง  
 
 
 ๑. ใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง  เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 ๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น  
  วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และคณะ. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แม็ทปอย  ์ 
  จ ากัด, ๒๕๔๔. 
  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  ๒๕๓๙. 
 ๖. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.setjat.or.th ให้ข้อมูลพื้นฐานในด้านเศรษฐศาสตร์ 

 

๕ 



 ๑๕๔ 

 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒    เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 ๑๕๕ 

 
 

เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 

  ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความมาใส่ในช่องว่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บริษัทไหมไทย ใช้วิธีการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีผลท าให้ยอดขาย สูงขึ้นมาก 
๒. นายดินท านา สลับกับท าสวน และปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลบนที่ดิน ๓ ไร่ ท าให้พื้นดินของเขาไม่ว่าง 
 เปล่าตลอดปี 
๓. บริษัท พืชผล จ ากัด พยายามผลิตผลไม้กระป๋องให้ต้นทุนต่ าและผลิตให้มีปริมาณมากพอ เพื่อให้ได้  
 ก าไรสูงสุด 
๔. รัฐบาลให้งบในการลงทุนแก่เกษตรกรทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร  
๕. ในปีนี้บริษัท สมุนไพรไทยได้เพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นทุกคน  
๖. นายหินมีอาชีพเป็นกรรมกรในโรงงานแห่งหนึ่ง เขาตัด สินใจเลือกซื้อรองเท้าฟองน้ าไว้ใช้ ทั้งๆ ที่เขา 
 อยากได้รองเท้าหนัง 
๗. บริษัทเคร่ืองหนังตราเมฆลอยฟ้า ได้ตัด สินใจลงทุนโฆษณาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ท าให้ยอด 
 จ าหน่ายสูงขึ้น 
๘. นายด ามีที่ดิน ๕ ไร่ เขาใช้พื้นที่ทุกตารางวาในการปลูกพืชผักผลไม้  
๙. บริษัทแปรง สีฟัน เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ท าให้ยอดขายสูงขึ้นกว่าเดิม 
๑๐. บริษัทรถยนต์แห่งหน่ึง ได้น าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการผลิต ท าให้สามารถผลิต  
 รถยนต์ต่อวันได้เพิ่มขึ้น 

 
๑.๑ 

ตอนท่ี ๒ 

หลักการบริหาร 
ทรัพยากร 

หลัก 
ประสิทธิภาพ 

หลัก 
ประสิทธิผล 

หลักความ 
เป็นธรรม 



 ๑๕๖ 

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

๑. ก าลังซื้อของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

๒. ต้นทุนค่าเ สียโอกาสหมายความอย่างไร จงอธิบาย
.......................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

๓. นักเรียนคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง จงแสดง
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

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



 ๑๕๗ 

 
 

สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

เร่ือง  การออม                      ๒ ชั่วโมง 
 
 
 

 ครอบครัวมีฐานะเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ออม   รายได้ที่หามานั้นควรใช้ไปในการบริโภคใน สิ่งที่
จ าเป็น ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะต้องมีการวางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
ซึ่งจะต้องก าหนดเป้าหมายของการใช้จ่าย ประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่ และประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
เพื่อจะได้น าเงินที่เหลือจากการบริโภคไปเก็บสะสมเป็นเงินออม และสามารถน าเงินออมที่เก็บ สะสมไว้นั้น
ไปสร้างความมั่นคงได้ในอนาคต  
 
 
 ๑. อธิบายการวางแผนทางการเงิน การออม และการบริหารการเงิน ส่วนบุคคลได้ 
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญและประโยชน์ของการออม เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
 
 
 ๑. การวางแผนทางการเงิน  
 ๒. การออม  
 ๓. การบริหารการเงิน ส่วนบุคคล 
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. ครู สนทนากับนักเรียนด้วยค าถามต่อไปนี้ 
   ในปัจจุบันนี้นักเรียนสามารถออมเงินได้หรือไม่  
   นักเรียนมีวิธีการออมเงินอย่างไรบ้าง (ในกรณีที่มีการออม)  
   นักเรียนคิดว่าการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง การวางแผนทางการเงิน การออม และการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 
 

