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ก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

ค าน า 

          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยใช้สื่อ   INFORGRAPHIC  เรื่อง เศรษฐศาสตรก์ับ
การพัฒนาประเทศ  รายวิชาสังคมศึกษา6 รหัสวิชา 23103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาสังคมศกึษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง สามารถพัฒนาทกัษะความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรยีน  
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพื่อสะท้อนความคิด วิเคราะห์ความคิด
รวบยอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างคุณครูผู้สอนกับผู้เรียนภายใตส้ภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ   INFORGRAPHIC  เรื่อง เศรษฐศาสตรก์ับการพัฒนาประเทศ 
แบ่งออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย 
         ชุดที่ 1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล 
         ชุดที่ 2 เรื่อง การเงิน การคลังและธนาคาร 
         ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
         ชุดที่ 4 เรื่อง การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ 
         ชุดที่ 5 เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
         ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วมโดยใช้สื่อ   INFORGRAPHIC  เรื่อง 
เศรษฐศาสตรก์ับการพัฒนาประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมปีระโยชน์ตอ่ผู้ทีส่นใจ 
         ขอขอบพระคุณ นางสมร  เผือกเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและคณะคุณครูโรงเรยีนสุราษฎร์
พิทยาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกทา่น ที่ ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของ ชุดกิจกรรมเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ   INFORGRAPHIC  เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรและมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

ค าชี้แจงส าหรับคร ู

    1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC  เล่ม 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหา
การว่างงานใช้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา6 รหัสวิชา 23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

   2. ผู้สอนศึกษาเนื้อหาและวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างละเอียด จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ในชุด   
   กิจกรรมการเรยีนรู้ก่อนกาสอนทกุครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. ใช้กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC พัฒนาขึ้นมาฝึกทักษะความรู้      
  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเ้รยีน ซึ่งมีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังตอ่ไปนี้  
     ข้ันที่ 1 ประสบการณ์ (Experience) 
     ข้ันที่ 2 สะท้อนความคิด/อภิปราย (Reflection and Discussion) 
     ข้ันที่ 3 ความคิดรวบยอด (Concept) 
     ข้ันที่ 4 ทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด (Experimentation) 

4. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ผู้สอนจะเป็นผู้คอยก ากับดูแล ชี้แนะนักเรียนอย่างใกล้ชิด แจ้งให้ 
นักเรียนศึกษา มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC  

5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และศึกษาบัตรเนื้อหาจนเข้าใจก่อนท าบัตรกิจกรรม 

6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีนชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC 
เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน  

7. แจ้งผลสัมฤทธิท์างการเรยีนให้นักเรยีนทราบและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

8. ครูแนะน าวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง เงินเฟูอ 
เงินฝืดและปัญหาการว่างงานใหน้ักเรียนเข้าใจก่อนน าไปใช้ และคอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่มปีัญหา 
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ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

ค าชี้แจงส าหรับนกัเรียน 

1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน
ประกอบด้วย 
     1.1 ผังมโนทัศน์  เรื่อง  เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
     1.2 บัตรเนื้อหาที่   1 เรื่อง เงินเฟูอ 
          บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่องปัญหาเงินเฟูอ 
          บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่องปัญหาเงินเฟูอ  
     1.3 บัตรเนื้อหาที่   2 เรื่อง เงินฝืด 
          บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่องปัญหาเงินฝืด 
          บัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่องปัญหาเงินฝืด  
     1.4 บัตรเนื้อหาที่ 3 เรื่อง การว่างงาน 
          บัตรกิจกรรมที่ 5 เรื่องปัญหาการว่างงาน  
          บัตรกิจกรรมที่ 6 ปัญหาการว่างงาน  
    1.5 บัตรแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรยีน เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
 
2. ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
      การจัดการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC  เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและ
ปัญหาการว่างงานนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      2.1 ศึกษามาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละชุดกิจกรรมอย่างละเอียด 
      2.2 นักเรียนต้องท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรียน เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
จ านวน 20 ข้อ เพื่อทราบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
      2.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยคละนักเรียนระดับ เก่ง ปานกลางและอ่อน คละหญิงและชายอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แล้วร่วมกันศึกษาเนื้อหาจากบัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรมตามล าดับให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจให้ปรึกษาครูหรือทบทวน
เนื้อหาใหม่อีกครั้ง หรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  
     2.4 นักเรียนทุกคนร่วมกันท ากิจกรรมโดยใชก้ระบวนการกลุ่มดว้ยความเต็มใจ ร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม 
      2.5 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่ก าหนดให้ ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมให้ทนัตาม
เวลาที่ครูก าหนดให้และน าส่งครูเพื่อประเมนิผลการปฏิบัติกิจกรรมทกุกิจกรรม 
      2.6 สรุปผลการอภิปรายเป็นองค์ความรู้ ประยุกต์เป็นแนวคิดพร้อมทั้งเตรียมตัวน าเสนอการอภิปรายกลุ่มในรปูแบบที่
หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาทสมมตุิ,ผงัมโนทัศน,์การน าเสนอแบบโปรแกรม Power point 
      2.7 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน จ านวน 20 ข้อ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรยีนรู ้
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สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
 
มาตรฐาน ส.3.1   เข้าใจและสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบรโิภคการใชท้รัพยากรทีม่อียู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดลุยภาพ  
ส 3.1 ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
ส 3.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิน่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส 3.1 ม.3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
  
 
 
มาตรฐาน ส.3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
ส 3.2 ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอ่บุคคล  กลุ่มคน และ
ประเทศชาต ิ
ส 3.2 ม.3/3 อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
ส 3.2 ม.3/4 อภิปรายผลกระทบทีเ่กิดจากภาวะเงินเฟูอ  เงินฝืด 
ส 3.2 ม.3/5วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
ส 3.2 ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู ้
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สาระส าคัญ 
ปัญหาเงินเฟูอเงินฝืดและปัญหาการว่างงาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไขโดยใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเป็นแนวทางในการแก้ไข 

สาระการเรียนรู ้    
     ปัญหาเงินเฟูอ 
     ปัญหาเงินฝืด 
     ปัญหาการว่างงาน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัด   ส 3.2 ม.3/4 อภิปรายผลกระทบทีเ่กิดจากภาวะเงินฟูอ เงินฝืด 
             ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
ด้านความรู้ K  
     1. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างสถานการณ์ของภาวะเงินเฟูอและเงินฝืดได้ 
     2. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืดได้ 
     3. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ P 
     1. กระบวนการท างานกลุ่ม 
     2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืดได้ 
     3. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืดได้ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ A 
     1. ความมีวินัย 
     2. ความใฝุรู้ใฝุเรียน 
    3. มุ่งมั่นในการท างาน 
    4. ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการแก้ปัญหาภาวะเงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงานได้ 
  

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู ้
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ผังมโนทัศน ์เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

1. ปัญหาเงินเฟูอ 

2. ปัญหา
เงินฝืด 

3. ปัญหา
การว่างงาน 

3.1 ความหมายของปัญหาการว่างงาน 
3.2 ประเภทของการว่างงาน 
3.3 สาเหตุของการว่างงาน 
3.4 ผลกระทบของการว่างงาน 
3.5 แนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

2.1 ความหมายของภาวะเงินฝืด 
2.2 ลักษณะของภาวะเงินฝืด 
2.3 สาเหตุของภาวะเงินฝืด 
2.4 ผลกระทบของภาวะเงินฝืด 
2.5 แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืด 

1.1 ความหมายของภาวะเงินเฟูอ 
1.2 ลักษณะของภาวะเงินเฟูอ 
1.3 สาเหตุของภาวะเงินเฟูอ 
1.4 ผลกระทบของภาวะเงินเฟูอ 
1.5 แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟูอ 
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บัตรแบบทดสอบก่อนเรียน  
ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

