
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 2 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 

 
   ค าช้ีแจง          ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมาย  X  ลงใน 
                          กระดาษค าตอบที่ก  าหนดให้ 
 

1.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ขอ้ใด 
      ก.  สงัคมที่รัฐเป็นผูค้วบคุมการผลิต   
                   ข.  สงัคมที่รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต 
      ค.  สงัคมที่ใชก้ลไกราคาจดัสรรการผลิต             
                   ง.  สงัคมที่รัฐก าหนดแบบแผนการปฏิบติัทางเศรษฐกิจ 

2. ในปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด 
      ก. แบบผสม     ข. แบบทุนนิยมเสรี 
      ค. แบบวางแผนจากส่วนกลาง   ง. แบบสงัคมนิยมประชาธิปไตย 

3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะเหมือนกนัทั้งระบบเศรษฐกิจแบบผสมกบัระบบสงัคมนิยม 
      ก. รัฐผลิตดา้นสาธารณูปโภค   ข. เอกชนมีเสรีภาพในการผลิต 
      ค. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต                         ง. รัฐเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4. ขอ้ใดจดัเป็นลกัษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
           ก.  มีกิจกรรมที่แสดงถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพของแรงงาน 
           ข.  การด าเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจโดยผา่นกลไกราคา 
                   ค.  รัฐจะเขา้ไปควบคุมกิจการสาธารณูปโภค และกิจการธนาคาร 
            ง.   เอกชนสามารถด าเนินกิจการทางดา้นอุตสาหกรรมร่วมกบัรัฐบาลได ้

5. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่เหมาะส าหรับประเทศไทย เพราะจะท าใหเ้กิดผลเสียขอ้ใด 
       ก. ค่าจา้งแรงงานสูง 
       ข. เทคโนโลยกีารผลิตลา้หลงั 
       ค. ความไม่เท่าเทียมกนัในรายได ้
       ง. การขยายอิทธิพลของทุนต่างชาติ 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 3 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

 
 

ข้อที่ เฉลยค าตอบ 
1 ง 
2 ก 
3 ก 
4 ข 
5 ค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 4 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
กระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบ เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 
ช่ือ.............................................................ชั้น................ เลขที่........................ 

วนัที่.......................เดือน.......................................พ.ศ................... 
 

ทดสอบก่อนเรียน 

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

 
ก่อนเรียน ไดค้ะแนน 

เตม็ 5 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

หลงัเรียน ไดค้ะแนน 

เตม็ 5 คะแนน  
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ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

ตอนที ่2 
 

ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.1    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใชท้รัพยากรที่มีอยู่
จ  ากัดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต
อยา่งมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
           ม. 4-6/1  อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ 
 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
  ระบบเศรษฐกิจ เป็นวิธีการในการแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แต่ละสังคมยอมรับร่วมกัน   
ในการน ามาใชจ้ดัสรรทรัพยากรที่มีความขาดแคลนในการผลิต การแลกเปล่ียนและการบริโภค ซ่ึงรูปแบบ
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในโลกจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ ับรูปแบบการปกครอง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ของแต่ละประเทศ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกความหมาย ความส าคญัของระบบเศรษฐกิจได ้
2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได ้
3. นกัเรียนบอกขอ้ดี  ขอ้เสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได ้ 

 

ประเด็นที่จะศึกษา 
1. ความหมาย ความส าคญัของระบบเศรษฐกิจ 
2. ลกัษณะความส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
3. ขอ้ดี ขอ้เสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
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ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  

 
ระบบเศรษฐกจิของโลกปัจจุบัน 

 

บทน า 
 
 ในสังคมหน่ึง ๆ จะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจเล็ก ๆ หลายหน่วยมารวมกนัเป็นกลุ่มของ
สถาบนัทางเศรษฐกิจและในกลุ่มของสถาบนัทางเศรษฐกิจที่มีกฎเกณฑ์และการปฏิบติัคล้ายคลึงกัน 
เรียกว่า ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) ซ่ึงแต่ละประเทศรัฐบาลจะเป็นผูเ้ลือก และก าหนด ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตน ทั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายหรือทิศทางการพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกิจของรัฐ
และของประเทศนั้ น   และจากการที่ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในด้านการปกครอง สังคม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ ท าให้มีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของสภาพสังคมในประเทศนั้ น ๆ ซ่ึงอาจแบ่งระบบเศรษฐกิจเป็น 3 ระบบใหญ่ คือ ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 

 
  1.   ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 

  

 ระบบเศรษฐกิจ  (Economic System)  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตัิของสังคมที่ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กลุ่มหรือหน่วยเศรษฐกิจ คือ ครัวเรือน ธุรกิจหรือบริษทั  และ
องคก์รรัฐบาล โดยหน่วยต่าง ๆ มีความสมัพนัธก์นั เราเรียกวา่ การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
 การรวมตวัของหน่วยเศรษฐกิจ จะกลายเป็นสถาบนัเศรษฐกิจหรือเราเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจ      
ซ่ึงจากการที่ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัในด้านการปกครอง สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และความเช่ือ  ท  าให้มีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคม        
ในประเทศนั้น ๆ  
 
