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คํานํา 
     เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชา
เศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-
Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุก
เวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชา
เศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยต่อไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



UTQ-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

2 | ห น า  

 

สารบัญ 
 

คํานํา 1 
หลักสตูร “สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ 
(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)” 

3 

เค้าโครงเนื้อหา 4 
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 9 
ตอนที่ 2 แนวคิดหลกัของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 19 
ตอนที่ 3 นวตักรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 50 
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 55 
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 70 
บรรณานุกรม 76 
ใบงานท่ี 1 78 
ใบงานท่ี 2 79 
ใบงานท่ี 3 80 
ใบงานท่ี 4 84 
ใบงานท่ี 5 85 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสตูร  
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หลักสูตร 
สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร ์(เน้นเศรษฐกจิพอเพียง) 

 

รหัส UTQ-00210 
ช่ือหลกัสูตรรายวิชา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)” 
 
ปรับปรุงเนื้อหาโดย 
 คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
  1.นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ 
 2.ดร.เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ 
 3.นางสาวกิตยาภรณ์  ประยูรพรหม 
 4.นางหัทยา  เข็มเพ๋ชร 
 5.ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูน ณ อยุธยา 
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ช่ือหลักสูตร สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

เค้าโครงเน้ือหา 
ตอนที่ 1   หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร ์

แนวคิด 
1. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวกับการผลิต 

การแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

2. ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายมาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ 
2. ระบุตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ได้ 
3. อธิบายสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์ได้ 

 
ตอนที่ 2   แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เรื่องที่ 2.1 บัญญัติ 10 ประการ ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 เรื่องที่ 2.2 ค่าเสียโอกาส 
 เรื่องที่ 2.3 ค่าของเงิน 
 เรื่องที่ 2.4 ปัญหาเงินเฟ้อ 
 แนวคิด 

1. บัญญัติ  10 ประการหรือกฎ  10 ข้อ  เ ป็นหลัก คิดของนัก เศรษฐศาสตร์ 
"เศรษฐศาสตร์" (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาเพ่ือตอบคําถามว่า สังคมมีแนวทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างไร โดยทั่วไป สังคมส่วนใหญ่จัดสรร
ทรัพยากรผ่าน "ตลาด" ที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากครอบครัวและ
บริษัทหลายล้านหน่วย ไม่ใช่การจัดสรรโดยการวางแผนจากส่วนกลาง นัก
เศรษฐศาสตร์เป็นผู้ศึกษาว่าคนในสังคมมีแบบแผนการตัดสินใจอย่างไร การศึกษา
ว่าแต่ละคนจะทํางานแค่ไหน จะซื้ออะไร จะออมเงินเท่าไร และจะเลือกลงทุน
อย่างไร 
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2. ค่าเสียโอกาส หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดที่ต้องสละไปเนื่องจากทรัพยากรมีจํานวนจํากัด
ทําให้ต้องเลือกและเมื่อมีการเลือกสิ่งหน่ึง ก็ต้องสละอีกสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่ง และทํา
ให้เกิดเป็นสภาวะ ได้แลกกับเสีย (Trade – off) คือเมื่อใดที่เลือกก็ต้องเกิดค่าเสีย
โอกาสเสมอ จากการคํานวณต้นทุนรวมตามวิธีการท่ัวไปไม่อาจที่จะรวมรายจ่าย
ของต้นทุนได้ครบถ้วน วิธีลัดในการหาต้นทุนวิธีหน่ึงก็คือวัดจากสินค้าและบริการอื่น
ที่ต้องสละไป 

3. เงิน สิ่งใดๆ ก็ตามที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสําหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สิ่ง
ที่เป็นเงินในอดีตคือ เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า ต่อมาคือ เงินโลหะ มีการนําโลหะม ี
มาเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบัน เงิน คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแส
รายวันที่จ่ายโอนกันด้วยเช็ค เน่ืองจากเงินคือ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับให้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน ทําให้เงินมีหน้าที่อื่นๆ ที่สําคัญ เงินเป็นเคร่ืองวัดมูลค่า เป็น
เคร่ืองสะสมค่า และเป็นมาตรฐานในการชําระหน้ี ค่าของเงิน มี 2 ชนิด คือ ค่า
ภายในของเงินและค่าภายนอกของเงิน  

4. การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหน่ึงราคาสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดรรชนีราคา เงินเฟ้อ 
เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด อัตราเงินเฟ้ออาจมีได้หลายอัตรา เน่ืองจาก
สามารถคํานวณหาอัตราเงินเฟ้อได้จากสินค้าแต่ล่ะชนิด หรือ อัตราเงินเฟ้อที่มี
อิทธิพลและผลกระทบเฉพาะกลุ่ม ดัชนีเงินเฟ้อท่ีสําคัญมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดรรชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เกิดจากการสุ่มสินค้าบางตัวมาคํานวณ, ตัวหักลด GDP (GDP 
deflator) , ค่าที่แสดงระดับราคาของ GDP ในช่วงระยะเวลานั้นเปรียบเทียบกับ
ระดับราคาของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน 

 วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ และแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ได้ 
2. อธิบายแนวคิดหลัก เป้าหมาย และหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. นําแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนได้ 
 
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรูเ้ศรษฐศาสตร์ 
 แนวคิด 

1. นวัตกรรมทางการเรียนรู้ คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ 
แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อ
ยอดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นวัตกรรมทางการเรียนรู้ หมายถึง การ
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เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนําเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่ๆ
และวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเตอร์เน็ต  

 วตัถุประสงค์ 
1. สามารถอธิบายนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละระดับชั้นได้ 
2. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 

 
ตอนท่ี 4   ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 

 เรื่องที่ 4.1 สื่อกับการจัดการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ 4.2 รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 เรื่องที่ 4.3 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 เรื่องที่ 4.4 ตัวอย่างสื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถ่ิน 
 แนวคิด 

1. สื่อมีบทบาทสําคัญท่ีทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึกและเพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้เรียน ปัจจุบันสื่อ
การเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จนเกิดการพัฒนาด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  

2. สื่อท่ีใช้สําหรับการจัดการเรียนรู้น้ันมีหลากหลายประเภท เพียงแต่ต้องเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมในชั้นเรียน กับระดับของผู้เรียน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ หนังสือและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วการเรียนน้ันต้องมีหนังสือเป็นสื่อความรู้หลัก
ที่ ใช้ ในการเรียนการสอน โดยในวิชาเศรษฐศาสตร์มีหนังสือประเภทวิชา
เศรษฐศาสตร์จํานวนมากให้สามารถเลือกใช้หาความรู้ และสืบค้นข้อมูล 

3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญ 
และใหญ่ที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแทบทุกวินาที และมีข้อมูล
หลากหลายประเภท ดังน้ันในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการน้ัน จึงมีเทคนิค วิธีการใน
การสืบค้นเป็นจํานวนมากและมีการจัดทําเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารให้แก่ผู้ใช้ 

4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย 
ชัดเจน และสามารถทําให้รับรู้สภาพแวดล้อมจริง เหตุการณ์จริงได้ ทั้งน้ีสื่อประเภท
น้ีสามารถจําลองเหตกุารณ์หรือสาธิตวิธีการได้ 
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 วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายความสําคัญและประเภทของสื่อการเรียนรู้ได้ 
2. อธิบายแนวคิดในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
3. ระบุชื่อสื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในชั้นเรียนที่สอนได้ 

 
ตอนท่ี 5   การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรูเ้ศรษฐศาสตร ์

 แนวคิด 
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสอง

ประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วนํามาใช้ในการส่งเสริม
หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผล
กับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผล
การเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 

 วัตถุประสงค์ 
1. ออกแบบแบบวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ได้ 
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ตอนท่ี 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ทําไมต้องเรียนสังคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
การดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา  
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
หน่ึงในน้ันคือ เศรษฐศาสตร์  เป็นการเรียนเก่ียวกับการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและ
บริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน   
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส 3.1       เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้  
    ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการ 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 

ตัวชีว้ัดชว่งชัน้ 
ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. อธิบายความหมาย
และความสําคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 
๒. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งสง่ผลตอ่
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 
๓. อธิบายความเป็นมา 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ตอ่การลงทุนและการออม 
๒. อธิบายปัจจยัการผลติ
สินค้าและบริการ  และ
ปัจจัยที่มี อิทธิพลตอ่การ
ผลติสินค้าและบริการ 
๓. เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถ่ิน
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

๑. อธิบายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 
๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

๑. อภิปรายการกําหนดราคา
และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
๒. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตอ่เศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ 
๓. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
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ตัวชีว้ัดชว่งชัน้ 
ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

หลักการและความสําคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 
 

พอเพียง 
๔. อภิปรายแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิ ของตนเอง
ในฐานะผู้บรโิภค 

ชุมชนและประเทศ 
๔. วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ          ในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข 

 
ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. อธิบายความหมายและความสําคัญ

ของเศรษฐศาสตร ์
   ความหมายและความสําคัญของ

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
   ความหมายของคําว่าทรัพยากรมีจํากัดกับ  

ความตอ้งการมีไม่จํากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความสําคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีด ี
   ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน

ในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดแีละผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

๓. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดําร ิ

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การดํารงชีวิต 
   ความสําคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ม.๒ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความสําคัญของการลงทุน

และการออมตอ่ระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 
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ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ภาคครัวเรือน 

   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคอื อตัรา
ดอกเบ้ีย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลย ีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

๒. อธิบายปัจจยัการผลติสินค้าและบริการ 
และปัจจัยทีม่อีิทธิพลตอ่การผลติสินค้า
และบริการ 

 

   ความหมาย  ความสําคัญ และหลักการผลติ
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สํารวจการผลิตสินค้าในทอ้งถ่ิน  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วธิีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 

   มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชท่ี้มีผลตอ่      
การผลิตสินค้าและบริการ 

   นําหลกัการผลิตมาวิเคราะห์การผลติสนิค้า 
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถ่ินตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถ่ิน 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถ่ิน 

๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสทิธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 

   การรักษาและคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุบ้ริโภคและหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

   การดําเนินกิจกรรมพิทกัษ์สิทธิและ
ผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 

   แนวทางการปกป้องสิทธขิองผู้บริโภค 

ม.๓ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 
   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
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ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ความหมายและความสําคัญของกลไกราคา

และการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสนิค้า

และบริการ 
๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาท้องถิ่นตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   สํารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถ่ินทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม 

   วิเคราะหปั์ญหาของทอ้งถ่ินโดยใช้ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ในระดับต่าง ๆ  

   หลักการสาํคัญของระบบสหกรณ ์
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
   และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวชีว้ัดชว่งชัน้ 
ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และความแตกต่าง
ของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง 
๒. ยกตัวอย่าง  ทีส่ะทอ้น
ให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน
และการแข่งขันกัน    
ทางเศรษฐกิจในประเทศ 

๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ 
แบบต่างๆ 
๒. ยกตัวอย่างท่ีสะทอ้น 
ให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน  
และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
๓. วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกท่ี
ส่งผลต่อความ สัมพันธ์ทาง

๑. อธิบายบทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 
๒. แสดงความคิดเห็นตอ่
นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรฐับาลที่มตีอ่
บุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาต ิ 
๓. อภิปรายบทบาท

๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาล
เก่ียวกับนโยบายการเงิน การ
คลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลตอ่
สังคมไทย 
๓. วิเคราะห์ผลดผีลเสียของ
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ตัวชีว้ัดชว่งชัน้ 
ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๓. ระบุปัจจัยที่มีอทิธิพล
ตอ่การกําหนดอุปสงค์
และอุปทาน 
๔. อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเก่ียวกัทรัพย์สิน   
ทางปัญญา 

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๔. วิเคราะห์การแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศทีส่่งผลต่อ
คุณภาพสินค้าปริมาณการ
ผลติและราคาสินค้า 

ความสําคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
๔. อภิปรายผลกระทบ 
ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด 
๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงานและแนวทาง
แก้ปัญหา 
๖. วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 
 
 

 
 
ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ

แตกต่างของสถาบันการเงินแตล่ะ
ประเภทและธนาคารกลาง 

 

   ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสถาบัน
การเงินที่มีตอ่ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่และความสําคัญของธนาคารกลาง 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม              

      การลงทนุ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

๒. ยกตัวอย่างที่สะทอ้นให้เหน็การพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

  ยกตัวอย่างที่สะทอ้นให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

๓. ระบุปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การกําหนด อปุ
สงค์และอุปทาน 

 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยท่ีมอีทิธิพลตอ่การกําหนดอุปสงค์และอุปทาน 

๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

 

  ความหมายและความสําคัญของทรัพยส์ินทางปัญญา 
   กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
พอสังเขป 
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ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท 

ม.๒ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
๒. ยกตัวอย่างที่สะทอ้นให้เหน็ 

การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชยี 

   หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกทีส่่งผลตอ่ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น  
นํ้ามัน  ป่าไม้  ทองคํา  ถ่านหิน  แร ่เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า           
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ 

ม.๓ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
การผลติสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชนไม่
ดําเนินการ เชน่ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 

      - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศ  ของรัฐใน
ระดับต่าง ๆ   

     - บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
เพ่ือการแจกจา่ยและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอืน่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย 
๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ

กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมี
ตอ่บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาต ิ

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

๓. อภิปรายบทบาทความสําคัญของ         
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ   

   บทบาทความสําคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
   กลุม่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง  ๆ  

๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ   
เงินเฟ้อ  เงินฝดื  

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความหมาย
สาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 
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ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ

แนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 
๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง

การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตแุละวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง

ประเทศ 
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
แผนการฝกึอบรมหน่วยที่ 1 

เรื่อง “หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์” 
 

สาระสําคัญ 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
3. สาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์ 

 
กิจกรรมการอบรม 
 รูปแบบกิจกรรม On-line Discussion 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบก่อนการอบรมโดย Click ที่แบบทดสอบก่อนการอบรม 
(Pretest – UTQ -210) จํานวน 30 ข้อ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยายประกอบ Power Point เรื่อง หลักสูตรแกนกลางสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเร่ือง มาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางโดยใช้คําสําคัญว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” และ 
ไปท่ี  “ตัวชี้ วัดและสาระการเรียน รู้แกนกลาง  สาระการเ รียนรู้ เศรษฐศาสตร์”หรือ ศึกษาที่
http://www.curriculum51.net  
 4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นที่ 1.1 – 1.3 
      ประเด็นที่ 1.1 ท่านอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจ
ได้อย่างไร 
        ประเด็นท่ี 1.2 สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มีตัวชี้วัดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐศาสตร์
พอเพียงในระดับชั้นใดบ้าง 
       ประเด็นที่ 1.3 ท่านระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์ ใน
ระดับชั้นท่ีท่านสอน   
 