ค าชี้แจง : แบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 20 นาที  
ค าสั่ง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครือ่งหมายกากบาท (x) 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดคือความหมายของภาวะเงินเฟูอ 
  ก. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินลดลง 
  ข. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินเพิ่มขึ้น 
  ค. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้า 
  ง. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินลดลงตามราคาสินค้า 
2. “เศรษฐกิจในตอนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการลงทุน การจ้างงาน การผลิตเพิ่มมาก   
  ข้ึน” จากข้อความดังกล่าวหมายถึงเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟูอในระดับใด 
  ก. เงินเฟูอรุนแรง 
  ข. เงินเฟูออย่างอ่อน  
  ค. เงินเฟูอปานกลาง 
  ง. ไม่มีภาวะเงินเฟูอเกิดขึ้น 
3. เหตุการณ์ใดไม่ไดท้ าให้เกิดปัญหาเงินเฟูอ 
  ก. น ้ามันขึ้นราคา ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
  ข. เศรษฐกิจตกต ่า ราคาสินค้าถูกลง ท าให้คนซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
  ค. การผลิตสนิค้าน้อยลง เพราะต้นทุนสูงขึ้น ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
  ง. ประชาชนนิยมใช้สินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
4. ภาวะเงินเฟูอส่งผลดตี่อใคร 
  ก. เจ้าหนี ้
  ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ผู้ที่มีเงินฝากประจ า 
5. ภาวะเงินเฟูอส่งผลเสียต่อใคร 
  ก. ลูกหนี ้
  ข. รัฐบาล 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ข้าราชการทั่ว ๆไป 
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6. รัฐบาลใช้มาตรการทางด้านนโยบายการเงินในการแก้ปัญหาเงินเฟอูอย่างไร 
  ก. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ้
  ข. ลดอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย 
  ค. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ้
  ง. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน 
7. รัฐบาลใช้มาตรการทางด้านนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟอูอย่างไร 
  ก. ข้ึนค่าเงินบาท   
  ข. ข้ึนอัตราภาษีเงินได้ 
  ค. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ      
  ง. ใช้นโยบายขยายเครดิต 
8. ข้อใดคือความหมายของภาวะเงินฝืด 
  ก. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินลดลง 
  ข. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินเพิ่มขึ้น 
  ค. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้า 
  ง. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินลดลงตามราคาสินค้า 
9. “ผู้ผลิตลดจ านวนการผลิต เพราะผลิตแลว้ขายไม่ได้ เมื่อการผลติลดท าให้ประชาชนม ี  
  รายได้น้อยลง ก าลังซื้อก็น้อยลง เศรษฐกิจซบเซามากยิ่งขึ้น” จากข้อความดังกล่าว  
  หมายถึงเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินฝืดในระดับใด 
  ก. ไม่มีภาวะเงินฝืดเกิดขึ้น 
  ข. เงินฝืดในระดับอ่อน ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 
  ค. เงินฝืดในระดับรุนแรง เกินร้อยละ 20 ต่อปี 
  ง. เงินฝืดในระดับปานกลาง เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี 
10. ข้อใดกล่าวถึงสาเหตุของเงินฝืด 
  ก. รัฐบาลลดอัตราการเก็บภาษ ี
  ข. การขอขึ้นค่าแรงของสหภาพแรงงาน 
  ค. ประชาชนบริโภคสินค้าและบริการน้อยลง 
  ง. ธนาคารขยายเครดิตให้กับประชาชนมากข้ึน 
11. เงินฝืดส่งผลดีต่อใคร 
  ก. ลูกหนี ้
  ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ผู้ที่มีรายได้ไมแ่น่นอน  
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12. เงินฝืดส่งผลเสียต่อใคร 
   ก. ผู้ที่มีเงินฝากประจ า 
   ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
   ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
   ง. ผู้ที่มีรายไดจ้ากค่าเช่า 
13. การลดอัตราภาษีเงินได้และการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นมาตรการทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาข้อใด 
   ก. เงินฝืด การว่างงาน    
   ข. เงินเฟูอ การว่างงาน   
   ค. ขาดดุลทางการค้า เงินฝืด    
   ง. ขาดดุลทางการค้า เงินเฟูอ 
14. รัฐบาลใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืดอย่างไร 
   ก. เพิ่มอัตราการเก็บภาษีเงินได ้
   ข. ใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล 
   ค. ส่งเสริมการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
   ง. เพิ่มการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
15. ข้อใดมีความหมายตรงกับการว่างงานแอบแฝง 
   ก.  แรงงานท างานต ่ากว่าระดับความรู้ 
   ข.  บัณฑิตเพิ่งจบการศึกษาของบริษทัเรยีกตัวเข้าท างาน 
   ค.  แรงงานเข้ามาท างานรับจ้างในกรุงเทพฯหลังฤดเูก็บเกี่ยว 
   ง.  แรงงานตกงานเพราะนายจ้างใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงาน 
16. กรณีใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการว่างงานชั่วคราว 
   ก. นักศึกษาจบใหม่หางานในอินเตอร์เน็ต  
   ข. ชาวนาว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ค. พนักงานจ านวนมากถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทปิดกิจการ 
   ง. พนักงานถูกเลิกจ้างเพราะมีหุ่นยนต์มาแทนที่การผลติ 
17. ข้อใดเป็นผลกระทบทีเ่กิดจากปัญหาการว่างงาน 
   ก. ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น 
   ข. ผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิต 
   ค. ผลผลิตของประเทศมีมากจนล้นตลาด 
   ง. รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณมากข้ึน 
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 บัตรแบบทดสอบก่อนเรียน  
ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

18. “เดี่ยว ถูกเลิกจ้างจากการเป็นพนักงานโรงงาน เนื่องจากเศรษฐกิจตกต ่าท าให้  
   โรงงานมีรายได้น้อยลงและต้องลดก าลงัการผลิตลง” จากข้อความดังกล่าว เดี่ยว   
   ว่างงานในลักษณะใด 
   ก. ว่างงานชั่วคราว 
   ข. ว่างงานตามฤดูกาล 
   ค. ว่างงานจากวัฏจักรเศรษฐกิจ 
   ง. ว่างงานจากโครงสร้างเศรษฐกิจ 
19. รัฐบาลควรแก้ปัญหาการว่างงานด้วยวิธีใด 
   ก. ส่งเสริมการใช้จ่ายของประชาชน  
   ข. เพิ่มการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล  
   ค. ลดการลงทนุด้านสาธารณูปโภคเพื่อชะลอเศรษฐกิจ  
   ง. เพิ่มการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
20. เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเมื่อเกิดปัญหาการว่างงาน 
   ก. การลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 
   ข. รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง 
   ค. เงินออมของประชาชนมากขึ้น 
   ง. นักลงทุนเพิ่มก าลังในการผลิตสินค้า 
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ข้อ ก ข ค ง 
1           
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

           สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได้ 
20 คะแนน     …………… 

      ผ่านเกณฑ์ 10 คะแนน 
   ผ่าน       ไมผ่่าน 

               ชื่อ……………………………………………..……สกุล…………………………ชั้น………เลขที…่…….. 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย (X) ลงในค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
   

ข้อ ก ข ค ง 
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

           สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้ 
20 คะแนน …………… 

      ผ่านเกณฑ์ 10 คะแนน 
    ผ่าน       ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมนิ 
√ ตอบถูก  ข้อละ 1 คะแนน 
X ตอบผิด  ข้อละ 0 คะแนน 
ด ี ได้คะแนน 15-20 คะแนน 
พอใช้ ได้คะแนน 10-14 คะแนน 
ปรับปรุง ได้คะแนน 0-9  คะแนน 

 

 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 
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ความหมายของเงินเฟูอ 
  เงินเฟูอ  หมายถึง  ภาวะที่ระดับราคาของสินค้า และบริการมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องท าให้ความสามารถในการซื้อของประชาชน
ลดลง กล่าวคือ การที่มีจ านวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง 
เนื่องจากมีปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปริมาณมากเกินไปเป็นสภาวะที่
มีเงินมากกว่าสินค้าและบริการ ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น 

            บัตรเนื้อหาที่ 1 เงินเฟูอ (inflation) 
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ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 
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จ านวนเงิน 
      

 
 
 

สินค้า 

      

 
เวลา 
(พ.ศ.) 

