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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 3 ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
ชุดที่ 2 เรื่อง ธนาคารและสหกรณ์
ชุดที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือให้
นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา       
และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองหรือในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ นักเรียน
สามารถตรวจสอบความรู้ ความสามารถ และทดสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยและคณะครูที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและ
นักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีใน
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกด้วย
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

1. ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมก่อนท าการสอนโดยการศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง สินค้า
และบริการ

2. ครูผู้สอนชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนให้นักเรียนเข้าใจ 
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัด

การเรียนรู้เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์
4. ก่อนท าการสอนทุกครั้งจะต้องอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในชั้นเรียนให้ชัดเจน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมนั้นบรรลุตามเป้าหมาย     
ที่วางไว้

5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ในขณะที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนควรดูแลนักเรียนในขณะท าการสอนอย่าง

ใกล้ชิด ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งอธิบายข้อสงสัยให้แก่นักเรียน
เป็นรายบุคคล

7. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน

8. หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครูผู้สอนท าการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วท าการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้

ก



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติ  ดังนี้

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างให้เข้าใจ ตามข้ันตอนที่ระบุ
3. นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือท าใบกิจกรรม
4. นักเรียนท าใบกิจกรรมตามล าดับจนครบ หากไม่เข้าใจให้ถามครูผู้สอน
5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน   

แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเอง
7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยในชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานและตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ส 3.1 ป.5/1 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

ค

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

ง

1. ด้ำนควำมรู้ (K)
1.1 นักเรียนบอกความหมาย จ าแนก และยกตัวอย่างสินค้าและบริการได้
1.2 นักเรียนบอกความหมายและอธิบายความส าคัญของการผลิตสินค้าและ

บริการได้
1.3 นักเรียนอธิบายประเภทของปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้
1.4 นักเรียนบอกความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ

บริการได้
1.5 นักเรียนบอกความหมายของการบริโภคสินค้าและบริการได้
1.6 นักเรียนระบุพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

2. ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.1 นักเรียนอภิปรายสิ่งท่ีเรียนรู้ร่วมกัน

2.2 นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 สนใจใฝ่เรียนรู้  
3.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3.3 มีความรับผิดชอบ 
3.4 ตรงต่อเวลา
3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จุดประสงค์กำรเรียนรู้



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

จ

4. ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน (C)
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

1

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด
ก. สินค้าและบริการเป็นสิ่งของท่ีจับต้องได้เท่านั้น
ข. สินค้าและบริการมีเพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
ค. สินค้าและบริการต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินเพียงอย่างเดียว
ง. สินค้าและบริการมีเพ่ือความสุขใจและความสะดวกสบาย

2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐำนของมนุษย์ (ปัจจัยสี)่ ทั้งหมด
ก. รถยนต์  อาหาร
ข. เสื้อผ้า  เครื่องส าอาง
ค. บ้าน  ยาแก้ปวดลดไข้
ง. โทรศัพท์  เครื่องประดับ

3. ใคร คือ ผู้บริโภคที่ชำญฉลำด
ก. เก๋ซ้ือเครื่องส าอางที่ลดราคาเพราะใกล้หมดอายุ
ข. เก๋าซ้ือรองเท้าผ้าใบตามคุณสมบัติที่ต้องการใช้งาน
ค. โก้ซ้ืออาหารเสริมราคาแพงเพราะเห็นโฆษณาหลายช่อง
ง. ไก่ซ้ือโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะต้องการค าชมจากเพ่ือน

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ก. ที่ดิน
ข. แรงงาน
ค. การประกอบการ
ง. ความต้องการของผู้บริโภค

5. ปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดกำรผลิตสินค้ำและบริกำร คือข้อใด
ก. สนองความต้องการ
ข. สภาพสังคมในขณะนั้น
ค. การใช้รูปแบบผ่อนช าระ
ง. การโฆษณาในหลายช่องทาง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

2

6. วีระต้องกำรซื้อสินค้ำประเภทไม่คงทน เขำต้องซื้ออะไรบ้ำง
ก. ยาสีฟัน  แก้วน ้า
ข. โทรศัพท์  โทรทัศน์
ค. ผงซักฟอก  เครื่องดื่ม
ง. จานกระเบื้อง  ขวดโหล

7. หน่อยมีเงินเล็กน้อย เขำไม่ควรซื้อของประเภทใด
ก. เสื้อผ้า
ข. ขนมปัง
ค. รถบังคับ
ง. ไม้บรรทัด

8. ข้อใดเป็นผลท่ีเกิดจำกเทคโนโลยี
ก. ประหยัดเวลา
ข. ผู้บริโภคน้อยลง
ค. ประหยัดต้นทุน
ง. ปริมาณสินค้าน้อย

9. เหตุใดต้องมีกำรก ำหนดเครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ
ก. เพ่ือเพ่ิมราคาให้แก่สินค้า
ข. เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่สินค้า
ค. เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค
ง. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้าในท้องตลาด

10. เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำใดไม่เกี่ยวข้องกับอำหำร
ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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สินค้ำ (Goods) 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ให้ความหมายว่า สินค้า คือ สิ่งของ
ที่ซื้อขายกัน

วิไล นครสุวรรณ (2554) ให้ความหมายของสินค้าไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน
จับต้องได้โดยที่กิจการซื้อมาเพ่ือขายซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ เรียกว่า สินค้า ทั้งสิ้น

สรุปได้ว่ำ สินค้ำ หมำยถึง สิ่งของท่ีจับต้องได้มีไว้เพื่อซื้อขำยแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ เช่น น ้ำดื่ม อำหำร ยำ เครื่องใช้ต่ำง ๆ โต๊ะ  
เก้ำอ้ี  เป็นต้น  

ประเภทของสินค้ำ 

1) สินค้าเพื ่อการบริโภค หมายถึง สินค้าหรือสิ่งที่สามารถรับประทานหรือ
ดื่มกินได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค น ้าตาล นม น ้ามันพืช  เป็นต้น

2) ส ินค้าเพื ่อการอุปโภค หมายถึง สินค้าหรือสิ ่งของส าหรับใช้สอยแต่ใ ช้
รับประทานหรือดื ่มกินไม่ได้ เช่น เสื ้อผ้า บ้าน รองเท้า เครื ่องนุ ่งห่ม เครื ่ องครัว 
เครื่องเรือนตกแต่งบ้าน เป็นต้น

ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีความต้องการเฉพาะอาหารเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังมีความต้องการบริโภคสินค้าชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งสินค้าและบริการบางชนิดเรา
บริโภคเพื่อความอิ่มท้อง เช่น การดื่มนม การรับประทานอาหาร เป็นต้น แต่บางชนิด
เราบริโภคเพื่อความอิ่มใจ เช่น การชมภาพยนตร์ การดูโทรทัศน์ ดังนั้น จึงมีการผลิต
สินค้าและบริการอย่างหลากหลายและมีความแตกต่างทั้งด้านราคาและคุณภาพ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ใบควำมรู้
เร่ือง กำรผลิตสินค้ำและกำรบริกำร
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บริกำร (Service)

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายว่า บริการ คือ        
การปฏิบัติรับใช้, การให้ความสะดวกต่าง ๆ