สื่อประกอบการอบรม 
 1. บทเรียน e – Training 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 
การวัดและประเมินผล 
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 วิธกีารวัดผล 
 การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web board)  
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการอบรมจะมีผลผ่านการอบรม เมือ่ผู้รับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 1 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 เศรษฐศาสตร์ เป็นปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตโดยคํานึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าและมีคุณธรรม แสดงถึงความแตกต่างและวิธีการนําทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกในฐานะ
ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับอย่างคุ้มค่า  
 

 



UTQ-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

17 | ห น า  

 

ตอนท่ี 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เร่ืองท่ี 2.1 บัญญตั ิ10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

 
 

บัญญัติ 10 ประการหรือกฎ 10 ข้อ เป็นหลักคิดของนกัเศรษฐศาสตร์  
กฎข้อที่ 1 มนุษย์เผชิญกับสภาวะ “ได้” แลกกับ “เสีย” (TRADE-OFF) เสมอ  
คํากล่าวน้ีมีความหมายเดียวกับวลีที่คนพูดบ่อยๆ คือ “โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี” น่ันเอง สัจธรรมนี้

เกิดข้ึนเพราะ “ความจํากัด” ทําให้ต้อง “เลือก” และเม่ือใดท่ีเลือก ก็จะเผชิญการ “ได้” และกับการ 
“เสีย” เสมอ 
 กฎข้อที่ 2 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการทํากิจกรรมหนึ่งคือ สิ่งท่ีเรายอมเสียสละไป  

เมื่อมนุษย์เผชิญกับสภาวะ TRADE-OFF จึงต้องเกิดค่าเสียโอกาส (opportunity cost) เสมอ ซึ่ง
จะอยู่ในทุกอณูของสิ่งที่เรากระทําทุกวัน 
 เมื่อจบมัธยมศึกษาแล้วเรียนมหาวิทยาลัยปิดต่ออีก 4 ปี ต้นทุนที่เสียไปในการเรียนมหาวิทยาลัย
มิได้มีเพียงค่าเล่าเรียนเท่าน้ัน ยังมีค่าเสียโอกาสแฝงอยู่ด้วย เพราะเวลา 4 ปีน้ีหากเอาไปทํางานก็จะได้เงิน
จํานวนหน่ึง ดังน้ัน หากจะตัดสินใจให้ถูกต้อง จะต้องเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากการเรียน
มหาวิทยาลัยกับต้นทุนรวมที่แท้จริงทั้งหมด ซึ่งต้องรวมค่าเสียโอกาสด้วย 
 กฎข้อที่ 3 คนมีเหตุมีผล คิดโดยคํานึงถึงหน่วยที่เพิ่มขึ้น 
 การคิดในลักษณะหน่วยเพ่ิมข้ึนทําให้ผู้คิดสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสร้าง
เข่ือนจะเหมาะสมหรือไม่ต้องประเมินว่า หากสร้างแล้วจะได้ผลประโยชน์อะไรและจะเสียอะไร เมื่อ
เปรียบเทียบกันโดยอยู่บนพ้ืนฐานของเขื่อนที่เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย ก็จะทําให้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนข้ึน 
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กฎข้อที่ 4 มนุษย์มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแรงจูงใจเสมอ 
 มนุษย์แห่กันไปขุดทอง ยอมทนทุกข์ทรมานกันก็เพ่ืออยากได้ทอง และที่ยอมทําทุกอย่างโดยไม่
คํานึงถึงศีลธรรมจรรยาและศักดิ์ศรีก็เพราะเกิดแรงจูงใจที่อยากจะได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีเงิน
น่ันเอง 
 การท่ีคนขับรถเสี่ยงมากข้ึนเมื่อรถมีประกันคุ้มครองเต็มท่ี ก็เน่ืองจากมนุษย์มีปฏิกิริยาสนองตอบ
แรงจูงใจ เพราะเราไม่ต้องรับภาระจ่ายเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีกฎหมายบังคับให้ผู้ขับข่ีคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกแล้ว ผู้
ขับขี่มักจะประมาทมากขึ้นกว่าเดิม เพราะตระหนักดีว่าถึงจะเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ร้ายแรงอีกต่อไป การ
สนองตอบแรงจูงใจเช่นน้ีมิได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดข้ึนทั่วโลก 
 กฎข้อที่ 5 การค้าสามารถทําให้ทุกคน “ดีขึ้น” 
 การค้าทําให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสได้รับบริโภคสินค้าที่ตนผลิตขึ้นเองไม่ได้ หรือสามารถบริโภคได้ใน
ราคาที่ถูกกว่าท่ีจะหาซื้อจากในประเทศ นอกจากน้ีการค้ายังทําให้เกิดการแข่งขันกันผลิตให้มีคุณภาพดี
ข้ึนและมีต้นทุนต่ําลง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชานได้ดีกว่าเดิม 
 กฎข้อที่ 6 ระบบตลาดโดยปกติจะเป็นผู้จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ระบบตลาดช่วยทําให้ระบบเศรษฐกิจทํางานได้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยบุคคลต่างๆ 
ผู้บริโภคก็ได้รับความพอใจจากการบริโภคและผู้ผลิตก็ได้รับความพอใจจากกําไร แรงจูงใจนี้ทําให้เกิดการ
แข่งขัน ภายใต้ระบบตลาดจนทําให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
 กฎข้อที่ 7 ภาครัฐบางครั้งสามารถทําให้ผลพวงที่เกิดจากตลาดดีขึ้น 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปรียบเทียบแรงงานเด็กและสตรี การผูกขาดสินค้าโดยธรรมชาติหรือโดย
กฎหมายที่เกิดข้ึนอยู่บ่อยๆ ล้วนเป็นผลพวงท่ีไม่พึงปรารถนาจากระบบตลาด ดังน้ัน ภาครัฐจึงมีหน้าที่
ต้องเข้าไปแก้ไข นอกจากน้ี สินค้าบางชนิดที่มีลักษณะพิเศษ ขาดสิทธิความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน จะ
ไม่มีการผลิตและเสนอขายโดยตลาด เช่น บริการป้องกันประเทศ บริการตํารวจ บริการดับเพลิง ฯลฯ 
ดังน้ัน รัฐตอ้งเข้าไปเก่ียวพันเพ่ือให้เกิดการผลิตข้ึน 
 อย่างไรก็ดี ในบางกรณีรัฐก็ไม่สามารถช่วยทําให้ผลพวงจากตลาดดีข้ึนได้ เพราะรัฐมิได้ทํางาน
ตามเหตุผลเศรษฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว หากมีประเด็นการเมืองเข้ามาเก่ียวพันด้วย เช่น นโยบายอาจ
มุ่งให้ประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม โดยมองข้ามประเด็นผลเสียที่มาจากตลาดก็อาจเป็นได้ 
 กฎข้อที่ 8 มาตรฐานการครองชีพของประเทศใดขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศนั้นใน
การผลิตสินค้าและบริการ 
 การผลิต คือ กิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะด้วยการผลิตเท่าน้ันจึงจะบําบัด
ความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของสังคมได้ ย่ิงผลิตได้มากเท่าใด ก็คือย่ิงสามารถบําบัดความต้องการของ
ประชาชนได้ดีเพียงน้ัน 
 กฎข้อที่ 9 ราคาสูงขึ้นเม่ือรัฐบาลพิมพ์เงินออกมามากเกินไป 
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 การพิมพ์ธนบัตรเพ่ิมข้ึนมากในเวลาอันสั้นโดยรัฐบาลเพ่ือนํามาใช้จ่ายทําให้เกิดอํานาจซื้อพุ่ง
สูงขึ้นทันที อย่างไรก็ดี ปริมาณสินค้าและบริการไม่สามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึนในระยะเวลาอันสั้นในขนาด
เดียวกันได้ ทั้งน้ีเพราะการผลิตต้องใช้เวลา 
 กฎข้อท่ี 10 สังคมเผชิญ “ได้อย่าง-เสียอย่าง” (TRADE-OFF) ในระยะสั้นระหว่างเงินเฟ้อ
และการว่างงาน 
 งานวิจัยได้พบว่าเงินเฟ้อและการว่างงานมีความสัมพันธ์แบบผกผัน ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตร์เรียก
ความสัมพันธ์น้ีว่า PHILLIPS CURVE กล่าวคือ ถ้าหากประสงค์ให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินเฟ้อต่ําก็จะประสบ
กับภาวะว่างงานสูง และกลับกัน หากต้องการภาวะงานต่ําก็จะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูง 
 เหตุผลก็คือ การท่ีจะควบคุมเงินเฟ้อให้ต่ําอยู่มือได้น้ัน ต้องควบคุมการใช้จ่ายของรัฐและเอกชน
ให้อยู่ในระดับต่ํา แต่ในขณะเดียวกันการกระทําเช่นน้ีพลอยทําให้การว่างงานสูงไปด้วย เพราะอํานาจซื้อ
ของประชาชนจะลดต่ําลง จนทําให้มีการจ้างงานน้อยลง 
 ในทางตรงกันข้าม หากต้องการภาวะจ้างงานสูง (มีการว่างงานต่ํา) ภาครัฐก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ
เต็มที่ ผ่อนปรนให้มีการใช้จ่ายสูงในภาครัฐและเอกชน ลดอัตราดอกเบี้ย เกิดการลงทุน จ้างแรงงาน แต่ก็
ทําให้อํานาจซื้อของประชาชนสูงขึ้นด้วย เมื่อผลผลิตขยายตัวไม่ทันในระยะสั้น เงินเฟ้อจึงอยู่ในอัตราสูง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่2 
 
 
 
 

สรุป  

 จากบัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจเป็นการแลกระหว่าง
เป้าหมายอย่างหน่ึงกับเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการ เมื่อต้องมีการตัดสินใจ คนเราจะเผชิญกับการได้
อย่างเสียอย่างระหว่างทางเลือกหลายๆทาง ในส่วนของต้นทุนค่าเสียโอกาส คือสิ่งที่คุณยอมสละท้ิงไป
เพ่ือให้ได้บางส่ิงมา ต้นทุนของการกระทําใดๆสามารถวัดได้จากโอกาสที่เสียไปจากการเลือกทําสิ่งน้ัน คนเรา
มักตัดสินใจโดยเปรียบเทียบว่าต้นทุนที่เพ่ิมมาน้ันคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมมาหรือไม่ คนที่มีเหตุมีผลมัก
ตัดสินใจการการเปรียบเทียบต้นทุนส่วนที่เพ่ิมข้ึนกับประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนไม่
ว่าจะเป็นส่วนของต้นทุนหรือผลประโยชน์ จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนตอบสนองแตกต่างกันไป ซึ่งคนจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อได้รับสิ่งจูงใจ การตัดสินใจเลือกสิ่งใดส่ิงหน่ึงแทนที่จะเลือกอีกอย่างหน่ึงน้ันเป็น
เพราะผลประโยชน์ส่วนท่ีเพ่ิมมาของส่ิงน้ันมีมากกว่าต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน ทุกฝ่ายสามารถได้รับประโยชน์จาก
การค้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความสามารถในการค้าขายแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้คน
สามารถทําแต่ในสิ่งที่ตัวเองเช่ียวชาญหรือทําได้ดีที่สุดได้ ตลาดถือเป็นช่องทางที่ดีในการทําการค้าขาย
ระหว่างกัน “เศรษฐกิจแบบตลาด” คือ เศรษฐกิจที่มิได้มีการตัดสินใจจากผู้กําหนดนโยบายส่วนกลาง แต่
การตัดสินใจเป็นของหน่วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและองค์กร เมื่อต่างก็ปฏิสัมพันธ์กันในตลาดเพ่ือซื้อขาย
สินค้าและบริการ เมื่อตลาดล้มเหลว รัฐบาลสามารถแทรกแซงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมีความ
เสมอภาค ภาวะตลาดล้มเหลวอาจเกิดได้จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 1.ผลกระทบภายนอก 2.อํานาจผูกขาด โดย
ภาวะล้มเหลว เกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่สามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพได้ มาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชากรอาจวัดได้หลายทาง ความแตกต่างของมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละ
ประเทศน้ัน ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศน้ันๆ ทั้งน้ีปริมาณ
เงินที่เพ่ิมข้ึนเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ภาวะเงินเฟ้อ และสังคมจะเผชิญกับการได้อย่างเสียอย่างในระยะสั้น
ระหว่างภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เร่ืองท่ี 2.2 ค่าเสียโอกาส 
  
