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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ค าน า 
 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ (สาระเศรษฐศาสตร์) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้
ท้ังสิ้น 10 ชุด  แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้นี้เป็นชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32104 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เนื้อหาประกอบด้วย  ค าชี้แจงการใช้แบบฝึก ใบความรู้  
แบบฝึกเสริมทักษะ  แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะ และแบบทดสอบพร้อมเฉลย 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ขอขอบคุณผู้ท่ีให้ค าแนะน าและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและให้
ค าปรึกษาจนแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ (สาระเศรษฐศาสตร์) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ เล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เล่มนี้ จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนสูงขึ้น พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น าความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยและชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
 
 
 
          
                                                                                             ศาสตราวุธ  มีดี 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
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ค าน า.................................................................................................................................. 2 
สารบัญ............................................................................................................................... 3 
ส่วนประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้....................................................................... 4 
ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้.................................................................. 5 
แผนภูมิรูปแบบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้......................................................... 6 
สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้......................................................... 7 
การวัดและประเมินผล....................................................................................................... 8 
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ …………………………………………………... 10 
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ใบความรู้ท่ี 1.3 เร่ือง เครื่องชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ……………………………….. 14 
ใบความรู้ท่ี 1.4 เร่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ………………………………….. 15 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.1 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ……..………………………….. 16 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.2 เรื่อง การพฒันาเศรษฐกิจ(ต่อ)..…………………………. 17 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.3 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ)..…………………………. 18 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.4 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ)..………………………….. 19 
แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ..…………………………...   20 
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แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ)..……………………… 22 
แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ)..……………………… 23 
แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ……………………………..……………………… 24 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน.......................................................................... 26 
บรรณานุกรม...................................................................................................................... 27 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                                       ส่วนประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ 

 
 แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ (สาระเศรษฐศาสตร์) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีส่วนประกอบ
ดังนี้ 

 1. ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ 
2. แผนภูมิรูปแบบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ 
3. สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู ้
4. การวัดและประเมินผล 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. ใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง โครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
7. ใบความรู้ท่ี 1.2 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. ใบความรู้ท่ี 1.3 เร่ือง เครื่องชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
9. ใบความรู้ท่ี 1.4 เร่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
10. แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.1 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
11. แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.2 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
12. แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.3 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
13. แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.4 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
14. แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
15. แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
16. แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
17. แนวตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 
18. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
19. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
20. บรรณานุกรม 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                      ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้

 
   ค าแนะน าส าหรับครู 

1. ครูควรศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ เนื้อหา และขั้นตอนการเรียนรู้อย่างละเอียดล่วงหน้า 
2. ครูควรศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เข้าใจ 
3. ครูควรแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละเพศและความสามารถ ไว้ล่วงหน้า 
4. ครูควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 10 เร่ือง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 30 ชุด แบบทดสอบและกระดาษค าตอบจ านวน 30 ชุด 
5. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องเดินส ารวจการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่
ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนมีข้อสงสัยจะให้ค าแนะน าได้ทันที 
6. หลังจากนักเรียนได้ท ากิจกรรมครบทุกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ครูควรเก็บแบบฝึกเสริมทักษะการ
เรียนรู้ทุกชิ้น เพ่ือดูความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
 
  ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 
1. อ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาหรือท ากิจกรรม 
2. ศึกษาและปฏิบัติตามขัน้ตอนโดยดแูผนภูมิรูปแบบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
3. ฟังค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน 
4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
5. ท ากิจกรรมทุกขั้นตอน ให้ครบและเต็มความสามารถ 
6. กรณีงานกลุม่ให้ความร่วมมือ และคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
7. เมื่อจบกิจกรรมทุกกิจกรรมให้นักเรียนสรุปย่อความรู้ อาจโดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
8. เมื่อจบกิจกรรมทุกกิจกรรมตามขั้นตอน รับใบเฉลยจากครูไปตรวจค าตอบ 
9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ถ้านักเรียนท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ควรทบทวนกิจกรรมใหม่อีกครั้ง 
11. ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามหรือขอค าแนะน าจากครู 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