สมิต สัชฌุกร (2550) ให้ความหมายว่า การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่
กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
ในทางใดทางหนึ่ง การท าให้คนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) ให้ความหมายว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม 
ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการ
สินค้า 

สรุปได้ว ่า บริการ หมายถึง ผู ้ให้บริการหรือผู ้ขายให้การช่วยเหลือ ห รือ
ด าเนินการเพื ่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจหรือความสะดวกสบายให้แก่
ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว 
อาจเกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น เช่น ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถ รถ
โดยสารประจ าทาง  เป็นต้น

กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
การผลิต หมายถึง การแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์

เป็นสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการมนุษย์
ในการด าเนินการผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถด าเนินการผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

โดยสร้างประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้

1. การท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ ่มด้วยวิธ ีแปรรูป  เป็นวิธีการน าผลผลิตมา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ท าให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การท าสวนผลไม้แล้วน าผลไม้มา
แปรรูปด้วยการอบ การทอด การตาก การกวน ฯลฯ ซึ่งท าให้เก็บผลไม้ไว้ได้นานและ
น าไปขายได้ราคาเพ่ิมข้ึน

2. การท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่  เป็นการน าสินค้า
และบริการจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ผู้ขาย
เสื้อผ้าในต่างจังหวัดไปซื้อเสื้อผ้าจากตลาดประตูน ้า ในราคาตัวละ 100 บาท แล้วน ามา
วางขายในชุมชนราคาตัวละ 200 บาท ท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. การท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มโดยการให้บริการเพิ่มเติม  เป็นวิธีเพิ่มการบริการ
เป็นพิเศษ เพื่อท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ร้านขายโทรศัพท์มือถือ
แถมการประกันเครื่อง ติดฟิล์มกันรอยขีดข่วนให้ฟรี ลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
ให้ฟรี ท าให้ผู้ซื้อเกิดความสะดวกสบายและพึงพอใจ

5. ประเพณีหรือเทศกาล ในช่วงเวลาประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่
ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเพ่ิมข้ึน เช่น การ์ดอวยพร กระเช้าของขวัญ ในช่วงวัน
คริสต์มาสและวันปีใหม่ การท าขนมลา ขนมพอง เพ่ิมข้ึนในช่วงประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

6. สภาพสังคม  ปัจจุบันมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ ผลิตย่อม
ผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกทั้งหลาย นอกจากนี้ ในสังคมปัจจุบันปัจจัยที่จ าเ ป็นที่เพิ่ม
ขึ้นมาอีกเช่น รถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นที่ต้องการของคนเรา ท าให้ผู้ ผลิตต้องเพิ่ม
การผลิตเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดังนั้น หำกผู้ผลิตรูจักสร้ำงประโยชนใหก้ับ
ผลผลิตของตนเองในลักษณะตำง ๆ เหลำนี้

ก็จะท ำให ผลผลิตมีมูลคำเพิ่มขึ้นได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ใบกิจกรรมที่ 1
เร่ือง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ระบุสินค้ำและบริกำรที่นักเรียนรู้จักลงตำรำง (4 คะแนน)

สินค้ำ บริกำร

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

2. สินค้ำและบริกำรมีลักษณะเหมือนกันอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของนักเรียนพอสังเขป    
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. สินค้ำและบริกำรมีลักษณะที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของนักเรียนพอสังเขป  
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4. นักเรียนคิดว่ำสินค้ำอุปโภคบริโภคมีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

7

ใบกิจกรรมที่ 2
เร่ือง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรผลิต มีควำมหมำยอย่ำงไร  (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

4. หำกนักเรียนเป็นผู้ผลิต จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรของตนเองอย่ำงไร 
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

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

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

2. ปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตมีกี่ปัจจัย และมีปัจจัยอะไรบ้ำง  (2 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

3. ในปัจจุบัน นอกจำกปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ยังมีปัจจัยใดเข้ำมำมีบทบำท
และควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์อีกบ้ำง ยกตัวอย่ำง พร้อมอธิบำยพอสังเขป 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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5. เขียนแผนภำพควำมคิดปัจจัยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลผลิตของสินค้ำและบริกำร 
(3 คะแนน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ปัจจัยกำรผลิต” หรือ “ทรัพยำกรในกำรผลิต” หรือ “ทรัพยำกรทำงเศรษฐศำสตร์” 
หมายถึง  สิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ 

ควำมส ำคัญของปัจจัยกำรผลิต

ปัจจัยการผลิตเป็นสิ่งส าคัญ เพราะสินค้าและบริการจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยการผลิต
ดังกล่าว ถ้าต้องการให้สินค้าและบริการมีคุณภาพดีต้องเพิ่มปริมาณในการผลิตจึงจะท าให้
ผลผลิตมีปริมาณมากและต้องมีคุณภาพด้วย

ต้นทุนในการผลิต การจะได้ปัจจัยการผลิต คือ ที่ดิน ทุน และแรงงาน มาผลิตสินค้ านั้น 
ผู้ผลิตจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่ำเช่ำ เป็นค่ำตอบแทนในกำรใช้ที่ดินให้แก่เจ้ำของท่ีดิน

2. ค่ำแรง เป็นค่ำจ้ำงหรือเงินเดือนที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ใช้แรงงำน

3. ดอกเบี้ย เป็นค่ำตอบแทนเจ้ำของทุน

4. ก ำไร เป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำร

ประเภทของปัจจัยกำรผลิต 
1) ที่ดิน ในทำงเศรษฐศำสตร์ หมายถึง พื้นดินและหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ติดอยู่กับพื้นดินบริเวณนั้น เช่น ป่าไม้ แหล่งน ้า แร่ธาตุ
2) แรงงำน หมายถึง ก าลังกายและก าลังความคิดสติปัญญาของคนท่ีน ามาใช้ในการผลิต
3) ทุน เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญประการหนึ่ง หมายถึง เงินทุนที ่น าไปใช้ ซื ้อวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลติสินค้าและบริการ 
เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า

4) กำรประกอบกำร หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อน าที่ดิน แรงงาน และทุน มาผ่าน
กระบวนการผลิต ท าให้เกิดเป็นสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ใบควำมรู้
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร

คนเราทุกคนอยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ต้องกินต้องใช้
สินค้าและบริการด้วยกันทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่าทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับซื้อสินค้าและบริการ 
แต่จะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละคน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่มีอยู่มากมาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รำยได้ของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ 

• คนที่มีรายได้สูงย่อมมีโอกาสซื้อสินค้าและบริการได้มากและบางส่วนมักบริโภค
สินค้าประเภทฟุ่มเฟือยแต่หากมีรายได้น้อยก็จะเลือกบริโภคสินค้าที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต

2) รำคำของสินค้ำ 

• หากสินค้ามีราคาถูกลงผู้บริโภคจะต้องการซื้อเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ในช่วงลดราคา
ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะมีคนมาซื้อกันมาก หรืออธิบายได้อย่าง
หนึ่งว่าถ้าสินค้าราคาถูกลง ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจในการเลือกซื้อมาก
นั่นเอง