 มีผู้กล่าวว่า “เศรษฐศาสตร์” เป็นเพชรนํ้าหน่ึงของสังคมศาสตร์ เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชา
สังคมศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทางมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และหาทางจําแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการเหล่าน้ันไปยังบุคคลในสังคมให้ได้รับความพอใจสูงสุดหรือ
อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด 
 เศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) กับ
เศรษฐศาสตร์     มหภาค (macroeconomics)  
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อย ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการ
กําหนดราคาสินค้าในตลาดแบบต่างๆ ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ การวิเคราะห์ตัวกําหนดราคาของ
ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นต้น 
 เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจของส่วนรวมทั้งระบบ ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์เก่ียวกับตัวกําหนดรายได้และการจ้างงาน ซึ่งศึกษาเก่ียวกับรายได้, และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ, 
ระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไป, ระดับการจ้างงานโดยทั่วไป, ปริมาณเงินตรา, ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริโภค การออม และการลงทุนท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด, การใช้จ่ายของรัฐบาล และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 
 แม้ว่าจะมีการแบ่งขอบเขตออกเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค แต่ทั้ง 2 ส่วนก็ยังมีความ
เก่ียวพันอยู่และมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์จึงควรศึกษาท้ัง 2 ส่วน เพ่ือความ
สมบูรณ์และช่วยให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ดีข้ึน 
 การแยกสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคเพ่ิงปรากฏชัดเจนในยุคของจอห์น เมย์
นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) หลังจากที่เขาได้เผยแพร่ผลงานในหนังสือชื่อ “ทฤษฎีทั่วไปว่า
ด้วยการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยและเงินตรา” ในพ.ศ.2479 
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ค่าเสียโอกาส 
 ค่าเสียโอกาส (opportunity cost) หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดท่ีต้องสละไปเนื่องจาก
ทรัพยากรมีจํานวนจํากัดทําให้ต้องเลือกและเม่ือมีการเลือกสิ่งหน่ึง ก็ต้องสละอีกสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งไป 
เช่นเมื่อตัดสินใจใช้ทรัพยากรจํานวนหนึ่งในการผลิตอาหารทั้งหมด ก็ไม่สามารถใชัทรัพยากรจํานวนน้ัน 
เพ่ือการผลิตสินค้าชนิดอื่นได้อีก ซึ่งเป็นสภาวะ ได้แลกกับเสีย (Trade – off) คือเมื่อใดที่เลือกก็ต้องเกิด
ค่าเสียโอกาสเสมอ จากการคํานวณต้นทุนรวมตามวิธีการท่ัวไปไม่อาจที่จะรวมรายจ่ายของต้นทุนได้
ครบถ้วน วิธีลัดในการหาต้นทุนวิธีหน่ึงก็คือวัดจากสินค้าและบริการอื่นที่ต้องสละไป 
 แนวคิดเก่ียวกับ “ค่าเสียโอกาส” มีประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่มี 
“ต้นทุน” ดังน้ันในการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจ ควรคิดผลกําไรเชิงเศรษฐกิจ (economic  
profit)  ประกอบในการตัดสินใจมากว่ากําไรทางบัญชี (accounting profit)  เพราะแสดงว่า
ผู้ประกอบการได้ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเนื่องจากรวมต้นทุนชัดแจ้งหรือต้นทุนจ่ายจริง (explicit  
cost)  ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายเป็นตัวเงิน  เช่น  เงินเดือน  ค่าเช่า  และค่าขนส่ง ฯลฯ  ต้นทุนแฝง
หรือต้นทุนโดยปริยาย (implicit cost) ได้แก่ต้นทุนท่ีไม่ได้จ่ายไปจริง แต่ผู้ผลิตประเมินข้ึนมา (ถือเป็น
ต้นทุนการผลิตส่วนหน่ึง) เช่น ราคาหรือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเฉพาะส่วนที่ผู้ผลิตเป็นเจ้าของโดยตรง 
และผู้ผลิตได้นําปัจจัยการผลิตน้ันมาร่วมใช้ในการผลิตด้วย เน่ืองจากปัจจัยการผลิตทุกชนิดมีต้นทุนค่าเสีย
โอกาส เพราะถ้านําปัจจัยการผลิตไปใช้แล้ว ปัจจัยการผลิตน้ันก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อีก  สรุปว่า
การหาต้นทุนไม่ชัดแจ้งทําได้โดยการประเมินค่าเสียโอกาสดังกล่าว เช่น เกษตรกรในประเทศไทย 
โดยเฉพาะชาวนาควรคิดถึงต้นทุนแฝงต่าง ๆ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วย (ผู้บริโภคก็ไม่ควรกดราคาสินค้า
มากเกินไป) 
 ผลกําไรเชิงเศรษฐกิจ  = รายได้รวม - (ต้นทุนจ่ายจริง + ต้นทุนโดยปริยาย) 
      แต่กําไรทางบัญชี = รายได้รวม – ต้นทุนชัดแจ้ง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 ธรรมชาติของสิ่งท้ังปวงล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาไปตามเหตุปัจจัย และไม่อยู่ในอํานาจบังคับ แต่มนุษย์เรายอมรับความจริงเหล่าน้ีไม่ได้  ใจจึงดิ้น
รนตลอดเวลาเพ่ือแสวงหาความสุข และหลีกหนีความทุกข์ สิ่งทีมีก็อยากให้มีเพ่ิม สิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มี
ตลอดไป สิ่งท่ีเสียไปแล้วก็อยากให้กลับมา การท่ีใจคนเราอยากตลอดเวลา แต่ทรัพยากรมีจํากัด (scarcity) 
ทําให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ข้ึนมาเพ่ือจัดสรรทรัพยากรทีมีจํากัดเพ่ือสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด จาก
การศึกษาพบว่าในทุกคร้ังที่เราเลือกจะมีต้นทุนที่ต้องยอมเสียก็คือ "ค่าเสียโอกาส (opportunity cost)" ซึ่ง
แปลอย่างเป็นทางการคือมูลค่าสูงสุดของทางเลือกท่ีเราได้สละทิ้งไปเมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งของการใช้
ทรัพยากร เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไป 
 แนวคิดเก่ียวกับ “ค่าเสียโอกาส” มีประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดท่ีจะได้มาโดยไม่มี “ต้นทุน” ดังน้ันใน
การผลิตสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจ ควรคิดผลกําไรเชิงเศรษฐกิจ (economic  profit)  ประกอบ
ในการตัดสินใจมากว่ากําไรทางบัญชี (accounting profit)  เพราะแสดงว่าผู้ประกอบการได้ใช้ทรัพยากร
ที่เหมาะสมเน่ืองจากรวมต้นทุนชัดแจ้งหรอืต้นทุนจ่ายจริง (explicit  cost) และต้นทุนแฝงหรือต้นทุนโดย
ปริยาย (implicit cost) สรุปว่าการหาต้นทุนไม่ชัดแจ้งทําได้โดยการประเมินค่าเสียโอกาส 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เร่ืองท่ี 2.3 ค่าของเงิน 
 
 เงิน (money) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามท่ียอมรับกันโดยทั่วไปสําหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน 
สิ่งที่เป็นเงินในอดีตคือ เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า เช่น เกลือ ใบชา ลูกปัด เปลือกหอย ฯลฯ ต่อมาคือ 
เงินโลหะ มีการนําโลหะมีค่า เช่น แร่เงิน แร่ทองคํา มาเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบัน เงิน หมายถึง เหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันที่จ่ายโอนกันด้วยเช็ค เน่ืองจากเงินคือ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับให้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทําให้เงินมีหน้าที่อื่นๆ ที่สําคัญได้แก่ เงินเป็นเคร่ืองวัดมูลค่า เป็นเครื่อง
สะสมค่า และเป็นมาตรฐานในการชําระหน้ี 
 สิ่งใกล้เงิน (Near money) หมายถึง หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพไปเป็นเงินได้ง่าย หรือใช้
แทนเงินได้ค่อนข้างดี ยกเว้นการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะไม่ใช่เงิน สิ่งใกล้เงิน ได้แก่ เงิน
ฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาไถ่ถอนส้ันๆ 
ดังน้ัน สิ่งใกล้เงินไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าในทันที ต้องเปลี่ยนหรือขายเป็นเงินก่อนคือ มีสภาพ
คล่องรองมาจากเงิน 

 
ค่าของเงนิ 
 ค่าของเงิน มี 2 ชนิด คือ ค่าภายในของเงินและค่าภายนอกของเงิน 
 1. ค่าภายในของเงิน (internal value) หมายถึงอํานาจซื้อ (purchasing power) ของเงินแต่
ละหน่วยในการซื้อสินค้าและบริการ ค่าของเงินจะคงที่เมื่ออํานาจซื้อคงที่ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  ๆ  ถ้า
ราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปสูงข้ึนอํานาจซื้อสินค้าและบริการจะลดลง แสดงว่าค่าของเงินลดลง แต่
ในทางตรงข้ามถ้าราคาสินค้าโดยทั่วไปถูกลง  อํานาจซื้อสินค้าและบริการจะเพ่ิมข้ึน   แสดงว่าค่าของเงิน
ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย เช่น ซื้อกระดาษ 1  รีม ด้วยเงิน 95 บาท ต่อมาราคาสูงข้ึนเป็นรีมละ 120 บาท แสดงว่า
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ค่าของเงินบาทลดลง ค่าภายในของเงินจึงต้องวัดจากระดับราคาสินค้าท่ัวไป ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยที่
แสดงอยู่ในรูปของเลขดัชนีราคา (price index number)  และค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงสวนกลับกับ
ราคาสินค้าท่ัวไปหรือดัชนีราคา 
 2. ค่าภายนอกของเงิน (External value) หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหน่ึง เมื่อคิดเป็น
ราคาของเงินตราสกุลอื่น ดังน้ันค่าภายนอกของเงินจึงถูกกําหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (foreign exchange rate) กล่าวคือ ถ้าเงินสกุลบาทแลกเป็นเงินสกุลอื่นได้จํานวนมากขึ้น 
เช่น เงินของไทย 32 บาท แลกเป็นเงินของสหรัฐอเมริกาได้ 1.20 ดอลลาร์ แสดงว่าค่าเงินบาทเพิ่มข้ึน แต่
ถ้าเงินบาทแลกเป็นเงินสกุลอื่นได้จํานวนน้อยลง เช่นเงินของไทย 32 บาท แลกเป็นเงินของสหรัฐอเมริกา
ได้ 0.95 ดอลลาร์แสดงว่าค่าเงินบาทลดลง 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่2 
 
 
 
 
 

สรุป  

 การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดต่ําลงได้ ถ้าปริมาณเหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากกระแสรายวันเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณเงินหรืออุปทาน
ของเงินก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินมีสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุสําคัญมาจาก
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลด้านนโยบายการคลัง นโยบายการเงินและการเปล่ียนแปลงดุลการชําระเงิน
ระหว่างประเทศ ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินการทําให้เกินการเพ่ิมค่าเงิน (ค่าเงินแข็ง) และการลด
ค่าเงิน (ค่าเงินอ่อน) 

นโยบายการเงิน (Monetary policy) เป็นนโยบายของธนาคารกลาง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน รักษาระดับปริมาณเงิน
เพ่ือรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพโดยใช้มาตรการทางการเงิน  
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ตอนท่ี 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เร่ืองท่ี 2.4 ปัญหาเงินเฟ้อ 

 
 เงินเฟ้อครึ่งปีแรกของปี 2553 ยังไม่สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจและนโยบาย
การเงิน โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงในเดือนมีนาคม 2553 (ร้อยละ 3.4) และมีแนวโน้มที่จะ
ชะลอลงต่อเน่ืองต่อไปในเดือนเมษายน ขณะที่ภาพรวมทิศทางเงินเฟ้อในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 น่าจะ
ยังคงเป็นระดับที่ไม่สร้างแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยสําคัญนัก 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากแนวโน้มดังกล่าวจึงน่าจะเป็น
ผลให้ทิศทางอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน 
 

 
ภาวะเงินเฟ้อ 
 ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ภาวะท่ีระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปสูงข้ึนอย่างรวดเร็วอย่าง
ต่อเน่ือง ถ้าระดับราคาสูงขึ้นแล้วลดลงโดยไม่สูงข้ึนอีกไม่ถือว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ เป็นภาวการณ์ที่ค่าของ
เงินลดลง   

ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป หมายถึงระดับราคาเฉล่ียของสินค้าและบริการทุกประเภทที่มีความ
จําเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ซึ่งต้องพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index: CPI) เป็นดัชนีที่ใช้วัดระดับราคาโดยเฉลี่ยของ
สินค้าและบริการขายปลีก เพ่ือการบริโภคเทียบกับราคาในปีฐาน (base  year) ซึ่งราคาปีฐานมีค่าเท่ากับ 
100 ดัชนีราคาผู้บริโภคมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าทั่วไปในแต่



UTQ-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

27 | ห น า  

 

ระช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงของดัชนีน้ีจะไปใช้ในการคํานวณค่าอัตราเงินเฟ้อได้ การคํานวณดัชนี
ดังกล่าวมีข้ันตอนการจัดทําดังน้ีคือ การคัดเลือกครัวเรือนที่จะสํารวจ มีการคัดเลือกรายการสินค้าและ
กําหนดนํ้าหนักในการใช้จ่ายของครัวเรือนในสินค้าแต่ละประเภท กําหนดประเภทของสินค้าที่จะนํามาใช้
ในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค   ประเทศไทยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่จัดทําดัชนีราคา
ผู้บริโภค  
 ระดับของภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้ออาจแบ่งได้ 3 ระดับคือ  
 1. เงินเฟ้ออย่างอ่อน (Mild or creeping inflation) เป็นภาวะท่ีระดับสินค้า โดยทั่วไปค่อย 
ๆ สูงข้ึนประมาณร้อยละ 1-5 ต่อปี ถ้าระดับราคาทั่วไปสูงข้ึนไม่เกินร้อยละ 2-3 ต่อปี ภาวะเงินเฟ้อใน
ระดับน้ียังถือว่าเป็นภาวะปกติไม่เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่อาจจะเป็นผลดีเพราะจะจูงใจให้
ผู้ผลิตลงทุนขยายการผลิตมากข้ึน เช่น จ้างแรงงานมากข้ึน มีการขยายการ ลงทุนมากข้ึน ฯลฯ จะทําให้
ประชาชนมีงานทําและมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
 2. เงินเฟ้อปานกลาง (Moderate inflation) เป็นภาวะท่ีระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นร้อย
ละ 5-20 ต่อปี   
 3. เงินเฟ้ออย่างรุนแรง (Hyper inflation) เป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อระดับราคา
สินค้าโดยทั่วไปสูงข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองทําให้อํานาจซื้อของเงินตกลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 
ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงน้ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างสงคราม ภายหลังการสงคราม วิกฤตการณ์ทางการเมือง 
หรือมีสามารถเหตุมาจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศ หรือปัญหาการคลัง เช่น การพิมพ์ธนบัตร
เพ่ิม ฯลฯ อัตราเงินเฟ้ออาจเป็นตัวเลขตั้งแต่ 3 หลักขึ้นไป การที่ค่าของเงินลดลงอย่างรวดเร็วทําให้
เศรษฐกิจตกต่ํา และชะงัก เช่น ใน พ.ศ. 2513 - 2523 ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินาและสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล  เกิดปัญหาเงินเฟ้อจากร้อยละ  50 จนถึงร้อยละ 70 ในพ.ศ. 2466 ในช่วงเดือน
มิถุนายนประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันระดับของราคาสินค้าบริโภค  สูงขึ้นถึงร้อยละ 2,500 
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐโปแลนด์มีปัญหาอัตรา
เงินเฟ้อประมาณร้อยละ 1,000 และระหว่าง พ.ศ. 2484 – 2488 เป็นช่วงท่ีทหารญี่ปุ่นเข้ามาครอบครอง
ประเทศไทย ดัชนีราคาสินค้าสูงข้ึนจากร้อยละ 100 เป็น 1,200 หรือเงิน 1 บาท มีค่าหรือมีอํานาจซื้อ
เหลือเพียงไม่ถึง 8 สตางค์ 
 
 สาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ สรุปได้ 3 ประการคือ 
 1. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ (Demand  pull  inflation)  เป็นภาวะเงิน
เฟ้อท่ีเกิดจากมีสาเหตุมาจากความต้องการสินค้าและบริการรวมของประชาชน (อุปสงค์มวลรวม หรือ 
aggregate demand) มากกว่าจํานวนสินค้าและบริการที่ระบบเศรษฐกิจสามารถผลิต อุปทานมวลรวม 
หรือ aggregate supply)  จึงเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (excess  demand) เมื่อความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการของประชากรในประเทศมีมากกว่าความสามารถของประชากรในประเทศที่จะทําการผลิตสินค้า
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และบริการ ทั้งน้ีเพราะมีการจ้างงานเต็มที่แล้ว  ราคาสินค้าและบริการจึงเพ่ิมข้ึนซึ่งมีปัจจัยสําคัญคือ 
ปริมาณเงินที่ออกใช้หมุนเวียนมากเกินไป    
 2. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงผลักดันของต้นทุนการผลิต (Cost push inflation) เงินเฟ้อ
หรือภาวะราคาข้ึนที่มีสาเหตุมาจากด้านอุปทาน คือมีอุปทานมวลรวม (aggregate supply) ลดลง
เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