๔ 

๒ 



 ๑๕๘ 

 ๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๕ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อนและอ่อน โดยครูเป็นผู้จัดกลุ่มไว้ให้ล่วงหน้า  
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาหาความรู้เร่ืองการออม จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ 
พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ แล้วให้หัวหน้ากลุ่มรับใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง การออม จาก
ครูผู้สอน ซึ่งในใบงานนี้จะมีค าถาม ๕ ข้อ 
 ๖. หัวหน้ากลุ่มจะน าใบงานที่ ๒.๑ มาแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มท าคนละ ๑ ข้อ โดยให้โอกา ส
นักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นผู้เลือกค าถามก่อน 
 ๗. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะช่วยกันสืบค้นความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการตอบค าถามตามหัวข้อ
ย่อยที่ตนรับผิดชอบและตอบค าถาม 
 ๘. สมาชิกแต่ละคนน าค าตอบจากใบงานในหัวข้อที่ตนรับผิดชอบเ สนอต่อกลุ่ม แล้วให้ทุกคน
ช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติมจนได้ค าตอบที่สมบูรณ์และมีความเข้าใจมากขึ้น  
 ๙. ตัวแทนสมาชิกในแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนหน้าชั้นเรียน (ครูอาจ สุ่มเพียงกลุ่ม 
ละ ๒ หัวข้อ ในกรณีที่มีจ านวนกลุ่มมาก โดยแต่ละหัวข้อให้น าเสนอผลงานซ้ ากัน ๒-๓ กลุ่ม เพื่อ
เปรียบเทียบค าตอบ) และครูช่วยเพิ่มเติมค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น 
 ๑๐.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล และประเภทของนัก
ลงทุน 
 ๑๑.  นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนการออมของตนตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง 
การวางแผนการออม นักเรียนส่งผลงานต่อครูผู้สอนเพื่อตรวจและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 ๑. ครู สนทนาทบทวนความรู้กับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้  
   การออมมีความส าคัญอย่างไร 
   การวางแผนทางการเงินที่ดี มีขั้นตอนอย่างไร 
 ๒. ครูเลือกผลงานในใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง การวางแผนการออม ที่นักเรียน ส่งมาให้ตรวจและ
คัดเลือกผลงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เจ้าของผลงานน าเสนอต่อชั้นเรียน  
 ๓. ครูชมเชยนักเรียนที่น าเสนอผลงาน และให้ก าลังใจนักเรียนคนอื่นๆ ให้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
การวางแผนการออม 
 ๔. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปแนวทางการน าความรู้เกี่ยวกับการออมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 ๕. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 ๑๕๙ 

 
 
 ๑. ใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง การออม  
 ๒. ใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง การวางแผนการออม  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 http://www.geocities.com/prapatra รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 ๖.๑  วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒  เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๖๐ 

 
 

เร่ือง การออม 
 

   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
๒.๑ 

 

๑.  การวางแผนการใช้จ่ายประกอบด้วย   
     ขั้นตอนใดบ้าง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.  แผนการออมทรัพย์มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

๓.  ในการตัดสินใจเลือกแหล่งที่จะน า
เงินออมไปสะสมไว้นั้น จะต้อง 
ค านึงถึงเร่ืองใดบ้าง 
 

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

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

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

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

๔.  นักเรียนมีเป้าหมายของการออมที่
เกี่ยวกับความต้องการในอนาคต
เกี่ยวกับเร่ืองใดบ้าง 
 

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

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

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

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

๕.  การออมมีประโยชน์อย่างไร 
 



 ๑๖๑ 

 
 

เร่ือง การวางแผนการออม 
 

  ให้นักเรียนเขียนแผนการออมของตนตามหัวข้อต่อไปนี้  
 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
(  เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน  และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
๒.๒ 

 

๑.  เป้าหมายของการออม 

๒.  วิธีการออม 

 
๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 ๑๖๒ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร ์