3) ค่ำนิยมหรือรสนิยม 

• ความนิยมชมชอบ หรือความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งมักจะ
เป็นไปตามฐานะและความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริโภคบางคนมีการกินอยู่
ตามฐานะแต่บางคนก็มีรสนิยมที่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือย

4) กำรโฆษณำ 

• สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะได้รับพิจารณาเลือกซ้ือมากกว่าสินค้าท่ีไม่มี
การโฆษณา ถึงแม้สินค้าที่โฆษณาบางชนิดจะมีราคาแพงขึ้น เพราะผู้ผลิตได้รวม
ค่าโฆษณาเข้าไปในตัวสินค้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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5) ควำมเชื่อ 

• ความเชื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ เช่น เชื่อว่าสินค้า
ประเภทนี้กินแล้วท าให้สุขภาพแข็งแรงสินค้าประเภทนั้นก็จะสามารถจ าหน่าย
ได้มาก

6) ฤดูกำล 

• ฤดูฝน ผู้คนมีความต้องการใช้ร่มหรือเสื้อกันฝนมาก ส่วนฤดูหนาว ผู้คนจะมี
ความต้องการใช้เสื้อกันหนาว ผ้าห่มมาก เมื่อความต้องการมีเพ่ิมมากขึ้นย่อม
ส่งผลให้สินค้าและบริการขาดแคลน ท าให้สินค้าเหล่านี้มีราคาแพงขึ้น

7) คุณภำพของสินค้ำ 

• สินค้าท่ีมีคุณภาพดี ผลิตได้ตามมาตรฐาน มีสภาพคงทนหรือมีสภาพใหม่ สด 
สะอาด และจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้านั้น ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวก ำหนดปริมำณสินค้ำและบริกำร

1.ต้นทุนกำรผลิต

• หากต้นทุนการผลิตต ่ามีก าไร
มาก ผลิตมากข้ึน มีสินค้าและ
บริการมากขึ้น แต่หากต้นทุน
การผลิตสูง มีก าไรน้อย ผลิต
น้อยลง ก็จะมีสินค้าและบรกิาร
ลดลง

2) รำคำวัตถุดิบและ
เชื้อเพลิง 

• การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมี
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ถ้าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นท าให้
ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย 
นอกจากน้ีราคาน ้ามันก็มีผล 
กระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วย 
เช่น พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้าต้องจ่ายค่าน ้ามันเพิ่มขึ้น

3) กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ
กำรแข่งขันของผู้ผลิต 

• การใช้เทคโนโลยี หมายถึง 
การใช้วิธีการใหม่ ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในการผลิตสินค้า
และบริการการใช้เทคโนโลยี
ด้านเกษตรกรรม เช่น การใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการไถ 
คราด หว่าน เก็บเกี่ยว หรือ
การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิต เช่น ใช้ฮอร์โมนเพิ่ม
ผลผลิต ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรู 
พืช จะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
สูงขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้น
ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาต ่าลง
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
หลากหลาย
1. ช่วยผลิตสินค้าและบริการ

ที่มีรูปแบบใหม่และให้ประโยชน์
กับผู้บริโภคมากขึ้น

2. เครื่องมือและเครื่องจักรที่
ทันสมัย ช่วยในการผลิตสินค้และ 
การบริการเพื่อให้เกิดการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ

3. ช่วยในการโฆษณาสินค้า
และบริการ การส่งเสริมการขาย
และการตลาด

4. ช่วยในการขนส่ง เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบรกิาร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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เพลงประกอบกำรสอน
เพลง  ปัจจัยกำรผลิต

การผลิตสินค้าและบริการ  ต้องใช้ทรัพยากรช่วย
แบ่งออกเป็น สี่หัวข้อ เกื้อหนุนอ านวย  เรียกเป็นหน่วยว่าปัจจัยการผลิต

ข้อหนึ่ง เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   นั่นคือ น ้า ดิน ป่าไม้
สัตว์ป่า อากาศทั่วไป แร่ธาตุ หินทราย  เรียกรวม ๆ ว่า “ที่ดิน”
ข้อต่อไป ก็คือ “แรงงำน” ใช้สมองและความคิดสร้างสรรค์

บ้างออกแรง มุ่งม่ันท างานแข็งขัน  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ
ข้อสามคือสิ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ “ทุน” เครื่องมือ จักรกล โรงงาน

ข้อสุดท้าย ก็คือ “ผู้ประกอบกำร” บริหารปัจจัยการผลิต
(ร้องซ ้า 1 รอบ)

ค าร้อง/ท านอง    ธัญลดา  เทพวารินทร์
เรียบเรียงดนตรี   เกียรติสิน  เทพวารินทร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ใบกิจกรรมที่ 3
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ปัจจัยกำรผลิตมีควำมส ำคัญอย่ำงไร (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2. ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ผู้ผลิตต้องจ่ำยผลตอบแทนให้แก่เจ้ำของปัจจยัใน
รูปแบบใดบ้ำง (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ปัจจุบัน มีอัตรำกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรสูง หำกนักเรียนเป็นผู้ผลิต นกัเรียนจะให้
ควำมส ำคัญกับปัจจัยใดเพื่อให้สินค้ำและบริกำรของนักเรียนเป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 1 ชนิด พร้อมระบุปัจจัยที่ใช้                  
ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรดังกล่ำวลงในแผนภำพควำมคิด (5 คะแนน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ดิน ทุน

แรงงำน ผู้ประกอบกำร

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

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

สินค้ำและบริกำร
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ใบกิจกรรมที่ 4
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ในฐำนะท่ีนักเรียนเป็นผู้บริโภค นักเรียนมีวิธีกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรอย่ำงไร  
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. หำกนักเรียนเป็นผู้ท่ีมีรำยได้น้อย นักเรียนจะมีหลักในกำรใช้จ่ำยอย่ำงไร 
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือสินค้ำและบริกำร ปัจจัยใดส ำคัญท่ีสุด 
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. “เด็กชำยเอ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ขอร้องให้คุณแม่ซื้อสมำร์ทโฟน 
รำคำ 25,000 บำท โดยให้เหตุผลว่ำตนต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรสืบค้นควำมรู้
และเพื่อควำมทันสมัย” หำกนักเรียนเป็นคุณแม่ของเด็กชำยเอ นักเรียนจะซื้อสินค้ำ
ดังกล่ำวให้เด็กชำยเอหรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. จำกเหตุกำรณ์ในข้อที่ 4 นักเรียนคิดว่ำกำรกระท ำของเด็กชำยเอ เหมำะสมหรือไม่      
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

รำคำ 25,000 บำท 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ใบควำมรู้
เร่ือง ผู้บริโภคควรรู้

ควำมหมำย

การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการใด ๆ เพื ่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค เช่น การรับประทานอาหาร การซื้ออุปกรณ์การเรียน
การตัดผม เป็นต้น 

ดั้งนั้น ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ตาม
ความต้องการของตนเอง 

ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ

ผู้บริโภคมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
1. เป็นผู้ชี้น าให้เกิดการผลิต พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เป็นปัจจัยส าคัญ

ที่ท าให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าขึ้นมาขายเพื่อให้สอดคล้องหรือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคมากท่ีสุด

2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาได้อย่างไร ผู้บริโภคต้องพิจารณาว่าเงินที่
หามาได้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น น าไปซื้อสินค้าและบริการ เก็บออมเงิน น าไปลงทุน    
เป็นต้น 

ประเภทกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร

1. กำรบริโภคสินค้ำที่ไม่คงทน  

• หมายถึงสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป  
เช่น น ้าดื่ม ผงซักฟอก อาหาร
เครื่องเขียน ยาสีฟัน นมผง ส าลี  
กระดาษช าระ เป็นต้น

2. กำรบริโภคสินค้ำที่คงทน 

• หมายถึงสินค้าที่ใช้แล้วยังคงอยู่  
เช่น บ้าน รถยนต์ รถจักรยาน  
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร  
เป็นต้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี

1. วางแผนก่อนการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการ
2. เลือกซื้อสินค้าและบริการตามหลักการเลือกซ้ือ

2.1 รายได ้ผ ู ้บร ิโภค เป็นส ่วนส  าคัญส าหร ับการเลือกซื ้อส ินค้าและบริการ
ควรพิจารณาว่าจะใช้จ่ายอย่างไรและใช้จ่ายอะไรบ้าง จะได้ไม่ก่อหนี้สินเนื่องจากใช้จ่ายไม่พอ

2.2 ความจ าเป็นของสินค้าและบริการ ผู้บริโภคพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการใช้
สินค้าชนิดนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด หากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต     
เช่น ข้าวสาร น ้าดื่ม เครื ่องปรุงรส ฯลฯ ก็สามารถเลือกซื้อได้ แต่หากเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย      
เช่น เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ฯลฯ ควรเลือกซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสม

2.3 คุณภาพของสินค้าและบริการ ควรพิจารณาฉลากสินค้าทุกครั้ง ว่ามีส่วนประกอบ
ใดบ้าง ผลิตที่ไหน เมื่อใด และจะหมดอายุตอนไหน มีความเหมาะสมกับราคาและปริมาณ
หรือไม่

2.4 ราคาของสินค้าและบริการ เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาซื้อสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีปริมาณและคุณภาพเท่าเทียมกัน และไม่ควรซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเกิน
ความจ าเป็น 

3. ส ารวจสินค้าและบริการจากหลาย ๆ ร้านก่อน
4. ไม่ควรหลงเชื่อค าโฆษณาของสินค้าและบริการ
5. แจ้งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้า

ข้อบกพร่องในกำรเลือกบริโภคสินค้ำและบริกำร

1. ขาดความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2. ใช้จ่ายเงินเกินฐานะหรือรายรับของตน
3. หลงเชื่อค าโฆษณา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ประโยชน์ของกำรเลือกบริโภคสินค้ำและบริกำรอย่ำงรู้เท่ำทัน

1. ท าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อตนเอง
2. ท าให้ได้รับความปลอดภัยจากการกินหรือการใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ
3. ช่วยประหยัดรายจ่ายตนเองและครอบครัว
4. ท าให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการซื ้อขายแลกเปลี ่ยนเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องช่วยลดปัญหาสังคม เช่น มีการวางแผนการใช้จ่ายย่อมไม่มีปัญหาหนี้สิน

เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบริกำร

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ หมายถึง สัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึง
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดไว้

เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (มอก.)

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือชื่อย่อ มอก. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ     
จะได้รับเครื่องหมายนี้เมื่อผ่านการรับรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีความ
ปลอดภัยส าหรับการใช้อุปโภคและบริโภค มีประสิทธิภาพคุณภาพส าหรับการใช้งานตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยมาตรฐานการผลิตนี้จะมีการก าหนดคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตในการผลิตสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน เช่ นจ านวน
การผลิต คุณภาพของวัตถุที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการบรรจุหีบห่อ

แสดงรายการ มอก. ทั่วไป แสดงรายการ มอก. บังคับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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กำรรับรองมำตรฐำน GMP 
(Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)

GMP คือหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี ตามมาตรฐานสากล โดยหน่วยงานมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ Codex Alimentarius มีการก าหนดขึ้นเพื่อให้การผลิตอาหารนั้นสะอาด
ปลอดภัย มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่เรื่องของการขจัดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค 
โดยการรับรองมาตรฐาน GMP นั้นได้รับการรับความมั่นใจจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารจาก
ทั่วโลกแล้วว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้การผลิตอาหารนั้นสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพจริง    
เป็นข้อก าหนดขั้นต ่าที่แต่ละโรงงานจะต้องต้องด าเนินการเพื่อให้ได้อาหารที่เ หมาะสมส าหรับ 
โดยเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต เช่น สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การท าความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักร     
และอุปกรณ์ การควบคุมน ้าใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี เป็นต้น

เคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐาน GMP 
กำรรับรองมำตรฐำน HACCP

HACCP คือ ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
(Hazard Analysis and Critical Control Point) ตามมาตรฐานสากลโดยหน่วยงานมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ CodexAlimentarius ถือเป็นระบบมาตรฐานที่จะเป็นหลักประกัน
ให้กับผู้บริโภคว่ามีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่มีสาร หรื อสิ่ง
ปนเปื้อนที ่จะเป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคปนเปื ้อนไปในสินค้าโดยจะมีการตรวจสอบโรงง าน 
กระบวนการผลิตเพื ่อให้ผ่านการรับรอง เพื ่อจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ ่งใช้ ใน
การควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่ง
ปลอมปนทางกายภาพ เช่น เศษแก้ว หรือ โลหะโดย HACCP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้าง
ความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค และได้รับการยอมรับอย่ างมาก
ในปัจจุบัน

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน HACCP

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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เครื่องหมำยมำตรฐำน Q

ส าหรับสินค้าทางการเกษตร เครื่องหมายที่สามารถรับรองมาตรฐานได้ก็คือเครื่องหมาย
มาตรฐาน Q โดยเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การได้รับเครื่องหมาย Q ทางผู้ผลิตจะต้องผ่าน
มาตรฐานตามการรับรองอื ่น ๆ มาก่อน เช่น การปฏิบัติตามาตรฐานทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practice; GAP) การรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP โดยสินค้าจะ
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ เช่น สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน หรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค 

เคร่ืองหมายเครื่องหมายมาตรฐาน Q

เครื่องหมำยอำหำรและยำ (อย.)

