
หน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง กลไกราคาและเศรษฐกิจพอเพยีงกบัการพฒันาประเทศ 

รหัสวชิา ส32104 ช่ือรายวชิา สังคมศึกษา 6  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่3 เวลาเรียน  6   ช่ัวโมง   ภาคเรียนที ่2 

ครูผู้สอน      โรงเรียนพุทธจักรวทิยา 

----------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

     ส 3.1   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมี

คุณภาพ 

  ตวัช้ีวดัชั้นปี / ตวัช้ีวดัช่วงชั้น / ผลการเรียนรู้ 

     ส 3.1  ม.3/1   อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
     ส 3.1  ม.3/2   มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐาน 
     ส 3.1  ม.3/3   วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 
 

2. สาระสําคัญ 

  กลไกราคาเป็นเครือ่งมอืในระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียม ซึง่การเปลีย่นแปลงในระดบัราคาสนิคา้เกดิ

จากแรงผลกัดนัของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

  ปจัจบุนัมปีญัหาทอ้งถิน่ทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ทุกคนควรมสี่วนรว่มในการ

แกไ้ขปญัหาและพฒันาทอ้งถิน่ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ระบบสหกรณ์มแีนวคดิทีส่มัพนัธก์บั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

      1) ความหมายและประเภทของตลาด  

  2) ความหมายและตวัอยา่งของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

  3) ความหมายและความสาํคญัของกลไกราคาและการกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

  4) หลกัการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 

  5) สาํรวจสภาพปัจจุบนัปัญหาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

  6) วเิคราะห์ปัญหาของทอ้งถ่ินโดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  7) แนวทางการแกไ้ขและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  8) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาในระดบัต่างๆ 

  9) หลกัการสาํคญัของระบบสหกรณ์ 



  10) ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้น

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 

4. ช้ินงาน / ภาระงาน 

 รายงาน เรือ่ง กลไกราคาในระบบเศรษฐกจิ 

รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบงาน   

 

5. สมรรถนะ 

  1. ความสามารถในการส่ือสาร   

     2. ความสามารถในการคิด 

     3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

     

6. กรอบการวดัและประเมินผล 

    6.1 การวดัและประเมินผลระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

    1. ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง กลไกราคา 

    2. ใบงานท่ี 1.2   เร่ือง การกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

     3. ใบงานท่ี 2.1     เร่ือง ปัญหาเศรษฐกิจ 

    4. ใบงานท่ี 2.2     เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ 

     5.ใบงานท่ี 2.3      เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์  

    6. สังเกตการนาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน 

  7. สังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

   

    6.2 การวดัและประเมินผลเม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

          ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

 

การประเมินช้ินงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) 

1. ความหมาย ประเภท ของ

ตลาดและข้อดข้ีอเสียของ

ตลาดแต่ละประเภท 

อธิบายความหมายประเภท

ของตลาดและขอ้ดีขอ้เสียของ

ตลาดแต่ละประเภทไดถู้กตอ้ง

อธิบายความหมายประเภท

ของตลาดและขอ้ดีขอ้เสียของ

ตลาดแต่ละประเภทไดถู้กตอ้ง

อธิบายความหมายประเภทของ

ตลาดและขอ้ดีขอ้เสียของตลาด

แต่ละประเภทไดถู้กตอ้งเป็น



 เป็นส่วนใหญ่ เป็นบางส่วน บางส่วน แต่สาํนวนค่อนขา้ง

วกวน 

2. ความหมายตวักาํหนด และ 

การเปลีย่นแปลงอุปสงค์และ

อุปทาน 

 

อธิบายความหมายตวักาํหนด 

และการเปล่ียนแปลงอุปสงค์

และอุปทานไดถู้กตอ้งเป็น

ส่วนใหญ่ 

อธิบายความหมายตวักาํหนด 

และการเปล่ียนแปลงอุปสงค์

และอุปทานไดถู้กตอ้งเป็น

บางส่วน 

อธิบายความหมายตวักาํหนด 

และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์

และอุปทานไดถู้กตอ้งเป็น

บางส่วน แต่สาํนวนค่อนขา้ง

วกวน 

3. กลไกราคาและการกาํหนด

ราคาใน ระบบเศรษฐกจิ 

 

อธิบายกลไกราคาและการ

กาํหนดราคาในระบบ

เศรษฐกิจไดถู้กตอ้งเป็นส่วน

ใหญ่ 

อธิบายกลไกราคาและการ

กาํหนดราคาในระบบ

เศรษฐกิจไดถู้กตอ้งเป็น

บางส่วน 

อธิบายกลไกราคาและการ

กาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ไม่ถูกตอ้ง  

4. การเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหาและการพฒันา

ท้องถิ่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาและการพฒันาทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดเ้ป็น    ส่วนใหญ่ 

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาและการพฒันาทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดเ้ป็นบางส่วน 