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. ข้อใดจัดเป็นหลักการบริหารทรัพยากรที่มีประ สิทธิภาพ 
 ก. เกษตรกรที่ใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง  
 ข. ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ือง ส าอางเพิ่มทุนในการโฆษณา  
 ค. บริษัท อุต สาหกรรมยางไทย เพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานทุกคน 
 ง. ผู้บริหารบริษัท อุต สาหกรรมไหมไทย ให้รางวัลแก่ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าดีเด่น 
๒. เมื่อผู้ผลิตต้องการด าเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทน สูงสุด จะต้องด าเนินงานตามหลักการในข้อใด 
 ก. หลักการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่ สุด 
 ข. หลักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยน้อยกว่าราคาจ าหน่าย  
 ค. หลักการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีคุณภาพและได้ประโยชน์ สูงสุด 
 ง. หลักประ สิทธิภาพการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด 
๓. ก าลังซื้อของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญในข้อใด  
 ก. จ านวนประชากร  ข. ร สนิยมและรายได้ 
 ค. ความต้องการจ าเป็น ง. ทุนทรัพย์ของกลุ่มบุคคล  
๔. แม่บ้านต้องตัด สินใจเลือกซื้ออาหารประเภทผักแทนเน้ือปลาเพราะมีเงินจ ากัด การกระท าดังกล่าว  

สอดคล้องกับข้อความใด 
 ก. การบริหารต้นทุน ข. จุด สมดุลของผู้ผลิต 
 ค. ต้นทุนค่าเ สียโอกาส  ง. จุด สมดุลของผู้บริโภค 
๕. ผู้ที่ประ สบความส าเร็จในชีวิตโดยทั่วไป มักให้ความส าคัญกับข้อใดมากที่สุด 
 ก. การออม   ข. การประเมินเงินรายได้  
 ค. การบริหารทรัพยากร ง. การวางแผนทางการเงิน  
๖. การ สร้างแผนการใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
 ก. การฝากเงิน ข. งบประมาณ  
 ค. การใช้เงินออม ง. การบริหารการเงิน  

๑ 

ตอนท่ี ๑ 



 ๑๖๓ 

๗. "แก้วน าเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน สะสมไว้เพื่อเตรียมไปฝากธนาคาร" ข้อความ 
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. อุปทาน   ข. การออม  
 ค. การลงทุน   ง. การบริโภค  
๘. ขั้นตอนแรกของการ สร้างแผนการใช้จ่ายคือเร่ืองใด 
 ก. ก าหนดหัวข้อในการท างาน ข. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
 ค. ก าหนดงบประมาณการใช้จ่าย ง. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย  
๙. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญของการออม  
 ก. ความไม่มีวินัยของผู้ฝาก ข. ราคาน้ ามันในตลาด สูงขึ้น 
 ค. การเพิ่มขึ้นของราคา สินค้า ง. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง  
๑๐. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากการออมได้ดีที่ สุด 
 ก. งามพิศน าเงินออมที่ตน สะสมไว้ ไปซื้อชุดเคร่ืองเพชร 
 ข. ศักดาน าเงินออมที่ตน สะสมไว้ ไปซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ 
 ค. กิ่งแก้วน าเงินออมที่ตน สะสมไว้ ไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เสมอ 
 ง. พงษ์ศักดิ์น าเงินออมที่ตน สะสมไว้ ไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานทุกอาทิตย์ 
 
   ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๕ คะแนน)  
 

 วิธีการออมเงินอย่างเหมาะสมมีอะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 

 
 

ตอนท่ี ๒ 



 ๑๖๔ 

 

สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  การคลัง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

เร่ือง  การคลัง                      ๒ ชั่วโมง 
 
 
 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของรัฐ ซึ่งรัฐสามารถใช้นโยบาย
ทางการคลังเพื่อลดความผันผวนทางธุรกิจ และใช้เป็นเคร่ืองมือท าให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้น มี
ผลท าให้ช่องว่างของทรัพยส์ินและรายได้ระหว่างประชาชนลดลง ซึ่งรัฐจะช่วยในการกระจายรายได้ให้เป็น
ธรรม โดยอาศัยมาตรการทางด้านรายจ่ายของภาครัฐ และมาตรการด้านภาษีอากรของรัฐ 
 