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drugs Administration สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรที่จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ โดยใช้ชื ่อย่อคือ อย. โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
เครื่องส าอาง ยา อาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงอาหาร โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื ่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชา การ
ที่น่าเชื ่อถือ และมีความเหมาะสม เพื ่อให้ผู ้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที ่ปลอด ภัย ไม่มี
การปนเปื้อนสารอันตรายต่าง ๆ

เคร่ืองหมายอาหารและยา (อย.)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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เครื่องหมำยมำตรฐำนไอเอสโอ (ISO)

ISO.คือ.มาตรฐานสากลที ่เกี ่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ ชื ่อเต็มของ ISO             
คือ International Standardization and Organization หรือ องค์การมาตรฐานสากล 
หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน โดยเน้นไปที่การจัดการในระบบการบริหาร 
วัตถุประสงค์หลักของ ISO.คือการส่งเสริมความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพื ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และขจัดข้อโต้แย้งทางการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ดังนั้นเครื่องหมาย ISO จึงเป็นการยอมรับในระดับสากล

เคร่ืองหมายมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)

เครื่องหมำยมำตรฐำนอำหำรฮำลำล

เครื่องหมายฮาลาล คือเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย (The Central Islamic Committee of Thailand) เครื่องหมายที่
คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่าง ๆ อนุญาตให้ผู้ผลิตน ามาประทับลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อ
เป็นการรับรองให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือให้สามารถอุปโภคบริโภคสินค้านั้น ๆ ได้

เคร่ืองหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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สัญลักษณ์ผลิตภณัฑ์อินทรีย์

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรที ่ให้การรับรอง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรที่ค านึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิต
จากสารอินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกำ (USDA)

ด าเน ินงานภายใต ้การก  าก ับด ูแลของกระทรวงเกษตรสหร ัฐฯ (United States 
Department of Agriculture – USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

เคร่ืองหมายมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA)

ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสริ์ช (Bioagricert)

บริษัท ไบโออะกริเส ิร ์ช (ไทยแลนด์) จ  ากัด เป็นสาขาย่อยของ Bioagricert S.r.I.
จากประเทศอิตาลี ผู ้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะ ใช้ตรา
รับรองนี้ได้ ซึ่งได้รับความนิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย

เคร่ืองหมายมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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สุขภำพดีเริ่มที่อำหำรปลอดภยั (Safe Food Good Health)

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่ให้การรับรองเครื่องหมายสุขภาพดีเริ่มที่ อาหาร
ปลอดภัย โดยเป็นสัญลักษณ์ให้ก ับร้านค้า แผงจ าหน่ายอาหารสด ตลาดสด และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อรับรองคุณภาพอาหาร ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุง
จ าหน่าย พร้อมตรวจสอบสารเคมีปนเปื ้อนที ่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เช่น บอร์ แรกซ์
สารพิษตกค้างจากสารเคมี สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น

สัญลักษณ์สุขภาพดีเริ่มท่ีอาหารปลอดภัย (Safe Food Good Health)

ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5

เป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื ้องต้นของเครื ่องใช้ไฟฟ้า ฉลาก
ประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยเบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟ
มากที่สุด

สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ฉลำกเขียว (Green Label)

เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งเป็นฉลากประเภท 1 ซึ่งมีองค์กรกลาง
เป็นผู้ให้การรับรอง การติดฉลากบนสินค้าเพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่ได้รับ
การรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึง
การทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที ่ ไม่ได้รับ
การรับรอง  ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเลือก
ซื้อสินค้าเหล่านี้ได้จากการสังเกต “ฉลากเขียว”  ที่ติดแสดงอยู่บนฉลากของสินค้านั้น

สัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green Label) )

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ใบกิจกรรมที่ 5
เร่ือง ผู้บริโภคควรรู้

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรบริโภค มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจ  (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

2. ลักษณะสินค้ำและบริกำรเพื่อกำรอุปโภคบริโภคมีกี่ลักษณะ อะไรบ้ำง พร้อมยกตัวอย่ำง
สินค้ำและบริกำรของแต่ละลักษณะตำมที่นักเรียนรู้จัก อย่ำงน้อย 3 ชนิด  (3 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ผู้บริโภค มีควำมส ำคัญอย่ำงไรในระบบเศรษฐกิจ อธิบำยตำมควำมเข้ำใจมำพอสังเขป 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

28

4. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรขำดคุณสมบัติของกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร
อย่ำงชำญฉลำด มำ 4 ข้อ (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. ลิซ่ำมีรำยได้เดือนละ 18,000 บำท สินค้ำและบริกำรใดที่ลิซ่ำควรเลือกซื้อ                
เพื่อให้เหมำะสมกับรำยได้ของตน  (2 คะแนน)

 อาหารสด  ท าสีผมใหม่

 น ้าหอมชาแนล  เครื่องดื่มมึนเมา

 รองเท้ายี่ห้อดัง  อาหารเสริมบ ารุงร่างกาย

 ผงซักฟอก  ผักผลไม้ตามฤดูกาล

 กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่  นวดสปาผิว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ท าเครื่องหมาย ✓หน้าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 4 ค าตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 6
เร่ือง ผู้บริโภคควรรู้

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรบริโภคสินค้ำและบริกำรอย่ำงชำญฉลำดก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง         
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. เหตุใดภำครัฐจึงต้องใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบริกำร  (2 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

3. นักเรียนคิดว่ำในกำรเลือกซ้ือสิ่งต่ำง ๆ ต้องพิจำรณำถึงกำรรับรองคุณภำพของสินค้ำสินค้ำ
และบริกำรหรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. ให้นักเรียนพิจำรณำฉลำกสินค้ำต่อไปนี้  หำกนักเรียนจ ำเป็นต้องเลือกซ้ือ                
น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น นักเรียนจะเลือกซ้ือสินค้ำชนิดนี้หรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน) 

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
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แบบทดสอบหลังเรียน

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดกำรผลิตสินค้ำและบริกำร คือข้อใด
ก. สนองความต้องการ
ข. สภาพสังคมในขณะนั้น
ค. การใช้รูปแบบผ่อนช าระ
ง. การโฆษณาในหลายช่องทาง

2. หน่อยมีเงินเล็กน้อย เขำไม่ควรซื้อของประเภทใด
ก. เสื้อผ้า
ข. ขนมปัง
ค. รถบังคับ
ง. ไม้บรรทัด

3. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด
ก. สินค้าและบริการเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้น
ข. สินค้าและบริการมีเพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
ค. สินค้าและบริการต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินเพียงอย่างเดียว
ง. สินค้าและบริการมีเพ่ือความสุขใจและความสะดวกสบาย

4. วีระต้องกำรซื้อสินค้ำประเภทไม่คงทน เขำต้องซื้ออะไรบ้ำง
ก. ยาสีฟัน  แก้วน ้า
ข. โทรศัพท์  โทรทัศน์
ค. ผงซักฟอก  เครื่องดื่ม
ง. จานกระเบื้อง  ขวดโหล

5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐำนของมนุษย์ (ปัจจัยสี)่ ทั้งหมด
ก. รถยนต์  อำหำร
ข. เสื้อผ้ำ  เครื่องส ำอำง
ค. บ้ำน  ยำแก้ปวดลดไข้
ง. โทรศัพท์  เครื่องประดับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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6. เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำใดไม่เกี่ยวข้องกับอำหำร
ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

7. เหตุใดต้องมีกำรก ำหนดเครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ
ก. เพ่ือเพ่ิมราคาให้แก่สินค้า
ข. เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่สินค้า
ค. เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค
ง. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้าในท้องตลาด

8. ใคร คือ ผู้บริโภคที่ชำญฉลำด
ก. เก๋ซ้ือเครื่องส าอางที่ลดราคาเพราะใกล้หมดอายุ
ข. เก๋าซื้อรองเท้าผ้าใบตามคุณสมบัติที่ต้องการใช้งาน
ค. โก้ซื้ออาหารเสริมราคาแพงเพราะเห็นโฆษณาหลายช่อง
ง. ไก่ซ้ือโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะต้องการค าชมจากเพ่ือน

9. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจำกเทคโนโลยี
ก. ประหยัดเวลา
ข. ผู้บริโภคน้อยลง
ค. ประหยัดต้นทุน
ง. ปริมาณสินค้าน้อย

10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ก. ที่ดิน
ข. แรงงาน
ค. การประกอบการ
ง. ความต้องการของผู้บริโภค

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
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ภำคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ ค ำตอบ ข้อ ค ำตอบ

1 ข 6 ค

2 ง 7 ค

3 ข 8 ก

4 ง 9 ค

5 ก 10 ข
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 1
เร่ือง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ระบุสินค้ำและบริกำรที่นักเรียนรู้จักลงตำรำง (4 คะแนน) ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ 0.5 คะแนน

สินค้ำ บริกำร

1. เสื้อผ้ำ 1. ร้ำนตัดผม

2. รองเท้ำ 2. ร้ำนเสริมสวย

3. กระเป๋ำ 3. ร้ำยซ่อมรถ

4. ยำสีฟัน 4. โรงแรม

อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

2. สินค้ำและบริกำรมีลักษณะเหมือนกันอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของนักเรียนพอสังเขป    
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

สินค้ำและบริกำรมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ สิ่งที่ได้จำกกำรน ำเอำปัจจัยกำรผลิต
มำผลิตเป็นสินค้ำและบริกำร ซ่ึงถือว่ำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ คือ สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้              
โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือสุขอนำมัย  หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
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3. สินค้ำและบริกำรมีลักษณะที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจของนักเรียน
พอสังเขป  (2 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สินค้ำและบริกำรมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน คือ 
- จับต้องได้และไม่สำมำรถจับต้องได้  คือ  สินค้ำจะมีตัวตนและ

คุณสมบัติที่ชัดเจนสำมำรถสัมผัสได้ด้วยประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ส่วนบริกำรไม่
สำมำรถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่สำมำรถรับรู้ว่ำบริกำรนั้นดีหรือไม่ได้หลังจำก
กำรรับบริกำรแล้ว

- แบ่งแยกได้  คือ  สินค้ำสำมำรถแบ่งแยกกระบวนกำรผลิต จ ำหน่ำย
และบริโภคได้อย่ำงชัดเจน จึงสำมำรถผลิตและขำยให้ผู้บริโภคครั้งละมำก ๆ ได้  
ส่วนบริกำรจะต้องให้บริกำรโดยผู ้ขำยและรับบริกำรโดยผู ้บริโภคในครำว
เดียวกัน จึงไม่สำมำรถบริกำรบริกำรให้แก่ผู ้บริโภคจ ำนวนมำกได้ในครำ ว
เดียวกัน

- ควำมไม่แน่นอน คือ  สินค้ำสำมำรถควบคุมปัจจัยกำรผลิตได้ดีกว่ำ
บริกำร เนื่องจำกกำรบริกำรขึ้นอยู่กับปัจจัยสถำนกำรณ์ที่ไม่อำจก ำหนดได้

- จัดท ำมำตรฐำนได้ยำก  คือ  สินค้ำสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนได้ชัดเจน 
สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรผลิต ควบคุม และตรวจสอบได้ ส่วนบริกำร แม้มี
กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือเครื ่องมือต่ำง ๆ ไว้แล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน
กระบวนกำรบริกำรเท่ำนั้น

- ไม่สำมำรถเก็บไว้ได้  คือ  สินค้ำสำมำรถคำดคะเนปริมำณกำรบริโภค
ได้และสำมำรถผลิตให้มำกขึ้นหรือลดลงได้ ส่วนบริกำรสำมำรถผลิตได้ครั้ งละ
หนึ่งหน่วยและเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกำรซื้อและรับบริกำรในขณะเดียวกัน

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
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4. นักเรียนคิดว่ำสินค้ำอุปโภคบริโภคมีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

สินค้ำอุปโภคบริโภคมีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต  เพรำะในกำรด ำเนินชีวิตให้
เป็นปกติสุข มนุษย์ทุกคนต่ำงต้องกำรปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีพ คือ อำหำร 
เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค และท่ีอยู่อำศัย ซ่ึงสิ่งเหล่ำนี้จัดอยู่ในสินค้ำและบริกำร
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น และในปัจจุบันยังมีสินค้ำและบริกำรอื่ น ๆ เพื่อ
กำรอุปโภคและบริโภคที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตเพิ ่มขึ ้น เช่น ยำนพำหนะ 
เครื่องมือสื่อสำร เป็นต้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 2
เร่ือง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรผลิต มีควำมหมำยอย่ำงไร  (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

2. ปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตมีกี่ปัจจัย และมีปัจจัยอะไรบ้ำง  (2 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

3. ในปัจจุบัน นอกจำกปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ยังมีปัจจัยใดเข้ำมำมีบทบำท
และควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์อีกบ้ำง ยกตัวอย่ำง พร้อมอธิบำยพอสังเขป 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

กำรผลิต  คือ  กำรแปรสภำพทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ให้เกิดประโยชน์เป็น
สินค้ำหรือบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรมนุษย์
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตมี 4 ปัจจัย  ดังนี้
1. อำหำร 3. ยำรักษำโรค 
2. เครื่องนุ่งห่ม 4. ที่อยู่อำศัย

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ปัจจุบันนอกจำกปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังมีปัจจัยที่เข้ำ
มำมีบทบำทและควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ให้สำมำรถทันต่อ
เหตุกำรณ์ รวดเร็ว ส่งสำรและรับสำรในยุคกำรสื่อสำรไร้พรมแดนได้นั่นคื อ
เครื่องมือสื่อสำร เช่น สมำร์ทโฟน  คอมพิวเตอร์พกพำ บริกำรอินเทอร์เน็ ต
ควำมเร็วสูงอินเทอร์เน็ตไร้สำย เพรำะเป็นปัจจัยที ่ห้ำในกำรด ำรงชีพและ
กระบวนกำรท ำงำนนั่นเอง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

40

4. หำกนักเรียนเป็นผู้ผลิต จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรของตนเองอย่ำงไร 
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

หำกเป็นผู้ผลิตจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรของตน                  
โดยกำรสร้ำงแบรนด์ให้แก่สินค้ำเพื่อให้เกิดกำรจดจ ำและสร้ำงปัจจัยด้ำนอื่น ๆ 
เพื่อให้แบรนด์ติดตลำด  เช่น

- ลักษณะบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเก็ตจิ้ง ที่เรำใช้ใส่สินค้ำจะตอ้งมีรูปแบบ
สวยงำมและเหมำะสม ยิ่งกำรออกแบบสวยอย่ำงมีระดับ รำคำของสินค้ำก็จะย่ิง
เพิ่มสูงขึ้นมำกกว่ำเดิม 

- คุณภำพของสินค้ำ ทุกช้ินจะต้องมีคุณภำพเพียงพอ เหมำะสมแก่รำคำ 
มีประโยชน์กับผู้ที่ซ้ือไปใช้งำนจริง สร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ซื้อและท ำให้เกิด
กำรยอมรับ 

