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ค าน า 

 
  สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต ท้ัง 3 ระดับ นี้ เป็นสมุด
บันทึกส าหรับท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ และ
ฝึกทักษะประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาการเงินท้ัง 3 ระดับ 

กิจกรรมท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ในแต่ละเร่ือง โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย 

1. กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรมนี้
จะมีแนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายเล่ม 

2. กิจกรรม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. กิจกรรม ปฏิบัติ และเก็บข้อมูลสถิติด้วยตนเอง 
4. กิจกรรม การค้นคว้า และแสดงความคิดเห็น 
5. กิจกรรม ทดลอง ปฏิบัติ จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้จากท้องถิ่น 

 

ส านักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบ ปฏิบัติ  
และท ากิจกรรม ตามค าแนะน าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จ  
ในการศึกษาได้ 

   
        ส านักงาน กศน. 
        กรกฎาคม 2559 
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ค าชี้แจงการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้  ใช้ควบคู่กับชุดวิชา การเงินเพื่อชีวิต 2  
สค22016 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
ความรู้พื้นฐาน  และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มของชุดวิชา หลักจากนั้นผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละ  
หน่วยการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบจากเฉลยท้าย
เล่มของชุดวิชา หากผู้เรียนท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเ รื่องนั้น 
ให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้ซ้ าอีกครั้งจนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา 

  ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวังของชุดวิชานี้ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
ค าช้ีแจงการใช้สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ 
สารบัญ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 9  
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชน์ 9 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2  ประเภทของเงิน 10 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3  เงินฝาก การประกันภัย และการลงทุน 14 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 20 
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 22 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1  การรู้จักฐานะการเงินของตนเอง 22
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 24 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 29 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 33 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5  การออม 36 
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 38 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1  การประเมินความเหมาะสม 38 

ก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2  ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและ 39 

การค านวณดอกเบี้ย 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3  เครดิตบูโร 41 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 42
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5  วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 43 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 6  หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้44 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 45 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 45
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2  หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 47 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3  บทบาทศูนย์คุ้มครอง 49 

ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศดง.) 
และหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและ 50 
หลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

 
หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน 51 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1  หนี้นอกระบบ 51 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2  แชร์ลูกโซ่ 53 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3  ภัยใกล้ตัว 54 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  แก๊งคอลเซนเตอร์ 55 
 กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5  ภัยออนไลน์ 57 
แบบทดสอบหลังเรียน 59 
คณะผู้จัดท า 67 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบโดยกากบาท ( X ) ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. การให้ยืมเงินหมายถึงข้อใด 

ก) การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืน 
ข) การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 
ค) การให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืน 
ง) ผิดทุกข้อ 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบธนบัตร 

ก) สัมผัสเนื้อกระดาษ และลวดลายเส้นนูน 
ข) ยกส่องดูลายน้ า 
ค) พลิกเอียงสังเกตแถบฟอยล์สามมิติ 
ง) ถูกทุกข้อ 

 

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัญชีเงินฝากท่ีควรเปิดเพื่อไว้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง คือ บัญชีเงินฝากประจ า 
ข) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหาก

สหกรณ์ปิดกิจการลง 
ค) การคิดดอกเบี้ยทบต้นจะท าให้มียอดเงินในบัญชีเท่ากับการคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น 
ง) การท าประกันคุ้มครองความเสียหายของบ้านจัดเป็นประกันวินาศภัย 

 

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ท่ีร้านค้า 
ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 
ค) ใช้บัตรเดบิตซื้อของ จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 
ง) เมื่อซื้อของด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 
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5. ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใด 

ก) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข) กระทรวงการคลัง 
ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ง) กระทรวงพาณิชย์ 

 

6. หากต้องการแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องไปแลกเปลี่ยนท่ีใด 

ก) ร้านค้าสะดวกซื้อ 
ข) ธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการแลกเปลี่ยน 
ค) โรงแรมหรือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ง) ถูกทั้งข้อ ข) และ ค) 

 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินฐานะการเงิน 

ก) พฤติกรรมการใช้จ่ายจะประเมินด้วยบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ข) ความมั่งคั่งสุทธิค านวณมาจากทรัพย์สิน + หนี้สิน 
ค) รายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินท่ีมี ใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้ 
ง) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และกองทุนรวม เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 

 

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการมีสุขภาพการเงินท่ีดี 

ก) มีภาระหนี้ไม่เกิน 33% ของรายได้ต่อเดือน 
ข) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่เกิน 3 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน 
ค) ออมเงินอย่างน้อย 25% ของรายได้ต่อเดือน 
ง) ถูกทุกข้อ 
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9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายไม่จ าเป็น 