อ่านค าแนะน าการใช้ 
แบบฝึกเสริมทักษะ 

ศึกษามาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ศึกษาจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ท าแบบฝึกเสริม 
ทักษะที่ 1.1 

ศึกษาใบความรู้ 
ที่ 1.1 – 1.4 

ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 

ตรวจค าตอบแบบฝึก
เสริมทักษะที่ 1.1 

ศึกษาใบความรู้ 
ที่ 1.1 – 1.4 

 

ท าแบบฝึกเสริม 
ทักษะที่ 1.2 

 

ท าแบบฝึกเสริม 
ทักษะที่ 1.3 

 

ศึกษาใบความรู้ 
ที่ 1.1 – 1.4 

 

ตรวจค าตอบแบบฝึก
เสริมทักษะที่ 1.2 

 

ตรวจค าตอบแบบฝึก
เสริมทักษะที่ 1.3 

 

ศึกษาใบความรู้ 
ที่ 1.1 – 1.4 

 

ท าแบบฝึกเสริม 
ทักษะที่ 1.4 

เฉลยแบบทดสอบ 
ก่อนและหลังเรียน 

ท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

ตรวจค าตอบแบบฝึก 
เสริมทักษะที่ 1.4 

                     แผนภูมิรูปแบบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ 
                              ชุดที ่10 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

   สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์

 

มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ 
    ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการ 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
 
 
    ตัวชี้วัด 
 
 
ส3.1 ม.4-6/2   ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคม 
       ของประเทศ 
 
 
 
    จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 

1.อธิบายถึงความหมายการพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ 
2.สามารถวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ีผ่านมาได้ 
3.สามารถบอกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

การวัดผลประเมินผล 
 

 
เป้าหมาย วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน เรื่อง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
 
 
 

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

-ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะการเรียนรู้ท่ี 
1.1-1.4 
-ประเมินผลงาน 

-แบบฝึกเสริมทักษะ
การเรียนรู้ท่ี 1.1-1.4 
-แบบประเมินผลงาน 

-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
-ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
 
 

ด้านสมรรถนะที่
ส าคัญของผู้เรียน 

ประเมินสมรรถนะท่ี
ส าคัญของผู้เรียน 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ท่ีส าคัญของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

 

   แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อนๆ ครับ เรามา
ท าแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนกันเลย 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 7  นาที 
  2.  นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมายกากบาท 

(×) ลงในกระดาษค าตอบ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
1. เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ คือข้อใด 
     1. การเพ่ิมของรายได้ประชาชาติ         2. ความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
     3. ความมั่นคงทางการเมืองและการปกครอง     4. ยกระดับฐานะให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2. ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากท้ังนี้
เกิดจากสาเหตุส าคัญหลายประการ แต่ยกเว้น ข้อใดไม่ใช่ 
     1. การแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในสังคมโลก      2. การต่อต้านค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตก 
     3. ปัญหาการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม        4. การเพิ่มของจ านวนประชากร 
3. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เน้นไปใน
ทิศทางใด 
     1. การพัฒนาชนบท 
     2. การพัฒนาคุณภาพคน 
     3. สร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
     4. การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
4. เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (2520 – 2524) เน้นฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเกิด
ภายหลังเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมา โดยใช้มาตรการอย่างไร 
     1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
     2. พัฒนาการผลิตภาคเกษตร 
     3. พัฒนากิจการท่องเท่ียว 
     4. ลดค่าเงินบาท 
5. สาระส าคัญและเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คือข้อใด 
     1. เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็น “กึ่งเกษตร กึ่งอุตสาหกรรม” 
     2. ยกระดับฐานะของประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
     3. แก้ไขปัญหาความยากจนและเน้นการพัฒนาชนบท 
     4. พัฒนาคุณภาพประชากร 
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6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ไดอ้ัญเชิญหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ใน พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ มี
ความหมายอย่างไร 
     1. พัฒนาประเทศให้เป็นสังคมเกษตรท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน สมดุล และมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาประเทศโดยยึดหลักทางสายกลางพอประมาณ และมีเหตุผล 
     3. เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพ่ึงตนเองพออยู่ พอกิน พอใช้ 
     4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อน าประเทศสู่สากล 
7. ข้อใด เป็นมาตรการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ และรู้เท่า
ทันโลกตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
     1. พัฒนาคน โดยปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปสุขภาพ 
     2. ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ ท้ังภาคการเงินและการคลัง 
     3. พัฒนาด้านอาชีพ การมีรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
     4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ท้ังในวงราชการ การเมืองและภาคเอกชน 
8. เป้าหมายส าคัญท่ีสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8(พ.ศ.2540 – 2544) คือเน้นการพัฒนาในด้านใด 
     1. พัฒนากิจการรัฐวิสาหกิจ โดยแปรรูปให้เป็นบริษัทมหาชน 
     2. พัฒนาการศึกษา โดปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยสู่สากล 
     3. พัฒนาคน หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
     4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. เหตุผลท่ีบุคคลท่ัวไปต้องเสียภาษี คือข้อใด 
     1. เป็นพลเมืองไทย 
     2. มีส่วนในการปกครองประเทศ 
     3. มีส่วนท าให้ทรัพยากรทรุดโทรม 
     4. ได้รับบริการและคุ้มครองจากรัฐ 
10. ข้อใด เป็นภาษีทางตรงซึ่งรัฐจัดเก็บโดยตรงจากประชาชนผู้มีรายได้ โดยผู้เสียภาษีไม่อาจผลัก    
ภาระให้ผู้อื่นเสียแทนตนได้ 
     1. ภาษีศุลกากร 
     2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     3. ภาษีสรรพสามิต  
     4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ศึกษาใบความรู้ก่อนนะหนูๆ 
แล้วท าแบบฝึกเสริมทักษะได้