•  เมื่อระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่ แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขยายตัวในระดับสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ผลิตจะลดการผลิตสินค้าลง 
ถ้าอุปสงค์รวมยังคงเดิมก็จะทําให้ราคาสินค้าสูงข้ึนและเกิดภาวะเงินเฟ้อได้  

•  ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน มักเกิดจากวิกฤตการณ์นํ้ามันเพราะนํ้ามันเป็นปัจจัยการผลิตที่
สําคัญมีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง หรือค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นเพราะแรงงานเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มข้ึน แต่สินค้า
ท่ีเป็นผลผลิตของแรงงานไม่ได้เพ่ิมข้ึน หรือความสามารถในการผลิตสินค้าของหนึ่งหน่วยวัตถุดิบไม่ได้
เพ่ิมข้ึนเพราะมีการจ้างงานเต็มที่แล้ว   

•  ผู้ผลิตสินค้าท่ีมีการผูกขาด คือตั้งราคาสินค้าให้สูงข้ึนเพราะต้องการกําไรเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
เป็นสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ราคาสินค้าสูงข้ึนจึงเกิดภาวะเงินเฟ้อ 
 3. ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  (structural 
inflation)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและแบบแผนการบริโภค เน่ืองจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นได้ถ้าเกิดอุปสงค์รวมเพ่ิมขึ้นในขณะที่ต้นทุน
การผลิตก็เพ่ิมข้ึน ย่อมจะทําให้ระดับราคาสินค้าและบริการสูงข้ึนอย่างมาก เป็นเงินเฟ้อแบบผสม 
(mixed inflation) ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ  แนวโน้มและอัตราเงินเฟ้อจะเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือ ราคาสินค้าที่สูงข้ึนจะส่งผลโดยตรงให้อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน อัตราเงิน
เฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเร่ือยๆ จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการระยะสั้นในสินค้าต่างๆ เพราะผู้บริโภคจะไม่รอ
ซื้อสินค้าที่จะแพงขึ้นในอนาคตแต่จะเร่งซื้อกักตุนสินค้าในทันที โดยเฉพาะใจช่วงสินค้าขาดแคลน ซึ่งจะ
ทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงข้ึนต่อไปเร่ือยๆ 
   

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

หน่วยการเรียนรู้เฉพาะสาระ 
1. วางแผนการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
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มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

 

 
ความคิด 
รวบยอด 

 
สาระ 

การเรียนรู้ 

นําไปสู ่  
ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

 
แนวการจดั 
กจิกรรม 
การเรียนรู้ 

สมรรถนะ 
สําคัญของ 
ผู้เรียน 

คุณลกัษณะ 
อันพึง 

ประสงค ์
1. ระบุปัจจัยที่
มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เลือกซ้ือสินค้า
และบริการ 
2 .  บอก สิท ธิ
พื้ น ฐ า น แ ล ะ
รั ก ษ า
ผลประโยชน์
ของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 

การตั ด สิน ใจ
เลือกซ้ือสินค้า
และบริการควร
คํ า นึ ง ถึ ง สิทธิ
ประโยชน์ของ
ต น ใ น ฐ า น ะ
ผู้บริโภค 

1.  สินค้าและ
บริการที่มีอยู่
หลากหลายใน 
ตลาดที่มีความ
แตกต่ า งด้ าน
ร า ค า แ ล ะ
คุณภาพ 
2. ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกซ้ือ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ที่ มี
ม า กม า ย  ซ่ึ ง
ขึ้นอยู่ กับผู้ซื้อ
ผู้ขาย และตัว
สิ น ค้ า  เ ช่ น 
ความพึงพอใจ
ของผู้ซ้ือราคา
สิ น ค้ า ก า ร
โ ฆ ษ ณ า
คุณภาพขอ ง
สินค้า 
3. สิทธิพื้นฐาน
ของผู้บริโภค 
4.  สินค้าและ
บ ริ ก า ร ที่ มี
เ ค รื่ อ ง หม าย
รับรองคุณภาพ 
5 .  ห ลั ก ก า ร
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เลือกผู้บริโภค 

ความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด
ทักษะการคิด 
ก า ร สํ า ร ว จ
ค้นหา 

- มีวินัย 
- อ ยู่ อ ย่ า ง
พอเพียง  

เขียนรายงาน
เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เลือกซ้ือสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร 
สิ ท ธิ พ้ื น ฐ า น
ของผู้บริโภค 

1. สํารวจความ 
คิดเห็นในการ
เลือกซ้ือสินค้า
และบริการใน
ชุมชน 
2. ส รุ ป ข้ อ
ค้นพบในเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ก า ร เ ลื อก ซ้ื อ
สิ น ค้ า แ ล ะ 
บริการ 
3 . ร่ ว ม กั น
อภิปรายสิทธิ
ประโยชน์ของ
ผู้บริโภคในการ
เลือกซ้ือสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร
แนวทางการนํา
ข้อค้นพบไปใช้ 
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2. จัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
 1) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ผู้บริโภคที่รอบรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 6 ชั่วโมง 
 2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
   2. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 3) ความคิดรวบยอด 
  การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการควรคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของตนในฐานะ
ผู้บริโภค 
 4) สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ 
   4.1) สินค้าและบริการที่อยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและ
คุณภาพ 
   4.2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ซื้อ 
ผู้ขาย และตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา 
   4.3) สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   4.4) สินค้าและบริการที่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
   4.5) หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 
 5) สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
  ทักษะการคิด 
   - การสํารวจค้นหา 
 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  6.1) มีวินัย 
  6.2) อยู่อย่างพอเพียง 
 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  เขียนรายงานเก่ียวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
 8) การวัดและการประเมิน 
  8.1) การประเมินระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ 
   - การสํารวจความคิดเห็น 
   - การอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
  8.2) การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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   - ชิ้นงาน (เกณฑ์การประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้) 
   - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9) กิจกรรมการเรียนรู้ 
  9.1) สํารวจความคิดเห็นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในชุมชน 
  9.2) สรุปข้อค้นพบในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
  9.3) ร่วมกัน อภิปรายสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
  9.4) เขียนรายงานและนําเสนอ แนวทางการนําข้อค้นพบไปใช้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  การเขียนรายงานเก่ียวกับสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าและ
บริการ 

อธิบายปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผูโ้ภคได้
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
ทั้งหมด 

อธิบายปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า และบรกิาร
ของผู้บริโภคได้
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ ่

อธิบายปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผู้บรโิภคได้
ถูกตอ้งเป็น
บางส่วน 

อธิบายปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผู้บรโิภคได้
เป็นส่วนน้อย 

หลกัการเลือกซ้ือ
สินค้าและบรกิาร 

บอกหลักและ
วิธีการเลือกซือ้
สินค้าและบริการ
ได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

บอกหลักและ
วิธีการเลือกซือ้
สินค้าและบริการ
ได้ถูกตอ้งแต่มี
บกพร่องเล็กน้อย 

บอกหลักและ
วิธีการเลือกซือ้
สินค้าและบริการ
ได้ แตม่ีบกพร่อง
เป็นบางส่วน 

บอกหลักและ
วิธีการเลือกซือ้
สินค้าและบริการ
ได้ แตม่ีบกพรอ่ง
เป็นส่วนใหญ ่

การตัดสนิใจเลือก
ซ้ือสินค้าและ
บริการ 

เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลอืกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
ถูกตอ้งครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลอืกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
ถูกตอ้งแต่
บกพร่องเล็กน้อย 

เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลอืกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองไดแ้ละ
บกพร่องเป็น
บางส่วน 

เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลอืกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
บกพร่องเป็นส่วน
ใหญ ่

การพูดนําเสนอ
เกี่ยวกับสิทธิ

บอกสิทธิพ้ืนฐาน
ของตนเองในฐานะ

บอกสิทธิพ้ืนฐาน
ของตนเองในฐานะ

บอกสิทธิพ้ืนฐาน
ของตนเองในฐานะ

บอกสิทธิพ้ืนฐาน
ของตนเองในฐานะ
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พ้ืนฐานในฐานะ
ผู้บรโิภค 

ผู้บริโภคได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ชดัเจน 

ผู้บริโภคได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ชัดเจน
ครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ ่

ผู้บริโภคได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ชัดเจน
ครบถ้วนเป็น
บางส่วน 

ผู้บริโภคได้ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ชัดเจน
ไม่ครบถ้วน 

 
เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
 คะแนน 14 – 16 หมายถึง ดมีาก 
 คะแนน 11 – 13 หมายถึง ด ี
 คะแนน  8 – 10 หมายถึง พอใช ้
 คะแนน  4 – 7 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับ พอใช้ 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมการรู้จักพอ 

 
ผู้ใชก้ิจกรรม  ครูระดับประถมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คุณธรรมที่จะพัฒนา การรู้จักพอ 
ช่ือกิจกรรม  การรู้จักพอยอ่มเกิดสขุ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง “การรู้จักพอ” (K) 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง การรู้จักพอ (A)  
 3. นักเรียนเกิดความรู้สึกชื่นชมศรัทธาในน้ําพระทัยและพระอัจฉริยภาพของในหลวง และน้อม
นําแนวพระราชดํารัชมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (A)  
 4. นักเ รียนนําแนวคิดและแนวทางในการนําความรู้ ความเข้าใจที่ ได้รับปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน (A, P) 
 
ระยะเวลา 
 เวลาที่ใชใ้นกิจกรรมทั้งหมด 2 ชั่วโมง (120 นาที) 
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กระบวนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูนําของเล่นหลายๆ ชนิดพร้อมติดมูลค่าสินค้า (ราคา) แต่ละชนิด มีราคามากน้อยแตกต่าง
กันไป ครูให้นักเรียนดูและซักถามนักเรียนโดยใช้คําถาม เช่น 
  - นักเรียนชอบเล่นของเล่นเหล่าน้ีไหม 
  - ใครอยากได้ของเล่นเหล่าน้ีบ้าง / อยากได้อะไร 
 ครูบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนอยากได้ครูจะขาย (สมมุติขายแต่ไม่ได้ขายจริง) ถ้านักเรียนต้องการ
ซื้อ แต่ไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอ นักเรียนก็จะต้องทํางานเพ่ือให้ได้เงินมาซื้อของเล่น 
 2. ครูนําเสนอกิจกรรมการเล่นเกมตอบคําถาม สมมุติว่าเป็นการทํางานที่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 
ซึ่งแต่ละข้อจะมีค่าเป็นจํานวนไม่เท่ากัน ถ้าคําถามยากก็จะมีค่ามาก ถ้าคําถามง่าย จะมีค่าน้อย (มีจํานวน
เงินติดไว้กับคําถาม) ให้นักเรียนเลือกตอบข้อใดก็ได้ จะตอบจํานวนก่ีข้อก็ได้เท่าท่ีนักเรียนสามารถจะตอบ
ได้ ถ้าข้อใดตอบไม่ได้จะไม่ทําก็ได้ ถ้านักเรียนตอบคําถาม ได้ถูกต้องในข้อใด ก็จะได้เงิน (ธนบัตรปลอม) 
ตามจํานวนที่ตั้งไว้ในคําถาม (ใบงาน) 
 3. ครูแจกใบงานให้นักเรียนเลือกตอบคําถาม เสร็จแล้วครูตรวจคําตอบ ใครตอบข้อใดถูกต้องก็
จะได้เงิน (ธนบัตรปลอม) ตามจํานวนที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ 
 4. นักเรียนนําเงินที่ได้มารวมกันหรือไปสะสมกับเงินเดิมท่ีเคยสมมุติว่ามีอยู่ก่อนตอบคําถาม 
จากน้ันประเมินเงินในกระเป๋าของตัวเองกับมูลค่าของเล่นที่ตนต้องการ สามารถซื้อของเล่นที่ต้องการได้
หรือยัง 
 5. ครูนําอภิปราย โดยถามคําถาม ดังน้ี 
  - ขณะนี้นักเรียนมีเงินเท่าไร อยากซื้ออะไรและซื้อได้ไหม 
      - นักเรียนที่มีเงินไม่พอซื้อ นักเรียนจะทําอย่างไร 
   1. ใครทํางาน (ตอบคําถาม) เพ่ิม เพราะอะไร 
   2. ใครกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยหักดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 25 เพราะอะไร 
   3. ใครไม่ซื้ออะไรเลย เพราะอะไร 
   4. ใครซื้ออย่างอื่นแทน เพราะอะไร 
 6. ครูให้นักเรียนสรุปข้อเรียนรู้ที่ได้จากเกม โดยใช้คําถาม 
      - เกมน้ีสอนให้เรารู้จักอะไรบ้าง 
      - นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรจากเกมนี้ 
 7. ครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปว่า กิจกรรมที่นักเรียนได้ทําไปนั้นสอนให้รู้จักประมาณตนในด้าน
การใช้จ่ายและยังมีด้านอื่นๆ อีกหลายด้านที่เราต้องรู้จักประมาณตนหรือปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอดี เช่น 
ด้านการกิน การเล่น การทํางาน การออกกําลังกาย ฯลฯ 
 8. ครูสรุปแนวคิดที่สําคัญที่ได้จากการเล่นเกมกับเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. นักเรียนทําแบบสํารวจตนเองด้านการรู้จักพอ นําผลมาอภิปรายร่วมกันและสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติตนด้านการรู้จักพอ 
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สื่อ/อุปกรณ์ 
 1. ของเล่นที่นักเรียนชอบ 
 2. ธนบัตรปลอม 
 3. ใบงานเร่ือง การรู้จักพอ 
 4. ใบความรู้เรื่อง การรู้จักพอ 
 5. แบบสํารวจตนเอง 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัด 
      1. การตอบคําถาม 
      2. การสํารวจตนเองด้านการรู้จักพอ 
 เคร่ืองมือวัด 
      1. คําถาม 
      2. แบบสํารวจตนเองด้านการรู้จักพอ 

 
ใบงาน เรื่อง การรู้จักพอ 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทความจากใบความรู้ แลว้เลือกตอบคําถามข้อใดก็ได้ จนกว่าจะได้เงิน
ตามต้องการ (เวลา 20 นาที) ถ้านักเรียนตอบข้อใดถูกต้อง จะได้คะแนนเป็นเงิน (ธนบัตรปลอม) ตามที่
กําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานชิ้นที ่1 (ราคา 20 บาท) 
- การรู้จักพอ คืออะไร? 
..................................................................
..................................................................