 



 

 

 

หนา้ 7 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 
   2.   ความส าคญัของระบบเศรษฐกิจ 

 
 

ระบบเศรษฐกิจมีความส าคญัในฐานะที่เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมในทุก ๆ
ประเทศ ซ่ึงจะพอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ความส าคญัในการจดัหาสินคา้และบริการ  เพื่อสนองตอบความตอ้งการของสมาชิกในสังคม
นบัจากความตอ้งการขั้นมูลฐานในการด ารงชีวติ  ตลอดจนความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   
ที่มนุษยค์ิดสร้างสรรคแ์ละประดิษฐข์ึ้นมาเพือ่สนองความตอ้งการอนัไม่มีที่ส้ินสุด 

2.  ความส าคญัในการผลิตสินคา้และบริการ  เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกในสงัคม  
โดยการจัดแบ่งงานให้สมาชิกในสังคมมีการท างานในอาชีพที่ตนเองถนัด  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ ดี                 
มีประสิทธิภาพ เป็นการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิต  เพิ่มผลผลิตโดยมีการพฒันาการผลิต คิดสร้างสรรค์
ประดิษฐ ์ผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ ดว้ยวทิยาการที่กา้วหนา้ต่อไปเร่ือย ๆ 

4.  ความส าคญัในการแจกจ่ายผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาไปสู่สมาชิกผูบ้ริโภคของสงัคมใหท้ัว่ถึง 
5.  ความส าคญัในการกระจายรายไดไ้ปยงัส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งผูท้ี่มีความเขม้แขง็และอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสงัคม  เพือ่มาตรฐานการครองชีพที่ดี และการอยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นสุขของสมาชิกในสังคมระบบเศรษฐกิจจึงมีความส าคญัต่อชีวิตของสังคมและผูบ้ริหาร
ประเทศ  ในการเลือกใชร้ะบบเศรษฐกิจใหเ้หมาะสมกบัการเมือง  การปกครอง จารีต ประเพณี วฒันธรรม 
และชีวติความเป็นอยูข่องสมาชิกในสงัคม เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานการด ารงชีวติที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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เศรษฐศาสตร์ 

ทางออกของปัญหาความขาดแคลน วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร 

มนุษย์จ าเป็นต้อง 

ตัดสินใจเลอืก 
 

 ในระดับบุคคลทัว่ไป : ตอ้งตดัสินใจเลือกหนทางท่ี
คุม้ค่าท่ีสุดหรือให้ตนเองไดรั้บความพอใจสูงสุด 
 ในระดับผู้ผลติ : ตอ้งตดัสินใจเลือกว่าจะผลิตอะไร 
อยา่งไร และเพ่ือใคร ให้ตนไดรั้บก าไรสูงสุด 
 ในระดับประเทศ : รัฐบาลตอ้งตดัสินใจเลือกแนวทาง
จดัสรรทรัพยากรท่ีท าให้ประชาชนในประเทศไดรั้บอยา่ง
ทัว่ถึงและมีความเป็นธรรม 

ระบบเศรษฐกิจ จึงจ ากดัข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางหรือกรอบวิธีใน
การแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ 

     กลายเป็น “ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ” ในทุก
ระบบ ว่าจะน าทรัพยากรท่ีจ ากดัไปผลิตอะไร (What) 
ผลิตอยา่งไร (How) และผลิตเพ่ือใคร (For Whom) 

    รัฐตอ้งเขา้มาช่วยแกปั้ญหาพ้ืนฐานดงักล่าวดว้ย
การเลือก “ระบบเศรษฐกิจ” 

ถือเป็น “หัวใจ” ของเศรษฐศาสตร์ 
เพราะทุกกิจกรรมของมนุษยต์อ้งมีการ 
“เลือก” และ “แลก” กบัส่ิงอ่ืนเสมอ 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับการจัดสรรทรัพยากร 
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3.  องค์ประกอบหลักของระบบเศรษฐกิจ     

 

 ในระบบเศรษฐกิจหน่ึง ๆ จะต้องประกอบด้วย 

  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.  ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
 

 ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม  และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

4.1  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 
      ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อาจมีช่ือเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ระบบเสรีนิยม หรือ ระบบตลาด 
(Market Economic)  เป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปเลือกตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามความสามารถ และโอกาสของตน โดยอาศยัตลาดและราคาในการเลือก โดยรัฐหรือเจา้หน้าที่
จากส่วนกลางมีบทบาทเก่ียวขอ้งนอ้ยมาก  

ลักษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ได้แก่ 
      1)  ทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิตเป็นของเอกชน 

    2)   เอกชนเป็นผูด้  าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผา่นกลไกราคา และมีก าไรเป็นแรงจูงใจ     
ทีส่ าคญั  

ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

-  หน่วยครัวเรือน 

- หน่วยธุรกิจ 
- หน่วยรัฐบาล 

ภาพที่  2.2  แสดงองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ 

-  บริโภค 

- ผลิต 
- แลกเปล่ียน 



 

 

 