- ควำมหลำกหลำย สินค้ำทุกอย่ำงท่ีมีรูปแบบหรือแนวเดิมๆ มักสร้ำง
ควำมน่ำเบื่อให้ลูกค้ำ หำกเป็นของใช้ก็มีหลำกหลำยแบบหลำยแนว หำกเป็น
ขนมก็ควรมีรสชำติหลำกหลำยให้ได้เลือกซื้อ 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

5. เขียนแผนภำพควำมคิดปัจจัยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลผลิตของสินค้ำและบริกำร 
(3 คะแนน)

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 3
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ปัจจัยกำรผลิตมีควำมส ำคัญอย่ำงไร (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2. ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ผู้ผลิตต้องจ่ำยผลตอบแทนให้แก่เจ้ำของปัจจยัใน
รูปแบบใดบ้ำง (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

3. ปัจจุบัน มีอัตรำกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรสูง หำกนักเรียนเป็นผู้ผลิต นกัเรียนจะให้
ควำมส ำคัญกับปัจจัยใดเพื่อให้สินค้ำและบริกำรของนักเรียนเป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ปัจจัยกำรผลิตมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกสินค้ำและบริกำรจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัย
ปัจจัยกำรผลิต หำกผู้ผลิตต้องกำรให้สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพที่ดี กระบวน 
กำรผลิตและปัจจัยกำรผลิตต้องมีคุณภำพเป็นพื้นฐำน 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ผู้ผลิตต้องจ่ำยผลตอบแทนให้แก่
เจ้ำของปัจจัยในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ค่ำเช่ำ  เป็นค่ำตอบแทนในกำรใช้ที่ดินให้แก่เจ้ำของท่ีดิน
2. ค่ำแรง  เป็นค่ำจ้ำงหรือเงินเดือนที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ใช้แรงงำน
3. ดอกเบี้ย  เป็นค่ำตอบแทนเจ้ำของทุน
4. ก ำไร เป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำร

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ปัจจุบันมีอัตรำกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรสูง หำกตนเองเป็นผู ้ผ ลิต 
จะให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยด้ำนคุณภำพสินค้ำเพื่อให้สินค้ำและบริกำรของตนเอง
เป็นที่สนใจของผู้บริโภค เพรำะกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพดี ได้ตำมมำตรฐำน 
มีสภำพใหม่ สด สะอำด สำมำรถจูงใจให้ผู ้บริโภคเลือกซื ้อสินค้ำของเรำได้
และเม่ือสินค้ำมีคุณภำพก็ย่อมเกิดกำรบอกต่อและซ้ือซ ้ำได้นั้นเอง
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 1 ชนิด พร้อมระบุปัจจัยที่ใช้                  
ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรดังกล่ำวลงในแผนภำพควำมคิด (5 คะแนน)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ดิน ทุน

แรงงำน ผู้ประกอบกำร

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

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

สินค้ำและบริกำร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

เงินทุนส าหรับค่าที่ดิน 
ค่าพันธุ์กล้วย  ค่าจ้างแรงงาน
ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่งสินค้า

การบริหารจัดการ, หุ้นส่วน
การโฆษณา, การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่สินค้า

กล้วยฉำบจี๊ดจ๊ำด

สวนกล้วยน ้าว้า
โรงงาน/โรงเรือนส าหรับ
แปรรูปกล้วย

ชาวสวนกล้วยเพื่อปลูก ดูแล
และตัดผลสด
ลูกจ้างเพ่ือหั่นชิ้น ทอด และบรรจุ
สินค้าจากกล้วย

กล้วยฉำบจี๊ดจ๊ำด
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 4
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. ในฐำนะท่ีนักเรียนเป็นผู้บริโภค นักเรียนมีวิธีกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรอย่ำงไร  
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. หำกนักเรียนเป็นผู้ท่ีมีรำยได้น้อย นักเรียนจะมีหลักในกำรใช้จ่ำยอย่ำงไร 
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือสินค้ำและบริกำร ปัจจัยใดส ำคัญท่ีสุด 
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ในฐำนะท่ีเป็นผู้บริโภค มีวิธีกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร คือ พิจำรณำจำก
รำยได้/รำยรับของตนเอง และหักลบส่วนที่เป็นรำยจ่ำยประจ ำ เงินที่คงเหลอื
น ำมำเลือกซื้อสินค้ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น อำหำร น ้ำดื่ม ยำรักษำโรค 
และเครื่องนุ่งห่มที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงคุณภำพของสินค้ำกับปริมำณที่ได้รับ     
ต่อรำคำที่ต้องจ่ำย เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

หำกเป็นผู้ที่มีรำยได้น้อย จะมีหลักในกำรใช้จ่ำย คือ พิจำรณำถึงควำมส ำคัญใน
กำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร เน้นสินค้ำที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต ไม่ใช้
จ่ำยฟุ่มเฟือยเกินตัว ไม่เลือกซื้อของที่เกิดจำกควำมอยำกได้ อยำกมี ไม่ก่อภำระ
หนี้สินโดยเปล่ำประโยชน์
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด คือ รำยได้ของ
ผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือ   เพรำะคนที่มีรำยได้สูงย่อมมีโอกำสซื้อสินค้ำและบริกำรได้มำก
แต่หำกมีรำยได้น้อยก็จะเลือกบริโภคสินค้ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. “เด็กชำยเอ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ขอร้องให้คุณแม่ซื้อสมำร์ทโฟน 
รำคำ 25,000 บำท โดยให้เหตุผลว่ำตนต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรสืบค้นควำมรู้
และเพื่อควำมทันสมัย” หำกนักเรียนเป็นคุณแม่ของเด็กชำยเอ นักเรียนจะซื้อสินค้ำดังกล่ำว
ให้เด็กชำยเอหรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. จำกเหตุกำรณ์ในข้อที่ 4 นักเรียนคิดว่ำกำรกระท ำของเด็กชำยเอเหมำะสมหรือไม่      
เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

รำคำ 25,000 บำท 

หำกเป็นคุณแม่จะไม่ซื้อสินค้ำดังกล่ำวให้เด็กชำยเอ เพรำะเป็นสินค้ำที่ มีรำคำสูง 
เกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนของเด็กในวัยประถมศึกษำ ทั้งยังสำมำรถสืบค้ น
ควำมรู้จำกอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกหลำกหลำยช่องทำง และกำรใช้สินค้ำรำคำแพง 
อำจท ำให้เด็กชำยเอเกิดอันตรำยได้จำกกำรฉกชิง หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่ อ     
ชิงทรัพย์   หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

จำกเหตุกำรณ์ในข้อที่ 4 คิดว่ำกำรกระท ำของเด็กชำยเอไม่เหมำะสม เพรำะ
วัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่สำมำรถหำเงินได้ด้วยตนเอง กำรร้องขอ
สิ่งของรำคำแพงจำกผู้ปกครองโดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะอำจจะท ำให้ผู้ปกครอง เกิด
ควำมล ำบำกได้ ควรเลือกใช้สิ่งของให้เหมำะสมกับวัยของตนเองหรือหำกมีควำม
จ ำเป็นจริง ๆ ควรเลือกซื้อสินค้ำที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกัน ตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรใช้งำนได้ และมีรำคำที่เหมำะสม 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 5
เร่ือง ผู้บริโภคควรรู้

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรบริโภค มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร อธิบำยตำมควำมเข้ำใจ  (1 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