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาและการพฒันาทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม     แต่ไม่สามารถ

นาํไปปฏิบติัได ้

5. การเข้าร่วมกจิกรรมเกีย่วกบั

การแก้ไขปัญหาและการ

พฒันาท้องถิ่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ

แกไ้ขปัญหาและการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมี

หลกัฐานการปฏิบติัตาม

ขั้นตอนค่อนขา้งชดัเจน 

เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ

แกไ้ขปัญหาและการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมี

หลกัฐานการปฏิบติัแต่ไม่

ชดัเจน 

เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ

แกไ้ขปัญหาและการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มี

หลกัฐาน 

6.การวเิคราะห์ผลของการมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมเกีย่วกบั

การแก้ไขปัญหาและการ

พฒันาท้องถิ่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เขียนวเิคราะห์ผลของการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบั

การแกไ้ขปัญหาและการ

พฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

เหตผุลถูกตอ้ง 3 ประเดน็ 

เขียนวเิคราะห์ผลของการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบั

การแกไ้ขปัญหาและการ

พฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

เหตผุลถูกตอ้ง 2 ประเดน็ 

เขียนวเิคราะห์ผลของการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการ

แกไ้ขปัญหาและการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

เหตผุลถูกตอ้ง 1 ประเดน็ 

7.การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างแนวคดิของเศรษฐกจิ

พอเพยีงกบัระบบสหกรณ์  

เขียนวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ได้

ถูกตอ้ง ค่อนขา้งสมบูรณ์ 

เขียนวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ได้

ถูกตอ้ง   แต่ไม่สมบูรณ์ 

เขียนวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ไม่

ถูกตอ้ง  

 

 

 

 



เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 16 ดี 

11 - 13 พอใช ้

8 - 10 ปรับปรุง 

 

7. กจิกรรมการเรียนรู้ 

    1. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัตลาดในระบบเศรษฐกิจ เร่ือง ลกัษณะทัว่ไปของตลาด และเร่ือง 

ตลาดตามลกัษณะการแข่งขนั 

    2. นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ร่วมกนัอธิบายความรู้และตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นครูและนกัเรียน

ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบ 

    3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ ราคาสินคา้นั้นจะเป็นไปตามกลไกราคา    

    4. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง กลไกราคา 

    5. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ือง กลไกราคา และเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 

    6. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกาํหนดราคา การปรับ และเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 

    7. นกัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัปัญหาของทอ้งถ่ินของไทย จากหนงัสือเรียนและหนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม ตาม

หวัขอ้ท่ีครูกาํหนด 

    8. นกัเรียนอธิบายความรู้ท่ีตนไดศึ้กษามาและอภิปรายผลงานในใบงานท่ีคู่ของตนรับผดิชอบ 

     9. นักเรียนวางแผนการปฏิบติัตนในการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

    10.ศึกษาความรู้เร่ือง ข้อควรคาํนึงในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และการนําแนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาประเทศในระดบัต่างๆ 

    11.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ 

    12.ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงเหตุผลของความประทบัใจในกิจการหรือกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรียน 

และร่วมกนัเขียนแผนผงัความคิด บนกระดานหนา้ชั้นเรียน  

    13.นกัเรียนร่วมกนัศึกษาความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ในประเด็นท่ีครูกาํหนด 

    14.นกัเรียนส่งรายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตาม 

    15.นกัเรียนทาํแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   

 

8. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ (ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย)  

    8.1 ส่ือการเรียนรู้ 



 1. ใบงาน 

 2. หนงัสือประกอบการเรียนสาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ 

 3. บตัรภาพ 

 4. ตวัอยา่งข่าว 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 

 1) หอ้งสมุด 

 2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  www.google.com 
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 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ประจาํหน่วยการเรียนรู้ที่  4 

 

คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1. “ตลาดส่ีมุมเมืองจะมีสินค้าจากเกษตรกรนาํมาขาย 

 จาํนวนมาก ส่วนตลาดรถยนต์จะมีอยู่ในตัวเมืองของ 

 ทุกจังหวดั” ขอ้ความดังกล่าวเป็นการแบ่งลกัษณะของ 

 ตลาดตามขอ้ใด 

 ก. แบ่งตามชนิดของสินคา้ 

 ข. แบ่งตามลกัษณะการขายสินค้า 

 ค. แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใช้สินค้า 

 ง. แบ่งตามลกัษณะการแข่งขนัท่ีมีอยู่ในตลาด 

2. ขอ้ความใดสอดคลอ้งกับลกัษณะของตลาดแข่งขนั 

 สมบูรณ์ 

 ก. ก้อยซ่ึงเป็นแม่บ้านมักจะซ้ือผงซักฟอกหลายยี่ห้อ 

           เปล่ียนกันไป เพราะคุณภาพและราคาใกลเ้คียงกัน 

 ข. ตลาดนัดกลางของจังหวดัจะมีคนนิยมไปซ้ือของ 

           จาํนวนมาก แต่มีสินคา้จาํนวนน้อย 

 ค. บริษทั สหรุ่งเรือง ผลิตเตารีดไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมา    

