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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2545 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า        
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา            
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า         
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้   
เพื่อพัฒนาตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8)  ในปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม    
ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการผลิต          
การแจกจ่าย การบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่าง        
มีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้                 
ในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นวิชาที่ส าคัญวิชาหนึ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้         
วิชาเศรษฐศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสอนว่าด้วยการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้
สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:1)  

จากการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามคุณครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนย้อนหลัง 2 ปี ในรายวิชา    
สังคมศึกษา ได้ข้อมูลว่าภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเรียนในสาระ        
การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  ซึ่งในส่วนของเน้ือหา เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเรื่องอื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก และคาดว่าในอนาคตต้องเกิด
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ปัญหาเกี่ยวกับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ าในเรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจซ้ าอีกเรื่อยๆ จึงถือได้ว่า
ปัญหาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ าในเรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ต่ า เรื่อง กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสร้างสื่อการเรียนการสอน  พบว่าปัจจุบันผู้สอน
ได้น าแบบฝึกทักษะมาเป็นสื่อการเรียนการสอน  เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอน    
ชนิดหนึ่ง ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้   
ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรรณิการ์     
ภิรมย์รัตน์ (2553:บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึก
เสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุนิสา เกื้อหนุน (2556: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 87.14  ผู้วิจัย
พบว่า การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคา
ในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ว่าแบบฝึกเสริมทักษะสามารถน ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนได้หรือไม่ และครูผู้สอนจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมอย่างไร 
เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐาน ส 3.1 ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
 



 3 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน      
5 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ ์

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในการวิจัย คือสาระที ่3 เศรษฐศาสตร์  
เรื่องกลไกลราคาในระบบเศรษฐกิจ  

1. ตลาด 
2. กลไกราคา 
3. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ขอบเขตตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ  
ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

 ขอบเขตระยะเวลาที่ด าเนนิการวิจัย 
  ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจยัในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องกลไกราคา
ในระบบเศรษฐกิจ จากการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ โดยมีเนื้อหาเรื่อง ตลาด กลไกราคา และปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยข้อสอบ
เป็นข้อสอบสี่ตัวเลือก 

2. แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีเนื้อหา เรื่องกลไกราคา   
ในระบบเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตลาด  ชุดที่ 2 กลไกราคา  ชุดที่ 3 ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  ซึ่งนักเรียนต้องท าเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป และฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องที่ได้เรียนจบไปแต่ละครั้ง 

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด 
 2. ครูมีแนวทางในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  

  
  
 