 
 

 
 2550 

 
 2555 

 
 2560 

 เงินเฟูอ ค่าของเงินลดต ่าลงเรื่อย ๆ ตัวอย่าง เงินจ านวนเท่าเดิมแต่สามารถซื้อ     
      สินค้าไดน้้อยลงในขณะเดียวกันสินค้ามีราคาสูงขึ้น 

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

ความหมายของเงินเฟูอ (inflation) 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 
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1 

3 

2 

เงินเฟูออย่างอ่อน  
คือ อัตราเงินเฟูอท่ีเกิดข้ึนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่ง
ถือว่าเป็นภาวะปกติและไม่มีผลเสียหายต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีการกระตุ้นให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทางด้านการลงทุน การ
ผลิต การจ้างงาน และรายได้ประชาชาติ 
 

เงินเฟูอปานกลาง  
คือ อัตราเงินเฟูอท่ีเกิดข้ึนเกินร้อยละ  
5~20%ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น  
รัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขโดย 
ใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง 
 

เงินเฟูออย่างรุนแรง  
คือ ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระดับราคา
จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ20%ต่อปี ท าให้อ านาจการ
ซื้อของเงินลดลงอย่างรวดเร็วมาก อย่างเช่นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเยอรมัน จีนและประเทศไทย 
ได้พิมพ์ธนบัตรออกใช้อย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด จึงเกิด
เงินเฟูออย่างรุนแรง 
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ลักษณะของเงินเฟูอ 
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1 

5 

3 

2 

4 

ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น 
ผู้ผลิตต้องปรับขึ้นราคาสินค้า 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น สินค้า
และบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค 

   การเก็บภาษีของรัฐบาลที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
ท าให้ต้นทุนสูงขึ้นจึงผลิตสินค้าน้อยลง 

   มีการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนมาก
ขึ้นท าให้ราคาสินคา้และบริการสูงขึ้น 

ความต้องการสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น  
อุปสงค์เพิ่มข้ึน ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใช้จ่าย 

  เกิดจากการติดต่อต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด
เงินเฟูอในประเทศได้ โดยผ่านทางสินค้า
ส่งออก คือ ถ้าราคาสินค้าในต่างประเทศสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับราคาสินค้าในประเทศ ท าให้พ่อค้า
ส่งสินค้าไปขายมากขึ้น สินค้าในประเทศมีน้อย
ราคาสูงขึ้น ส่วนภาวะเงินเฟูอท่ีผ่านทาง
สินค้าเข้า คือ เมื่อต้องซื้อสินค้าทุนและวัตถุดิบ
จากต่างประเทศที่มีราคาสูงขึ้น ท าให้สินค้าที่
ผลิตมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย มีผล
ท าให้ราคาสินคา้โดยทั่วไปสูงขึ้น 

ค่าภาษีเพิ่ม
อีกแล้ว??? 

  

เสื้อสวยๆ
ทั้งนั้นเลย 

น ้ามันขึ้นราคา/
สินค้าก็ขึ้น
ราคาตามมา
ทันที เฮ้ย!!! 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
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สาเหตุของเงินเฟูอ 

ช๊อปปิ้งออนไลน์รัวๆๆๆๆเลย 
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     อ านาจซื้อของเงินลดลง 
ประชาชนจึงรีบใช้จ่ายเงินในการ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ส่งผล
ท าใหอุ้ปสงคร์วมเพ่ิมขึ้นและท าให้
เกิดภาวะเงินเฟูอรุนแรงขึ้นไปอีก 

 การออมและการลงทุน ในระยะที่
เกิดภาวะเงินเฟูอ ประชาชนมักจะ
รีบเร่งใช้จ่ายเงิน ส่งผลให้เงินออม
และการลงทุนของประเทศลดลง 

  การกระจายรายได ้บุคคลกลุ่มที่มี
ฐานะดีได้รับประโยชน์ ในขณะที่
บุคคลกลุ่มที่มีฐานะยากจนต้องเสีย
ประโยชน์ ผลของภาวะเงินเฟูอจึงท า
ให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่ง
จนมากข้ึน 

การเมือง ท าให้ค่าครองชีพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้
ยิ่งเหลื่อมล ้า ถ้ารัฐบาลไม่สามารถลด
ภาวะเงินเฟูอเพื่อชะลอการเพิ่มข้ึน
ของระดับราคาได้แล้วจะเกิดความไม่
พอใจในประสิทธิภาพการท างาน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
รัฐบาลได้ 
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ผลกระทบของเงินเฟูอ 
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   เมื่อเกิดภาวะเงินเฟูอท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายในสินค้าที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นเพราะกลัวราคาสินค้าจะแพงขึ้นอีก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
สินค้า ท าให้ราคาสินค้ายิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟูอจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อบุคคลแต่ละกลุ่ม 
ดังนี้ 

 ผลด ี

1. พ่อค้า นักธุรกิจ เพราะขายสินค้าหรือบริการ
ได้ราคาสูงขึ้น  

2. ลูกหนี ้เพราะเงินที่เป็นหนี้มีอ านาจซื้อลดลง 
ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น จ านวนเงินเท่าเดิมซื้อของ
ได้น้อยลง เท่ากับลูกหนี้ใช้หนี้น้อยลง แม้ว่าจ านวน
เงินที่ช าระจะยังคงเท่าเดิม  

3. กลุ่มบุคคลที่มีรายได้จากการเปล่ียนแปลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ เพราะสามารถเรยีกค่าบริการ หรือ
ตั้งราคาสินค้าได้ตามต้องการ เช่น แพทย์ ช่างตัดผม 
ช่างตัดเสื้อ 

4. รัฐบาลมักจะได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟูอ นั่น
คือ ภาวะเงินเฟูอจะท าให้ประชาชนมีรายได้ทีเ่ป็นตวั
เงินเพิ่มสูงขึ้น ถ้ารัฐเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ก็จะ
เก็บภาษีได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น 

จ่ายหนี้ช่วงเงินเฟูอ
เนี้ย!! ดีจริงๆ 
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ผลกระทบของเงินเฟูอ 



 

ผลเสีย 

1. ผูม้ีรายได้ประจ า  
เพราะรายได้เท่าเดิม แต่ราคาสินค้าเพิ่มข้ึน 
ท าให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย 

2. เจ้าหนีเ้พราะมูลค่าของเงินลดลง   
เช่น สมชายมีลูกหนี้ค้างช าระเงินอยู่หนึ่ง
แสนบาทเมื่อลูกหนี้น าเงินมาจ่ายในภาวะเงิน
เฟูอเงินหนึ่งแสนทีส่มชายได้คืนมาจะมีค่า
ของเงินลดลงเพราะเงินเท่าเดิม  
แต่จะซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือถ้าต้องการ
สินค้าเท่าเดิมต้องจ่ายเป็นเงินเพิ่มขึ้น 