           ซ่ึงมีราคาแพงกว่าเตารีดของบริษทัอ่ืน 

 ง. ในวนัข้ึนปีใหม่ร้านค้าท่ีเก่งเป็นเจ้าของประกาศลด  

  ราคาสินคา้ถูกกว่าเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ 

3. ขอ้ดีของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คืออะไร 

 ก. ผูผ้ลิตสามารถกาํหนดราคาสินคา้ได้สูง 

 ข. ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตร่วมมือกันกาํหนดราคาสินค้า 

 ค. ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือสินคา้ราคาท่ีตํ่าสุด 

 ง. ผูผ้ลิตสินคา้มีการแข่งขนักันอย่างเสรีเพ่ือขายสินคา้ 

           ให้ได้มากท่ีสุด 

4. “ถา้ราคาสินค้าและบริการใดๆ เพ่ิมข้ึน ความตอ้งการซ้ือ 

    สินคา้และบริการนั้นจะลดน้อยลง ถ้าราคาสินคา้หรือ 

 บริการใดๆ ลดลง ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการนั้น 

 จะเพ่ิมข้ึน” ขอ้ความดังกล่าวสอดคลอ้งกับขอ้ใด 

 ก. กฎของอุปสงค์       ข. กฎของอุปทาน 

 ค. ตวักาํหนดอุปสงค์      ง.     ตัวกาํหนดอุปทาน 

5. ขอ้ความเก่ียวกับปัจจัยกาํหนดอุปทานขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ถา้ราคาสินคา้สูงข้ึน ผูผ้ลิตจะลดจาํนวนการผลิตลง 

 ข. ถา้หากสินคา้มีราคาถูกลง ผูผ้ลิตจะได้กาํไรน้อยลง  

           ทาํให้ลดการผลิตลง 

  ค. จาํนวนผูผ้ลิตถา้มีมากข้ึน ทาํให้อุปทานเพ่ิมข้ึน  

           ถา้ผูผ้ลิตลดน้อยลง จะทาํให้อุปทานลดลง 

 ง. ช่วงภาวะนํ้ ามนัราคาแพง ผูผ้ลิตรถยนต์จะผลิต 

           รถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีประหยดันํ้ ามนั 

6. การปรับตัวท่ีทาํให้ปริมาณซ้ือและปริมาณขายเท่ากัน 

    พอดี ณ ระดับราคาใดราคาหน่ึงนั้น สอดคลอ้งกับ 

    ขอ้ความใด 

 ก. อุปทาน     ข.  อุปสงค์ 

 ค. กลไกราคา     ง.  ราคาดุลยภาพ 

7. “ถา้ในตลาดมีผูข้ายเพียงรายเดียว อาจกาํหนดราคา 

 สินคา้ใหสู้งได”้ ขอ้ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปัจจยัการ 

 กาํหนดราคาในขอ้ใด 

 ก. กลุ่มเป้าหมาย      ข.  สภาวะทางเศรษฐกิจ 

 ค. การแข่งขนัของตลาด ง. ตน้ทุนการผลิตและจาํหน่าย 

8. การกาํหนดราคาในทางปฏิบัติมีวตัถุประสงค์หลาย 

    ประการ ยกเว้นขอ้ใด 

 ก. เพ่ือให้ราคาสินค้าเท่าเทียมกัน 

 ข. เพ่ือขยายตลาดให้กวา้งขวาง 

 ค. เพ่ือสร้างยอดขาย 

 ง. เพ่ือสร้างกาํไร 

9. ขอ้เสียของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คืออะไร 

 ก. ผูบ้ริโภคเป็นผูก้าํหนดราคาสินคา้ 

 ข. ไม่มีการแข่งขนัระหว่างผูผ้ลิตอย่างแท้จริง 

 ค. ผูผ้ลิตได้กาํไรเป็นอัตราส่วนท่ีค่อนขา้งมาก 

 ง. ผูผ้ลิตสินคา้พยายามลดตน้ทุนทาํให้คุณภาพสินคา้ 

  ตํ่า 

10.   ขอ้ใดคือความหมายของกลไกราคา 

   ก.   การผลิตท่ีมีความสมดุลกับการบริโภค 

   ข.   ราคาสินคา้และการผลิตถูกกาํหนดโดยความ 

             ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

   ค.   ปริมาณสินค้าท่ีผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมีความ 

    ต้องการเท่ากัน 

   ง.   การเปล่ียนแปลงในระดับราคาสินค้าซ่ึงเกิดจาก 

            แรงผลักของอุปสงค์และอุปทาน 
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