ก) เป็นรายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได ้
ข) เป็นรายจ่ายท่ีไม่ส าคัญต่อชีวิต แต่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากได้ เช่น ค่าแต่งรถ 
ค) เป็นรายจ่ายส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน  
ง) เป็นรายจ่ายท่ีทุกคนมีในจ านวนเท่ากัน 

 

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเป้าหมายทางการเงินท่ีดี 

ก) มีความชัดเจน 
ข) สามารถวัดผลได้ 
ค) มีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน 
ง) ครอบคลุมถึงเป้าหมายท้ังหมดในชีวิต 

 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ก) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และออมได้จนถึงอายุ 99 ปี 
ข) สมาชิกจ าเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน 
ค) สมาชิกจะส่งเงินสะสมครั้งละกี่บาทก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
ง) หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายเงินสมทบ 

 

12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ก) ใช้ส าหรับผ่อนรถยนต์ 
ข) สามารถทยอยผ่อนคืนเป็นรายเดือนได้ 
ค) ใช้ได้เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
ง) มีการก าหนดวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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13. วิธีคิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงท่ีมักใช้กับบริการประเภทใด 

ก) สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
ข) บัตรเครดิต 
ค) เช่าซื้อรถ 
ง) ถูกทุกข้อ 

 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก 

ก) เงินต้นลด ดอกเบี้ยก็จะลด 
ข) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะเพิ่ม 
ค) เงินต้นและดอกเบ้ียไม่เปลี่ยนแปลง 
ง) ถูกทุกข้อ 

 

15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลประวัติการช าระหนี้ของเครดิตบูโร 
(บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด: NCB) 

ก) เจ้าของข้อมูล (ผู้ขอสินเชื่อ) สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ 
ข) ธนาคาร (ผู้ให้สินเช่ือ) สามารถขอดูข้อมูลได้ก็ต่อเมือ่เจ้าของข้อมูล (ผู้ขอสินเชื่อ)  

ให้ความยินยอม 
ค) NCB จะขึ้นบัญชีด าหากลูกหนี้มีประวัติค้างช าระหนี้ 
ง) NCB จะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันท่ีได้รับข้อมูลจากสมาชิก เช่น ธนาคาร 

(ผู้ให้สินเชื่อ) 
 

16. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 
ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 
ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 
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17. ผู้ท่ีต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

ก) ลูกหนี ้
ข) เจ้าหนี้ 
ค) ศาล 
ง) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 

18. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ก) สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ข) สิทธิท่ีจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ 
ค) สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 
ง) สิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชยหากผู้ใช้บริการเป็นผู้ท าผิดพลาด 

 

19. นายกอบน าเงินเดือนท้ังหมดท่ีได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 
ท าให้มีเงินไม่พอท่ีจะกินข้าว และต้องเบ้ียวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

ก) หน้าท่ีวางแผนทางการเงินและช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ 
ข) หน้าท่ีติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
ค) หน้าท่ีศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 
ง) หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 

 

20. ในระหว่างการท าสัญญาเงินกู้ พนักงานธนาคารได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
ก าหนดเวลาการช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียต่อปี ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แต่คุณไม่เข้าใจ  
คุณจะท าอย่างไร 

ก) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้เลย เพราะพนักงานธนาคารมีความรู้และเชื่อถือได้ 
ข) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ตามท่ีพนักงานบอก แล้วค่อยสอบถามเพิ่มเติมทีหลัง  
ค) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ไปก่อน แล้วค่อยขอเอกสารของพนักงานมาอ่านทีหลัง 
ง) สอบถามพนักงานเพิ่มเติมจนเข้าใจเสียก่อน แล้วค่อยเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาเงินกู้ 
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21. หากร้องเรียนไปยังธนาคาร ในกรณีท่ีพนักงานอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ 
ถ้าไม่ท าบัตรเดบิต และไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน  
ควรร้องเรียนหรือขอรับค าปรึกษาได้จากหน่วยงานใด 

ก) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166 
ข) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 
ค) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 1359 
ง) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 

 

22. ข้อใดไม่ใช่สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ก) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน 
ข) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบัน

การเงินด าเนินการ 
ค) นึกอะไรออกก็เขียนไป ไม่ต้องเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 
ง) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 

23. หากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน  
ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ กัน 
ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ไดร้ับการติดต่อกลับภายใน

ระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 
ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 

 

24. มิจฉาชีพมักใช้จุดอ่อนใดในการหลอกเหยื่อ 

ก) ความโลภ 
ข) ความกลัว 
ค) ความไม่รู้ 
ง) ถูกทุกข้อ  
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25. ข้อใดควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ ่

ก) ปฏิเสธการร่วมสัมมนาท่ีน่าสงสัย 
ข) เขียนประกาศหางาน Part Time ผ่านเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ต 
ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชีอีเมล ในสังคมออนไลน์ (social 

media) 
ง) ไปร่วมงานสัมมนาท่ีเพื่อนชักชวนทุกงานเพื่อเพิ่มความรู้ 

 

