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คำนำ
ชุดการสอน กลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีท้ งั หมด จานวน 5 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การ
ชุดที่ 2 เรื่ อง การกระจายรายได้ ทั้งรายรับ รายจ่าย
ชุดที่ 3 เรื่ อง บทบาทและหน้าที่ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
ชุดที่ 4 เรื่ อง ภาษี
ชุดที่ 5 เรื่ อง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ชุดนี้เป็ นชุดที่ 1 เรื่ อง การซื้ อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ชั้ น
ประถมศึกษา ปี ที่ 3 เพื่อให้นักเรี ยนได้ใช้ศึกษาหาความรู ้ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และทากิจกรรมเพื่อพัฒนา การเรี ยนและประสบการณ์ที่
ได้รั บ สามารถน าไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ท้ ัง ด้า น การเรี ย นและการน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุ ดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 คงเอื้อประโยชน์
แก่นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อน และผูท้ ี่สนใจได้เป็ นอย่างดี
วิระ แก้วโสภาค
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คู่มือนักเรียน
ชุดกำรสอนชุดที่ 1
เรื่อง กำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสินค้ำ และบริกำร

ส่ วนประกอบของชุดกำรสอน
1. คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
2. ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่ อง การซื้ อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วย
เอกสารต่างๆ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดการสอนละ 10 ข้อ
2.2 กระดาษคาตอบที่ใช้ในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2.3 บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.4 ใบความรู ้
2.5 ใบกิจกรรม
2.6 ใบบันทึกกิจกรรม
2.7 แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดการสอนละ 10 ข้อ
2.8 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง กำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสินค้ำและบริกำร

1. มาตรฐานและตัวชี้วดั
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ารวมทั้ง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วดั ป.3/1

จาแนกความต้องการและความจาเป็ นในการใช้สินค้าและบริ การใน
การดารงชีวติ

2. เรื่ องนี้ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
3. นักเรี ยนจะได้รับชุดการสอน ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดการสอนละ 10 ข้อ
3.2 กระดาษคาตอบที่ใช้ในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3.3 บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.4 ใบความรู ้
3.5 ใบกิจกรรม
3.6 ใบบันทึกกิจกรรม
3.7 แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดการสอนละ 10 ข้อ
3.8 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. กิจกรรมที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิ
4.1 เมื่ อ นั ก เรี ยนเข้า กลุ่ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ว เลื อ กสมาชิ ก ในกลุ่ ม เป็ นประธาน 1 คน
เลขานุการ 1 คน
4.2 ส่ งตัวแทนรับคู่มือนักเรี ยน
4.3 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง
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4.4 นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ
4.5 ศึกษาการปฏิบตั ิกิจกรรมจากใบกิจกรรม
4.6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
4.7 แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอภิปรายนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
4.8 ร่ วมกันสรุ ป และอภิปรายผลการทากิจกรรมเพื่อนาไปสู่ การสรุ ปบทเรี ยน
4.9 นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ
4.10 เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เก็บเอกสารต่างๆ ให้เรี ยบร้อย
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 บอกความหมายของการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ ได้
5.2 อธิบายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและการบริ การในแหล่งต่างๆ ได้
5.3 มีทกั ษะ กระบวนการในขณะปฏิบตั ิงาน
5.4 มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในขณะที่ปฏิบตั ิงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
จานวน 10 ข้อ เวลา 20 นาที
คำชี้แจง

จงทาเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นความหมายของการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
ก. นุชรี ให้เพื่อนยืมดินสอ
ข. สมศรี แจกขนมให้เพื่อน
ค. โดมขอปากกาของเพื่อน
ง. แคนซื้อยางลบจากร้านค้า
2. ข้อใดเป็ นบริ การที่ดี
ก. ขาว ช่วยพ่อค้าขนส่ งสิ นค้า
ข. ปอง ยืนดูพ่อค้าขนผักขึ้นรถ
ค. ดา นาของที่มีสารพิษไปขาย
ง. แป้ ง ให้พ่อค้ามารับสิ นค้าที่บา้ น
3. ข้อใดไม่ ใช่ ความหมายของการบริ การที่ดี
ก. การให้ความสะดวก
ข. การให้ความรวดเร็ว
ค. การให้ความปลอดภัย
ง. การไม่สนใจต่อผูร้ ับบริ การ
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4. การซื้อของผ่อนเป็ นการซื้ อขาย แลกเปลี่ยนแบบใด
ก. แบบใช้เงิน
ข. แบบสิ นเชื่อ
ค. แบบโดยตรง
ง. แบบบัตรเครดิต
5. การนาอ้อยไปแลกข้าวกับเพื่อนเป็ นการแลกเปลี่ยนแบบใด
ก. แบบใช้เงิน
ข. แบบสิ นเชื่อ
ค. แบบโดยตรง
ง. แบบบัตรเครดิต
6. นักเรี ยนคิดว่าใครมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านตัดผม
ก. พีชอบช่างสมศักดิ์เพราะมีหน้าตาดีและมีความสุ ภาพ
ข. คิมไปตัดผมกับช่างออยมีสนิมและเศษผมติดบนกรรไกร
ค. ญาญ่าชอบช่างชมพู่เพราะตัดผมถูกใจและร้านดูสะอาดสบายตา
ง. บอยไปตัดผมกับช่างหนุ่มแต่ช่างตัดผมใช้ผา้ คลุมที่ใช้แล้วและมีกลิ่น
7. ใครเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การไม่ ถูกต้ อง
ก. ปลาตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในทันที
ข. จ๋ าวางแผนการซื้อสิ นค้าล่วงหน้า
ค. หวานซื้อเฉพาะสิ นค้าที่มีความจาเป็ น
ง. มานี เลือกซื้อสิ นค้าโดยคิดถึงราคาและคุณภาพ
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8. การเลือกซื้อสิ นค้าทางการเกษตรควรเลือกซื้ อตามข้อใด
ก. ซื้อตามเงินในกระเป๋ า
ข. ซื้อมาบริ โภคตามฤดูกาล
ค. ซื้อตามความต้องการบริ โภค
ง. ซื้อหามาเก็บรักษาไว้ต้ งั แต่นอกฤดูกาล
9. ข้อใดคือการเลือกซื้ อสิ นค้าที่เหมาะสม
ก. เลือกซื้อสิ นค้าที่ผลิตในชุมชนของตนก่อน
ข. เลือกซื้อตามรสนิยมและตามแฟชัน่ ที่ทนั สมัย
ค. เลือกซื้อสิ นค้าที่เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
ง. เลือกซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีถึงจะราคาแพงก็ตาม
10. ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นผูบ้ ริ โภค ก่อนที่จะซื้ อสิ นค้าควรทาสิ่ งใดก่อน
ก. ดูตามที่ชอบใจ
ข. ตรวจดูสินค้าว่าไม่มีตาหนิ
ค. อ่านฉลากสิ นค้าอย่างละเอียด
ง.อ่านฉลากสิ นค้าดูความถูกต้องและคานึงถึงความจาเป็ นในการใช้งาน
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บัตรเฉลยจ้ ำ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ง

6. ค

2. ก

7. ข

3. ง

8. ก

4. ข

9. ค

5. ค

10. ง

อยำกรู้แล้วว่ำกำรซื้อขำยเป็ นอย่ ำงไร
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ใบควำมรู้ที่ 1
เรื่อง ควำมหมำยของกำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสิ นค้ำและบริกำร ในแหล่งต่ ำงๆ

เรำมำรู้ จักกำรซื้อขำย และกำร
แลกเปลีย่ นสิ้นค้ ำกันซิคะ

กำรซื้อขำย
เป็ควำมหมำยของกำรซื
นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ้อทีขำย
่จาเป็กำรแลกเปลี
นยิง่ เพราะทาให้
ย่ น สินค้าและบริ การมีมูลค่าเพิ่ม
มากขึ้ น เช่ นการน
นค้าจากผูผ้ กลิำร
ตมาจ
าหน่
สินค้าสิำและกำรบริ
ใครรู
้ บ้ำางยให้แก่ผูบ้ ริ โภคส่ งผลให้มีการซื้ อขาย
เกิดขึ้น
กำรแลกเปลีย่ น
การแลกเปลี่ยน หมายถึง การนาสิ่ งหนึ่งไปแลกกับอีกสิ่ งหนึ่งเป็ นลักษณะ
ของการเปลี่ยนความเป็ นเจ้าของสิ นค้าระหว่างกัน

เรำมำแลกเปลีย่ นกันน่ ะ
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แลกเปลี่ยนกัน
สมชายมีน้ าผลไม้

สมศรี มีไอศครี ม

เปลี่ยนเจ้าของ

สมศรี มีน้ าผลไม้

สมชายมีไอศครี ม
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กำรบริกำรหมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร
ใครทรำบบ้ ำงช่ วยบอกพวกเรำที