หนา้ 10 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
    3) มีการแข่งขนัเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ    ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการที่จะป้องกัน      

การแสวงหาก าไรเกินควร เน่ืองจากทุกคนมีสิทธิเขา้หรือออกจากระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นถา้เม่ือใดมีผูผ้ลิต
รายไดห้รือกลุ่มใดผลิตสินคา้แลว้ได้ราคาสูง ไดก้  าไรมาก  ก็จะมีผูผ้ลิตรายอ่ืนเขา้มาตั้งกิจการและผลิต
สินคา้ชนิดนั้นเขา้มาแข่งขนัดว้ย  เม่ือมีผูผ้ลิตหลายรายผลิตสินคา้ ก็จะท าให้ปริมาณสินคา้ในตลาดเพิ่มขึ้น 
ราคาสินคา้ก็จะลดลงและก าไรก็จะลดลง แต่ถา้ในระบบเศรษฐกิจที่มีผูผ้ลิตน้อยราย โอกาสที่ผูผ้ลิตจะ
รวมกนัเพือ่การผกูขาดก็จะมีมากขึ้น 

    4) รัฐไม่เขา้แทรกแซงทางเศรษฐกิจ มีบทบาทเพยีงการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความยตุิธรรม 
เพื่อให้เอกชนมีความมัน่ใจในการท าธุรกิจ  การให้บริการทางสังคม เช่น การออกกฎหมาย การป้องกนั
ประเทศ การสร้างโรงเรียน การสร้างถนน การสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 2.1  แสดงข้อดี – ข้อเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

 
1.  เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตดัสินใจด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามที่ตนถนดั 
2.  ก าไรและการมีระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น  
เป็นแรงจูงใจท าให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ เอกชนจะท างานอยา่งเต็มที่ 
เ น่ื อ ง จากผ ลิตได้ม ากน้อย เท่ า ไ รก็ จะ ได้ รั บ
ผลตอบแทนหรือรายไดจ้  านวนเท่านั้น จึงก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างานเพิ่มมากขึ้ น ภายใตร้ะบบ
เศรษฐกิจระบบน้ีจะมีการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือ
เทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ ท าให้เกิดการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว 
3. ผูบ้ริโภคมีโอกาสบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ 
ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพราะไม่มีผูใ้ดผกูขาด 
การผลิตที่ท  าใหร้าคาสูงเกินปกติ 
 

1. จากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่
แตกต่างกัน  ท าให้มีระดับรายได้แตกต่างกัน 
น าไปสู่  
ปัญหาการกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรม  เกิดระบบ
กลุ่มนายทุนขึ้น 
2. การผลิตในระบบทุนนิยม เป็นที่มาของการ
แข่งขนักนัผลิต น าไปสู่การท าลายทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติจนกลายเป็นปัญหาของ
โลกปัจจุบนั 
3. หากมีผูผ้ลิตสินคา้และบริการน้อยราย อาจเกิด
การรวมตวักนัผกูขาดการผลิตสินคา้ชนิดนั้น ซ่ึงท า
ให้ราคาสินค้า สูง  ค่ าแรงต ่ า  จึงเ กิดผลเสียต่อ
ผูบ้ริโภคและผูใ้ช้แรงงาน สวสัดิการของสังคม
โดยรวมจึงลดลง 
 

 



 

 

 

หนา้ 11 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

 

 

 
4.2  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  (Socialism) 
      เป็นระบบที่รัฐเขา้ไปแทรกแซงและเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต แต่จะมากหรือนอ้ยนั้นตอ้ง

ขึ้นอยูก่บัระบบการปกครองดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
ภาพที่ 2.3  แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

 
4.2.1 ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์  (Communism) 

                ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกชนิด เอกชนไม่มีกรรมสิทธ์ิ ตลอดจนเสรีภาพที่จะเลือกใช้ปัจจยัการผลิต 
รัฐบาลเป็นผูป้ระกอบการและท าหน้าที่จดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ    หน่วยธุรกิจและครัวเรือน จะผลิตและ
บริโภคตามค าสั่งของรัฐ   กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกระท าโดยรัฐบาล กล่าวคือ รัฐบาลจะเป็นผูท้  าหน้าที่ตดัสินใจว่า ทรัพยากร
ต่าง  ๆ     ที่มีอยู่ ควรจะน ามาผลิตสินคา้และบริการอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร การตดัสินใจ 
มกัจะท าอยูใ่นรูปของการวางแผนแบบบงัคบัจากส่วนกลาง (Central Planning) โดยค านึงถึงสวสัดิการ 
ของสงัคมส่วนรวมเป็นส าคญั  

โดยสรุประบบเศรษฐกิจแบบน้ีจะมีลกัษณะเด่นอยูท่ี่การรวมอ านาจทุกอยา่งไวท้ี่ส่วนกลาง รัฐบาล
จะเป็นผูว้างแผนแต่เพยีงผูเ้ดียว เอกชนมีหนา้ที่เพยีงแต่ท าตามค าสัง่ของทางการ เท่านั้น 

 
 
 
 

หาก   สังคมนิยม  +  ประชาธิปไตย  =  สังคมนิยมประชาธิปไตย 
รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีส่วนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตอยู่ 