3. ผูถ้ือทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินแน่นอน  
เช่นเงินสด เงินฝากประจ า หุ้นกู้ พันธบัตร 
จะเสียเปรียบ เพราะเงินลดค่าลง       

4. ประชาชนทัว่ไป 
มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
ส่งผลต่อมาตรฐานการครองชีพต ่าลง 

ของแพงเวอร ์!!! 
เงินเดือนเท่าเดิม 

แหม่ ๆ เอาเงินมาคืน
ตอนนี้ขาดทุนซิเรา 

  

ยังงัยก็ดีกว่า
ไม่มีเงินฝาก 

^-^ 
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ผลกระทบของเงินเฟูอ 

 ผลเสีย 
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เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 

ปริมาณเงินในระบบลดลง 

ส่งผลให้การกู้น้อยลง การฝากเงินเพิ่มขึ้น 
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แนวทางแกป้ัญหาเงินเฟูอ 

   นโยบายการเงิน 
          (จ ากัดเครดติ) 
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เพิ่มอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย 

  ช่วยลดปริมาณเงินสดส ารองของธนาคารพาณิชย์ 

  ปริมาณเงินในระบบลดลง 
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แนวทางแกป้ัญหาเงินเฟูอ 
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นางสาวชณิดาภา  เวชกลุ รายวิชาสังคมศกึษา 6  ชั้น

มัธยมศึกษาที ่3 

  
ขายตั๋วเงิน ขายพันธบัตรรัฐบาล 

 ช่วยเพิ่มการออมเงินของประชาชน 

  ปริมาณเงินในระบบลดลง 
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แนวทางแกป้ัญหาเงินเฟูอ 
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นโยบายการคลังแบบหดตัว 

เพิ่มอัตราภาษีเงินได้ 

 เป็นการดึงเงินจากระบบเศรษฐกิจมาเก็บไว้ 

การบริโภคของประชาชนจะลดลง 

ใช้งบประมาณแบบเกินดุล 

รัฐบาลชะลอการลงทุน 

รัฐบาลเพิ่มรายได้ด้วยการเก็บภาษีเพิ่ม 

รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่าย 
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แนวทางแกป้ัญหาเงินเฟูอ 
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   บัตรกิจกรรมที่ 1 ปัญหาเงินเฟูอ (ขั้นกระตุ้นความสนใจ/ประสบการณ์ Experience) 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความและสงัเกตภาพต่อไปนี้ แล้วอธิบายลักษณะเศรษฐกิจจากภาพที่   
               ก าหนดใหม้าพอสังเขป   

“ประชาชนทัว่ไป มีก าลังในการจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าสินค้าและบริการจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ผู้ประกอบการก็ทยอยผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน” 
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 บัตรกิจกรรมที่ 2 ปัญหาเงินเฟูอ ขั้นกระตุ้นความสนใจ/ประสบการณ์ (Experience) 

8. เงินเฟูอส่งผลเสียต่อ 

10. แนวทางแก้ปัญหาเงิน
เฟูอโดยใช้นโยบายการคลัง 

ค าชี้แจง  นักเรียนเติมข้อความให้สัมพันธ์กับหัวข้อท่ีก าหนดให ้

1. เงินเฟูอ   

2. เงินเฟูออย่างอ่อน  

3. เงินเฟูอปานกลาง  

4. เงินเฟูอรุนแรง 

5. สาเหตุของเงินเฟูอ 

6. ผลกระทบจากเงิน
เฟูอต่อระบบเศรษฐกิจ 

7. เงินเฟูอส่งผลดีต่อ 

8. เงินเฟูอส่งผลเสียต่อ 

9. แนวทางแก้ปัญหาเงิน
เฟูอโดยใช้นโยบายการเงิน 
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     ความหมายของเงินฝืด (Deflation)  
หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการลดลง
เรื่อย ๆ ตลาดมีความต้องการขายมากกว่าความ
ต้องการซื้อ ค่าของเงินเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณเงินอยู่ใน
มือประชาชนน้อยเกินไป นั้นหมายความว่าเงินมีเท่า
เดิมแต่ซื้อสินค้าได้มากขึ้น แตก่็ ไม่ได้ท าให้ปริมาณ
ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของประชาชน
เพิ่มขึ้น เพราะประชาชนมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อ
สินค้าและบริการเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 
 

บัตรเน้ือหาที่ 2 เงินฝืด (Deflation) 
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จ านวนเงิน 

      

 
สินค้า 

      

 
เวลา 

  
2550 

  
2555 

  
2560 

เงินฝืด คือ ราคาสินค้าและบริการลดลงเรื่อย ๆ ค่าของเงินเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณเงินอยู่ในมือ
ประชาชนน้อยลง การใช้จ่ายของประชาชนลดลง 

ราคาของถูก 
ช้อปสบาย
ใจเลย  
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ความหมายของเงินฝืด (Deflation) 
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เงินฝืดอย่างอ่อน เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 5% ต่อปี ซึ่งค่อนข้างจะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่ม
การใช้จ่าย ท าใหอุ้ปสงคม์วลรวมของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
เศรษฐกิจมีการขยายตัว 

เงินฝืดปานกลาง เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและ
บริการลดลงเกินร้อยละ 5% แต่ไม่เกิน 20%  
ต่อปี เงินฝืดในระดับนี้ไม่ค่อยส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากราคาสินค้าที่ลดลง
ค่อนข้างมาก ไม 

เงินฝืดรุนแรง เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการ
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20% ต่อปี ซึ่งเป็นการลดลง
ของราคาสินค้าและบริการอย่างมาก  ท าให้การผลิต
หยุดชะงัก คนว่างงาน รายไดข้องประชาชนลดลง 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
เศรษฐกิจเข้าสู่ระยะเศรษฐกิจตกต ่าที่สุด 

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
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ลักษณะของเงินฝืด 
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1. ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ธนบัตรมาใช้หมุนเวียนในตลาด ประชาชนขาดแคลน
เงินในการซื้อสินค้าและบริการ 

2. ประเทศขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงินกับต่างประเทศต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเงิน
หมุนเวียนในตลาดลดลง 

3. รัฐบาลเก็บภาษีในอัตราสูง ท าให้รายได้ของประชาชนลดลง 

4. ประชาชนเก็บเงินไว้กับตัวมากเกินไป เพราะไม่มั่นใจในระบบเศรษฐกิจ 

5. สถาบันการเงินเข้มงวดกับการจ่ายสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ขาดสภาพ
คล่องในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ 

6. ธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินนโยบายแบบเข้มงวด เช่น เรียกเก็บเงินส ารองจาก
ธนาคารพาณิชย์มากเกินไปจนไม่มีเงินจะสร้างเงินฝากหรือขยายเครดิต 

7. รัฐใช้นโยบายงบประมาณแบบเกินดุล คือมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ท าให้เงินลดลง 
เนื่องจากมีเงินส่วนหนึ่งออกจากระบบเศรษฐกิจ 
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สาเหตุของเงินฝืด 
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1. ผลก าไรจากการ 
ประกอบธุรกิจลดลง 

4. ชะลอ 
การผลิต 

2. เกิดปัญหา 
 ว่างงาน 

  3. ประชาชน 
มีรายได้ลดลง 

5. เงินทีเ่รา 
มีอยู่นั้นมากขึ้น 

6. เหมาะกับ 
การลงทุนมากขึ้น 
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ผลดี 

  1. ผู้ที่เก็บเงินไว้กับตัวเอง 

 2. ผู้ที่มีรายได้จากดอกเบี้ย หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ 

 