กำรบริ กำร หมำยถึง หมายถึง การอานวยความสะดวกในเรื่ องต่างๆที่เกิ ดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การ เช่ น การให้บริ การของ
ช่างตัดผม การให้บริ การของรถประจาทาง การให้บริ การของร้านอาหาร เป็ นต้น

อำชีพพนักงำนต้ อนรับในโรงแรม

อำชีพช่ ำงตัดผม

อำชีพหมอนวด

อำชีพพนักงำนเสริฟ
ภาพที่ 1 เรื่ อง อาชีพบริ การ
ที่มาของรู ปภาพ : วิระ แก้วโสภาค
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ใบควำมรู้ที่ 2
เรื่องกำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสินค้ำและบริกำรใน
แหล่งต่ ำงๆ

การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้ามีกี่รูปแบบใครพอจะทราบบ้าง
การซื้อขาย แลกเปลี่ยนมีหลายรู ปแบบได้ววิ ฒั นาการ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนแบบโดยตรง คือการนาสิ่ งของไปแลกกับสิ่ งของ เช่น นาจาน
ไปแลกกับช้อน

2. การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็ นสื่ อกลาง เช่นการใช้เงินซื้อมือถือ

ภาพที่ 2 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ที่มาของรู ปภาพ : วิระ แก้วโสภาค
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3. การแลกเปลี่ยนแบบโดยใช้บตั รเครดิตและบัตรATM เช่ น การซื้ อสิ่ งของโดยการใช้
บัตรแทนเงิน

ภาพที่ 3 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนแบบโดยใช้บตั รเครดิตและบัตรATM
ที่มาของรู ปภาพ : วิระ แก้วโสภาค

4. การแลกเปลี่ยนโดยใช้สินเชื่อ ในกรณี ที่มีเงินไม่พอ เช่น ซื้อรถกระบะโดยการใช้เงิน
เป็ นงวดๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ราคา 800,000 บาท จ่ายเงิน 200,000 บาท

คงเหลือ 600,000 บาท
ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท จนครบตาม
กาหนด
ภาพที่ 4 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนโดยใช้สินเชื่อ
ที่มาของรู ปภาพ : วิระ แก้วโสภาค
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คนเรำมักจะมีกำรซื้อขำย แลกเปลีย่ น
สินค้ำและบริกำรต่ ำงๆ กันที่ไหน

คนเรามักจะมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การต่างๆ กันที่ตลาด

ภาพที่ 5 เรื่ อง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ที่มาของรู ปภาพ : วิระ แก้วโสภาค

เพราะตลาดจะทาหน้าที่กระจายสิ นค้า ให้ผซู ้ ้ือและผูข้ ายมาพบกันและตกลงซื้อขาย
กัน ดังนั้นตลาดมีหน้าที่
1. จัดหาสิ นค้า
7. ราคาตกต่า
2. เก็บรักษาสิ นค้า
8. การบริ การทางการเงิน
3. การขายและบริ การ
4. การกาหนดมาตรฐานสิ นค้า
5. การขนส่ ง
6. การยอมรับความเสี่ ยงภัย
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นิทำน
เรื่อง ตลำดของฉัน
เรื่ องโดย วิระ แก้ วโสภาค

ภาพที่ 6 เรื่ อง ตลาดของฉัน
ที่มาของรู ปภาพ: วิระ แก้วโสภาค

ปองกับปานเป็ นเพื่อนกัน ปองมีอาชี พทาสวนมะม่วง ด้วยความซื่ อสัตย์ ไม่ใช้สารเคมี
ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปองนามะม่วงไปแลกข้าว แลกปลากับเพื่อนโดยตรง ผลผลิตที่เหลือก็
นาไปขายให้กบั เพื่อนบ้าน บางครั้งก็นาขึ้นรถ ส่ งไปขายให้กบั พ่อค้าที่ตลาด ทาให้พ่อค้าได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ วจึงมีความประทับใจในการบริ การ และสิ นค้าที่ปลอดภัยของปองพ่อค้าจึง
ติดต่อซื้ อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็ นสื่ อกลางกับปองเรื่ อยมา ปองนาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร
แล้วยังทาบัตรเครดิต บัตรATM เพื่อใช้แทนเงิน ทาให้สะดวกในการนาเงินไปใช้และปลอดภัย
จากผูท้ ี่ไม่หวังดี
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วันหนึ่งขณะที่ปองกาลังนามะม่วงไปส่ งให้พ่อค้าปรากฏว่าน้ ามันเชื้อเพลิงในรถกาลังจะ
หมดปองแวะเติมน้ ามันรถแต่ปองไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าน้ ามัน ปองจึงใช้บตั รเครดิตแทนเงิน ปอง
ดีใจมากที่ทาให้การเดินทางในครั้งนี้ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กาหนด
ส่ วนปานนั้นมี อ าชี พขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เมื่ อได้เงิ นมาปานเก็บสะสมไว้ได้เงิ น
จานวน 20,000บาทนาไปซื้ อรถคันใหม่ในราคา 30,000 บาท ปรากฏว่าเงินไม่พอจึงขอซื้ อแบบ
เงินผ่อน โดยการชาระเงินเป็ นงวดๆ ภายในเวลา 12 เดือน ปานดีใจมากที่มีรถจักรยานยนต์คนั
ใหม่ไว้รับส่ งผูโ้ ดยสารตามที่ตนเองตั้งใจไว้
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ควำมหมำยของกำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสินค้ำและบริกำรในแหล่งต่ ำงๆ

คำชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนอ่านใบความรู ้ที่ 1 เรื่ องความหมายของการซื้ อขาย การแลก เปลี่ยนสิ นค้า
และบริ การในแหล่งต่างๆ
2. สมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ สรุ ป เกี่ ย วกับ ความหมายของการซื้ อ ขาย การ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ
3. นักเรี ยนบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 1

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
บอกความหมายของการซื้ อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและการบริ การ
ในแหล่งต่างๆ
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง ความหมายของการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ
กลุ่มที่..... ชื่อกลุ่ม.......................................สมาชิก 1. ..................................... เลขที่ .....
2. ..................................... เลขที่ ......
3. ..................................... เลขที่ ......
4. ..................................... เลขที่ ......
..................................................................................................................................
คำสั่ ง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การซื้อขาย หมายถึงอะไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. การแลกเปลี่ยนสิ นค้า หมายถึงอะไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. การบริ การ หมายถึงอะไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ
คำชี้แจง
1. นักเรี ยนอ่ านใบความรู ้ที่ 2 เรื่ องการซื้ อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การใน
แหล่งต่างๆ
2. สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ สรุ ปเกี่ยวกับความหมายของการซื้ อขาย การ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ
3. นักเรี ยนบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 2

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
อธิบายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและการบริ การในแหล่งต่างๆได้
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2
เรื่อง กำรซื้อขำย กำรแลกเปลีย่ นสินค้ำและบริกำรในแหล่งต่ ำงๆ

กลุ่มที่..... ชื่อกลุ่ม.......................................สมาชิก 1. ..................................... เลขที่ .....
2. ..................................... เลขที่ ......
3. ..................................... เลขที่ ......
4. ..................................... เลขที่ ......
..................................................................................................................................
คำสั่ง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ ส่ วนมากจะเกิดขึ้นที่ไหน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแหล่งต่างๆ มีกี่รูปแบบ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. มีการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในแบบใดบ้าง จงอธิบาย
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
จานวน 10 ข้อ เวลา 20 นาที
คำชี้แจง

จงทาเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นบริ การที่ดี
ก. ขาว ช่วยพ่อค้าขนส่ งสิ นค้า
ข. ปอง ยืนดูพ่อค้าขนผักขึ้นรถ
ค. ดา นาของที่มีสารพิษไปขาย
ง. แป้ ง ให้พ่อค้ามารับสิ นค้าที่บา้ น
2. ข้อใดเป็ นความหมายของการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
ก. นุชรี ให้เพื่อนยืมดินสอ
ข. สมศรี แจกขนมให้เพื่อน
ค. โดมขอปากกาของเพื่อน
ง. แคนซื้อยางลบจากร้านค้า
3. การซื้อของผ่อนเป็ นการซื้ อขาย แลกเปลี่ยนแบบใด
ก. แบบใช้เงิน
ข. แบบสิ นเชื่อ
ค. แบบโดยตรง
ง. แบบบัตรเครดิต
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4. การนาอ้อยไปแลกข้าวกับเพื่อนเป็ นการแลกเปลี่ยนแบบใด
ก. แบบใช้เงิน
ข. แบบสิ นเชื่อ
ค. แบบโดยตรง
ง. แบบบัตรเครดิต
5. ข้อใดไม่ ใช่ ความหมายของการบริ การที่ดี
ก. การให้ความสะดวก
ข. การให้ความรวดเร็ว
ค. การให้ความปลอดภัย
ง. การไม่สนใจต่อผูร้ ับบริ การ
6. ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นผูบ้ ริ โภค ก่อนที่จะซื้ อสิ นค้าควรทาสิ่ งใดก่อน
ก. ดูตามที่ชอบใจ
ข. ตรวจดูสินค้าว่าไม่มีตาหนิ
ค. อ่านฉลากสิ นค้าอย่างละเอียด
ง. อ่านฉลากสิ นค้าดูความถูกต้องและคานึงถึงความจาเป็ นในการใช้งาน
7. การเลือกซื้อสิ นค้าทางการเกษตรควรเลือกซื้ อตามข้อใด
ก. ซื้อตามเงินในกระเป๋ า
ข. ซื้อมาบริ โภคตามฤดูกาล
ค. ซื้อตามความต้องการบริ โภค
ง. ซื้อหามาเก็บรักษาไว้ต้ งั แต่นอกฤดูกาล
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8. ข้อใดคือการเลือกซื้อสิ นค้าที่เหมาะสม
ก. เลือกซื้อสิ นค้าที่ผลิตในชุมชนของตนก่อน
ข. เลือกซื้อตามรสนิยมและตามแฟชัน่ ที่ทนั สมัย
ค. เลือกซื้อสิ นค้าที่เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
ง. เลือกซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีถึงจะราคาแพงก็ตาม
9. นักเรี ยนคิดว่าใครมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านตัดผม
ก. พีชอบช่างสมศักดิ์เพราะมีหน้าตาดีและมีความสุ ภาพ
ข. คิมไปตัดผมกับช่างออยมีสนิมและเศษผมติดบนกรรไกร
ค. ญาญ่าชอบช่างชมพู่เพราะตัดผมถูกใจและร้านดูสะอาดสบายตา
ง. บอยไปตัดผมกับช่างหนุ่มแต่ช่างตัดผมใช้ผา้ คลุมที่ใช้แล้วและมีกลิ่น
10. ใครเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การไม่ ถูกต้ อง
ก. ปลาตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในทันที
ข. จ๋ าวางแผนการซื้อสิ นค้าล่วงหน้า
ค. หวานซื้อเฉพาะสิ นค้าที่มีความจาเป็ น
ง. มานี เลือกซื้อสิ นค้าโดยคิดถึงราคาและคุณภาพ
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บัตรเฉลยจ้ ำ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ก

6. ง

2. ง

7. ข

3. ข

8. ค

4. ค

9. ค

5. ง

10. ก

รู้แล้วใช่ ไหมว่ำกำรซื้อขำยเป็ นอย่ ำงไร

27

บรรณำนุกรม
คณาจารย์แม็ค. ( 2550 ). เตรียมสอบ ป. 3. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั สานักพิมพ์แม็ค จากัด.
จิตรลดา ศิริรัตน์ และคณะ. ( 2548 ). คู่มือกำรสอนหลักสู ตรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 3 เล่ ม 2.
กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ทีชชิ่งทอยส์ จากัด.
น้อม งามนิสัย, รุ จิเรข โลหารชุน, กัญยาวดี พึ่งเกตุ, ลิขิต ทองรัตน์,พัลลภ โลหารชุนและ
วัฒนา ทองรัตน์. ( 2547 ). สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ช่ วงชั้นที่ 1 ( ป. 1-3 ).
กรุ งเทพมหานคร : ประสานมิตร.
ประพันธ์ เศวตนันทน์ ไพศาล เล็กอุทยั . (2558). หลักเศรษฐศำสตร์ . กรุ งเทพฯ:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนาคุณภาพวิชาการ, สถาบัน( พว.).( 2544 ). ชุ ดกิจกรรมพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ เสริมสร้ ำงคุณธรรม
จริยธรรม และค่ ำนิยม สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3.
บริ ษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว. ). จากัด
วิชาการ,กรม. (2542 ) . หนังสื อเรียนภำษำไทยชุ ดพืน้ ฐำนภำษำ ชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 3 เล่ ม 1.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ ( ร.ส.พ. ).
_________.(2541 ). หนังสื อเรียนสร้ ำงเสริมประสบกำรณ์ ชีวติ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_________. (2542 ). หนังสื อเรียนสร้ ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_________. ( 2542 ). หนังสื อเรียนสร้ ำงเสริม ประสบกำรณ์ชีวติ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 2.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ศรี นวล จันทรวิบูลย์. ( 2547 ). สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3.
กรุ งเทพมหานคร : ประสานมิตร.
ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2551 ). หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล และคณะ. สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ป3. ( พิมพ์ครั้งที่ 3 ).
กรุ งเทพมหานคร: อักษรเจริ ญทัศน์.