งานชิ้นที ่2 (ราคา 30 บาท) 
- บุคคลที่รู้จักพอ จะปฏิบัตตินอย่างไร? 
.................................................................
.................................................................

งานชิ้นที ่3 (ราคา 30 บาท) 
- ถ้าเราไม่รู้จักประมาณตนจะเกิดผลอย่างไร? 
.........................................................................
.........................................................................
 

งานช้ินท่ี 4 (ราคา 40 บาท) 
- ในหลวงสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร? 
.........................................................................
.........................................................................
 

งานช้ินที ่5 (ราคา 50 บาท) 
- เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างไร? 
.........................................................................
.........................................................................
 

งานช้ินที ่6 (ราคา 60 บาท) 
- นักเรียนคิดว่าถ้าเราน้อมนําพระบรมราโชวาท 
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาปฏิบัติจะ
เกิดผลอย่างไร? 
..............................................................................
..............................................................................
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แบบสํารวจตนเองด้านการรู้จักพอ 
 
คําชี้แจง   ให้นักเรียนคิดและเขียนอธิบายการกระทําของตนเองที่นักเรียนคิดว่าทํามากเกินไป
หรือน้อยเกินไป ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วปรับปรุงตนเอง โดยบันทึกผล การปรับปรุงตนเองเป็นระยะๆ  
การประมาณตนด้านต่างๆ การกระทําท่ีมาก/น้อยเกินไป บันทกึการปรับปรุงตนเอง 

1. ด้านการกิน ...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

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

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

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

...................................................... 
2. ด้านการพักผ่อนและ 
    ออกกําลังกาย 
 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
3. ด้านการเล่น การดูทีวี ..................................................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
4. ด้านการพูดจา การฟัง ...................................................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
5. ด้านการทํางานและการ
เรียน  

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
การประมาณตนด้านต่างๆ การกระทําท่ีมาก/น้อยเกินไป บันทกึการปรับปรุงตนเอง 

6. ด้านอื่นๆ ...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

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

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

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

...................................................... 
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ตัวอย่างกิจกรรมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมการประหยัด 

 
ผู้ใช้กิจกรรม  ครูระดับประถมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
คุณธรรมที่จะพัฒนา การประหยัด 
ช่ือกิจกรรม  คุ้มค่ารู้จักการประหยัด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนบอกความหมายและผลของการประหยัด (K) 
 2. นักเรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติตน ด้านการประหยัด เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน (K, P) 
 3. นักเรียนบอกวิธีนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้ (K) 
 4. นักเรียนประดิษฐ์ของใช้เกี่ยวกับการประหยัดได้ (P) 
 5. นักเรยีนร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (A)  
 
ระยะเวลา 
 เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 2 ชั่วโมง (120 นาที) 
 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วช่วยกันวิเคราะห์วัสดุต่อไปนี้ ว่ามีวีนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ตามใบ
งาน 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและบอกแนวทางในการประหยัดด้านต่างๆ ดังน้ี 
     - การประหยัดทรัพย์ 
     - การประหยัดเวลา 
     - การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
     - ผลที่เกิดจากการประหยัด 
 3. ให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์และสรุปการกระทําที่แสดงถึงการประหยัด และประโยชน์ที่เกิดจาก
การประหยัด เป็นแผนผังความคิด 
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 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน รับวัสดุ อุปกรณ์จากครู ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพื่อน 
กลุ่มละ 1 คน สังเกตพฤติกรรมและให้นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสิน โดยใช้วัสดุให้คุ้มค่าใช้เวลาตามท่ี
กําหนดและห้ามขอวัสดุจากกลุ่มอื่น 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรม โดยใช้คําถาม 
     - กิจกรรมน้ีสอนให้เรารู้อะไรบ้าง 
     - นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรจากกิจกรรมน้ี 
 6. ครูเชื่อมโยงแนวคิดสําคัญจากกิจกรรมการประดิษฐ์กระปุกออมสิน กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ 
 7. นักเรียนทําการสํารวจตนเอง เร่ืองการใช้เงินและสิ่งของเครื่องใช้ 
 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการประหยัด 
 2. ใบงานเร่ือง การประหยัด 
 3. เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน (ขวดนํ้า จานโฟม หลอด ขวดนม ฯลฯ) 
 4. กาว 
 5. กรรไกร 
 6. คัตเตอร์ 
 
 
การวัดประเมินผล 
 วิธีวัด 
      1. การสอบถาม 
      2. การสํารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเคร่ืองใช้ 
      3. การตรวจผลงาน 
      4. การสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
 เคร่ืองมือวัด 

ประหยัด ประหยัดเวลา 

ประหยัด

การประหยัด ผลด ี

วิธีการ
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       1. คําถาม 
      2. แบบสํารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเครื่องใช้ 
      3. แบบตรวจผลงาน 
      4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

ใบงาน เรื่อง การประหยัด 
คําชี้แจง   ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน 2 คน และบอกวิธีการนําวัสดุเหล่าน้ีกลับมาใช้อีก 
 

วสัดุ นํากลบัมาใช้อีก 
1. ขวดนํ้าที่เป็นพลาสติก ตัดปากขวดใช้เป็นกรวยกรอกน้ํา ช่วงท้ายขวดทําเป็นถ้วย 

ใส่นํ้าดื่ม 
 
2. ขวดโอวัลติน ขวดไมโล 

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

 
3. เศษกระดาษท่ีเหลือจากการใช้สมุด 
    ไม่หมดเล่ม 

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

 
4. กระดาษปฏิทินท่ีเลยวันไปแล้ว 

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

 
5. ถ้วยไอศกรีมที่เป็นพลาสติก 

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

 
6. กระป๋องนํ้าอัดลม 

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

 
7. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูผืนเก่าๆ 

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

 
8. ถุงพลาสติกท่ีใส่อาหารเป็นถุงหิ้ว 

 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
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แบบสํารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเคร่ืองใช้ 

คําชี้แจง   ให้นักเรียนทําเครื่อง    ลงในช่องรายการที่นักเรียนปฏิบัติจริง 
ท่ี รายการ มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
1. มีการวางแผนการใช้เงิน     
2. สํารวจรายการสินค้าหลายๆ อย่างก่อนซื้อทุกครั้ง     
3. นําอาหารจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียน     
4. รู้จักทดแทนการใช้ของแพงด้วยการซื้อของถูกกว่า     
5. ซื้อสินค้าเมื่อลดราคาเท่าน้ัน     
6. นําของดีใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์     
7. ใช้สมุดหนังสืออย่างคุ้มค่า     
8. ใช้เครื่องเขียนอย่างประหยัด     
9. สะสมเงินใส่กระปุกออมสิน     
10. ปิดก๊อกนํ้าทุกครั้งเมื่อใช้แล้ว     
11. รักษาสาธารณะสมบัติ     
12. ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย     
13. ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน     
14. ตรวจทานเงินทอนของแม่ค้าทุกคร้ัง     
15. ใช้เสื้อผ้าอย่างเหมาะสม     

รวม     
 
เกณฑ์การให้คะแนน    เกณฑ์การประเมิน 
มากที่สุด 3 คะแนน  36 – 45 คะแนน   ดีมาก 
มาก  2 คะแนน  21 – 35 คะแนน    ดี 
น้อย  1 คะแนน  0 – 20  คะแนน    ปรับปรุง 
น้อยที่สุด 0 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 

 ดีมาก 

 ดี 

 ปรับปรุง 
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แบบตรวจงาน 
กิจกรรมประดิษฐ์เศษวสัดุเป็นของใช้ (กระปุกออมสนิ) 

 

เลขที่ ช่ือ-สกุล 

1. 
คว

าม
สะ

อา
ด

ขอ
งบ

ริเว
ณ

 

2. 
เส

ร็จ
ทัน

เว
ลา

 

3. 
กา

รใ
ช้ว

ัสด
ุ

อย
่าง

ปร
ะห

ยัด
 

4. 
ปร

ะณี
ต 

สว
ยง

าม
 รวม 

ระดับ 

ดีม
าก

 

ด ี

ปร
ับป

รุง
 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

      ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อละ 5 คะแนน) 
 คะแนน   ระดับคุณภาพ 
 16 – 20 คะแนน       ดีมาก 
 11 – 15  คะแนน         ด ี
 0 – 10 คะแนน     ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

ที่ รายการ 3 2 1 0 

1. มีความกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงาน     

2. มีความมุมานะบากบ่ัน     

3. ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลาที่กําหนด     

4. ช่วยเหลอืเพ่ือนเท่าที่จะช่วยเหลือได ้     

5. ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน     

6. พอใจในผลสําเร็จของงาน     

7. ชื่นชมผลงานของเพื่อน     

8. เก็บข้าวของเครื่องใช้และทําความสะอาด     

รวม     

 
      ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนน   ระดับคุณภาพ 
 18 – 24 คะแนน     ดีมาก 
 12 – 17 คะแนน     ด ี
 0 – 11 คะแนน     ปรับปรุง 
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
แผนการฝกึอบรมตอนที่ 2 

เรื่อง “แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สาระสําคัญ 
 1. ขอบข่าย ความสําคัญ และแนวคิดหลกัของเศรษฐศาสตร ์
 2. แนวคดิหลกั เป้าหมาย และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การนําแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ 
 
กิจกรรมการอบรม 
 รูปแบบกิจกรรม On-line Discussion 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยายประกอบ Power Point เรื่อง “ความหมาย ขอบข่าย 
ความสําคัญ และแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์” 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยายประกอบ Power Point เรื่อง “หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเร่ือง “เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น” จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เร่ือง “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์” โดย Click ที่น่ี และบทเรียนการ์ตูนเรื่อง “สรรพ
สิ่งในโลกล้วน จํากัด” โดย Click ท่ีน่ี  
 4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาในความรู้ที่ 2.1 – 2.4 โดย  Click ที่น่ี 
  ใบความรู้ท่ี 2.1 เรื่อง “บัญญตัิ 10 ประการ ของวิชาเศรษฐศาสตร์” 
  ใบความรู้ท่ี 2.2 เรื่อง “ค่าเสียโอกาส” 
  ใบความรู้ท่ี 2.3 เรื่อง “ค่าของเงิน” 
  ใบความรู้ท่ี 2.4 เรื่อง “ปัญหาเงินเฟ้อ” 
 5. สรุปสาระสําคัญท่ีได้จากการศึกษาด้วยตนเองและศึกษาเพ่ิมเติม แล้วร่วมสนทนาในกระดาน
สนทนา (Web board)  
      ประเด็นที่ 2.1 “ท่านคิดว่า วิชาเศรษฐศาสตร์มีขอบข่าย ความสําคัญ และแนวคิดหลัก
อย่างไร” 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงโดย Click ที่น่ี [โดยใช้คําสําคัญว่า 
“ เ ศรษฐกิ จพอ เ พียง : การ ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจพอ เ พียง  หรื อที่ เ ว็ บ ไซต์ 
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ โดย Link ไปที่เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”] 
 7. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่” โดย Click ที่น่ี [ใช้คําสําคัญว่า “เกษตร
ทฤษฎีใหม่ คํานํา” ที่เว็บไซต์ http://royal.go.th/phuphan/pdf/theorynew.pdf] 
 8. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นท่ี 2.2 – 2.3 
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      ประเด็นท่ี 2.2 ท่านเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า มีความ
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
      ประเด็นที่ 2.3 ท่านสอนนักเรียนเรื่อง ความพอเพียง แต่ในโรงเรียนหรือบริเวณใกล้
โรงเรียนขายนํ้าอัดลมหรือสินค้าที่ไม่จําเป็นสําหรับนักเรียน ท่านจะสอนนักเรียนให้พอเพียงได้อย่างไร 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอยา่งการออกแบบการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ให้ท่าน Click ที่น่ี 
 10. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างการนําแนวคิดของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เร่ือง “กิจกรรมรู้จักพอ” ให้ท่าน Click ที่น่ี และเรื่อง “กิจกรรม
การประหยัด” ให้ท่าน Click ที่น่ี  
 11. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติม ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
(NEW) จากเว็บไซต์ http://www.sufficiencyeconomy.org/old/show/php?Id=886 
 12. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติมที่เว็บไซต์ http://www.aomsin.net โดย Link ไปที่การ
อบรม VS การลงทุน แล้วศึกษาเร่ือง การออม VS การลงทุน, “นิสัยการเงิน” ที่แม่ควรเป็นต้นแบบ, ปลูก
นิสัยการออมตั้งแต่วันน้ี, เก็บเงินให้รวย, ทําไมควรออมและข้อคิดแก้ความยากจน, ทฤษฎีใหม่กับ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 13. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board)  
        ประเด็นที่ 2.4 ท่านนําแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร และได้ผลอย่างไรบ้าง 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 1. บทเรียน e – Training 
 2. บทบรรยาย เร่ือง “ขอบข่าย ความสําคัญ และหลักการของวิชาเศรษฐศาสตร์” 
 3. บทบรรยาย เร่ือง “หลักแนวคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 4. บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) เร่ือง “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียววิชาเศรษฐศาสตร์” 
 5. บทเรียนการ์ตูนเร่ือง “สรรพสิ่งในโลกล้วน .... จํากัด”  
 6. ใบความรู้ที ่2.1 เรือ่ง “บัญญตัิ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์” 
    ใบความรู้ที่ 2.2 เรือ่ง “ค่าเสียโอกาส” 
    ใบความรู้ที่ 2.3 เรือ่ง “ค่าของเงิน” 
    ใบความรู้ที่ 2.4 เรือ่ง “ปัญหาเงินเฟ้อ” 
  http://www.sufficiencyeconomy.org 
    http://www.sufficiencyeconomy.org/old/show.php?Id=886 
    http://www.aomsin.net เรื่อง การออม VS การลงทุน, นิสัยการเงินทีแ่ม่ควรเป็น
ต้นแบบ,  
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      ปลูกนิสัยการออมตั้งแต่วันน้ี, เก็บเงินให้รวย, ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวอย่าง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 4 
    ตัวอย่าง “กิจกรรมการรู้จักพอ” และ “กิจกรรมการประหยัด” 
  
การวัดและประเมินผล 
 วิธกีารวัดผล 
  การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web board)  
 
 เกณฑก์ารประเมินผล 
  ผู้เข้าอบรมจะมีผลผ่านการอบรม เมื่อเข้าร่วมในกระดานสนทนาไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น
จากจํานวนทั้งหมด 4 ประเด็น 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.4 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่2 

 
 
 
 
 
 

