
 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งโดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
4. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

มีผู้ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี ้
กู๊ด (Good  1973 : 7 อ้างถึงใน ยุทธนา ปัญญาดี 2553 : 6) ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว ที่ได้จากผลการสอน
ของครูผู้สอน ซึ่งอาจจะพิจารณาคะแนนสอบ หรือคะแนนที่ได้จากครูมอบหมายงานให้หรือทั้งสอง
อย่าง 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1171) ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน” ว่า หมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู ้ซึ่งเกิดจากการกระท าประสานกัน 
และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่
ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จ ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทาง
สติปัญญา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนทีแ่ตกต่างกัน  
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จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนของครู เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 
 1.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ดังนี ้
   พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543 : 96) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนว่า หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็นข้อค าถามให้
นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง 

  สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 78-82) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้ผ่านมาแล้ว ซึ่งแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบ
มาตรฐาน แต่เนื่องจากครูต้องท าหน้าที่วัดผลนักเรียน คือเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตนได้สอน ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับแบบทดสอบที่ครูสร้างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี  6  แบบ ดังน้ี 

   1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง   ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ
ค าถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู ้และข้อคิดเห็นแต่ละคน 

   2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด   ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก-ผิด 
คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกัน
ข้าม เชน่ ถูก-ผิด ใช-่ไม่ใช ่จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 

   3. ข้อสอบแบบเติมค า  ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น 
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 

   4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ  ลักษณะทั่วไปข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมค า แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค า
เป็นประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัด
ได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 

   5. ข้อสอบแบบจับคู่   ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมี
ค าหรือข้อความแยกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) 
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จะคูก่ับค าหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออก
ข้อสอบก าหนดไว้ 

   6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ลักษณะทั่วไปข้อสอบแบบเลือกตอบนี้จะ
ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนน าหรือค าถาม กับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็น
ค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดให้นักเรียนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่
ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่นๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้
ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน  

จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
 แบบทดสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางการเรียนด้านเนื้อหา ด้านวิชาการและทักษะต่างๆ  ของวิชา
ต่าง ๆ 
 

1.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน แบ่งได้ดังนี้  
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545: 20-22) แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนไว้ดังนี ้
1. แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ใช้วัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ 

1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์(Achievement Test) เป็น 
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
แบบทดสอบประเภทนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1.1.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้เอง (Teacher-Made  
Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยทั่วไป เมื่อต้องการใช้ก็สร้างขึ้นใช้แล้วก็เลิกกัน ถ้าจะน าไปใช้อีก
ครั้งก็ต้องดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้เฉพาะครั้ง อาจยังไม่มีการ
วิเคราะห์หาคุณภาพ  

1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)  
เป็นแบบทดสอบที่ได้มีการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายครั้งหลายหน จนมีคุณภาพ
สมบูรณ์ทั้งด้านความตรง ความเที่ยง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย และมีเกณฑ์  
ปกติ (norm) ไว้เปรียบเทียบด้วย รวมความแล้วต้องมีมาตรฐานทั้งด้านการด าเนินการสอบและการ
แปลผลคะแนนที่ได ้ 

1.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที ่
ใช้วัดความสามารถทางสมองของคนว่ามีความรู้ ความสามารถมากน้อยเพียงไร และมีความสามารถ
ด้านใดเป็นพิเศษ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
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1.2.1 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic 
Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบวัดความถนัด ที่วัดความสามารถทางวิชาการว่ามีความถนัดในวิชา
อะไร ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการเรียนต่อแขนงวิชานั้น และจะสามารถเรียนไปได้มากน้อย
เพียงใด  

1.2.2 แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude 
Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทาง
การแพทย ์ทางศิลปะ เป็นต้น ใช้ส าหรับการแนะแนว การเลือกอาชีพ  

1.3 แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal-Social Test) เป็น 
แบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล  

2. แบ่งตามรูปแบบของการถามการตอบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
2.1 แบบทดสอบความเรียง (Essay Test) แบบนี้จะก าหนด 

ค าถามให้ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงค าตอบเอง 
2.2 แบบทดสอบตอบสั้นและเลือกตอบ (Short Answer and  

Multiple Choice Test) แบบนี้จะก าหนดค าถามให้ และก าหนดให้ตอบสั้น ๆ หรือก าหนดค าตอบมา
ให้เลือก ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบตามนั้น แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  