  3. ผู้มีรายได้ประจ า เช่น พนักงานเงินเดือน ข้าราชการเกษียณได้รับบ านาญ 
  

  4. ผู้มีรายได้จากค่าเช่า ผู้เช่าก็ต้องจ่ายในราคาเท่าเดิม เพราะได้ท าสัญญาผูกมัดแล้ว 
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1. เจ้าของกิจการ นายจ้าง ผู้ผลิตสินค้า  
นักอุตสาหกรรม เมื่อระดับราคาสินค้าท่ี
ผลิตออกมามีราคาลดต ่าลงเรื่อย ๆ   แต่
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิตสูง ผู้ผลิต
จะไม่ท าการผลิตอีกต่อไป หรืออาจจะลด
การผลิตออกมาให้น้อยลง 
 

 

2. ผู้เช่า เมื่อการผลิตชะลอตัวลง   และลด
ต ่าลงเรื่อย ๆ ราคาสินค้าก็ลดลง ต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้น รายได้ที่รับเข้ามาก็ไม่คุ้ม
กับค่าใช้จ่าย ผู้เช่าก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ให้
เช่าในราคาเท่าเดิม ไม่ได้ลดไปตามราคา
สินค้า 
 

3. พ่อค้า นักธุรกิจ เมื่อการผลิตชะลอตัว
ลง และหยุดชะงักการผลิต พ่อค้า นัก
ธุรกิจก็ต้องขาดรายได้ คือ ก าไร ตามไป
ด้วย 

4. ลูกหนี ้ขณะที่ท าสัญญาขอกู้ยืมเงิน
มูลค่าของเงินคงที่ แต่เมื่อเกิดภาวะเงินฝืด 
มูลค่าของเงินมีค่ามากขึ้น และการท ามาหา
กินฝืดเคือง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เงิน
หายากขึ้น แต่ต้องช าระหนี้ในมูลค่าเท่าเดิม 

5. ผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถ
ก าหนดได้ว่าแต่ละวันจะมีรายได้เท่าไร บาง
วันมีรายได้น้อยบางวันมีรายได้มาก และ
บางวันไม่มีรายได้เลย เช่น ผู้ท่ีรับจ้างทั่ว ๆ 
ไปไม่มีหลักแหล่ง 

ผลเสีย 
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1. การขยายเครดิตหรือปล่อย  
เงินกูข้องธนาคารพาณิชย์ไปยัง
กลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต 
เพื่อช่วยให้การผลิตด ารงอยู่ได้ 

2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกูเ้พื่อเพิ่มปริมาณเงินในมือ
ประชาชนให้มากขึ้น ท าให้ปริมาณ
ความต้องการในการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

3. ลดการขายพันธบัตรรัฐบาล 
ให้ธนาคารพาณิชย์และประชาชน  
แต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มการรับชื้อ
พันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน
ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มอ านาจซื้อของ
ประชาชนให้สูงขึ้น 

นโยบายการเงิน 
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นโยบายการเงิน  

ธนาคารกลางจะต้องพิมพ์
ธนบัตรออกมาหมุนเวียนใน
ตลาดให้สอดคล้องกับ
ปริมาณของอุปสงค์            
และอุปทาน 
 

ธนาคารลดอัตราเงินสดส ารองตาม
กฎหมายแก่ธนาคารพาณิชย ์เพื่อท่ีจะท า

ให้มีการขยายเครดิตเพิ่มขึ้น 
 

ประกาศควบคุมก าหนด
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
และสินค้าประเภทจ าเป็น    
เช่น ข้าว เนื้อสัตว์น ้ามัน  
การขนส่ง 
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ลดอัตราภาษีให้กับ
ประชาชน  
เมื่อมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ก็จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

เพิ่มรายจ่ายของรัฐในโครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
ให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจให้ขยายตัว 

ส่งเสริมสินค้าส่งออก 
จ าหน่ายต่างประเทศ  
เพื่อใหม้ีเงินตราเข้าสู่

ประเทศ 

ใช้นโยบายงบประมาณ 
แบบขาดดุล คือมีรายได้

น้อยกว่ารายจ่าย 
เพื่อเพิ่มการลงทุนของรัฐ 

 นโยบายการคลัง  
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บัตรกิจกรรมที่  3 ปัญหาเงินฝืด 
สะท้อนความคิดเห็น/อภิปราย (Reflection and Discussion) 

ค าชี้แจง      ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันสังเกตภาพต่อไปนี้ แล้วอธิบายความ
แตกต่างของลักษณะทางเศรษฐกิจจากภาพที่ ก าหนดให้มาพอสังเขป   

“ภาวะเงินเฟูอ” “ภาวะเงินฝืด” 

ภาวะเงินเฟูอ คือ  

ส่งผลกระทบอย่างไร 

แนวทางในการแก้ปัญหาเงินเฟูอ 

ภาวะเงินฝืดคือ  

ส่งผลกระทบอย่างไร 

แนวทางในการแก้ปัญหาเงินฝืด 
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บัตรกิจกรรมที่ 4 ปัญหาเงินฝืด  ความคิดรวบยอด  (Concept) 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนี
ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ก.ค.60 ว่าเท่ากับ 100.53 สูงขึ้น 0.17% เทียบกับเดือน ก.ค.59  
ซึ่งเป็นการกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในรอบ 2 เดือน จากเดือน พ.ค.60 ที่ติดลบ 0.04% และส าหรับสาเหตทุี่
เกิดขึ้น เป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 0.57% สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น  
เช่น น า้มันเชือ้เพลิง, ค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าหอพัก, ค่าตรวจรักษาและบริการสว่นบุคคล, ค่าหมวดการบันเทิง 
การอ่าน และการศึกษา ได้รับผลกระทบจากสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคาน ้ามันขายปลีกในประเทศ 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน ้ามนั 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1023726 

ค าชี้แจง   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันอ่านบทความแล้ววิเคราะห์ลักษณะของสภาพเศรษฐกิจใน
ประเด็นต่อไปนี้   จากบทความระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันประสบปัญหาด้านใด มีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
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การว่างงาน (Unemployment) 
     หมายถึง ภาวการณ์ที่บุคคลในวยัแรงงานท่ีพร้อมจะท างานแต่ไม่สามารถหางานท าได้ 
หรือเจ็บปุวย รองานใหม่ หางานที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน 
ได้แก่นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้ที่เกษียณอายุ ผู้เจ็บปุวยพิการทางร่างกายและ
สติปัญญา และผู้ท างานอยู่ในครัวเรือน ซึ่งขนาดของบุคคลในวัยแรงงานเล็กกว่าขนาด
ของประชากรของประเทศ (Total Population) เพราะประชากรของประเทศ
ประกอบด้วยเด็ก ผู้ที่ ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน และผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน  

ประเภทการว่างงาน 

การว่างงานชั่วคราว (Frictional Unemployment) เป็นการว่างงานในระยะสั้น สาเหตุ
มาจากความไม่สมบูรณ์ของตลาดแรงงานในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล การคมนาคม 

การว่างงานตามฤดูกาล (Seasonal Unemployment)  
เป็นการว่างงานท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาลพบส่วนใหญ่ในภาคเกษตรกรรม ส่วนสาขาการผลิต

อื่นๆทีเ่กิดการว่างงานประเภทนี้ เช่นภาคก่อสร้าง  

การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ (Structural Unemployment)  
การว่างงานประเภทนี้เกิดจากการที่แรงงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เช่น เทคโนโลยีการผลิต การย้ายแหล่งอุตสาหกรรม 

การว่างงานเนื่องจากวัฎจักรเศรษฐกิจ (Cyclical Unemployment)  
เป็นการว่างงานท่ีเกิดจาก เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าซึ่งสินค้า

ขายไมอ่อก ผู้ผลิตต้องลดการผลิตและการจ้างงานตามมา 

การว่างงานแฝง (Disguised Unemployment)  
เกิดจากการที่มีจ านวนแรงงานเกินความจ าเป็น ส่วนใหญ่พบในภาคเกษตรกรรม  