 

แต่หาก  สังคมนิยม  + ระบบคอมมิวนิสต์  = สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
รัฐไม่เปิดโอกาสใด ๆ ให้เอกชน  รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด 

 



 

 

 

หนา้ 12 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตน์ั้นพฒันามาจากแนวความคิดทางเศรษฐกิจของคาร์ล มาร์กซ ์  

(Karl Marx)  นักเศรษฐศาสตร์ผูซ่ึ้งได้รับสมญานามว่า  “บิดาแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์”  และ                        
วาลาดิเนีย อิสยชิ       อลัยานอบ (Vladinir Ilych Ulyanov)  หรือที่รู้จกักนัโดยทัว่ไปในนามของ  เลนิน 
(Lenin)  นกัปฏิวตัิโซเวยีต ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครอง และน าระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตม์าใช้
กบัสหภาพรัสเซียเป็นประเทศแรก 

 
ตารางที่ 2.2  แสดงข้อดี – ข้อเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 
 

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบคอมมิวนิสต์ 
 

จุดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์ คือ 
เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้ า
ทางฐานะและรายได้ของบุคคลในสังคม ภายใต้
ระบบเศรษฐกิจน้ีเอกชนจะท าการผลิต และบริโภค
ตามค าสั่งของรัฐ ผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะถูกน าส่ง 
เขา้ส่วนกลาง และรัฐจะเป็นผูจ้ดัสรรหรือแบ่งปัน 
สินค้าและบริการดังกล่าวให้ประชาชนแต่ละคน
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 
 

ประชาชนไม่มีเสรีภาพที่จะผลิตหรือบริโภคอะไร
ได้ตามใจ ถูกบงัคบัหรือสั่งการจากรัฐ  สินคา้มี
คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจากผูผ้ลิตขาดแรงจูงใจ 
เพราะไม่ว่าจะผลิตสินค้าได้มากน้อยเพียงใด 
คุณภาพเป็นอย่างไร  ผู ้บริโภคก็ไม่มีทางเลือก 
จะตอ้งบริโภคตามการปันส่วนที่รัฐจดัให้ การใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่ มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถที่จะมี
ข่าวสารสมบูรณ์ในทุก ๆ เร่ือง   เช่น รัฐไม่รู้       
ความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน ท าให้ผลิต
สินคา้ที่ไม่ตรงกับความตอ้งการ ส่งผลให้มีสินคา้
เหลือ (ไม่เป็นที่ต้องการ) จะเห็นได้ว่าลักษณะ
ดังกล่าว ก่อให้ เ กิดการสูญเสียทรัพยากรของ
ประเทศไปโดยเปล่าประโยชน์   
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4.2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) 

               ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หรือ สังคมนิยมประชาธิปไตย เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐ
เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต วางแผนและควบคุมการผลิตบางประเภท  โดยเฉพาะการผลิตที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน เช่น การสาธารณูปโภคต่าง ๆ  สถาบนัการเงิน ป่าไม้ เอกชนถูกจ ากดั
เสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม ด าเนินการได้เพียง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดยอ่ม ทั้งน้ีเพือ่แกไ้ขปัญหาความแตกต่างดา้นฐานะระหวา่งคนรวยและ
คนจน 

 

ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม รัฐบาลเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคญั 

เช่น โรงงานฟ้า  กิจการรถไฟ  โรงงานผลิตน ้ ามนั 

 

 

 

               

 
 

                                           
  
 
 
 
 
                                                                          
 

 
 

 

 

 

 

โรงงานผลติน า้มนั 

โรงไฟฟ้า รถไฟ 

ที่มา :  http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-
economic-business/result.php?SECTION_ID=459&ID=6362 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1381825348 
 

ที่มา :  http://www.rpcthai.com/html-
th/about/index1.php 
 

ภาพที่ 2.4   กิจกรรมทางธุรกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ  
 

 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1381825348
http://www.rpcthai.com/html-th/about/index1.php
http://www.rpcthai.com/html-th/about/index1.php


 

 

 

หนา้ 14 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
ลักษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ไดแ้ก่ 

        - รัฐคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความ
ยติุธรรมในการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน 
   - ไม่มีการแข่งขนัเกิดขึ้น เน่ืองจากรัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต แต่ยงัคงให้เอกชนมี
สิทธิในการถือครองทรัพยสิ์นส่วนตวัได ้เช่น ที่พกัอาศยั 

 -  มีการวางแผนจากส่วนกลาง  รัฐสัง่การผลิตคนเดียว ช้ีใหเ้ห็นวา่รัฐบาลเป็นผูต้ดัสินใจ 
ในการแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่ 2.3  แสดงข้อดี – ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 

คือ สร้างความเสมอภาคดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลในสังคม  ประชาชนได้รับสวสัดิการ             
จากรัฐบาลกลางโดยเท่าเทียมกัน และสามารถ
ก าหนดนโยบายเป้าหมายตามที่ รัฐบาลกลาง
ตอ้งการได ้ ท  าให้การกระจายรายไดเ้ป็นธรรมมาก
ขึ้นกวา่ระบบทุนนิยม 
 