2.2.1 แบบให้ตอบสั้น (Short Answer Item)  
2.2.2 แบบถูกผิด (True-False Item)  
2.2.3 แบบจับคู ่(Matching Item)  
2.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Item)  

3. แบ่งตามลักษณะการตอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ 
3.1 แบบทดสอบปฏิบัติ (Performance Test) เป็นการทดสอบ 

โดยให้ปฏิบัติ ลงมือท าจริงๆ เช่น การแสดงละคร ช่างฝีมือ การพิมพ์ดีด เป็นต้น  
3.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เป็น 

แบบทดสอบที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งใช้กระดาษและดินสอ หรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ ผู้ตอบต้องเขียน
ตอบทั้งหมด  

3.3 แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบที่ให้ 
ผู้ตอบพูดแทนการเขียนมักจะเป็นการพูดคุยกัน ระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบ เช่น การสอบสัมภาษณ์  

4. แบ่งตามเวลาที่ก าหนดให้ตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 
4.1 แบบทดสอบใช้ความเร็ว (Speed Test) เป็นแบบทดสอบที ่

ก าหนดเวลาให้จ ากัดต้องตอบภายในเวลานั้น มักจะมีจ านวนข้อค าถามมากๆ แต่ให้เวลาน้อยๆ  
4.2 แบบทดสอบให้เวลามาก (Power Test) เป็นแบบทดสอบที่ไม ่
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ก าหนดเวลาให้เวลาตอบอย่างเต็มที ่ผู้ตอบจะใช้เวลาตอบเท่าใดก็ได้ เสร็จแล้วเป็นเลิกกัน  
5. แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ที่ใช้วัด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 

5.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์(Criterion – Referenced Test)  
เป็นแบบทดสอบที่สอบวัดตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หรือตามเกณฑ์ภายนอกซึ่งเป็นเนื้อหาของ
วิชาการเป็นหลัก  

5.2 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Test) เป็น 
แบบทดสอบที่เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มที่สอบด้วยกัน  

จากการจ าแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้
ว่า แบบทดสอบจ าแนกออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเลือก
แบบทดสอบให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการจะวัดจากนักเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อและบริบทของแต่ละ
รายวิชา 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 
 2.1 ความหมายและความส าคัญของแบบฝึก  

แบบฝึกเสริมทักษะเป็นนวัตกรรมหรือสื่อการสอนชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกได้   
หลายชื่อ เช่น แบบฝึก แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด และได้มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของค าเหล่านี้ไว้ดังนี ้

ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542 : 375) ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่า  
หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะที่ใช้ฝึกความเข้าใจ ฝึกทักษะต่างๆ และทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ตามบทเรียนที่ครูสอนว่า ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด  
               สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า 
แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากเรียน
จบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้น ๆ  
อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
              ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 641) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า 
หมายถึง แบบตัวอย่างปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ 

 จากความหมายและความส าคัญของแบบฝึกที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ 
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ครูน ามาใช้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เป็น
การทบทวนหรือเสริมเพิ่มเติมความรู้แก่นักเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเพิ่มทักษะ ซึ่งสามารถ
น าไปแก้ปัญหาได ้
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2.2 ส่วนประกอบของแบบฝึก  
สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 อ้างถึงใน กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, 

2553: 15) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดมีดังนี้  
1. คู่มือการใช้ เป็นเอกสารประกอบการใช้แบบฝึกว่าใช้เพื่ออะไร และมี

วิธีการใช้อย่างไร เช่น เป็นงานฝึกท้ายบทเรียน เป็นการบ้าน หรือใช้สอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย  
1.1 ส่วนประกอบของแบบฝึก ระบุว่าในแบบฝึกชุดนี้มีทั้งหมดกี่ชุด 

อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบอื่น ๆ หรือไม ่เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกผลการประเมิน  
1.2 สิ่งที่ครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครู

หรือนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน 
1.3 จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก  
1.4 ขั้นตอนในการใช้แบบฝึก  
1.5 เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 

2. แบบฝึกเพื่อฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู้ที่ถาวร ประกอบด้วย  
2.1 ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย  
2.2 จุดประสงค ์ 
2.3 ค าสั่ง  
2.4 ตัวอย่าง  
2.5 ชุดฝึก  
2.6 ภาพประกอบ  
2.7 ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน  
2.8 แบบประเมินบันทึกผลการใช ้ 

 
2.3 ลักษณะแบบฝึกที่ดี  

 แบบฝึกเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน การสร้างแบบฝึกให้มี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของแบบฝึก เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน 