บุคคลที่วา่งงานแฝงจะท างานต ่ากว่าระดับ (Underemployment)  

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

บัตรเนื้อหาที่ 3 ปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 
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1. จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วท าให้อัตราแรงงาน              
ไม่เพียงพอที่จะรองรับ 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมกัน
จ านวนมาก แต่เป็นสาขาที่ไม่ตรง
กับความต้องการของแรงงาน 

3. การเลือกงาน เกิดกับแรงงานที่มี
ความรู้ ความสามารถเมื่อเห็นว่า
งานที่ท าไม่คุ้มค่าจ้างก็จะไม่ท า 

4. แรงงานที่ไม่มีฝีมือได้รับ
การศึกษาต ่า มักเป็นแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

สาเหตุการว่างงาน 
37 



1. การใช้ประโยชน์จากแรงงาน เพราะเมื่อคนไม่มีงานท าก็ไม่สามารถ
ใช้ทรัพยากรแรงงานได้อย่างเต็มที่ เงินที่รัฐบาลใช้ไปเพื่อการลงทุน
ด้านการศึกษาจะไม่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาไม่มีงานท า 

   2. การออม รายได้ของ ประชาชนลดลง ท าให้ต้อง    
   ลดรายจ่ายในการบริโภค ความสามารถในการออม   
   เงินของประชาชนก็จะลดลงไปด้วย 

3. การลงทุน การลงทุนในประเทศลดลง เมื่อการ
บริโภคและสินค้าจ าหน่ายได้น้อยลง นักลงทุนจึงไม่
ลงทุนเพิ่ม 

4. การกระจายรายได้ เมื่อเกิดปัญหาการว่างงาน ส่งผล
กระทบต่อรายได้ภายในครอบครัว ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนเพราะรายได้น้อยลงในขณะที่รายจ่ายยังคง
เหมือนเดิม 

 5. รัฐบาล รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง แต่ต้องใช้งบประมาณ
เพื่อการลงทุนมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานให้กับ
ประชาชน 

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
38 



1 

4 3 

2 

 นโยบายการเงิน 

 นโยบายการคลัง 

เพื่อเพิ่มปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนในประเทศ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดต ่าลง  
เป็นการชักจูงให้ผู้ผลิตหันมาลงทุนมากขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 

ซื้อคืนหลักทรัพย์รัฐบาล เช่น ตั๋ว
แลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และ
จ่ายเงินคืนให้กับผู้ซื้อ คือประชาชน
เพื่อให้ประชาชนน าเงินมาใช้จ่ายใน
ระบบมากขึ้น 

ลดอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย  
ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะต้องด ารงไว้
เป็นสัดส่วนของเงินฝาก สามารถน า
เงินออกมาให้ประชาชนกู้ยืมได้มาก
ขึ้น ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศ
เพิ่มข้ึน 
  

ลดอัตราการเก็บภาษีอากร  
ท าให้ประชาชนเสียภาษีน้อยลง เป็น
การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน 

เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น 
เพิ่มการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆเพื่อให้เกิดการจ้าง
งานและการกระจายรายได ้

       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรกิจกรรมที่ 5  ปัญหาการว่างงาน  ความคิดรวบยอด  (Concept) 

ค าชี้แจง    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันสรุปประเด็นปัญหาการว่างงานตามหัวข้อที่ก าหนดให้  
พร้อมยกตัวอย่างปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ความหมายการว่างงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                ประเภทของการว่างงาน 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................... 
 
 

                สาเหตุของการว่างงาน 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................... 
 

               ผลกระทบของการว่างงาน 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................... 
 

         แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................... 
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41 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรกิจกรรมที่ 6 ปัญหาการว่างงาน ทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application)  
 

           นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  
(อีคอนไทย) เปิดเผยว่า สภานายจ้างฯได้ส ารวจความเห็นของนายจ้างและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานและ
ค่าจ้างแรงงานปี 2559 ซึ่งพบว่านายจ้างที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 70% มีนโยบายจะไม่รับพนักงานใหม่เพิ่ม  
โดยยังคงอัตราเดิมไว้จากปี 2558 เช่นเดียวกับอัตราค่าจ้างที่ส่วนใหญ่   ระบุว่าจะไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างไป
จนถึงกลางปีหน้า จากนั้นจึงจะหารือถึงภาพรวมของต้นทุนการผลิต การขายสินค้า อีกครั้งว่า มีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้น
ค่าแรงให้กับลูกจ้างหรือไม่ เพราะนายจ้างก็ประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน 
          ส าหรับการคงอัตราก าลังคนของนายจ้าง ได้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราการใช้ก าลังผลิตที่ปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับ 
58% ท าให้ยังเหลือก าลังการผลิตอีกพอสมควรที่จะขยับขึ้นได้ในปี 2559 ขณะที่ปัจจุบันลูกจ้างก็มีอัตราที่เกินปริมาณงานที่
มีอยู่ ซึ่งนายจ้างก็พยายามรักษาจ านวนแรงงานเอาไว้ ไม่ปลดคนงานออกเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาทางสังคมกับคนงาน 
หากไม่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจริง ๆ และต้องยอมรับว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีนี้ท าให้แนวโน้มอัตราการ
ว่างงานของประเทศไทยเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปีและนักศึกษาที่จบการศึกษา 
แต่ยังไม่สามารถหางานท าได้ 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/ 

ค าชี้แจง   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันอ่านบทความแล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าประเด็นปัญหาคืออะไร 

มีสาเหตุมาจาก 

มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

นักเรียนในฐานะ กลุ่มแรงงานในอนาคตมวีิธีเตรยีมตัวกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร 



  

42 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรแบบทดสอบหลังเรียน  
ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

ค าชี้แจง : แบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 20 นาที  
ค าสั่ง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครือ่งหมายกากบาท (x) 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

1 ข้อใดคือความหมายของภาวะเงินฝืด 
  ก. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินลดลง 
  ข. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินเพิ่มขึ้น 
  ค. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้า 
  ง. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินลดลงตามราคาสินค้า 
2. “ผู้ผลิตลดจ านวนการผลิต เพราะผลิตแลว้ขายไม่ได้ เมื่อการผลติลดท าให้ประชาชนมี   
  รายได้น้อยลง ก าลังซื้อก็น้อยลง เศรษฐกิจซบเซามากยิ่งขึ้น” จากข้อความดังกล่าว  
  หมายถึงเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินฝืดในระดับใด 
  ก. ไม่มีภาวะเงินฝืดเกิดขึ้น 
  ข. เงินฝืดในระดับอ่อน ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 
  ค. เงินฝืดในระดับรุนแรง เกินร้อยละ 20 ต่อปี 
  ง. เงินฝืดในระดับปานกลาง เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี 
3. ข้อใดกล่าวถึงสาเหตุของเงินฝืด 
  ก. รัฐบาลลดอัตราการเก็บภาษ ี
  ข. การขอขึ้นค่าแรงของสหภาพแรงงาน 
  ค. ประชาชนบริโภคสินค้าและบริการน้อยลง 
  ง. ธนาคารขยายเครดิตให้กับประชาชนมากขึ้น 
4. เงินฝืดส่งผลดีต่อใคร 
  ก. ลูกหนี ้
  ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ผู้ที่มีรายได้ไมแ่น่นอน 
5. ภาวะเงินเฟูอส่งผลเสียต่อใคร 
  ก. ลูกหนี ้
  ข. รัฐบาล 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ข้าราชการทั่ว ๆไป 
  
  
  