คือ ประชาชนขาดแรงจูงใจในการท างาน เศรษฐกิจ
ของประเทศอาจเผชิญวิกฤติหากรัฐก าหนดความ
ตอ้งการผิดพลาด และการไม่มีระบบแข่งขนัแบบ
ทุนนิยมท าให้ไม่มีการพฒันาสินคา้   และบริการ
ใหม่ ๆ 
 

 
4.3   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม   (Mixed Economy) 

         ระบบเศรษฐกิจแบบผสม   เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานขอ้ดีระหว่างระบบทุนนิยมกบั
สงัคมนิยมคอมมิวนิสตเ์ขา้ดว้ยกนั มีลกัษณะคลา้ยกบัระบบสงัคมนิยมแบบประชาธิปไตย จะต่างกนัตรงที่
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะมีน ้ าหนกัค่อนไปทางทุนนิยมมากกวา่   โดยรัฐบาลยนิยอมใหเ้อกชนมีเสรีภาพ
ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่   รัฐบาลจะเขา้แทรกแซงเพือ่ก ากบัเศรษฐกิจให้เป็นไปตามทิศทางที่ตอ้งการเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในสงัคม    
  ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีดังนี้ 
  4.3.1  การตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (จะผลิตอะไร  ผลิตอยา่งไร  และผลิตเพื่อ
ใคร) จะเกิดจากบทบาทของทั้งสองฝ่าย  กล่าวคือ  ก าหนดโดยรัฐและเอกชนควบคู่กนัทั้งสองฝ่ายมีส่วน
ร่วมวางแผนการผลิต  อาจจะแบ่งหนา้ที่วา่เอกชนจะผลิตอะไร  และรัฐบาลผลิตอะไร เป็นตน้ 

 



 

 

 

หนา้ 15 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  

 

  4.3.2  มีกลไกราคาหรือกลไกของตลาด   ราคาสินคา้และบริการในตลาดจะเป็นไปตาม       
อุปสงค์และอุปทาน มีการเปล่ียนแปลงขึ้นหรือลงตามกลไกราคา    แต่รัฐบาลอาจเขา้แทรกแซงหรือ
ควบคุมราคาได ้เพือ่ป้องกนัมิใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อนจากราคาสินคา้ที่พุง่ขึ้นสูง 
  4.3.3  เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและมีกรรมสิทธ์ิถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ เหมือนใน
ระบบทุนนิยมทุกประการ ไดแ้ก่  ที่ดิน  เคร่ืองจกัร  เงินทุน  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  เป็นตน้ 

  4.3.4  เอกชนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด สามารถผลิตสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งเสรี   ยกเวน้กิจการบางอย่างที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่รัฐจะตอ้งด าเนินการผลิตเอง  
ได้แก่  กิจการด้านการคมนาคม และการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น รถไฟ ทางหลวง สนามบิน ไฟฟ้า 
ประปา ฯลฯ 

โดยสรุป  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้ทั้งระบบกลไกราคา หรือ
ระบบตลาดควบคู่ไปกบัระบบกลไกรัฐในการจดัสรรทรัพยากร เอกชนและรัฐบาลมีส่วนร่วมกนัในการ
วางแผนเศรษฐกิจของประเทศ  ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ท  าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างกลุ่ม
เศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กนั 

   
ตารางที่ 2.4  แสดงข้อดี – ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
 

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
 

1. มีความคล่องตวัในการด าเนินการ เพราะสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจได ้
เช่น ถา้เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนสร้าง
ปัญหาและความเดือดร้อนให้กบัประชาชน รัฐบาล 
ก็อาจเขา้ไปควบคุมหรืออกกฎหมายเพือ่ไปก ากบัได้
ในกรณีที่เห็นวา่จ  าเป็น 
2. รายได้ถูกน ามาเฉ ล่ียให้ผู ้ท  างานตามก าลัง
ความสามารถที่กระท าได้ มิใช่ตามความจ าเป็น 
แรงจูงใจในการท างานของประชาชนจึงดีกวา่ 
 

1.   การแกปั้ญหาช่องวา่งทางสงัคมและปัญหาความ
เหล่ือมล ้าทางรายไดม้กัไม่มีประสิทธิภาพ 
2.   นายทุนมีอิทธิพลเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยเป็นผู ้สนับสนุนพรรคการเมือง  
ตลอดจนได้รับผลประโยชน์จากพรรคการเมืองที่
ตนสนบัสนุน 
3.   การด าเนินการผลิตขนาดใหญ่โดยรัฐบาลนั้นมกั
ขาดประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  คุณภาพจะไม่เท่าเทียม
กบัเอกชนผลิต 
 

 
 



 

 

 

หนา้ 16 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
ตารางที่ 2.4  แสดงข้อดี – ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบผสม  (ต่อ) 

 
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  

 
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  

 
3. เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจ มีการแข่งขนักัน
ผลิตสินคา้ สินคา้ที่ผลิตจึงมีคุณภาพ และประชาชน
สามรถเลือกบริโภคได ้
4. เอกชนสามารถเขา้ถึงบริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุขและ
สวสัดิการพื้นฐานอ่ืน ๆ 
 