2. ลักษณะสินค้ำและบริกำรเพื่อกำรอุปโภคบริโภคมีกี่ลักษณะ อะไรบ้ำง พร้อมยกตัวอย่ำง
สินค้ำและบริกำรของแต่ละลักษณะตำมที่นักเรียนรู้จัก อย่ำงน้อย 3 ชนิด  (3 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ผู้บริโภค มีควำมส ำคัญอย่ำงไรในระบบเศรษฐกิจ อธิบำยตำมควำมเข้ำใจมำพอสังเขป 
(2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

กำรบริโภค  หมำยถึง  กำรใช้ประโยชน์จำกสินค้ำและบริกำรใด ๆ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ลักษณะสินค้ำและบริกำรเพื่อกำรอุปโภคบริโภคมี 2 ลักษณะ  คือ
1. สินค้ำที่ไม่คงทน  เป็นสินค้ำที่ใช้แล้วหมดไป  เช่น  นม  ผงซักฟอก แชมพู   
2. สินค้ำที่คงทน  เป็นสินค้ำที่ใช้แล้วยังคงอยู่  เช่น  บ้ำน  รถยนต์  รถจักรยำน 

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

1. เป็นผู้ชี้น ำให้เกิดกำรผลิต เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกผลิต
สินค้ำขึ้นมำขำยเพื่อให้สอดคล้องหรือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค    
มำกที่สุด
2. เป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะใช้จ่ำยเงินอย่ำงไร โดยพิจำรณำว่ำเงินที่หำมำได้จะใช้

ประโยชน์อะไรบ้ำง 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. “ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรขำดคุณสมบัติของกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร
อย่ำงชำญฉลำด มำ 4 ข้อ (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. ลิซ่ำมีรำยได้เดือนละ 18,000 บำท สินค้ำและบริกำรใดที่ลิซ่ำควรเลือกซื้อ                
เพื่อให้เหมำะสมกับรำยได้ของตน (2 คะแนน)

 อาหารสด  ท าสีผมใหม่

 น ้าหอมชาแนล  เครื่องดื่มมึนเมา

 รองเท้ายี่ห้อดัง  อาหารเสริมบ ารุงร่างกาย

 ผงซักฟอก  ผักผลไม้ตามฤดูกาล

 กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่  นวดสปาผิว

1. ไม่วำงแผนก่อนกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
2. ไม่ค ำนึงถึงรำยได้ของตนเอง
3. ไม่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นของสินค้ำและบริกำร ก่อให้เกิดควำมฟุ่มเฟือย หนี้สิน
4. ไม่ส ำรวจสินค้ำและบริกำรจำกหลำย ๆ ร้ำนก่อนกำรเลือกซ้ือ
5. หลงเชื่อค ำโฆษณำของสินค้ำและบริกำร
6. ไม่ตรวจสอบคุณภำพและปริมำณของสินค้ำ 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน









ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ท าเครื่องหมาย ✓หน้าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 4 ค าตอบ
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แนวค ำตอบใบกิจกรรมที่ 6
เร่ือง ผู้บริโภคควรรู้

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค ำตอบในช่องว่ำงให้สมบูรณ์

1. กำรบริโภคสินค้ำและบริกำรอย่ำงชำญฉลำดก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง         
อธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. เหตุใดภำครัฐจึงต้องใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบริกำร  (2 คะแนน)
ตอบ ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

3. นักเรียนคิดว่ำในกำรเลือกซ้ือสิ่งต่ำง ๆ ต้องพิจำรณำถึงกำรรับรองคุณภำพของสินค้ำสินค้ำ
และบริกำรหรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน)

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

กำรบริโภคสินค้ำและบริกำรอย่ำงชำญฉลำดก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ได้รับควำม
คุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน ได้สินค้ำที่มีคุณภำพสูงสุด ตรงตำมควำมต้องกำร และไม่
ตกเป็นเหยื่อกำรตลำดของผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำย
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

สำเหตุที่ภำครัฐจึงต้องใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำและบริกำร เพื่อบอกให้
ทรำบถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรนั้น ๆ ทั้งยังสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภคว่ำจะได้สินค้ำและบริกำรที่มีมำตรฐำน
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ในกำรเลือกซ้ือสิ่งต่ำง ๆ ต้องพิจำรณำถึงกำรรับรองคุณภำพของสินค้ำและบริกำร 
เพรำะ ท ำให้เกิดควำมมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำและบริกำรเหล่ำนั ้น ทั้ งยัง
สำมำรถเปรียบเทียบปริมำณและรำคำสินค้ำได้ง่ำยยิ่งขึ้น เนื่องจำกมีกำรรับรอง
คุณภำพโดยหน่วยงำนของรัฐเป็นพื้นฐำนแล้ว
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. “ให้นักเรียนพิจำรณำฉลำกสินค้ำต่อไปนี้  หำกนักเรียนจ ำเป็นต้องเลือกซ้ือ               
น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น นักเรียนจะเลือกซ้ือสินค้ำชนิดนี้หรือไม่ เพรำะเหตุใด                
(2 คะแนน) 

ตอบ ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

จำกฉลำกสินค้ำข้ำงต้น หำกจ ำเป็นต้องเลือกซื้อน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น จะเลือก
ซื ้อสินค้ำชนิดนี ้ เพรำะ มีเครื ่องหมำยรับรองคุณภำพถึง 4 เครื ่องหมำย คือ 
เคร ื ่องหมำยอำหำรและยำ (อย.), เคร ื ่องหมำยมำตรฐำนอำหำรฮำลำล ,          
ตรำมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกำ (USDA) และตรำมำตรฐำนระบบ
เกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) ซึ ่งเป็นกำรรับรองสินค้ำประเภท
อำหำรโดยให้ควำมส ำคัญตั ้งแต่กระบวนกำรผลิต มั ่นใจในคุณภำพสินค้ำ 
นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคระบุไว้อย่ำงชัดเจน เช่น 
ส่วนประกอบส ำคัญ  ข้อมูลโภชนำกำร วิธีใช้ แหล่งผลิต และข้อแนะน ำเป็นต้น
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ก่อนเรียน 10

หลังเรียน 10

คะแนนควำมก้ำวหน้ำ

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

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

กิจกรรมที่ 1 สินค้าและบริการ 10

กิจกรรมที่ 2  สินค้าและบริการ 10

กิจกรรมที่ 3 ปัจจัยที่มีผลในการผลิตสินค้า
และบริการ

10

กิจกรรมที่ 4 ปัจจัยที่มีผลในการผลิตสินค้า
และบริการ

10

กิจกรรมที่ 5  ผู้บริโภคควรรู้ 10

กิจกรรมที่ 6  ผู้บริโภคควรรู้ 10

รวม 60

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

50



ชุดที่ 1 สินค้าและบริการชุดที่ 1 สินค้าและบริการ

 ดีมำก ดี  ปำนกลำง     พอใช้ ปรับปรุง

ช่วงคะแนน เกณฑ์คุณภาพ

51-60 ดีมาก

44-50 ดี

38-43 ปานกลาง

30-37 พอใช้

0-29 ปรับปรุง

สรุปผลกำรประเมินระดับคุณภำพ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

51