 บัตรแบบทดสอบหลังเรียน  
ชุดที่ 3 เรื่อง เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 
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6. รัฐบาลใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืดอย่างไร 
   ก. เพิ่มอัตราการเก็บภาษีเงินได ้
   ข. ใช้นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล 
   ค. ส่งเสริมการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
   ง. เพิ่มการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
7. ข้อใดมีความหมายตรงกับการว่างงานแอบแฝง 
   ก.  แรงงานท างานต ่ากว่าระดับความรู้ 
   ข.  บัณฑิตเพิ่งจบการศึกษาของบริษทัเรยีกตัวเข้าท างาน 
   ค.  แรงงานเข้ามาท างานรับจ้างในกรุงเทพฯหลังฤดเูก็บเกี่ยว 
   ง.  แรงงานตกงานเพราะนายจ้างใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงาน 
8. กรณีใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการว่างงานชั่วคราว 
   ก. นักศึกษาจบใหม่หางานในอินเตอร์เน็ต  
   ข. ชาวนาว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ค. พนักงานจ านวนมากถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทปิดกิจการ 
   ง. พนักงานถูกเลิกจ้างเพราะมีหุ่นยนต์มาแทนที่การผลติ 
9. ข้อใดเป็นผลกระทบทีเ่กิดจากปัญหาการว่างงาน 
   ก. ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น 
   ข. ผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิต 
   ค. ผลผลิตของประเทศมีมากจนล้นตลาด 
   ง. รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณมากข้ึน 
10. รัฐบาลใช้มาตรการทางด้านนโยบายการเงินในการแก้ปัญหาเงินเฟอูอย่างไร 
  ก. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ้
  ข. ลดอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย 
  ค. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ้
  ง. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน 
11. รัฐบาลใช้มาตรการทางด้านนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟอูอย่างไร 
  ก. ขึ้นค่าเงินบาท   
  ข. ขึ้นอัตราภาษีเงินได้ 
  ค. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ      
  ง. ใช้นโยบายขยายเครดิต 
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12. เงินฝืดส่งผลเสียต่อใคร 
   ก. ผู้ที่มีเงินฝากประจ า 
   ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
   ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
   ง. ผู้ที่มีรายไดจ้ากค่าเช่า 
13. การลดอัตราภาษีเงินได้และการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นมาตรการทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาข้อใด 
   ก. เงินฝืด การว่างงาน    
   ข. เงินเฟูอ การว่างงาน   
   ค. ขาดดุลทางการค้า เงินฝืด    
   ง. ขาดดุลทางการค้า เงินเฟูอ 
14. “เดี่ยว ถูกเลิกจ้างจากการเป็นพนักงานโรงงาน เนื่องจากเศรษฐกิจตกต ่าท าให้  
   โรงงานมีรายได้น้อยลงและต้องลดก าลงัการผลิตลง” จากข้อความดังกล่าว เดี่ยว   
   ว่างงานในลักษณะใด 
   ก. ว่างงานชั่วคราว 
   ข. ว่างงานตามฤดูกาล 
   ค. ว่างงานจากวัฏจักรเศรษฐกิจ 
   ง. ว่างงานจากโครงสร้างเศรษฐกิจ 
15. รัฐบาลควรแก้ปัญหาการว่างงานด้วยวิธีใด 
   ก. ส่งเสริมการใช้จ่ายของประชาชน  
   ข. เพิ่มการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล  
   ค. ลดการลงทนุด้านสาธารณูปโภคเพื่อชะลอเศรษฐกิจ  
   ง. เพิ่มการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
16. เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเมื่อเกิดปัญหาการว่างงาน 
   ก. การลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 
   ข. รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง 
   ค. เงินออมของประชาชนมากขึ้น 
   ง. นักลงทุนเพิ่มก าลังในการผลิตสนิค้า 
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17. ข้อใดคือความหมายของภาวะเงินเฟูอ 
  ก. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินลดลง 
  ข. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินเพิ่มขึ้น 
  ค. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ค่าเงินเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้า 
  ง. ราคาสินค้าและบริการลดลง ค่าเงินลดลงตามราคาสินค้า 
18. “เศรษฐกิจในตอนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการลงทุน การจ้างงาน การผลิตเพิ่มมากขึ้น”  
จากข้อความดังกล่าวหมายถึงเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟูอในระดับใด 
  ก. เงินเฟูอรุนแรง 
  ข. เงินเฟูออย่างอ่อน  
  ค. เงินเฟูอปานกลาง 
  ง. ไม่มีภาวะเงินเฟูอเกิดขึ้น 
19. เหตุการณ์ใดไม่ไดท้ าให้เกิดปัญหาเงินเฟอู 
  ก. น ้ามันขึ้นราคา ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
  ข. เศรษฐกิจตกต ่า ราคาสินค้าถูกลง ท าให้คนซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
  ค. การผลิตสนิค้าน้อยลง เพราะต้นทุนสูงขึ้น ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
  ง. ประชาชนนิยมใช้สินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
20. ภาวะเงินเฟูอส่งผลดตี่อใคร 
  ก. เจ้าหนี ้
  ข. ข้าราชการทั่วๆไป 
  ค. พ่อค้า นักธุรกิจ 
  ง. ผู้ที่มีเงินฝากประจ า 

45 



ข้อ ก ข ค ง 
1           
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

           สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได้ 
20 คะแนน               …………… 

      ผ่านเกณฑ์ 10 คะแนน 
   ผ่าน       ไมผ่่าน 

               ชื่อ……………………………………………..……สกุล…………………………ชั้น………เลขที…่…….. 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย (X) ลงในค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
   

ข้อ ก ข ค ง 
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

           สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้ 
20 คะแนน            …………… 

      ผ่านเกณฑ์ 10 คะแนน 
    ผ่าน       ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมนิ 
√ ตอบถูก  ข้อละ 1 คะแนน 
X ตอบผิด  ข้อละ 0 คะแนน 
ด ี ได้คะแนน 15-20 คะแนน 
พอใช้ ได้คะแนน 10-14 คะแนน 
ปรับปรุง ได้คะแนน 0-9  คะแนน 

 

 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
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ข้อที่  ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 
1  ก  11  ข  
2  ข 12  ค 
3  ข 13  ก 
4  ค 14  ข 
5  ง 15  ก 
6  ก 16  ก 
7  ข 17  ง 
8  ข 18  ค 
9  ง 19  ง 
10  ค 20  ข 
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     บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 1 ปัญหาเงินเฟูอ  
ขั้นกระตุ้นความสนใจ/ประสบการณ์ (Experience) 

50 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความและสงัเกตภาพต่อไปนี้ แล้วอธิบายลักษณะเศรษฐกิจจากภาพที่   
               ก าหนดใหม้าพอสังเขป   

“ประชาชนทัว่ไป มีก าลังในการจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าสินค้าและบริการจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ผู้ประกอบการก็ทยอยผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน” 



8. เงินเฟูอส่งผลเสียต่อ 
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ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 ปัญหาเงินเฟูอ ขั้นกระตุ้นความสนใจ/ประสบการณ์ (Experience) 

10. แนวทางแก้ปัญหาเงิน
เฟูอโดยใช้นโยบายการคลัง 

ค าชี้แจง  นักเรียนเติมข้อความให้สัมพันธ์กับหัวข้อท่ีก าหนดให ้

1. เงินเฟูอ   

ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่าร้อยละ20%ต่อปี  
ท าให้อ านาจการซื้อของเงินลดลงอย่างรวดเร็วมาก อย่างเช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

ระดับราคาของสินค้า และบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องท าให้
ความสามารถในการซื้อของประชาชนลดลง 

2. เงินเฟูออย่างอ่อน  อัตราเงินเฟูอที่เกิดขึ้นไมเ่กินรอ้ยละ 5 เป็นภาวะปกติและไม่มีผลเสยีหาย
ต่อภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีการกระตุ้นให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