4.   การก าหนดนโยบายและการใช้อ  านาจต่าง ๆ  
ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจึงท าให้นักธุรกิจขาดความมัน่ใจ
ในการลงทุน 
5.  รัฐบาลไม่สามารถสั่งการแบบรีบด่วนได้ตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 

 
ตัวอย่างประเทศที่เลือกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม   เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
กัมพชูา พม่า  ฯลฯ 
 

ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ในโลกล้วนแต่มีลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งส้ิน ต่างกัน
เพียงแต่ว่าประเทศไหนจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ค่อนขา้งไปทางระบบทุนนิยม หรือ ระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมที่ค่อนขา้งทางระบบสงัคมนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

หนา้ 17 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  

   
      ใบงานที ่ 2.1         เร่ือง   ความหมาย   ความส าคญั  รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 
 
      ค าช้ีแจง          ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 
1.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง    
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
2. ระบบเศรษฐกิจมีความส าคญัอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………..……………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. รูปแบบระบบเศรษฐกิจโลกมีระบบใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
 

4. ในปัจจุบนัประเทศส่วนใหญ่เปล่ียนมาใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………………… 
5. ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 

หนา้ 18 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

     เฉลยใบงานที ่ 2.1         เร่ือง   ความหมาย   ความส าคญั  และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 
 
   ค าช้ีแจง          ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 
1.  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง    
      แนวค ำตอบ    สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลาย ๆ หน่วยมารวมกัน มี
กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัติเดียวกันจัดตัง้ขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

2.  ระบบเศรษฐกิจมีความส าคญัอยา่งไรบา้ง 
     แนวค ำตอบ 1.  จัดหาสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม 
  2.  การผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดแบ่งงานให้สมาชิกในสังคม 
  3.  การก าหนดระเบียบแบบแผนการผลิต 
  4.  แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
  5.  การกระจายรายได้ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของสังคม 
 

3.  รูปแบบระบบเศรษฐกิจโลกมีระบบใดบา้ง 
     แนวค ำตอบ   -   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
  -   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
  -  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
  -  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 

4.  ในปัจจุบนัประเทศส่วนใหญ่เปล่ียนมาใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะเหตุใด 
     แนวค ำตอบ     เศรษฐกิจแบบผสม เพราะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึน้ 
 

5.  ประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบใด 
      แนวค ำตอบ   แบบผสม 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 19 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

    ใบงานที ่2.2         เร่ือง   ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 

 
 
กิจกรรมที่  1      ใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเศรษฐกจิ 

ทุนนิยม สงัคม
นิยม 

ผสม 

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

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

............................................. 
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หนา้ 20 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 
กิจกรรมที ่ 2        ใหน้กัเรียนพจิารณาขอ้ความทีก่  าหนดให ้แลว้เขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง 
                            ใหส้มัพนัธก์นั 
 

ลกัษณะการด าเนินงาน ระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม สงัคมนิยม ผสม 

1. เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที่หามาไดต้าม
กฎหมาย 

   

2. ระบบเศรษฐกิจที่น ามาใชก้บัหลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย 

   

3. เสรีภาพในการเลือกของประชาชนถูกจ ากดั    

4. ผูบ้ริโภคมีอิสระในการเลือกซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการภายใต้
รายไดท้ี่มีอยูใ่นระบบ 

   

5. รัฐมีกรรมสิทธ์ิหรือเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตที่มีอยูใ่น
ระบบ 

   

6. ระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะส่วนหน่ึงเป็นแบบทุนนิยมและ
อีกส่วนหน่ึงเป็นแบบสงัคมนิยม 

   

7. มีกลไกราคาและระบบตลาดเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ตดัสินใจต่าง ๆ 

   

8. ระบบเศรษฐกิจที่เช่ือวา่การแข่งขนัโดยเสรีเป็นวธีิที่ดีที่สุด
ในการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

   

9. ผูบ้ริหารส่วนกลางเป็นผูว้างแผนการผลิตทั้งหมด    

10. รัฐและเอกชนตอ้งร่วมมือกนัในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   

    

 



 

 

 

หนา้ 21 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 
   เฉลยใบงานที่  2.2          เร่ือง   ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
 
 
กิจกรรมที่  1      ใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะส าคญัของระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนนิยม สงัคม
นิยม 

ผสม 

เ อ ก ช น จ ะ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่าง ๆ 
ที่หามาได้ตามกฎหมาย โดย
มีอิสระที่จะด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิต การบริโภค การ
กระจายสินค้าและบริการ 
ส่วนรัฐจะมีบทบาทจ ากัด
เฉพาะในส่วนของการท า
หนา้ที่ใหบ้ริการทางสงัคม 
 

ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ รั ฐ มี
กรรมสิทธ์ิหรือเป็นเจ้าของ
ปัจจัยก ารผ ลิตที่ มี อ ยู่ ใน
ระบบ ระบบเศรษฐกิจแบบ
สงัคมนิยมสามารถแยกออก
ได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม นิ ย ม
คอมมิวนิสต์ และระบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม นิ ย ม
ประชาธิปไตย 
 

 ระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะ
ส่วนหน่ึงเป็นแบบทุนนิยม 
และอีกส่วนหน่ึงเป็นแบบ
สังคมนิยม ในส่วนที่ เ ป็น
แบบทุ น นิ ย ม  เ อ ก ชน มี
กรรม สิท ธ์ิ ในท รัพย์สิ น
บางอยา่ง ส าหรับส่วนที่เป็น
แบบสังคมนิยมนั้ น รัฐจะ
ควบคุมหรือด าเนินการใน
ธุ ร กิ จ บ า ง อ ย่ า ง ที่ มี
ความส าคญัต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน 
 

ระบบเศรษฐกจิ 



 

 

 

หนา้ 22 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 
 

กิจกรรมที ่ 2        ใหน้กัเรียนพจิารณาขอ้ความทีก่  าหนดให ้แลว้เขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง 
                            ใหส้มัพนัธก์นั 
 

ลกัษณะการด าเนินงาน ระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม สงัคมนิยม ผสม 

1. เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที่หามาไดต้าม
กฎหมาย 

 
  

2. ระบบเศรษฐกิจที่น ามาใชก้บัหลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย 

  
 

3. เสรีภาพในการเลือกของประชาชนถูกจ ากดั    

4. ผูบ้ริโภคมีอิสระในการเลือกซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการภายใต้
รายไดท้ี่มีอยูใ่นระบบ 

   

5. รัฐมีกรรมสิทธ์ิหรือเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตที่มีอยูใ่น
ระบบ 

   

6. ระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะส่วนหน่ึงเป็นแบบทุนนิยมและ
อีกส่วนหน่ึงเป็นแบบสงัคมนิยม 

   

7. มีกลไกราคาและระบบตลาดเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ตดัสินใจต่าง ๆ 

   

8. ระบบเศรษฐกิจที่เช่ือวา่การแข่งขนัโดยเสรีเป็นวธีิที่ดีที่สุด
ในการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

   

9. ผูบ้ริหารส่วนกลางเป็นผูว้างแผนการผลิตทั้งหมด    

10. รัฐและเอกชนตอ้งร่วมมือกนัในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   

 
 
 



 

 

 

หนา้ 23 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
    

    ใบงานที ่2.3         เร่ือง   ข้อดี - ข้อเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 

 
 
  ค าช้ีแจง         ใหน้กัเรียนสรุปขอ้ดี – ขอ้เสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ลงในตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
 

รูปแบบระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 
 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

หนา้ 24 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

รูปแบบระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 
 

3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมประชาธิปไตย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

หนา้ 25 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

   
 เฉลย ใบงานที ่2.3         เร่ือง   ข้อดี - ข้อเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
 
 

 ค าช้ีแจง            ใหน้กัเรียนสรุปขอ้ดี – ขอ้เสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ลงในตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
 
รูปแบบระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 

 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม 

แนวค ำตอบ 

1.  เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ  ท าให้เกิดการแข่งขัน และผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดเป็นผล
ให้เศรษฐกิจ ขยายตัวและมีการจ้างงาน
เพ่ิมมากขึน้ 

2.  เอกชนมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินและปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ  เช่น ท่ีดิน สังหาริมทรัพย์ 
และเจ้าของกิจการห้างร้าน บริษัทต่าง ๆ   
และได้รับผลก าไรในการประกอบการ
เป็นของตนเองเป็นแรงผลกัดนัให้มีความ
ขยนัมากย่ิงขึน้ 

 
 

แนวค าตอบ  
1.  มีความไม่เท่าเทียมกันในรายได้  
ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนจน  นายทุนจะได้รับผลก าไรตอบ
แทนอย่างเต็มท่ีขณะท่ีผู้ ใช้แรงงาน
ได้รับค่าจ้างแรงงานต า่     
2.  มีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง  
เอกชนมีเสรีภาพในการใช้ทรัพยากร
ของชาติอย่างเต็ม ท่ี   เช่น  การใช้
พลงังาน ไฟฟ้า และน า้มันเช้ือเพลิง  
3.  เกิดระบบผกูขาดในการผลิต  กลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีเงินทุนสูงอาจจะซ้ือกิจการ
ประเภทเดียวกันมาด าเนินการผลิตเอง
ทั้งหมดท าให้สามารถควบคุมก าหนด
ราคาสินค้าได้ และท าให้ผู้ บริโภค
ได้รับความเดือดร้อน   

2. ระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

แนวค าตอบ 
 1.  เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
เพราะรัฐเป็นผู้ แจกจ่ายผลผลิตให้แก่
บุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
2. ไม่เกิดการผกูขาดทางเศรษฐกิจโดย
ผู้ผลิตหรือนายทุน 
 