ไพรัตน์  สุวรรณแสน (อ้างถึงใน จิรพา จันทะเวียง, 2542 : 43) กล่าวถึงลักษณะ
ของแบบฝึกที่ดี ไว้ดังนี ้

1. เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว 
2. เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของเด็ก 
3. มีค าชี้แจงสั้นๆ ที่จะท าให้เด็กเข้าใจ ค าชี้แจงหรือค าสั่งต้องกะทัดรัด 
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4. ใช้เวลาเหมาะสม คือ ไม่ให้เวลานานหรือเร็วเกินไป 
เป็นที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ 
  สุพรรณี  ไชยเทพ (2544 : 19) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี ้
    1. ต้องมีความชัดเจน ทั้งค าชี้แจง ค าสั่ง ง่ายต่อการเข้าใจ 
    2. ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
    3. มีภาษาและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
    4. แบบฝึกแต่ละเรื่องไม่ควรยาวมากจนเกินไป 
    5. ควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท าให้นักเรียนไม่เบ่ือ 
    6. ควรตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินขณะท าแบบฝึก 
    7. มีค าตอบที่ชัดเจน 
    8. แบบฝึกที่ดีสามารถประเมินความก้าวหน้า และความรู้ของนักเรียนได้ 
 จากลักษณะแบบฝึกที่ดี ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  แบบฝึกที่ดีคือ ต้องมีจุดประสงค์และ
ค าสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 ประโยชน์ของแบบฝึก 
   สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี ้ 
   1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการ
เรียนรู ้ 
   2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  
   3. ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได้ 
  
  Pretty (อ้างถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบ
ฝึกไว้ดังนี ้ 
   1. เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์
การสอนที่ช่วยลดภาระครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นเรื่องที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ  
   2. ช่วยเสริมทักษะ แบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยเด็กในการฝึกทักษะ แต่
ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย 
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   3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถ
ทางภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จในด้านจิตใจมากขึ้น ดังนั้นแบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึกที่ครูจะให้แก่เด็กบทต่อบท หรือ
หน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะส าหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเป็น
เครื่องมือช่วยที่มีค่าของครูที่จะสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในชั้น  
   4. แบบฝึกหัดช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ลักษณะการฝึกเพื่อให้เกิดผล
ดังกล่าวนั้น ได้แก ่ 
    1) ฝึกทันทีหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ  
    2) ฝึกซ้ าหลายๆ ครั้ง  
    3) เน้นเฉพาะในเรื่องที่ผิด 
   5. แบบฝึกหัดที่ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละ
ครั้ง  
   6. แบบฝึกหัดที่จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทาง
เพื่อทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป  
   7. การให้เด็กท าแบบฝึกหัด ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ 
ของเด็กได้ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที  
   8. แบบฝึกหัดที่จัดท าขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้
เด็กได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ 
   9. แบบฝึกหัดที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงาน
และเวลาในการที่จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลอก
แบบฝึกหัดจากตาราเรียนหรือกระดานด า ท าให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  
   10. แบบฝึกหัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มที่
แน่นอน ย่อมลงทุนต่ ากว่าที่จะใช้วิธีพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั้งไป นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่
ผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ 
 จากประโยชน์ของแบบฝึกที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า แบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน การฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี แบบฝึกที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ดี
ของครู ท าให้ครูลดภาระการสอนลงท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความ
มั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี       อีกทั้งแบบฝึกจะช่วยในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้นั้น จ าเป็นต้องมีการสอนต่างจากกลุ่มเด็กปกติทั่วไป หรือเสริม
เพิ่มเติมให้เป็นพิเศษ ฉะนั้นแบบฝึกจึงมีประโยชน์มากส าหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้
เด็กได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางภาษาได้มากขึ้น 
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2.5 หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ 
     ในการสร้างแบบฝึก เป็นสิ่งจ าเป็นในการสอน เพราะการฝึกฝนบ่อยๆ และหลายๆครั้ง 
ย่อมท าให้เกิดความช านาญ คล่องแคล่ว ควรมีวิธีในการสร้างแบบฝึก ดังนี้ 
     สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 14) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก ดังนี ้ 
        1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น  
          1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะท าการสอน 
          1.2 ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน  
          1.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ 
          1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
        2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค ์และกิจกรรม  
        3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึกและเลือก
เนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้นว่าจะท าเรื่องใดบ้าง ก าหนดเป็นโครงเรื่องไว้  
        4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึก  
        5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ 
        6. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  
        7. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
        8. น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  
        9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้ 
        10. น าไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 
 