เลยนะครับ 

 
 

 
ศึกษาใบความรู้ก่อนนะครับ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ที่ 1.1 
เรื่อง โครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

 
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
 เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การ
จ าแนกแจกจ่าย และการบริโภค จึงมีส่วนส าคัญยิ่งในการ
ด ารงชีพของมนุษย์  เศรษฐกิจไทยสมัยก่อนสุโขทัยมา
จนถึงสมัยอยุธยาเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ ศูนย์กลางอยู่ท่ี
ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะพึ่งตนเองได้ในเกือบทุก
ด้าน 

  
 
 
 

เศรษฐกิจไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้
โครงสร้างหลักจะเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ แต่เร่ิมมีการ
ก่อตัวของเศรษฐกิจแบบตลาด เศรษฐกิจไทยจึงมีลักษณะ
ของทุนนิยมก่อตัวขึ้น ภายหลังจึงพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
เงินตราในต้นสมัยรัชกาลท่ี 4 หลังท าสนธิสัญญาเบาว์ริง
กับอังกฤษ จากนั้นจึงได้ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น 

 
เศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2398-2504 เป็นเศรษฐกิจพอ
ยังชีพและการค้าระหว่างประเทศอยู่ในขอบเขตจ ากัด จากการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ 
สหราชอาณาจักร ท าให้เศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าและใช้เงินตราและ
เร่ิมเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศแล้ว 10 แผนและปัจจุบันอยู่
ในช่วงของแผนฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แผนแต่ละฉบับมีแนวคิด วัตถุประสงค์และ
แนวทางในการพัฒนาแตกต่างกันเพราะปัจจัยใน
การท าแผนแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 

ที่มา : https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

ที่มา : https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 

ที่มา : https://www.google.co.th/imgres?imgurl 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  
ความหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการซึ่งท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นในระดับรายได้ท่ีแท้จริง 
เฉลี่ยต่อบุคคลตลอดระยะเวลายาวนาน เพ่ือให้ระดับความอยู่ดีกินดีของประชากรสูงขึ้นกว่าเดิม 

 การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องมีผลท าให้ระดับ
ความอยู่ดีกินดีของประชากรของประเทศ หรือ
อย่างน้อยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น แต่ตัวเลขรายได้ท่ีแท้จริงเฉลี่ยต่อ
บุคคลก็มิได้เป็นเคร่ืองชี้ถึงสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจของประชากร 

ความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 1.ประชากรมีความเป็นอยู่และสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 
 2.สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้มากขึ้น 
ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความปลอดภัย 
 3.ท าให้ประเทศสามารถช่วยเหลือบุคคลท่ีเขา
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 4.ท าให้ประชากรมีอิสระในการเลือกวิถีการ
ด ารงชีวิตได้มากขึ้น 
 5.ท าให้เป็นประเทศมหาอ านาจ เนื่องจากมีระบบเศรษฐกิจดี 

ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ท่ีดิน ส าหรับ
การผลิตภาคการเกษตรและยังเป็นแหล่งวัตถุด้วย ทุน สินค้า
ประเภททุนเคร่ืองมือ เครื่องจักรมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ แรงงงาน ถ้าประเทศใดประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงานท าให้พัฒนาประเทศได้เร็ว ความก้าว หน้าทาง

วิทยาการ และตลาดซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่มา: https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 

ที่มา: https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 

ที่มา: https://www.google.co.th/imgres?imgurl 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ที่ 1.3 
เรื่อง เครือ่งชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
เครื่องชี้วัดการเจริญเตบิโต 
 1.รายได้ประชาชาติ ในการวัดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักเป็นที่ยอมรับกันว่าตัวเลข
สถิติที่จ าเป็นในการวัด คือ ตัวเลขเกี่ยวกับรายได้
ประชาชาติ หรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ซึ่งได้แก่ ค่าจ้าง 
ค่าเช่า ดอกเบี้ย และก าไร เนื่องตัวเลขรายได้ประชาชาติ
เป็นเครื่องวัดเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการผลิตและการบริโภคของ
ประเทศ 
 2.การวัดความอยู่ดีกินดี เนื่องจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจเก่ียวข้องกับการยกระดับความอยู่ดีกิน
ดีหรือสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชากร แต่
เนื่องจากตัวเลขเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ไม่ได้เป็น
เครื่องวัดระดับความอยู่ดีกินดี เราจึงต้องอาศัยตัวเลข
อ่ืนที่แสดงถึงการวัดความอยู่ดีกินดี เช่น อัตราการ
กระจุกตัวของประชากร อัตราอายุขัยประชากร 
อัตราส่วนแพทย์หรือพยาบาล 1 คนต่อจ านวน
ประชากร อัตราการเพ่ิมข้ึนของที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  คือ 
การท าให้ระดับผลผลิตของสินค้าและบริการสูงขึ้น โดยมีเกณฑ์การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆ 4 
เกณฑ์ ได้แก่ NI, GDP, GNP, และ PCI 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา: https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 

ที่มา: https://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 
สรุป : รายได้ประชาชาติ = ค่าเช่า + ค่าจ้าง + ดอกเบี้ย + ก าไร 

สูตรค านวณ : รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัว =  
รายได้ประชาชาติ

จ านวนประชากร
 

สรุป : GDP = มูลค่าสินค้าที่ท าในประเทศไทย ไม่สนว่าคนไทยหรือคนต่างชาติท า 
        GNP = มูลค่าสินค้าที่คนไทยท า ไม่สนว่าท าในประเทศหรือนอกประเทศ 

สูตรค านวณ : GNP = GDP + รายได้จากไทยในต่างแดน – รายได้จากต่างแดนในไทย 
        GDP = C + I + G + X - M 

โดยท่ี :  C = การบริโภคในประเทศ I = การลงทุนของเอกชน 
 G = รายจ่ายของรัฐบาล  X = รายได้จากการส่งออก 
 M = รายจ่ายจากการน าเข้า 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ใบความรู้ที่ 1.4 
เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 คือ แม่แบบของการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดท าโดย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรกประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2504 
ใช้ถึง 6 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 3 ปี + 3 ปี ส่วนฉบับต่อๆ มาประกาศใช้ฉบับละ 5 ปี 
ฉบับ ปี พ.ศ. เนื้อหาส าคัญ 

1 2504 - 
2509 

-เน้นลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทางหลวง ทางรถไฟ ประป่า เขื่อน 
-ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เน้นพัฒนาอุตสาหกรรม  
-ส่งเสริมการศึกษาข้ันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค จัดตั้ง มช. และ มข. 