แนวค าตอบ 
1. ประชาชนขาดเสรีภาพ 
2. การด าเนินงานอาจล่าช้า เพราะผ่าน
ขัน้ตอนมาก 
3. ขาดแรงจูงใจในการผลิต ท าให้ไม่
มีประ สิท ธิภาพในการผลิตและ
เศรษฐกิจอาจเติบโตช้า 

 



 

 

 

หนา้ 26 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 

รูปแบบระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 
 

3. ระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมประชาธิปไตย 
 

แนวค าตอบ 
1. การกระจายรายได้เป็นธรรม 
มากขึน้กว่าระบบทุนนิยม 
2. เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
เพราะการวางแผนจากส่วนกลางเป็น
หลกัประกันว่าประชาชนจะมีงานท า 
ไม่เกิดปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด มากเช่นทุนนิยม 

 

แนวค าตอบ 
1. ประชาชนขาดเสรีภาพในการท าธุรกิจ
ท่ีตนมีความช านาญหรือปรารถนาจะท า 
2. แรงจูงใจในการท างานต า่ เพราะก าไร
ตกเป็นของรัฐ ประชาชนจะได้รับ
ผลตอบแทนเพียงปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น 
3.  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ช้า
กว่าทุนนิยม 
4.  ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้เลือกสินค้า 
5.  สินค้าอาจด้อยคุณภาพ เพราะไม่มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต 
อันเน่ืองมาจากไม่มีการแข่งขนั 
 

4. ระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม 

แนวค าตอบ 
1. เป็นการกระจายรายได้ไปในสังคม
มากขึน้ และลดบทบาทของทุนนิยม
ลง 
2. ผู้ใช้แรงงานได้รับผลตอบแทนตาม
จ ากัดความสามารถและอาชีพ 

3. ท าให้เอกชนมีบทบาททาง
เศรษฐกิจ มีการแข่งขนัในสินค้าและ
บริการ 
4. ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการได้มากพอสมควร 
 

แนวค ำตอบ 
1. การแก้ปัญหาช่องว่างทางสังคมและ
ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางรายได้มักไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2. นายทุนมีอิทธิพลเข้มแข็งทางด้าน
เ ศ รษฐ กิ จ แล ะ ก า ร เ มื อ ง โด ย เ ป็ น
ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง  ตลอดจน
ได้รับผลประโยชน์จากพรรคการเมืองท่ี
ตนสนับสนุน 
3.การด าเนินการผลิตขนาดใหญ่โดย
รั ฐบ า ล นั้ น มั ก ข า ดป ระ สิท ธิ ภ า พ  
กล่าวคือ  คุณภาพจะไม่เท่าเทียมกับ
เอกชนผลิต 

 
 



 

 

 

หนา้ 27 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
 
 

รูปแบบระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 
 

  4. การก าหนดนโยบายและการใช้
อ านาจต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจึงท า
ให้นักธุรกิจขาดความมั่นใจในการ
ลงทุน 
 5.  รัฐบาลไม่สามารถส่ังการแบบ
รีบด่วนได้ตามภาวะ เศรษฐกิจ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 28 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  
แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง   ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน 
 
     ค าช้ีแจง        ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงค าตอบเดียวแลว้ท าเคร่ืองหมาย  X  ลงใน 
                          กระดาษค าตอบที่ก  าหนดให้ 
   1.  ขอ้ใด คือ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
         ก. การผลิตสินคา้เพือ่การบริโภค 
         ข. การคา้ขายกบัต่างประเทศเพือ่ก่อใหเ้กิดรายได ้
         ค. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศต่าง ๆ 
         ง. ความสมัพนัธข์องหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่เหมาะส าหรับประเทศไทย เพราะจะท าใหเ้กิดผลเสียขอ้ใด 
       ก. ค่าจา้งแรงงานสูง    ข. เทคโนโลยกีารผลิตลา้หลงั 
       ค. ความไม่เท่าเทียมกนัในรายได ้  ง. การขยายอิทธิพลของทุนต่างชาติ 

3. ขอ้ใด คือ รูปแบบของระบบเศรษฐกิจของไทย 
      ก. แบบผสม     ข. แบบทุนนิยมเสรี 
      ค. แบบวางแผนจากส่วนกลาง      ง. แบบสงัคมนิยมประชาธิปไตย 

4. ขอ้ใดเป็นลกัษณะเหมือนกนัทั้งระบบเศรษฐกิจแบบผสมกบัระบบสงัคมนิยม 
                   ก. เอกชนมีเสรีภาพในการผลิต   ข. รัฐผลิตดา้นสาธารณูปโภค 
      ค. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต   ง. รัฐเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

5. ระบบเศรษฐกิจแบบใด รัฐจะไม่ท าหนา้ที่เป็นผูผ้ลิต แต่จะดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภยั     
   และความยตุิธรรมในการผลิตใหภ้าคเอกชน 

     ก. แบบวางแผนจากส่วนกลาง   ข. สงัคมนิยม 
     ค. แบบผสม     ง. ทุนนิยม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 29 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 
 
 

ข้อที่ เฉลยค าตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ก 
4 ข 
5 ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนา้ 30 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบเศรษฐกิจ 
ครูผูส้อน  จุรีรัตน์  มูลติไชย 

  