 
 ๑. อธิบายการคลังภาครัฐ นโยบายการคลังกับการรักษาเ สถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
การคลังกับการกระจายรายได้ 
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญในการด าเนินนโยบายการคลังของรัฐได้  
 
 
 ๑. การคลังภาครัฐ  
 ๒. นโยบายการคลังกับการรักษาเ สถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๓. นโยบายการคลังกับการกระจายรายได้  
 
 
 
 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เร่ือง การคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. ครูน าข่าวเกี่ยวกับเร่ืองภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมาเล่าให้นักเรียนฟัง เช่น  
   ปัญหาคนว่างงาน 
   โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   โครงการส่งเสริมเกษตรกร 
   โครงการส่งสินค้าออก เป็นต้น 

 
๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

๓ 



 ๑๖๕ 

 ๔. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวในหัวข้อดังกล่าว และช่วยกันตอบค าถามต่อไปนี้  
   ข่าวดังกล่าวมีจุดเด่นในเร่ืองใด 
   มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 
   การที่รัฐบาลเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมนั้นมีผลดีอย่างไร 
  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่ารัฐบาลมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยจะต้องรักษาเ สถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 
 ๕. ครูอธิบายความรู้และให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนในหัวข้อต่อไปนี้  
  ๑) การคลังภาครัฐ  
  ๒) นโยบายการคลังกับการรักษาเ สถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๓) นโยบายการคลังกับการกระจายรายได้  
 ๖. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้ในประเด็นส าคัญที่ได้ศึกษาไปแล้วตามหัวข้อที่
ก าหนดข้างต้น นักเรียนซักถามข้อสงสัยจนมีความกระจ่างชัดเจนดีแล้ว 
 ๗. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๔ คน จากนั้นครูแจกใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง การคลัง โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งงานกันท าเรียงตามล าดับในแต่ละข้อ ดังนี้ 
  สมาชิกคนที่ ๑ มีหน้าที่อ่านค า สั่ง  ค าถาม แยกแยะให้ชัดเจน 
  สมาชิกคนที่ ๒ ฟังขั้นตอน รวบรวมข้อมูล หาแนวทางเ สนอแนะการตอบค าถาม 
  สมาชิกคนที่ ๓ ตอบค าถามหรือตอบปัญหา  
  สมาชิกคนที่ ๔ ตรวจ สอบความถูกต้องของการตอบค าถามหรือการตอบปัญหา  
  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการตอบค าถามจนครบทุกข้อ  
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจค าตอบตามที่ครูเฉลย  
 ๙. ครูประกาศผลกลุ่มที่ได้คะแนน สูงสุดตามล าดับ ชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนน สูงสุด และ
ให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ได้คะแนนน้อย และแนะน าวิธีการพัฒนาตนเอง 
 ๑๐.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลเกี่ยวกับวิธีการด าเนินนโยบายการคลังของรัฐในลักษณะต่างๆ  
 
 
 ๑. ภาพข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 ๒. ใบงานที่ ๓.๑ เร่ือง การคลัง  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 http://www.fpo.mof.go.th ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ประวัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง 
 

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๖๖ 

 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ท าแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  



 ๑๖๗ 

 
 

เร่ือง การคลัง 
 

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ถ้าข้อความใดผิดให้ขีดเส้นใต้ข้อความท่ีผิด 
    ตามล าดับ แล้วน าไปแก้ไขในช่องว่างด้านขวามือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๑ 

ตอนท่ี ๑ 

 

๑.  ถ้ารัฐบาลประสบภาวะขาดดุลงบประมาณ 
หน้ีสาธารณะจะลดลง เพราะรัฐบาลต้องกู้เงิน
มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ท าให้หน้ีสิน
ของรัฐบาลลดลง 

 

๒.  การที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป จะท าให้มี
การจ้างงานมากขึ้นเช่นกัน ประชาชนจ านวนมาก
จะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนการที่
เศรษฐกิจขยายตัวมากผิดปกติ อาจกลายเป็นปัญหา
เงินฝืดได้ 
 

 