สรุป  

 เงินเฟ้อ หรือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงข้ึนเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ือง โดนมีเครื่องมือในการวัด
เงินเฟ้อคือ ดัชนีราคา ดัชนีราคาผู้บริโภค  ดัชนีราคาขายส่ง โดยเงินเฟ้อแต่ละประเภทสามารถแจกแจงได้
เป็น เงินเฟ้ออย่างอ่อน (Mild inflation) ระดับราคาเพ่ิมไม่เกิน 5% เป็นผลดี, เงินเฟ้อระดับปานกลาง 
(Moderate inflation) ระดับราคาเพ่ิมประมาณ 5 - 20% เป็นผลเสีย, เงินเฟ้อรุนแรง (hyper inflation) 
ระดับราคาเพ่ิมเกิน 20% เป็นผลเสียแนวทางการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืดตามหลักเศรษฐศาสตร์
โดยทั่วไปจะใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลัง จากภาวะเงินเฟ้อ จึงทําให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ 
ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจากอุปสงค์มวลรวมมากกว่าอุปทานมวลรวม การแก้ไขต้องลดอํานาจซื้อของประชาชน
โดยใช้นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และมาตรการต่าง ๆ 
 นโยบายการเงินจะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
แล้วปริมาณเงินจึงจะส่งผลกระทบถึงอุปสงค์มวลรวมอีกครั้งหน่ึง ซึ่งความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือปริมาณเงินเพ่ิมจะทําให้การใช้จ่ายรวมหรืออุปสงค์มวลรวมเพ่ิม โดยผ่านตัวการใช้จ่ายของครัวเรือน 
ในทางกลับกัน ถ้าปริมาณเงินลดก็จะส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมลดตาม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการคลัง การ
ดําเนินนโยบายการคลังไม่ว่าจะเป็นการดําเนินมาตรการทางด้านรายจ่ายหรือรายได้จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวมเกือบจะทันที กล่าวคือ ทางด้านรายจ่ายโดยผ่านตัวการใช้จ่ายของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวหน่ึงในอุปสงค์มวลรวม ส่วนรายได้ (ภาษี) ผ่านตัวการใช้จ่ายของภาคเอกชน 
(ครัวเรือน + ธุรกิจ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในอุปสงค์มวลรวมเช่นเดียวกัน 
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ตอนท่ี 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
การสอนคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

การคิด และการสอนคิด เป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูง โดยเน้นใน
เรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้านและการเป็นพลเมืองที่ดี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545- 2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ มุ่ง
พัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยกําหนดว่า สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้
คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทําเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
รู้เท่าทันโลก เพ่ือพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2545- 2559) ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการ
พัฒนา การคิดไว้ในจุดประสงค์ว่า สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ การ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย ที่คน
ไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองเต็มตามศักยภาพ  
นอกจากนั้นหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กําหนด ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจําเป็นในการทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ของบุคคลและเป็นพ้ืนฐานที่
สําคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย  โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การ
กระทําของบุคคลและความเชื่อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน บุคคลจะกระทําหรืองดกระทําสิ่งใดย่อม
ข้ึน อยู่กับความเชื่อที่มีต่อสิ่งน้ันแต่สิ่งที่สําคัญอันดับแรก คือการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุผล จึง
มุ่งตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ อะไรควรปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมาย การ
ตัดสินใจกํากับได้ด้วยตนเองโดยข้ึนอยู่กับเหตุผลที่พิจารณาจากหลักฐาน เน้ือหาสาระ แนวคิด วิธีการและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนมีบทบาทมากที่จะทําให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีจบการศึกษาไปแล้วเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ และมีสติปัญญา อันจะนําไปพัฒนาสังคมประเทศ ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
น่ันคือ อาจารย์ผู้สอนควรมีศาสตร์และศิลป์ ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

ครูผู้สอนยังมิได้จัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่าง
จริงจัง ทั้งๆ  ที่มีความสําคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างย่ิง ประกอบกับผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ เป็นมาตรฐานสําคัญท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานสถานศึกษา ครูจึงจําเป็นต้องจัดการเรียนรู้ ในด้านน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่กําหนด จึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เป็นคนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ในการ
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จัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ีได้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน ได้สร้างและพัฒนาขึ้น จาก
หลักการต่อไปน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กําหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทําให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึน 
มาตราที่ 24 ได้ให้ความสําคัญ ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการในการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้  

2. มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนด
มาตรฐานด้านผู้เรียน ในมาตรฐานท่ี 4 ว่ามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานด้านครู ในมาตรฐาน23 ครูมีความสามารถ ในการ
แสวง หาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทํางานในกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้การสร้างข้อค้นพบในการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบ   ท่ีจําเป็นสําหรับเพ่ิมประสิทธิผลของการเรียนรู้
หลักการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือกระทําด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
การมีส่วนร่วม แบบร่วมมือ 5 ข้อ คือ การพ่ึงพาระหว่างกันในทางบวก โดยผู้เรียนจะร่วมกันสร้าง
เป้าหมายในการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนจะมีการช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล จะถูกส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาระหว่างกันในทางบวก ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียน มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม 

4. การวัดผลจากการปฏิบัติจริง เป็นการวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคล้ายจริงที่มีคุณค่าต่อ
ผู้ปฏิบัติมิติของการัดสนใจทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการ
ประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียนเรียงความเก่ียวกับปัญหาใน
สถานการณ์ 

5. หลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมุ่งเน้นการเสรมิสร้างทักษะการคดิใน
องค์ประกอบดงัน้ี 
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5.1  การสร้างนิสัยการคิด ประกอบด้วยความกระตือรือร้น การคิดตามมิติต่าง ๆ การจัดลําดับ
ของการคิด และแนวทางการพัฒนานิสัยในการคิดโดยใช้เทคนิคการสร้างความกระตือรือร้น และ การ
พัฒนาการคิดตามมิติต่าง ๆ  ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดหลากหลาย การคิดลึกซึ้งและการจัดลําดับของการคิด  

5.2 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การกําหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การสรุปอ้างอิงการประเมินและสรุป  

5.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้นําแนวคิดของของไทเลอร์(Tyler,1970, p.69) ที่กล่าวถึง การ

กําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการและเป็นพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้ มากําหนดเป็น จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม และการเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายต้องเน้นการฝึกปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการกําหนด
กิจกรรมของหลักสูตร และนําแนวคิดของ ดิวอี้(Dewey,1933) ซึ่งอธิบายว่าการพัฒนาคนให้มีนิสัยในการ
คิดจะต้องพัฒนานิสัยในการคิด  แนวคิดของรักไกโร (Ruggeiro,1988) ทิศนา แขมมณี (2540)   อารี พันธ์
มณี (2540) และ ดิวอี้ (Dewey,1933) ที่กล่าวถึงเทคนิคในการส่งเสริมความกระตือรือร้น การพัฒนา การคิด
ตามมิติต่าง ๆ มากําหนดเป็นเน้ือหาและกิจกรรมของหลักสูตรการฝึกอบรมในการสร้างเสริมนิสัยในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

นําแนวคิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานรักษ์ (2537) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2549) เดอคาโรล(Decaroil,1973)   เดสเซล และเมย์ฮิว (Dessel and 
Mayhew, 1957) ประกอบด้วย การกําหนดหรือนิยามปัญหา  การรวบรวมข้อมูล การเลือกข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น การกําหนดและเลือกสมมุติฐาน การลงสรุป
อย่างสมเหตุสมผล การประเมินผล และ การประยุกต์ใช้ มาสังเคราะห์ได้ข้อสรุปเก่ียวกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 6 ข้ันตอน คือ การนิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การ
ตั้งสมมติฐาน การสรุปอ้างอิงการประเมินสรุปอ้างอิง มากําหนดเป็นเน้ือหาและ กิจกรรมของหลักสูตรในส่วน
ของการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

นอกจากน้ียังสังเคราะห์แนวคิดของทิศนา แขมมณี(2540)  ดิวอี้ (Dewey, 1933) เอนนิส 
(Ennis,1985)ปีเตอร์ เอ ฟาซิออง (Peter A. Facione,1990)  ซัททัน และเอนนิส (Sutton and Ennis, 
1985) อัลฟาโร เลอแฟร์(Alfaro Lefevre.1994) และแทกการ์ทและ วิลสัน (Taggart&Wilson, 1998) ที่
กําหนดลักษณะการคิดตามมิติต่าง ๆ มากําหนดเป็นเกณฑ์ในการวัดนิสัยในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
แผนการฝกึอบรมตอนที่ 3 

เร่ือง “นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์” 
 
สาระสําคัญ  
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วชิาเศรษฐศาสตร์  
กิจกรรมการอบรม 
 รูปแบบกิจกรรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาใบความรู้ท่ี 3.1 เรื่อง “นวัตกรรมการสอนเศรษฐศาสตร์” โดย Click 
ท่ีน่ี 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยาย จากบทบรรยาย เรื่อง “การสอนคิดอย่างว่ามีวิจารณญาณ 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์” พร้อมท้ังศึกษาเพ่ิมเติมจากแผนกิจกรรมการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิง
เศรษฐศาสตร์โดย Click ที่น่ี 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีท่าน
สนใจแล้วนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน พร้อมทั้งประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้น้ัน 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web Board) ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประเด็นท่ี 3.1 ท่านคิดว่ากระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมกับการ
เรียนรู้เศรษฐศาสตร์อย่างไร 
 ประเด็นท่ี 3.2 ท่านคิดว่ากระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสําคัญต่อผู้เรียน
อย่างไร 
 ประเด็นที่ 3.3 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ 3.  
สื่อประกอบการอบรม  
 1. บทเรียน E-Training  
 2. ใบความรู้ ที ่3.1-3.2 
การวัดและประเมินผล 
 วิธกีารวัดผล 
  การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web Board) 
 เกณฑก์ารประเมินผล 
  จํานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในกระดานสนทนา (Web Board) ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือจัดการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ที่รวดเร็ว หากมัวบรรยายหรืออธิบายกับสิ่งที่ครูเตรียมมา ไม่พอท่ีจะทําให้นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ดังน้ันการร่วมกันจัดทําสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และนํามาใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี เป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจได้ดี การนําเสนอความรู้จากสื่อ ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้
อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างสื่อของครูน้ันเพ่ือต้องการนํามาช่วยในการสอน สื่อต้องเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนและช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ขนาดพอเหมาะ เก็บรักษาง่าย คงทนแข็งแรง ควรมีคําชี้แจง 
อธิบายวิธีการใช้สื่อ 
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ตอนท่ี 4 ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 4.1 ส่ือกับการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ 
 สื่อมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกและเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้เรียน ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ 
 1.1 ความรู้ สื่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงเน้ือหา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้เข้ากับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่และสามารถนําไปใช้
ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 
 1.2 ทักษะ สื่อการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน 
 1.3 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงาม 

 

 
 