2 2510 - 
2514 

-เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อจากฉบับที่ 1 และส่งเสริมการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ 
-พัฒนาก าลังคนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ เริ่มพัฒนาชนบท 

3 2515 - 
2519 

-เน้นพัฒนาสังคม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข และบริการสังคม 
-ยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติ เน้นการมีงานท าและการพัฒนาแรงงาน 

4 2520 - 
2524 

-ลดอัตราการเพ่ิมประชากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชากร 
-เน้นสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการกระจายรายได้ของประชากร 

5 2525 - 
2529 

-ลดการขาดดุลการค้า และการขาดดุลงบประมาณสร้างเงินออกและวินัยเศรษฐกิจ 
-เน้นการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลตะวนัออก(แหลมฉบงั มาบตาพดุ) 

6 2530 - 
2534 

-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพ
การบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน 

7 2535 - 
2539 

-เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงปริมาณ คุณภาพ ความเป็นธรรมในสังคมควบคู่
กันไป เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 2540 - 
2544 

-สร้างศักยภาพคน โดยให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จากเดิมที่ตนเป็นเพียงปัจจัยการ
ผลิตเท่านั้น โดยการก าหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 ปี 

9 2545 - 
2549 

-ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนา มุ่งพัฒนาสังคม 3 ด้าน (สังคม
คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมสมานฉันท์) 

10 2550 - 
2554 

-ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเดิม และสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

11 2555 - 
2559 

-เตรียมประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ภูมิใจในความเป็นไทย พอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรม 
และธรรมาภิบาล สาธารณสุขทั่วถึง สังคมปลอดภัย เอื้ออาทร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.1 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมแสดงเหตุผล 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ประชากรมคีวามเป็นอยู่
และสวสัดิการทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น 

ควบคุมสภาวะแวดล้อม
ได้มาก 

ประเทศช่วยเหลือบุคคลที่
ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ประชากรมีอสิระในการ
เลือกวิถีการด ารงชีวิต
ได้มากข้ึน 

ประเทศมีอ านาจทาง
เศรษฐกิจ การเมืองเหนือ
ประเทศอื่น 

 

 

 

 

 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.2 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกความหมายของเคร่ืองชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีก าหนดให้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เครื่องมือวัดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

GNP คือ………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

GDP คือ………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

PCI คือ…………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

NI คือ..…………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

ความหมาย…………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

ความส าคัญ…………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

ปัจจัยส าคัญ…………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.3 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกัน
อย่างไร 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 3 และ 4 มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไร 

 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 และ 2 มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไร 

 



20 

ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ี 1.4 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนศึกษาใบความรู้หรือหนังสือประกอบการเรียนแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. เศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. สนธิสัญญาเบาว์ริงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475-2504 ในเรื่องใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แนวตอบแบบฝึกเสรมิทักษะการเรียนรู้ที่ 1.1 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมแสดงเหตุผล 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ประชากรมคีวามเป็นอยู่
และสวสัดิการทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น 

ควบคุมสภาวะแวดล้อม
ได้มาก 

ประเทศช่วยเหลือบุคคลที่
ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ประชากรมีอสิระในการ
เลือกวิถีการด ารงชีวิต
ได้มากข้ึน 

ประเทศมีอ านาจทาง
เศรษฐกิจ การเมืองเหนือ
ประเทศอื่น 

-มีสินค้าทันความต้องการ
ของประชาชน 
-มีบริการที่ดหีลากหลาย
ชนิด 

คุมสภาวะแวดล้อม เช่น 
ปรับปรุงดิน สร้างระบบ
ชลประทาน ท าฝนเทียม
ก าจัดโรคระบาด 

สามารถช่วยเหลือเด็ก
ก าพร้า คนพิการ คนชรา 
ผู้ประสบภยัพิบัติ ผู้ว่างงาน 

ประเทศมีการพัฒนา
เศรษฐกิจสามารถผลติสินค้า
และบริการได้มากชนิดท าให้
คนเลือกอาชีพได ้

ประเทศท่ีมีการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับสูง จะมีความ
มั่นคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจท าให้มีอิทธิพลต่อ
ประเทศท่ีมีการพัฒนา 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 

เหตุผลสนับสนุน 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แนวตอบแบบฝึกเสรมิทักษะการเรียนรู้ที่ 1.2 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกความหมายของเคร่ืองชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีก าหนดให้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เครื่องมือวัดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