๓.  ประเทศที่ประสบปัญหาการว่างงานหรือ
ธุรกิจซบเซา รัฐบาลควรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
การเพิ่มรายจ่ายภาครัฐหรือลดภาษี ซึ่งจะช่วยให้
รายจ่ายรวมของระบบเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้น 

 

๔. รัฐบาลสามารถใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการกระจายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
น าเอาส่วนเกินของผู้มีรายได้มายังภาครัฐ เพื่อ
น าไปใช้ในโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย 



 ๑๖๘ 

 
      ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนี้ แล้วงกลมล้อมรอบค าตอบที่ถูกต้องลงใน 
    ตารางปริศนาด้านล่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ เ ป็ น ข อ ง น 
เ ง ิ น เ ฟ ้ อ จ น จั ด ดุ จ เ อ ก ร า ช น โ 
อั ต ต า ป ร ะ ม า ณ ล า ก อ ร น โ ย บ ย 
ต บ ุ ค ค ล ธ ร ร ม ด ง ห า ก า ปั ญ ห า บ 
ร ร้ อ ย ล ะ เ จ็ ด สิ บ เ งิ น ย จ่ า ย ม า 
า น า ภ า ษี ป ร ะ จ ป ล า ย จ่ ง า น ก ย 
ภ อั ต า นิ ติ บุ ค ค ล ร า ย จ่ า ย ม า ห ก 
า ภ า ษี ก ว่ า ม า ร ะ บ า ย ย า ม เ ร า 
ษี ส า ท ล ด ค่ า เ พิ่ ม ภ า ษี ล ง ป รั บ ร 
ก้ ม ม า ณ ก า ย มี ภ า ษี ท า ง ต ร ง ด ค 
า ดุ ล ง บ ป ร ะ ม า ณ เ กิ น ทุ ร กั น แ ลั 
ว ล ก ต ล อ ด จ น เ ข ต แ ด น ไ ท ย บ ง 
ห พ น ร ก า ร ม ี ส ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ ำ 
น้ า ค ง รั บ ดั ง เ ด็ ด ข า ด น โ ย บ า ย 
า ก า ร เ ก็ บ ภ า ษี ดุ ล ย พ ิ นิ จ น า ย ก 
ศุ ล ก า ก ร เ ก็ บ ดุ ล เ กิ น ง บ รั ฐ ข อ 

ตอนท่ี ๒ 

๑. รายรับ สทุธิเท่ากับรายรับของรัฐบาล  
 หักด้วยรายจ่ายของรัฐบาล เรียกว่าอะไร 
๒. เม่ือประชาชนก าลังเผชิญกับปัญหาเงิน  
 เฟ้อ รัฐบาลควรปฏิบัติอย่างไร 
๓. รายจ่ายของรัฐเก่ียวกับเงินเดือนและ  
 ค่าจ้าง จัดเป็นรายจ่ายประเภทใด 
๔. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้  
 นิติบุคคล จัดเป็นภาษีประเภทใด 
๕. รายจ่ายประจ าของรัฐบาลไทยมี สัดสว่น  
 ประมาณร้อยละเท่าไรของงบประมาณ 

ทั้งหมด 
 

แนวนอน 
 ๖. เม่ือรายรับของรัฐบาลน้อยกว่ารายจ่าย  

 ของรัฐบาล เรียกว่าอะไร 
๗. รัฐควรใช้นโยบายด้านใดเป็น  
 เครื่องมือ ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีความ 
 เป็นธรรม มากขึ้น 
๘. รายจ่ายค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างจัดเป็น 
 รายจ่ายประเภทใด 
๙. อัตราภาษีท่ี สูงตามระดับรายได้ เรียกว่าอะไร 
๑๐. นักเศรษฐศาสตรช์ื่อว่าภาษีประเภทใด  
         เป็นภาษีท่ีสามารถน าไปสูก่ารกระจาย  
         รายได้ที่ดขีึ้น 

แนวตั้ง 
 



 ๑๖๙ 

 

สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  การคลัง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

เร่ือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ                   ๒ ชั่วโมง 
 
 
 การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการยกระดับคุณภาพของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างประชาชนที่มีฐานะดีกับประชาชนที่ยากจนให้ลดน้อยลง โดยใช้เกณฑ์รายได้ประชาชาติเป็นตัว
แสดงอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ในทางเศรษฐกิจเชื่อว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 
 