2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ จําแนกตามลักษณะได้ 3 ประเภท ดังน้ี 
 2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ตํารา หนังสือ
เรียน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือสําหรับค้นคว้า แบบฝึกหัด ใบงาน 
แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก บทเรียนสําเร็จรูป เป็นต้น 
 2.2 สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตข้ึนเพ่ือใช้คู่กับเคร่ืองมือ โสตทัศนวัสดุ หรือ 
เคร่ืองมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น วีดิทัศน์ ซีดีรอม สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน รวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตและการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
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 2.3 สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่ สื่อ
กิจกรรม/กระบวนการ เช่น บทบาทสมมุติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน เกม เพลง เป็น
ต้น สื่อวัสดุ เช่น หุ่นจําลอง แผนภูมิ และสื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 
3. การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
 ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนต้องจัดทําหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งมีหลักในการ
เลือกสื่อการเรียนรู้ ดังน้ี 
 3.1 เลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากสื่อการเรียนรู้มีอยู่มากมาย สื่อแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในเรื่องข้อดีและ
ข้อจํากัดในการใช้แตกต่างกัน 
  1) หนังสือเรียน มีข้อดีที่มีสาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ เหมาะสําหรับใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การทบทวน และการอ้างอิง แต่มีข้อจํากัดที่ไม่มีสาระในส่วนที่เป็นจุดเน้นของท้องถ่ิน/
สถานศึกษา หนังสือเรียนอาจล้าสมัยหากมีข้อค้นพบ/เหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดข้ึน 
  2) ของจริง/ของตัวอย่าง มีข้อดีท่ีแสดงคุณลักษณะที่ต้องการสื่อให้ผู้เรียนรับรู้ได้ตาม
สภาพจริง ผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มีข้อจํากัดกรณีที่จัดหามาได้ยากหรือมี
ราคาแพง 
  3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีข้อดีผู้เรียนสามารถได้ตอบกับบทเรียนได้ นําเสนอบทเรียน
ได้ทั้งภาพและเสียงทําให้บทเรียนน่าสนใจ แต่ครผูู้สอนและผู้เรียนต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์  
 ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงควรต้องศึกษาลักษณะ / คุณสมบัติของสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท เพ่ือ
คัดเลือกสื่อได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แต่ละบทเรียน 
 3.2 การเลือกสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนต้องเลือกสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม
โดยการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน เพ่ือได้รู้พัฒนาการด้านต่างๆ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ เช่น วัยเด็กเล็กจะเรียนรู้ด้วยการ
กระทํา สื่อที่ใช้ ได้แก่ เกม ของเล่น สื่อ ควรอยู่ในท้องถิ่นใกล้ตัวนักเรียน เช่น ตลาด ธนาคาร สหกรณ์ 
เป็นต้น วัยโตข้ึนจะเรียนรู้ด้วยการใช้สายตาและความคิด สื่อจึงควรเป็นภาพ และต่อมาจะเรียนรู้โดย
อาศัยสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมหรือภาษา สื่อการเรียนรู้ที่นํามาใช้ก็ควรเป็นหนังสือต่างๆ 
 ในการจัดการเรียนรู้จึงไม่อาจใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะไม่มีสื่อชนิดใดที่สามารถ
ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนในทุกบทเรียน ทุกกิจกรรม ครูผู้สอนจึงต้องเลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งน้ีในการเลือกสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท ควรเลือกสื่อท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสื่อแตล่ะประเภท (ศึกษาเกณฑ์คุณภาพสื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาที่ www.academic.go.th) 
4. การใช้สื่อการเรียนรู้ 
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 การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะต้อง
ดําเนินการ ดังน้ี 
 4.1 การเตรียมตัวครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนรู้ ดําเนินการดังน้ี 
        1) การศึกษาเน้ือหาสาระในสื่อการเรียนรู้ที่ได้เลือกไว้ เพ่ือตรวจสอบว่ามีความสมบูรณ์
ตามที่ต้องการหรือไม่ กรณีมีสาระไม่ครบถ้วน อาจจัดทําในความรู้ใบงานเสริม 
        2) ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้บางประเภท ที่มีการใช้ที่ยุ่งยากหรือทดสอบประสิทธิภาพของ
สื่อว่าสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเพียงใดเหมาะสมกับเวลาเรียนหรือไม่และต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง 
       3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลา และตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 
 4.2 เตรียมจัดสภาพแวดล้อม การใช้สื่อการเรียนรู้บางประเภท ต้องจัดให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมกับสถานท่ีหรือห้องเรียนน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมของเคร่ืองมือและวัสดุ อุปกรณ์ 
ระยะที่น่ังที่เหมาะสมของผู้เรียนหรือแสงภายในห้อง 
 4.3 เตรียมความพร้อมผู้เรียน ครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
น้ันๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และมีความพร้อมในการเรียนรู้จากสื่อน้ัน หรือในกรณีที่ผู้เรียน
ต้องใช้สื่อด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องแนะนําวิธีการใช้สื่อน้ันด้วย ที่สําคัญจะต้องบอกว่าผู้เรียนต้องทํา
กิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 
 4.4 ดําเนินการใช้สื่อการเรียนรู้ โดยขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนต้อง
พิจารณาว่า ผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่ เพราะปฏิกิริยา
ของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดได้ว่าส่ือมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนเพียงใด นอกจากน้ีควรมีการใช้
เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ ที่จะตรวจสอบว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 
 4.5 ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นการนําข้อมูลจากการใช้สื่อมาวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจน
ว่ามีอุปสรรคจากการใช้สื่ออย่างไร มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนระดับใด การประเมินจะช่วย
ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อๆ ไป หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
เพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
5. แนวคิดและตัวอย่างของการใช้สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 สื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning) 
 มีวิธีการนําเสนอโดยวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ ได้แก่ การเร่ิมเรื่องด้วยคําถาม การให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับหนังสือ โดยการให้สืบค้นข้อมูลใกล้ตัว ทําให้สามารถเชื่อมโยงตนเองกับหนังสือได้ มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การสังเกต การส่ือสาร สนทนา ถามตอบ การทํางานกลุ่ม การระดม
สมอง การแลกเปลี่ยนความคิด การแก้ปัญหา การฝึกทักษะการคิด จะต้องทําเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
และสอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการทั้งหลักสูตรและต่อเน่ืองตามระดับชั้นโยงไปสู่สถานการณ์ที่ผู้เรียน
จะต้องประสบ ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานการคิดที่ถูกวิธี มีเหตุผลจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในทางที่เหมาะสม 
สามารถคิดสร้างสรรค์ 
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 5.2 สื่อการเรียนรู้กับชีวิตจริง 
 การบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิตจริง คือ การให้ผู้เรียนนําความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจ
จากสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์จริง การสร้างกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้กับชีวติจริง ต้องคํานึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1) ทําความเข้าใจกับแนวคิดและผลที่คาดหวังของสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท หรือสื่อ
การเรียนรู้แต่ละรายการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดกิจกรรม 
  2) คํานึงกึงบริบทของผู้เรียนว่าเก่ียวเน่ืองกับเรื่องใดบ้าง เพ่ือสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
บูรณาการกับชีวิตจริง 
 5.3 สื่อกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้จากการที่ผู้เรียนได้ซึมซับจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และส่ือการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดให้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ที่จะหาคําตอบให้มากที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ สื่อท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นอกจากจะเป็นหนังสือเรียนและหนังสือเสริม
ประสบการณ์แล้ว สื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสําคัญให้ครูผู้สอนได้เลือกใช้ เช่น สื่อทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ผู้เรียนสามารถดูรายการสาระการเรียนรู้ที่ต้องการในเวลาที่สะดวกได้ ตามกําหนดผังรายการ
จากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก Website ที่ให้สารประโยชน์ตามเน้ือหาที่
ต้องการ 
 5.4 สื่อการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรม 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีเป็นสื่อของจริงแบบกระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงสู่การนําไปใช้ในชีวิตจริง เช่น  
     1) แสดงบทบาทสมมุติ การซื้อและขายสินค้าในตลาด 
  2) การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
  3) สํารวจตลาดและแหล่งชุมชนในท้องถ่ิน 
  4) เยี่ยมชมบริษัท / โรงงาน / ธนาคาร 
  5) ทัศนศึกษาแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน / OTOP 
  6) ปฏิบัติงานในสหกรณ์โรงเรียน 
  7) สัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
  8) การฝากเงิน / ถอนเงิน 
  9) ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคต่างๆ และโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  10) ทัศนศึกษาวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมเกียรติ จ.สระบุรี 
  11) สํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
  12) สํารวจปัญหาของท้องถ่ิน 



UTQ-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

55 | ห น า  

 

  13) เย่ียมชมสหกรณ์ในชุมชน   

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางใช้ถ่ายทอดหรือนําความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ 
ความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนําความรู้ในกระบวนการส่ือความหมาย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน 
 ในระบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําให้การ
เรียนการสอนดําเนินไปได้จนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนมีหลาย
ประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต่างกันไป ผู้สอนที่ตระหนักในคุณค่าของสื่อจะต้อง
ศึกษาให้เข้าใจถึงเง่ือนไขการเลือกใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีครูผู้สอนต้องจัดทําหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร และใช้งานได้อย่างถูกต้อง เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ เลือกสื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกสื่อการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนั้นต้องคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของสื่อแต่ละประเภท เมื่อมีความรู้
ประสบการณ์เก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็มีความพร้อมที่ผู้สอนจะ
สามารถทาํสื่อข้ึนใช้เอง  
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ตอนท่ี 4 ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 4.2 รายช่ือส่ือการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนผ่านผู้สอนเป็นหลัก การศึกษา
ค้นคว้านอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ถือเป็นการทบทวนและการเรียนรู้
ตลอดเวลา เศรษฐศาสตร์มีหนังสือให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ในที่น้ีจะแนะนํารายชื่อหนังสือที่สามารถ
ใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ตามรายการดังน้ี 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีท่ีพิมพ์ 
2549 

 ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีที่พิมพ์ 2550 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีที่พิมพ์ 2549 

 การเงินและการธนาคาร ผู้แต่ง กฤษฎา สังขมณี ปีที่พิมพ์ 2540 

 ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ ปีที่พิมพ์ 2548 

 เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ประพันธ์ เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย ปีที่พิมพ์ 2544 

 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ผู้แต่ง ปรีดา นาคเนาวทิม ปีที่พิมพ์ 2532 

 พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ภราดร ปรีดาศักดิ์ ปีที่พิมพ์ 2549 

 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน ผู้แต่ง 
มูลนิธิชัยพัฒนา ปีที่พิมพ์ 2550 

 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ผู้แต่ง รัตนา สายคณิต และชลดา จามรกุล ปีท่ีพิมพ์ 2549 

 ศัพท์ เศรษฐศาสตร์  อั งกฤษ  – ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ผู้ แ ต่ ง 
ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่พิมพ์ 2549 

 ศาสตร์เศรษฐี รู้ไว้ไม่ขัดสน ผู้แต่ง วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร ปีที่พิมพ์ 2551 

 ขาดทุนคือกําไร ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2546 

 รู้จักใช้ เข้าใจเงิน ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2550 

 โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2550 

 เศรษฐศาสตร์ไม่อยากอย่างที่คิด ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2545 
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 พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2546 

 เศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2545 

 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น เศรษฐศาสตร์สําหรับบุคคลทั่วไป ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 
ปีที่พิมพ์ 2545 

 ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
กรุงเทพมหานคร 

 การค้าระหว่างประเทศ  ผู้แต่ง สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ ปีที่พิมพ์ 2546 

 สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับประชาชน) ผู้แต่ง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปีท่ีพิมพ์ 2548 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. ปีท่ีพิมพ์ 2550  

 ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ผู้แต่ง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติปีที่พิมพ์ 2550 

 การเงินและการธนาคาร ผู้แต่ง สุรักษ์ บุนนาค และวณี ฉ่อยเกียรติกุล ปีที่พิมพ์ 2541 

 เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาย่ังยืน ผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ ปีที่พิมพ์ 2549 

 การประยุกต์พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน และคณะ ปีที่พิมพ์ 2546 

 Economics ผู้แต่ง Hyman, David N. ปีที่พิมพ์ 1989. 

 Economics : Concepts, Analysis, and Application ผู้แต่ง Orley, M. 
Amos Jr.  ปีที่พิมพ์1987. 

(หมายเหตุ หนังสือบางเล่มมีปีที่พิมพ์ใหม่กว่าน้ี) 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่4 

สรุป  

รูปแบบในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการศึกษาในหัวข้อสื่อกับการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สามารถ
ทําได้หลากหลายวิธี ท้ังน้ีจากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แสดงรายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชา
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถสืบค้นหาข้อมูล เน้ือหา การเรียนรู้ต่างๆ ที่เ ก่ียวกับข้องกับหลักวิชา
เศรษฐศาสตร์ ถือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งหมายถึงหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
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ตอนท่ี 4 ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 4.3 ตัวอย่างส่ือการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
  
 นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนผ่านผู้สอนเป็นหลัก การศึกษา
ค้นคว้านอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นการศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หรือ
การหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ถือเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลที่กว้างขวาง และหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ใน
ท่ีน้ีจะแนะนํารายชื่อเว็บไซตท์ี่สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ตามรายการดังน้ี 
 

http://www.thaifta.com/thaifta/aboutFTA/tabid/66/Default.aspx (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) 
 http://210.246.196.54/cpd/web_cpd/index.html (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
 http://www.moc.go.th (กระทรวงพาณิชย์) 
 http://www.sufficiencyeconomy.org (กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง: การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 http://www.bot.or.th (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 http://www.nesdb.or.th (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 http://www.treasury.go.th (กรมธนารักษ์) 
 http://www.thaiconsumer.net (สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค) 
 http://www.baac.or.th  
 http://www.gsb.or.th 
 http://www.mof.go.th (กระทรวงการคลัง) 
 http://www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 http://www.aomsin.net/catalog.php?idp=13 
 http://www.nidambe11.net/ekonomiz/download/tenecom.do 
 http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=27pgmenu=81&lang=th
&li… 
 http://www.acconline.msu.ac.th/elearning/course/view.php?id=38 (การเรียนรู้
ออนไลน์ คณะการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 http://longlivetheking.kpmax.com (E – learning/CAI เศรษฐกิจพอเพียง online) 
 http://guru.sanook.com 
 http://www.mwit.ac.th 
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 http://web.ku.ac.th/king72/2539/kaset10.htm (รายชื่อสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ของโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินตามพระราชดําริ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานที ่4 

 
 
 
 
 
 

สรุป  

รูปแบบในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการศึกษาในหัวข้อสื่อกับการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สามารถ
ทําได้หลากหลายวิธี ทั้งน้ีจากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แสดงรายช่ือสื่อการเรียนรู้ประเภทส่ือเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเตอร์ หรือ www ซึ่งสามารถสืบค้นหาข้อมูล เน้ือหา การ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวกับข้องกับหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ นับว่าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และปัจจุบันเป็นวิธีที่ถูก
เลือกใช้มากท่ีสุด เพราะว่ามีแหล่งข้อมูลให้เลือกสืบค้นเป็นจํานวนมาก แต่ทั้งน้ี ต้องพิจารณาข้อมูลที่
สืบค้นอย่างละเอียด ถ่ีถ้วน  
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ตอนท่ี 4 ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เร่ืองท่ี 4.4 ตัวอย่างส่ือและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานท่ี และ
ท้องถิ่น 

 
 ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปน้ันการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพ่ือฝึกหัดในการเรียนรู้ เป็นการให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษา การให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดที่อยู่
ในแหล่งที่ตนเองอาศัยหรือแหล่งชุมชนที่อยู่ เป็นการบรูณาการทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
รู้จักสํานึกรักบ้านเกิด ตัวอย่างที่ยกมาให้ศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการเรียนรู้ ดังตัวอย่างใบงานดังน้ี 

ใบความรู้ที่ 4.4 
เรื่อง ส่ือการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิน่ 

 

 
ตัวอย่าง  •  ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 
  • ชุมชนตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
  • ชุมชนตลาดน้ําดําเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
  • ชุมชนบ้านมาตร กทม. 
  • ชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่นของนักเรียน 
  • สถาบันการเงินประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารท่ีตั้งโดยกฎหมายพิเศษ เช่น ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ฯลฯ 
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  • สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ตัวอย่างเช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย โรงรับจํานํา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ 
  • แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการพัฒนา   ดอยตุง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าป่าสัก เป็นต้น 
  • แหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน หรือแหล่งผลิตสินค้าโอท็อป 
  • สหกรณ์ประเภทต่างๆ  
  • บริษัท / โรงงาน / ร้านค้า 
  • ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคต่างๆ 
   

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
แผนการฝกึอบรมหน่วยที่ 4 

เรื่อง “ส่ือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร”์ 
สาระสําคัญ 
 1. ความสําคัญและประเภทของสือ่การเรียนรู้ 
 2. แนวคดิและการเลือกใชส้ื่อการเรียนรู้ 
 3. รายชือ่สือ่การเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ 
  
กิจกรรมการอบรม 
 รูปแบบกิจกรรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยายประกอบ Power Point และ/หรือศึกษาใบความรู้ที่ 4.1 – 
4.4 โดย Click ท่ีน่ี  
  ใบความรู้ท่ี 4.1 เร่ือง “สื่อกับการจัดการเรียนรู้”  
  ใบความรู้ท่ี 4.2 เร่ือง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสอืวิชาเศรษฐศาสตร์” 
  ใบความรู้ ท่ี 4.3 เรื่อง “ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชา
เศรษฐศาสตร์”    
  ใบความรู้ที่ 4.4 เรื่อง “ตัวอย่างสื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และ
ท้องถิ่น”   
 2. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง “สื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ และ Link ไปที่ “สื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง “อุปสงค์ 
อุปทาน และการกําหนดเวลา” โดย Click ที่น่ี  
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 4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อการ์ตูนประกอบเน้ือหา เรื่อง “เศรษฐกิจภาครัฐบาล” โดย 
Click ที่น่ี  
 5. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง “ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์” โดย Click ท่ีน่ี  
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นที่ 4.1 – 4.4 
      ประเด็นท่ี 4.1  สื่อการเรียนรู้ที่ท่านเคยใช้และพัฒนาผู้เรียนได้ดีมีอะไรบ้าง 
     ประเด็นท่ี 4.2 ท่านมีแนวคิดในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างไร 
     ประเด็นท่ี 4.3 ท่านคิดว่าการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่มีความสําคัญและ
จําเป็นอย่างไร 
  ประเด็นท่ี 4.4  ท่านคิดว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วท่านจะจัดทําสื่ออะไรหรือใช้สื่อ
ประเภทใดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของท่านเพ่ิมข้ึน 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 1. บทเรียน e – Training 
 2. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง “สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์” 
    ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์” 
    ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชาเศรษฐศาสตร์” 
    ใบความรู้ที่ 4.4 เรื่อง “สื่อการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถ่ิน” 
 3. ตัวอย่างบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เร่ือง “อุปสงค์ อุปทาน และการกําหนด
ราคา” 
 4. ตัวอย่างสื่อบทเรียนการ์ตูนประกอบเน้ือหา เรื่อง “เศรษฐกิจภาครัฐบาล” 
 5. ตัวอย่างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์” 
 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธกีารวัดผล 
  การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนนา (Web board) 
 เกณฑก์ารประเมินผล 
  ผู้เข้าอบรมจะมีผลผ่านการอบรม เมื่อจํานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในกระดานสนทนา 
(Web board) ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็นจากทั้งหมด 4 ประเด็น 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.4 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุป  

สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน สื่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สถานที่ สื่อ
กิจกรรม/กระบวนการ เช่น บทบาทสมมุติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน เกม เพลง เป็น
ต้น สื่อวัสดุ เช่น หุ่นจําลอง แผนภูมิ และส่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นอีกรูปแบบในการศึกษาหาความรู้ 
ซึ่งสื่อประเภทน้ี มีตัวอย่างที่เห็นภาพจริงได้อย่างชัดเจน และสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้โดยตรง จาก
ข้อมูลข้างต้นซึ่งเป็นตัวอย่างสื่อประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถ่ิน ซึ่งจะทําให้เราสามารถรับรู้สภาพ
เหตุการณ์จริงได้ 
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ตอนท่ี 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา 
 
 เมื่อสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแล้ว ภารกิจต่อไปคือวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนสําหรับผู้สอน โดยในการประเมินความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
บูรณาการไปพร้อม ๆ กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 นอกจากน้ีสถานศึกษาต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนดําเนินการนั้น นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการ ตามท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กําหนด ได้แก่ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยสมรรถนะสําคัญท้ัง ๕ ประการน้ันควรเป็นผลการประเมิน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ 
 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 สถานศึกษาต้องดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนว
ทางการดําเนินการดังน้ี 
 1. สถานศึกษาต้องดําเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน ตามแนวทาง
และวิธีการ 
ของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบและกําหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล 
 2. ให้ครูผู้สอนนําผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนดและนําเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน 
 4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 
 5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกําหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนที่ได้ผล
การเรียนซ้ํารายวิชาหรือซ้ําชั้น 
 6. สถานศึกษากําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและแบบที่สถานศึกษากําหนด  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู ้
 1. วางแผนการสอนและการประเมินผล การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและปลายภาค 
 2. เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรม ซึ่งมี วิธีประเมินผล
หลายวิธี เช่น 
  2.1 ประเมินด้วยการตอบคําถาม การสอบปากเปล่า การทําใบงาน และแบบ ฝึกทักษะ 
  2.2 ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายช้ินงาน 
  2.3 ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
  2.4 ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
  2.5 ประเมินจากการทดสอบ 
 3. กําหนดอัตราส่วนคะแนนการประเมินระหว่างเรียนกับปลายภาค จะข้ึนอยู่กับลักษณะ ของ
เน้ือหาสาระรายวิชา ซึ่งอาจจะเป็น คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 8 : 2 , 7 : 3 , 6 : 4 
 4. จัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลของนักเรียน ผู้สอนต้องจัดทําเอกสารบันทึกข้อมูล ผลการวัดและ
ประเมินผล ระหว่างเรียน อย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนานักเรียน และเป็น
หลักฐานตรวจสอบ แสดงถึง ความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมินมีแนวในการดําเนินการดังน้ี 
 ครูอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้วัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ และ/หรือผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 
แล้วนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ันโรงเรียนจึงจัดให้มีการวัด 
และประเมินผลเป็น 1 ระยะ ดังน้ี 
 1. การวัดและประเมินผลก่อนเรียน มีวิธีดังนี้ 
  1) การวัดและประเมินความพร้อมของนักเรียน การวัด และประเมินผลแบบน้ี เป็นการ
วัดและประเมินความรู้พ้ืนฐานเดิม ที่จะใช้เรียนเรื่องใหม่ เป็นการวัดก่อนเรียนเน้ือหาใหม่ 
  2) การวัดและประเมินผลความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนเรียน เน้นการประเมินผู้เรียน
ในเรื่องท่ีจะทํา การสอน เพ่ือตรวจสอบความรู้ทักษะของนักเรียน ในเร่ืองที่จะเรียน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นนําไปเปรียบเทียบผลการเรียนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ สอนแล้ว เพ่ือดูการ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมของนักเรียน 
 2. การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัด และประเมินผลที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการ
ของนักเรียน ว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการเรียนรู้หรือไม่ ผลการประเมินช่วยในการ
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ ท้ังยังช่วยในการปรับปรุงการเรียน
การสอนอีกด้วย 
 3. การวัดและประเมินผลปลายภาค เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของผู้เรียน 
และ/หรือเป็นการประเมินผลหลังเรียน นําไปเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ ผู้เรียนมีพัฒนาการมากน้อยเพียงไร 
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 เมื่อวัดผลปลายภาค และนําคะแนนการประเมินทั้งหมดรวมกัน เพ่ือสรุปผลการเรียนตลอดภาค
เป็นผลสัมฤทธ์ิ ของนักเรียนรายวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดังน้ี 
 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเปน็ร้อยละ 
4.............. 
3.5.............. 
3.............. 
2.5.............. 
2.............. 
1.5.............. 
1.............. 
0.............. 

............ห ม า ย ถึ ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี ม า ก

............ผ ล ก า ร เ รี ย น เ กื อ บ ดี ม า ก

............ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี

............ผ ล ก า ร เ รี ย น เ กื อ บ ดี

............ผ ล ก า ร เ รี ย น ป า น ก ล า ง

............ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ําระดับดี

............ผ ล ก า ร เ รี ย น ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ํ า

............ผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

............๘ ๐  - ๑ ๐ ๐

............๗ ๕  - ๗ ๙

............๗ ๐  - ๗ ๔

............๖ ๕  - ๖ ๙

............๖ ๐  - ๖ ๔

............๕ ๕  - ๕ ๙

............๕ ๐  - ๕ ๔

............๐ - ๔๙ 
 
 2. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
วิธีการประเมิน มีการประเมินผลเป็นรายภาค โดยจัดให้มีการประเมิน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ประเมินผลพร้อมกับการดําเนินการสอนให้นักเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
 2. ประเมินผลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน มีผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 ดีเย่ียม หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดมาก 
 ดี หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด 
 
 4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการประเมิน มีการประเมินผลเป็นรายภาค โดยจัดให้มีการประเมิน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ประเมินพร้อมกับการดําเนินการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
 2. ประเมินผลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เกณฑ์การตัดสิน มีผลการประเมินเป็น 3 ระดับดังน้ี 
 ดีเย่ียม หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดมาก 
 ดี หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ําที่กําหนด 
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4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การให้ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องรวมกันกําหนด โดยให้ระดับผลการประเมิน
เป็น "ผ" และ "มผ" 

- ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาทั้งหมดที่จะจัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์สําคัญของกิจกรรม
ตามท่ีกําหนด 

- มผ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์สําคัญของกิจกรรมตามท่ี
กําหนด 

 

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
แผนการฝกึอบรมหน่วยที่ 5 

เรื่อง การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร ์
 
สาระสําคัญ 
 1. หลักการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 3. การสร้างแบบวัดความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 4. การสร้างแบบประเมินผลงาน อาทิ แบบฝึกหัด โครงงาน แฟ้มพัฒนางาน ฯลฯ 
 5. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
  
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมสํารวจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในรายวิชาทีต่นสอน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยาย เรื่อง “หลักการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”  
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” จากเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติมตัวอย่างเครื่องมือการวัดและประเมินผล จากใบความรู้ที่ 5.1-
5.4 
 5. ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสาระสําคัญท่ีได้จากการศึกษาดว้ยตนเอง และทดลองฝึกสร้างเคร่ืองมือ
ในรายวิชาที่ท่านสอน ตามขั้นตอนจากความรู้ที่ได้ศึกษา จากน้ันผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดาน
ข่าว (Web Board) ในประเด็น ต่อไปนี้ 
  ประเด็นท่ี 5.1 ปัญหาการวัดและประเมินผลของครสูังคมศึกษา 
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  ประเด็นท่ี 5.2 การวัดและประเมินผลมีผลตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 1. บทเรียน E-Training 
 2. ใบความรู้ที่ 5.1 - 5.4  
 
การและประเมินผล 
 วิธกีารวัดผล 
  การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web Board) 
 เกณฑก์ารประเมินผล 
  ผู้เข้าอบรมจะมีผลการผ่านการอบรม เมื่อเข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนาอย่างน้อย            
2 ประเด็น 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ ประการ
แรกคือการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียน และการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง บันทึกวิเคราะห์์แปลความหมายข้อมูลแล้วนํามาใช้ใน
การส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอน
จึงเป็นเร่ืองที่สัมพันธ์์กัน หากขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายประการที่
สองคือการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมิน สรุปผลการเรียนรู้ 
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                                        . เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1,  
กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2549. 

http://www.aomsin.net 
http://www.payanthai.or.th/wiki/index.php/ 
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ และ Link ไปที่ “สือ่การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
http://www.sufficiencyeconomy.org
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ใบงานที่ 1 
 

ช่ือหลักสูตร UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์                   
(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 
คําสั่ง จงเขียนตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: 
วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 1 เรื่อง 
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ใบงานที่ 2 
 

ช่ือหลักสูตร UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง) 
ตอนที่ 2 แนวคิดหลกัของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
คําสั่ง จงตอบคําถามต่อไปนี ้
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คืออะไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2. แนวคิดเร่ืองความพอประมาณ มี 2 แนวทางหลักคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 3 
 

ช่ือหลักสูตร UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง) 
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
คําสั่ง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องหน้าข้อในกระดาษคําตอบเม่ือเห็นว่าข้อความนั้นถูกตอ้งหรือทํา
เครื่องหมาย  ในชอ่งหน้าข้อในกระดาษคําตอบ เมือ่เห็นว่าข้อความนั้นผิด 
 

 แบบประเมินตนเอง 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด 

 
....1.  การคิดช่วยใหค้นไดม้องเห็นสภาพปัญหาตา่ง ๆ ในอนาคต 
....2.  การคิดคล่อง เป็นความสามารถอันดับรองในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคดิทีด่ีและ

เหมาะสมที่สดุ 
....3.  การคิดเกดิจากความตอ้งการของมนุษย์ 
....4.  การคิดลึกซึ้งเป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างแทจ้ริงในสิ่งท่ีคดิ โดยเข้าใจถึงสาเหตุทีม่า 
....5.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหน่ึงของการคิดในระดับปกต ิ
....6. “ท่ีใดมีรกั ที่น่ันมทีุกข์” เป็นการคิดอย่างลึกซึ้ง 
....7.  การต้ังสมมตฐิาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรปุอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่

คลุมเครอื 
....8.  การแปลความ เป็นการวัดความสามารถในการลงความเห็น และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
....9.  ควรจะเขียนบันทึกอย่างน้อยสปัดาหล์ะครั้ง 
....10. การเขียนบันทึกเรื่องราวที่ต้องขยายความ เป็นการเขียนที่บันทึกที่ตอ้งมีการเลอืกสรรเนื้อหาอย่างด ี
....11.  การอภิปรายไม่ช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
....12. ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ไดใ้นทุกกิจกรรม ไม่จําเป็นตอ้งใช้

เฉพาะเวลาท่ีมกีารสอนเท่าน้ัน 
....13. ในการประเมินผลการคิดของนักเรียนครูผู้สอนตอ้งทราบองค์ประกอบของการคิดแตล่ะแบบ 
....14. การวัดผลประเมินผลที่สําคัญ วัดเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
....15. หลักการวัดผลประเมินผล การประเมินผลด้านความรู้สําคัญที่สดุ 
....16. การกําหนดเกณฑ์ใหนั้กเรียน “อธิบายเหตุผลได”้ เป็นการประเมินผลการคดิวิจารณญาณ 
....17. การกําหนดเกณฑ์ใหนั้กเรียน “บอกส่วนประกอบของพืชได”้ เป็นการประเมินผลการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
....18. การวิจารณ์ตัวละคร เป็นการวัดผลประเมินผลการคิดวิจารณญาณ 
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....19. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ใช้สรุปองค์ความรู้ที่ศึกษา 

....20. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นวิธีการหน่ึงที่นําไปใช้ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

....21. การคิดวิจารณญาณเป็นความคิดทีแ่ปลกใหม่แตต่า่งไปจากความคิดเห็น 

....22. แนวคิดที่ได้จากการคดิวิจารณญาณนําไปใช้ในการสร้างวินัยแก่นักเรียน 

....23.โฆษกรฐับาล สรุปเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนกับสงครามยาเสพตดิเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

....24. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะประสบความสําเร็จหากมกีารใช้เครื่องมอืวัดและประเมินทีถู่กตอ้ง 

....25. แพทย์ฝงัเข็มของจีนใชก้ระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการกําหนดจดุต่าง ๆ บนร่างกาย 

....26. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดที่สมเหตสุมผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง 

....27. ฝ่ายค้านเสนอแนวทางแก้ปัญหากรณี 3 จังหวัดภาคใต ้ให้รัฐบาลพิจารณาเป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

....28. นกสันตภิาพที่รัฐบาลนําไปให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

....29. Bird เลือกกระดาษมา 1 แผ่นแล้วบอกเพ่ือนว่ากระดาษแผ่นน้ีเขานําไปทําหมวก ทําลูกฟุตบอล ทํา
กระบวยตักนํ้า เพ่ือนชมว่า Bird มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

....30. คุณรัตนาทาบ้านสีดํา เพ่ือประชดเจ้าของหมู่บ้านที่ไม่รับผิดชอบเปน็ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ใบงานที่ 4 
 

ช่ือหลักสูตร UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง) 
ตอนที่ 4 สือ่การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
คําสั่ง จงตอบคําถามดังต่อไปนี ้
 1. สื่อการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมมอีะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบจากการทําสื่อรูปแบบนี้
ไปใช้ในการเรียนการสอน 
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ใบงานที่ 5 
 

ช่ือหลักสูตร UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง) 
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 
คําสั่ง จงตอบคําถามตอ่ไปน้ี 
คําแนะนํา ในโรงเรียนของท่านมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อย่างไร 
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