3. เงินเฟูอปานกลาง  อัตราเงินเฟูอที่เกิดขึ้นเกินร้อยละ 5~20%ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

4. เงินเฟูอรุนแรง 

5. สาเหตุของเงินเฟูอ ต้นทุนการผลติสินค้าและบริการสูงขึ้น,รัฐบาลที่เรยีกเก็บเพิ่มขึ้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทีเ่พิ่มขึ้น,ความต้องการสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น,การติดต่อต่างประเทศ  

6. ผลกระทบจากเงิน
เฟูอต่อระบบเศรษฐกิจ 

อ านาจซื้อของเงินลดลง,เงินออมและการลงทุนของประเทศ
ลดลง,การกระจายรายได ้ไม่เป็นธรรม,การเมอืงไมม่เีสถยีรภาพ 

7. เงินเฟูอส่งผลดีต่อ พ่อค้า นักธุรกิจ,ลูกหนี,้ช่างตดัผม,รฐับาล 

8. เงินเฟูอส่งผลเสียต่อ ผู้มีรายไดป้ระจ า,เจ้าหนี,้ ผู้ถือทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินแน่นอน ,ประชาชนทั่วไป 

9. แนวทางแก้ปัญหาเงิน
เฟูอโดยใช้นโยบายการเงิน 

 นโยบายการเงิน (จ ากัดเครดิต) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ้
เพิ่มอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย,ขายตั๋วเงิน ขายพันธบัตรรัฐบาล 

นโยบายการคลังแบบหดตัวเพิ่มอัตราภาษเีงินได ้
ใช้งบประมาณแบบเกินดุลท าใหร้ายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่าย 
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52 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่  3 ปัญหาเงินฝืด 
สะท้อนความคิดเห็น/อภิปราย (Reflection and Discussion) 

ค าชี้แจง   ใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน    ช่วยกันสังเกตภาพต่อไปนี้ แล้วอธิบายความ
แตกต่างของลักษณะทางเศรษฐกิจจากภาพที่ ก าหนดให้มาพอสังเขป   

“ภาวะเงินเฟูอ” “ภาวะเงินฝืด” 

ภาวะเงินเฟูอ คือ  

ส่งผลกระทบอย่างไร 

แนวทางในการแก้ปัญหาเงินเฟูอ 

ภาวะเงินฝืดคือ  

ส่งผลกระทบอย่างไร 

แนวทางในการแก้ปัญหาเงินฝืด 
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53 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4 ปัญหาเงินฝืด  ความคิดรวบยอด  (Concept) 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนี
ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ก.ค.60 ว่าเท่ากับ 100.53 สูงขึ้น 0.17% เทียบกับเดือน ก.ค.59  
ซึ่งเป็นการกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในรอบ 2 เดือน จากเดือน พ.ค.60 ที่ติดลบ 0.04% และส าหรับสาเหตทุี่
เกิดขึ้น เป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 0.57% สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น  
เช่น น า้มันเชือ้เพลิง, ค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าหอพัก, ค่าตรวจรักษาและบริการสว่นบุคคล, ค่าหมวดการบันเทิง 
การอ่าน และการศึกษา ได้รับผลกระทบจากสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคาน ้ามันขายปลีกในประเทศ 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน ้ามนั 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1023726 

ค าชี้แจง  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันอ่านบทความแล้ววิเคราะห์ลักษณะของสภาพเศรษฐกิจใน
ประเด็นต่อไปนี้   จากบทความระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันประสบปัญหาด้านใด มีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  



1 

4 3 

2 

       

54 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

ค าชี้แจง    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันสรุปประเด็นปัญหาการว่างงานตามหัวข้อที่ก าหนดให้  
พร้อมยกตัวอย่างปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

การว่างงาน หมายถึง ภาวการณ์ที่บุคคลในวัยแรงงานที่พร้อมจะท างานแต่ไมส่ามารถหางานท าได้  
หรือเจ็บปุวย รองานใหม่ หางานที่เหมาะสมไม่ได้  

                ประเภทของการว่างงาน 
การว่างงานชั่วคราว (Frictional Unemployment) 
การว่างงานตามฤดูกาล (Seasonal Unemployment)  
การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ 
(Structural Unemployment)  
การว่างงานเนื่องจากวัฎจักรเศรษฐกิจ  
(Cyclical Unemployment)  
การว่างงานแฝง (Disguised Unemployment)  

                สาเหตุของการว่างงาน 
 จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมกันจ านวนมากแต่เป็น
สาขาที่ ไม่ตรงกับความต้องการของแรงงาน 
การเลือกงาน  
แรงงานที่ไม่มีฝีมือได้รับการศึกษาต ่า 

            ผลกระทบของการว่างงาน 
การใช้ประโยชน์จากแรงงานได้ไม่เต็มที ่
การออม รายได้ของ ประชาชนลดลง  
การลงทุนในประเทศลดลง  
การกระจายรายได้ไมเ่ป็นธรรม 
รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง  

         แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
นโยบายการเงิน 
ซื้อคืนหลักทรัพย์รัฐบาล 
ลดอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย  
นโยบายการคลัง 
ลดอัตราการเก็บภาษีอากร  
เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น เพิ่มการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
 
 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 5 ปัญหาการว่างงาน  ความคิดรวบยอด  (Concept) 
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55 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

บัตรกิจกรรมที่ 6 ปัญหาการว่างงาน  ขั้นทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application)  

           นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  
(อีคอนไทย) เปิดเผยว่า สภานายจ้างฯได้ส ารวจความเห็นของนายจ้างและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานและ
ค่าจ้างแรงงานปี 2559 ซึ่งพบว่านายจ้างที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 70% มีนโยบายจะไม่รับพนักงานใหม่เพิ่ม  
โดยยังคงอัตราเดิมไว้จากปี 2558 เช่นเดียวกับอัตราค่าจ้างที่ส่วนใหญ่   ระบุว่าจะไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างไป
จนถึงกลางปีหน้า จากนั้นจึงจะหารือถึงภาพรวมของต้นทุนการผลิต การขายสินค้า อีกครั้งว่า มีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้น
ค่าแรงให้กับลูกจ้างหรือไม่ เพราะนายจ้างก็ประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน 
          ส าหรับการคงอัตราก าลังคนของนายจ้าง ได้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราการใช้ก าลังผลิตที่ปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับ 
58% ท าให้ยังเหลือก าลังการผลิตอีกพอสมควรที่จะขยับขึ้นได้ในปี 2559 ขณะที่ปัจจุบันลูกจ้างก็มีอัตราที่เกินปริมาณงานที่
มีอยู่ ซึ่งนายจ้างก็พยายามรักษาจ านวนแรงงานเอาไว้ ไม่ปลดคนงานออกเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาทางสังคมกับคนงาน 
หากไม่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจริง ๆ และต้องยอมรับว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีนี้ท าให้แนวโน้มอัตราการ
ว่างงานของประเทศไทยเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปีและนักศึกษาที่จบการศึกษา 
แต่ยังไม่สามารถหางานท าได้ 
ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/ 

ค าชี้แจง   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ช่วยกันอ่านบทความแล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าประเด็นปัญหาคืออะไร 

มีสาเหตุมาจาก 

มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

นักเรียนในฐานะ กลุ่มแรงงานในอนาคตมวีิธีเตรยีมตัวกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร 



 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

56 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สื่อ INFORGRAPHIC เรื่อง  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ   
ชุดที่ 3 เงินเฟูอ เงินฝืดและปัญหาการว่างงาน 

                  นางสาวชณดิาภา เวชกุล รายวิชาสังคมศึกษา 6 ชั้นมัธยมศกึษาที่ 3 

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