 ๑. อธิบายความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจได้ 
 ๒. อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และวิธีการวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 ๑. ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  
 ๓. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างและวิเคราะห์ถึง สาเหตุหรือปัจจัยส าคัญที่ท าให้บางประเทศ
มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้  
   ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
   การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔. นักเรียนจับคู่กันตามความ สมัครใจ เพื่อร่วมกันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เร่ือง การพัฒนา

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

๔ 

 
๑ 



 ๑๗๐ 

เศรษฐกิจ จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓ และช่วยกันท า
ใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๕. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบงานที่ ๔.๑  
 ๖. นักเรียนช่วยกันคิดหัวข้อในการโต้วาทีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น  
   เศรษฐกิจก้าวไกลไม่หยุดยั้ง 
   การพัฒนาเศรษฐกิจจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง เป็นต้น  
 ๗. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คละกันตามความสามารถ โดยให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเ สนอ 
และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนในการโต้วาทีฝ่ายละ ๓ คน คือ หัวหน้าและผู้สนับสนุน 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมมือกันวางหลักเกณฑ์ในการโต้วาที และไปปรึกษาวิธีการโต้วาทีจากครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๘. นักเรียนแต่ละฝ่ายร่วมมือกันหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นฐานในการโต้วาทีกับฝ่าย
ของตน และเตรียมฝึกซ้อมในการโต้วาที 
 
 
 
 ๑. นักเรียนร่วมมือกันจัด สถานที่ในการโต้วาที 
 ๒. ครูซักถามถึงความพร้อมในการเตรียมการโต้วาที และมอบหมายให้ตัวแทนท าหน้าที่พิธีกร  
ผู้ด าเนินรายการ ผู้จับเวลาและผู้ให้คะแนน 
 ๓. ตัวแทนนักเรียนแต่ละฝ่ายโต้วาทีตามหัวข้อที่ก าหนดให้เป็นไปตามกติกาที่ตกลงกัน โดยมีครู
เป็นผู้ให้ก าลังใจและคอยเสนอแนะ 
 ๔. เมื่อจบการโต้วาทีแล้ว นักเรียนและครู สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับ 
 ๕. นักเรียนและครูสรุปถึงปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และวิธีการวางแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 
 ๖. นักเรียนหาภาพข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 ๑๗๑ 

 
 
 ๑. ใบงานที่ ๔.๑ เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๓. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 http://www.moc.go.th ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานการค้าต่างประเทศและการค้าภายในประเทศ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ประเมินผลการโต้วาที  
 ๖.๒  เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินผลการโต้วาที  
 ๖.๓  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
   (อยู่ในภาคผนวก) 

 

๕ 

 

๖ 



 ๑๗๒ 

 
 

เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
๔.๑ 

 

๑.  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีผลดีต่อ
ประเทศก าลังพัฒนา อย่างไร 

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

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

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

๒.  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างไร 

๓.  แผนพัฒนาประเทศของประเทศก าลัง
พัฒนามีกี่ระดับ อะไรบ้าง 

๔.  ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระบบ
เศรษฐกิจในลักษณะใด 

๕.  หน่วยงานใดในประเทศไทยที่มี
หน้าที่ประสานงานและจัดท า
แผนการพัฒนาประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ๑๗๓ 

 
 

เร่ือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
๑. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีผลดีต่อประเทศก าลังพัฒนาอย่างไร 
 เฉลย  ช่วยให้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและมีแนวทางในการพัฒนาประเทศที่

ชัดเจนมากขึ้น     
๒. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร  

เฉลย  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างประหยัดพอประมาณ  พึ่งตนเองไม่ก่อ
หนี้  จะท าให้สามารถมีเงินออมและบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความรอบคอบและมีวินัยเป็นส่วน
หนึ่งของการเก็บออม  ซึ่งจะมีผลต่อการน าไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ   