  กุศยา  แสงเดช  (2545: 6-7) ได้กล่าวแนะน าผู้สร้างแบบฝึกให้ยึดลักษณะแบบฝึกที่ดี 
ดังนี ้

      1. แบบฝึกที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่างแสดงวิธีท า
ที่ใช้ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะท าความเข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้ เพื่อนักเรียน
สามารถเรียนด้วยตนเองได ้

      2. แบบฝึกที่ดีมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุน
น้อยใช้ได้นาน ทันสมัย 

      3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
      4. แบบฝึกที่ดีควรแยกเป็นเรื่องๆ แต่ละเนื่องไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมีกิจกรรม

หลายแบบเพ่ือเร้าความสนใจ และไม่น่าเบื่อในการท าแบบฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนช านาญ 
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      5. แบบฝึกที่ดีมีทั้งแบบก าหนดค าตอบในแบบและให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้ค า 
ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน 
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ว่า นักเรียนจะเรียนได้เร็วในการ
กระท าที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ 

      6. แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ารวบรวม
สิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช้ จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น และรู้จักน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ฝึกนั้นมีความหมายจ่อเขา
ตลอดไป 

      7. แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันในหลายๆด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้ อม ระดับสติปัญญา และ
ประสบการณ์เป็นต้น ฉะนั้นการท าแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจัดท าให้มากพอและมีทุกระดับตั้งแต่ง่าย 
ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่านักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนจะได้เลือกท าได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 
        8. แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเล่ม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว้เป็นแนวทางเพื่อ
ทบทวนด้วยตนเองต่อไป 
        9. การที่นักเรียนได้ท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆของ
นักเรียนชัดเจน ซึง่จะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ปัญหาน้ันๆทนัท่วงที 
        10. แบบฝึกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแล้ว จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน
อย่างเต็มที่ 
        11. แบบฝึก ที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดแรงงานและเวลาใน
การที่จะต้องตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียน
หรือกระดานด า ท าให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆได้มากขึ้น 
        12. แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่มที่แน่นอนลงทุนต่ า 
การที่ใช้พิมพ์ลงกระกระดาษไขทุกครั้งไป นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่ผู้เรียนสามารถบันทึกและ
มองเห็นความก้าวหน้าของตนได้อย่างมีระบบและมีระเบียบ 

จากหลักการสร้างแบบฝึกทักษะที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า หลักการสร้างแบบฝีกทักษะเริ่ม
จากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษารายละเอียดใน
หลักสูตรและรูปแบบของการสร้างแบบฝึก แบบฝึกที่ดีต้องมีความหมายต่อผู้เรียนและตรงตาม
จุดหมายของการฝึก 
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3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบใน
การจัดการศึกษา น าร่องการจัดการเรียนในชั้นประถมศึกษาทั้งหมดและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาทุกชั้นปี และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 และ 5 และให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2554 ทุกชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:1-35)  

วิสัยทัศน์  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเปน็ 
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการ ดังนี ้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาต ิม ี

จุดหมาย และมาตรฐาน การเรียนรู้ เป็นเปูาหมายสาหรับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับ 
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสตูรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการ 
เรียนรู ้เวลา และการจัดการเรียนรู ้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์ 
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จุดหมาย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนด ีมี 

ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของ 
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การ 
คิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ีมีสุขนิสัย และรักการออก 
ก าลังกาย  

4. มีความรักชาต ิมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็น 
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  
การเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับส่ง 
ข่าวสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับ หรือไม่รับ
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการ 
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกัน และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการ 
น ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการ 
เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม 
และมีคุณธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้  

1. รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการทางาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
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4. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 1) กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องศึกษาวิชา ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

ตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว

ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ

พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและ

ผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน

การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก  

  คุณภาพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ ได้เรียนรู้และศึกษา ความ

เป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็น

พลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึง

ประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจ

บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ

สิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม และ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้น าตนเองได้ และสามารถแสวงหา 

ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตารางที่ 2-1 มาตรฐาน ส 3.1 
ชั้น ตัวชี้วัด              สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ - ความหมายและประเภทของตลาด 
- ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
- ความหมายและความส าคัญของกลไกราคา 
และการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
- หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า 
และบริการ 

 

มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตารางที่ 2-2 มาตรฐาน ส 3.2 
ชั้น ตัวชี้วัด              สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 4.อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ 
เงินเฟูอ เงินฝืด 

- ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 

 5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ 
แนวทางแก้ปัญหา 

- สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
- ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักของการออม กระบวนการจัดการปัจจัยในการผลิตสินค้า 
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนท้องถิ่นของตนเองที่มีการผลิตสินค้า ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ
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ผลิต การบริโภค การคุ้มครองสิทธิของตนเอง หน่อยเศรษฐกิจที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ร่วมถึงการ
แข่งขันทางตลาดการค้า ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงหลักการเป็นผู้บริโภคที่ดีในสังคม 
 
 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
  ธวัช ทันโตภาส และคณะ (2551: 110-122)  สังคมในอดีตมีระบบเศรษฐกิจแบบ
เลี้ยงตัวเอง  โดยแต่ละครอบครัวจะผลิตพืชผลไว้รับประทาน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนของ
ตนเอง เพราะอาศัยวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อสังคมพัฒนาขึ้นและคนในสังคมสามารถ
ผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นได้ในปริมาณที่มากกว่าความต้องการจน
เหลือเป็นส่วนเกิน จึงน าผลผลิตส่วนเกินนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของหรืออาหารที่ตนเองและ
ครอบครัวไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นมีสภาพเป็นสังคมเมือง  มีการใช้เงินตรา
และการค้าขาย มีการขยายตัว คนในสังคมมีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น  จึง
เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งหรือสถานที่ส าหรับซื้อขายสินค้าที่เรียกว่า ตลาด เกิดขึ้น 
  ความหมายของตลาด 
   ตลาดในความหมายทั่วไป หมายถึง  สถานที่ใดๆที่สามารถซื้อขายสินค้า
และบริการ แต่ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย โดยไม่ค านึงว่าจะต้องใช้สถานที่ใดๆ เพราะการซื้อขายอาจติดต่อสั่งซื้อทางจดหมาย โทรศัพท์ 
โทรสาร หรือเว็บไซต์ก็ได้ โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องพบปะกันโดยตรง ส าหรับหน้าที่ส าคัญของ
ตลาดก็คือ ขายสินค้าและบริการ ซื้อหรือจัดหาสินค้า เก็บรักษาสินค้าและขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 
  กลไกราคา 
   การด าเนินงานและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแบบตาด 
ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ทุกคนอย่างทั่วถึงกัน กล่าวคือ ราคาจะท า
หน้าที่เป็นสัญญาณให้ผู้ผลิตและผู้ขายทราบว่าสินค้าและบริการในตลาดเกิดการขาดแคลน หรือมีมาก
จนล้นตลาด  ดังนั้น ราคาจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ภาวะทางตลาดท างานไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การท างานของราคาสินค้านี้เรียกว่า กลไกราคา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงสภาวะการแข่งขันเพื่อ
ครอบครองสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น 
  ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   มนุษย์ทุกคนในสังคมล้วนมีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อไป
ตอบสนองความต้องการด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าเมื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆขึ้น
แล้ว จะมีวิธีการแจกจ่ายหรอแบ่งปันสินค้าและบริการต่างๆ เหล่านั้นไปยังบุคคลแต่ละคนหรือแต่ละ
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กลุ่มโดยวิธีใด ปัญหาของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เรียกว่า  ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะ
เงินเฟูอ  ภาวะเงินฝืด  การว่างงาน  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทางเศรษฐกิจของทุกสังคม 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร ์เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า แบบฝึกเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/83.43 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึก
เสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุปราณ ีไกรเพชร  (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) เรื่อง 
ท้องถิ่นของเรา พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ท้องถิ่นของเรา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 สมบัติ สุทธิรอด (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียน 
เรื่อง พระพุทธประวัติ รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พบว่า หลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ ากว่า เกณฑ์ที่ก าหนด มีผลสัมฤทธิ์การเรียนมากกว่า 60% 
ขึ้นไปของคะแนนเต็มหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

สุนิสา เกื้อหนุน (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา (ส22106) เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทางการเรียน พบว่า แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (ส22106) เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.98/87.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ส22106) เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2/5 สูงขึ้นร้อยละ 87.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ลักษมี เอี่ยมวงค์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์
โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนา
ทักษะ เรื่องภูมิศาสตร์ได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
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17.94 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะน าแนวคิดดังกล่าว
มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 2-1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 – 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 

 

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  ตลาด 
ชุดที่ 2  กลไกราคา 
ชุดที่ 3 ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ   