GNP คือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสดุท้ายเฉพาะที่ใช้
ทรัพยากรของคนในประเทศน้ัน ๆ ในการผลติ โดยไมส่นใจ
ว่าคนของประเทศนั้น ๆ จะอยู่ที่ใดในโลก 

GDP คือ มูลค่าของสินค้าและบริการเฉพาะที่เกิดอยู่ใน
ประเทศ ไม่ต้องคิดว่าชาติใดเป็นผูผ้ลิต หรือก็คือรายได้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศท้ังจากคนในและชาวต่างชาต ิ

PCI คือรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลค านวณไดจ้ากรายได้
ประชาชาติหารด้วยจ านวนประชากร  ซึ่งใช้เป็นดัชนีส าหรับ
เปรียบเทยีบระดับความอยูด่ีกินดขีองประชาชนของ
ประเทศต่าง ๆ 

 
NI คือผลรวมรายได้ของประชาชนท้ังประเทศใน
ระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบี้ยและก าไร 

ความหมายกระบวนการซึ่งท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นในระดับ
รายได้ที่แท้จริง เฉลีย่ต่อบุคคลตลอดระยะเวลายาวนาน 
เพื่อให้ระดับความอยู่ดีกินดีของประชากรสูงขึ้นกว่าเดิม 

ความส าคัญ ประชากรมีความเป็นอยู่และสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจ ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ ช่วยเหลือบุคคลที่เขา
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอสิระในการเลือกวิถีการ
ด ารงชีวิต ท าให้เป็นประเทศมหาอ านาจ 

ปัจจัยส าคัญ มีที่ดิน ทุน แรงงาน ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและตลาดมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แนวตอบแบบฝึกเสรมิทักษะการเรียนรู้ที่ 1.3 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกัน
อย่างไร 

-เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่ม
ผลผลิตของประเทศ 
-เน้นการลงทุนในการก่อสร้างทางหลวง เขื่อน 
สาธารณูปโภค 
-พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ทุนและวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 3 และ 4 มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไร 

 

-ขยายขอบเขตการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างเมืองกับ
ชนบท 
-ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 
-กระจายรายได้และบริการทางสังคมให้มากขึ้น 
 
 

-เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่กับนโยบายการ
คลังและการเงินท่ีรัดกุม 
-เน้นบทบาทของเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
-ปรับโครงสร้างการผลิต การกระจายตลาดสินค้า
ภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น 
-กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

จุดเน้นส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 5 และ 6 มีความ
คล้ายคลึงกันอย่างไร 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แนวตอบแบบฝึกเสรมิทักษะการเรียนรู้ที่ 1.4 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ) 

 
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่...............คะแนนที่ได้............ 
ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนศึกษาใบความรู้หรือหนังสือประกอบการเรียนแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. เศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
 เป็นเศรษฐกิจพอยังชีพ มีการค้าระหว่างประเทศและอยู่ในขอบเขตจ ากัด สินค้าส่งออกเป็นผลิผลิต
จากธรรมชาติและป่า สินค้าน้ าตาลและพริกไทยเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ 

2. สนธิสัญญาเบาว์ริงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ มีการพัฒนาระบบขนส่ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 

3. มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475-2504 ในเรื่องใดบ้าง 
 -ก าเนิดทุนนิยม  -มีการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจ -เกิดภาวะเงินเฟ้อระดับสูง -เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่ว
โลก มีผลกระทบต่อธุรกิจของไทย เกิดการว่างงาน ความเป็นอยู่ของเกษตรไม่ค่อยดี -มีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม -การเจริญเติบโตทางธุรกิจของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

4. โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรบ้าง 
 -ผลผลิตมวลรวมด้านการเกษตรของประเทศ มีพืชหลัก คือ ข้าว ไม้สัก ยางพารา เปลี่ยนมาเป็น 
ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอแก้ว 
 -อุตสาหกรรมที่แปรรูปจากเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน เปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 -อุตสาหกรรมด้านการบริการและธนาคารพาณิชย์ขยายตัวมากขึ้น 
 -การค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นกว่าเดิมมาก มีการส่งสินค้าออกมากชนิดขึ้น และการน าเข้าสินค้าจาก
สินค้าส าเร็จรูปมาเป็นสินค้าประเภททุนและวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปมากขึ้น มีการเปลี่ยนโครงสร้างอาชีพ 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 7  นาที 
  2.  นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมายกากบาท 