๓. แผนพัฒนาประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีกี่ระดับ อะไรบ้าง  
 เฉลย   ๑. การวางแผนระดับชาติ    
   ๒. การวางแผนระดับภาค    
   ๓.  การวางแผนระดับท้องถิ่น   
๔. ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระบบเศรษฐกิจในลักษณะใด  
 เฉลย  ระบบเศรษฐกิจตลาดให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจ  แต่รัฐอาจเข้ามามีบทบาทแทรกแซงบ้าง   
๕. หน่วยงานใดในประเทศไทยที่มีหน้าที่มีประสานงานและจัดท าแผนการพัฒนาประเทศ  
 เฉลย  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

 
๔.๑ 



 ๑๗๔ 

 
 

สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  การคลัง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

เร่ือง  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                  ๒ ชั่วโมง 
 
 
 

 เศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ตลาดสนิค้า ตลาดเงินหรือตราสารทางการเงิน และตลาดปัจจัยการผลิต ซึ่งจะน าไปสู่กิจกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ และกิจกรรมการเงินระหว่างประเทศ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งมีทั้งผลดีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 ๑. วิเคราะห์เกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันได้ 
 ๒. วิเคราะห์ สถานการณ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายทุนได้ 
 ๓. เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง สกุลเงินตราต่างประเทศกับสกุลเงินบาทของไทยได้ 
 
 
 ๑. การค้าระหว่างประเทศ  
 ๒. การเงินระหว่างประเทศ  
 ๓. การเคลื่อนย้ายเงินทุน  
 ๔. ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งงจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. ครู สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  
   รายได้ส าคัญของประเทศไทยในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสินค้าชนิดใดบ้าง 
   เพราะเหตุใดสินค้าดังกล่าวจึงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
   รัฐบาลไทยมีบทบาทในการสนับสนุนสินค้าที่กล่าวมาอย่างไรบ้าง 

๕ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 
ชั่วโมงท่ี ๑ 

 
๑ 



 ๑๗๕ 

 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ  
 ๔. นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความ สมัครใจกลุ่มละ ๕-๗ คน น าข่าวที่ครูมอบหมายให้หามา
วิเคราะห์ร่วมกันตามหัวข้อในใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง วิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศของไทย  
 ๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ สินค้าในการ ส่งออกไป
ยังต่างประเทศ 
 
 
 ๑. ครู สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่นักเรียนรู้จัก และเปรียบเทียบอัตรา
แลกเปลี่ยนกับเงินบาท 
 ๒. นักเรียนจับคู่ช่วยกันศึกษาหาความรู้จากหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ต่อไปนี้ 
  ๑) การเงินระหว่างประเทศ  
  ๒) การเคลื่อนย้ายเงินทุน  
  ๓) ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
 ๓. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันตอบค าถามตามหัวข้อในใบงานที่ ๕.๒ เร่ือง เศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ 
 ๔. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยความรู้ในใบงานที่ ๕.๒  
 ๕. นักเรียนและครูสรุปเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายทุน 
 ๖. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เร่ือง การคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 ๑. ใบงานที่ ๕.๑ เร่ือง วิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศของไทย  
 ๒. ใบงานที่ ๕.๒ เร่ือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๔. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 http://www.moc.go.th ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานการค้าต่างประเทศและการค้าภายในประเทศ 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

 

๕ 



 ๑๗๖ 

 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒   เครื่องมือวัดและประเมินผล  (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓   เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๖ 



 ๑๗๗ 

 
 

เร่ือง วิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศของไทย 
 

      ให้นักเรียนน าข่าวมาวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สินค้าของไทยทีส่่งออกไปต่างประเทศ จะเป็นที่นิยมของตลาดได้จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ ...... 
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  

(  เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

 
๕.๑ 

 

ข่าวที่  
หัวข้อข่าว/ 
แหล่งที่มา 

 ชื่อสินค้า 
ที่ส่งออก 

 ชื่อประเทศ 
ที่ซื้อสินค้า 

 มูลค่า 
ประมาณ 

 จุดเด่นในคุณภาพ 

ของสินค้า 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 สรุป 



 ๑๗๘ 

 
 

เร่ือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๕.๒ 

 

๑.  การพัฒนาคุณภาพของสินค้า  
ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
จะต้องพัฒนาในเร่ืองใดบ้าง 

๒.  การสง่ออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ เพื่อแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนนั้น ผู้ส่งออก
จะต้องพัฒนาในเร่ืองใด 

๓.  รัฐบาลมีส่วนสนับสนุน 
สง่เสริมการส่งออกสนิค้าได้
อย่างไรบ้าง 

๔.  การลงทุนทางตรงที่นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจ 
และเข้ามาถือหุ้นเกินร้อยละ ๕๐ 
นั้น มีผลดีและผลเสียอย่างไร 

๕.  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว 
มีลักษณะอย่างไร 

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

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

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

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

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



 ๑๗๙ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
การคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 
   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. รัฐบาลควรใช้นโยบายทางการคลังในข้อใด เมื่องบประมาณของรัฐบาลเกินดุลมาก  
 ก. น าเงินคงคลังบาง ส่วนมาใช้ถ้ามีความจ าเป็น 
 ข. ชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นมากนักในปีถัดไป  
 ค. เพิ่มภาษี เพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอกับการใช้จ่าย  
 ง. เพิ่มรายจ่าย เป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป  
๒. ดุลงบประมาณขาดดุล มีลักษณะอย่างไร  
 ก. รายรับของรัฐบาลเท่ากับรายจ่ายของรัฐบาล  
 ข. รายรับของรัฐบาลไม่เท่ากับรายจ่ายของรัฐบาล  
 ค. รายรับของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล  
 ง. รายรับของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐบาล  
๓. ภาษีประเภทใดที่นัก เศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเป็นภาษีที่สามารถน าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น 
 ก. ภาษีทางตรง ข. ภาษีทางอ้อม  
 ค. ภาษีศุลกากร ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
๔. ปัจจุบันรัฐบาลเรียกเก็บเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีแบบใด  
 ก. ภาษีทางตรง ข. ภาษีทางอ้อม  
 ค. อัตราภาษีก้าวหน้า ง. อัตราภาษีถอยหลัง  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในข้อใดที่ควรค านึงถึงน้อยที่ สุด 
 ก. การกู้ยืมเงินมาลงทุน  
 ข. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  
 ค. ความมีวินัยในการบริหารจัดการทรัพยากร  
 ง. ความรอบคอบในการบริหารจัดการทรัพยากร  
๖. ในปัจจุบันหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ประ สานงานและจัดท าแผนพัฒนาประเทศไทย 
 ก. กระทรวงการคลัง  
 ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒ 

ตอนท่ี ๑ 



 ๑๘๐ 

๗. องค์ประกอบที่ส าคัญในข้อใดที่จะพัฒนา สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันกับ 
ประเทศคู่แข่งทางการค้าได้ 

 ก. ราคา  ข. คุณภาพ  
 ค. ร สชาติ  ง. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
๘. ข้อใดจัดว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุน  
 ก. โกมลจัดตั้งบริษัท สหมิตรแห่งประเทศไทย 
 ข. ศักดิ์ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพื่อท าธุรกิจ  
 ค. โ สภณและเพื่อนร่วมมือกันเปิดร้านอาหารไทยที่สหรัฐอเมริกา 
 ง. ชายชาญและนาวินได้ชวนกันตั้งบริษัท ส่งสินค้าไหมไทยไปขายต่างประเทศ 
๙. สนิค้าในข้อใดจะเป็นที่สนใจของตลาดโลกและเป็นสินค้าส่งออกได้ดี 
 ก. คุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิต สูง ข. คุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิตต่ า  
 ค. คุณภาพปานกลางและมีต้นทุนการผลิต สูง ง. คุณภาพปานกลางและมีต้นทุนการผลิตต่ า  
๑๐. อัตราการเจริญเติบโตในข้อใดที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศนั้นๆ มีการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว  
 ก. เงินคงคลัง  ข. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 ค. รายได้ประชาชาติ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 

   ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
๑. มาตรการด้านภาษีอากรของรัฐมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
๒. การเคลื่อนย้ายเงินทุนสามารถเกิดขึ้นได้กี่ทาง อะไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  

ตอนท่ี ๒ 
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