(×) ลงในกระดาษค าตอบ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
1. เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ คือข้อใด 
     1. การเพ่ิมของรายได้ประชาชาติ        2. ความมั่นคงทางการเมืองและการปกครอง      
     3. ความอยู่ดีกินดีของประชาชน         4. ยกระดับฐานะให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
2. ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากท้ังนี้
เกิดจากสาเหตุส าคัญหลายประการ แต่ยกเว้น ข้อใดไม่ใช่ 
     1. การแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในสังคมโลก      2. การต่อต้านค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตก 
     3. ปัญหาการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม        4. การเพิ่มของจ านวนประชากร 
3. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เน้นไปใน
ทิศทางใด 
     1. การพัฒนาชนบท 
     2. การพัฒนาคุณภาพคน 
     3. การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
     4. สร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
4. เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (2520 – 2524) เน้นฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเกิด
ภายหลังเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมา โดยใช้มาตรการอย่างไร 
     1. พัฒนาการผลิตภาคเกษตร 
     2. พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
     3. พัฒนากิจการท่องเท่ียว 
     4. ลดค่าเงินบาท 
5. สาระส าคัญและเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คือข้อใด 
     1. เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็น “กึ่งเกษตร กึ่งอุตสาหกรรม” 
     2. พัฒนาคุณภาพประชากร 
     3. แก้ไขปัญหาความยากจนและเน้นการพัฒนาชนบท 
     4. ยกระดับฐานะของประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ไดอ้ัญเชิญหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ใน พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ มี
ความหมายอย่างไร 
     1. พัฒนาประเทศให้เป็นสังคมเกษตรท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน สมดุล และมีคุณภาพ 
     2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อน าประเทศสู่สากล 
     3. เน้นการผลิตและการบริโภคแบบพ่ึงตนเองพออยู่ พอกิน พอใช้ 
     4. พัฒนาประเทศโดยยึดหลักทางสายกลางพอประมาณ และมีเหตุผล 
7. ข้อใด เป็นมาตรการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ และรู้เท่า
ทันโลกตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
     1. พัฒนาคน โดยปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปสุขภาพ 
     2. ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ ท้ังภาคการเงินและการคลัง 
     3. พัฒนาด้านอาชีพ การมีรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
     4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ท้ังในวงราชการ การเมืองและภาคเอกชน 
8. เป้าหมายส าคัญท่ีสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8(พ.ศ.2540 – 2544) คือเน้นการพัฒนาในด้านใด 
     1. พัฒนากิจการรัฐวิสาหกิจ โดยแปรรูปให้เป็นบริษัทมหาชน 
     2. พัฒนาคน หรือเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
     3. พัฒนาการศึกษา โดปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยสู่สากล 
     4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. เหตุผลท่ีบุคคลท่ัวไปต้องเสียภาษี คือข้อใด 
     1. ได้รับบริการและคุ้มครองจากรัฐ 
     2. มีส่วนในการปกครองประเทศ 
     3. มีส่วนท าให้ทรัพยากรทรุดโทรม 
     4. เป็นพลเมืองไทย 
10. ข้อใด เป็นภาษีทางตรงซึ่งรัฐจัดเก็บโดยตรงจากประชาชนผู้มีรายได้ โดยผู้เสียภาษีไม่อาจผลัก    
ภาระให้ผู้อื่นเสียแทนตนได้ 
     1. ภาษีศุลกากร 
     2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
     4. ภาษีสรรพสามิต  
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 

 
 
1.    2    6.    2 
2.    2    7.    1 
3.    3    8.    3 
4.    1    9.    4 
5.    4    10.    4 

 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

 
 
1.    3    6.    4 
2.    2    7.    1 
3.    4    8.    2 
4.    2    9.    1 
5.    2    10.    3 
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ชุดที่ 10 เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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