26. หากได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทางการให้โอนเงินค่าธรรมเนียม คุณควรท าอย่างไร 

ก) ต่อว่ากลับอย่างรุนแรงโดยไม่ฟังข้อความใด ๆ 
ข) โอนเงินทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ค) ติดต่อสอบถามหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงก่อนโอนเงิน 
ง) ขอต่อรองราคาเมื่อเงินไม่พอค่าธรรมเนียม 

 

27. ข้อใดไม่ใช่ข้ออ้างท่ีมิจฉาชีพมักใช้โทรหลอกเหยื่อเพื่อให้โอนเงิน 

ก) คุณได้รับเงินคืนภาษี 
ข) คุณโชคดีได้รับรางวัลใหญ่จากการชิงโชค 
ค) เกิดข้อผิดพลาดโอนเงินผิดเข้าบัญชีของคุณ 
ง) บัตรเครดิตของคุณหมดอายุ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่ 

 

28. หากได้รับการติดต่อขอใช้บัญชีเงินฝากของคุณเป็นท่ีรับเงิน โดยให้หักค่าจ้างจากเงิน 
ท่ีจะโอนเข้ามาในบัญชีเลย คุณควรท าอย่างไร 

ก) ตอบตกลงทันที เพราะท าง่าย ไม่ต้องลงทุน 
ข) ตอบตกลงและไปชักชวนเพื่อนให้มาท าด้วย 
ค) ต่อรองให้ได้ค่าจ้างท่ีพอใจ แล้วค่อยตัดสินใจ 
ง) ปฏิเสธทันที เพราะเงินท่ีโอนเข้ามาอาจผิดกฎหมาย 
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29. ข้อใดควรกระท าเมื่อสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ก) นัดรับสินค้ากับผู้ขายในสถานท่ีเปลี่ยว 
ข) อ่านรายละเอียดสินค้าและตรวจสอบประวัติผู้ขายหรือประวัติการค้าขายก่อนซื้อ

สินค้า 
ค) ตัดสินใจซื้อและโอนเงินทันทีถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก ๆ 
ง) รีบตัดสินใจ รีบโอนเงิน เพราะของดีหาได้ง่าย ๆ ในโลกออนไลน์ 

 

30. ข้อใดควรกระท าเมื่อใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

ก) โชว์ภาพถ่ายตนเองถือเงินสดจ านวนมาก พร้อมเครื่องประดับมีค่า 
ข) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างบน social media 
ค) เปิดคลิปวิดีโอทุกลิงก์ท่ีมีคนแชร์และบอกว่าเป็นคลิปเด็ด 
ง) Check in ทุกสถานท่ีไปแม้กระทั่งบ้านตนเอง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงประโยชน์ของเงินได้ถูกต้อง 

ก) ใช้ซื้อสินค้าและบริการ 
ข) ใช้เพื่อการด ารงชีพ 
ค) ถูกทุกข้อ 

 

2. ประเภทของเงินออมท่ีควรมีเป็นล าดับแรก คือ 

ก) เงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
ข) เงินออมเพื่อการลงทุน 
ค) เงินออมเพื่อการท่องเท่ียว 
 

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้ยืมเงิน 

ก) ครูให้เงินรางวัลแก่เด็กหญิงมาลีเนื่องจากมีผลการเรียนดี 
ข) สีมาให้เงินพี่ชายจ านวน 5,000 บาท โดยบอกว่าอีก 2 เดือนให้น าเงินมาคืน 
ค) เจให้เงินภรรยาเป็นค่าใช้จ่ายซื้อของใช้ในบ้าน 

 

4. ส้มให้โอยืมเงิน แต่รอนานแล้วโอก็ไม่คืน พอส้มไปทวง โอบอกว่า “ส้มให้เงินโอ” ถ้าท่าน
เป็นส้ม ก่อนจะให้เงินโอ ส้มควรท าอย่างไร 

ก) ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร  
ข) อธิบายให้ชัดเจนว่า “ให้ยืม” และให้ใช้คืนเมื่อไหร่ 
ค) ถูกทุกข้อ 
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5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวางแผนการเงินท่ีดีที่สุด 

ก) เมื่อได้รับค่าจ้าง ให้น าบางส่วนไปเก็บออม ส่วนท่ีเหลือจึงน ามาใช้จ่าย  
ข) เมื่อได้รับค่าจ้าง ให้น าไปใช้ซื้อของท่ีอยากได้กอ่น ส่วนท่ีเหลือจึงน ามาใช้จ่าย 

ในชีวิตประจ าวัน 
ค) เมื่อได้รับค่าจ้าง ให้น าไปใช้จ่ายก่อน หากเหลือจึงค่อยน าไปเก็บออม 

 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ประเภทของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อหากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X  
หน้าข้อหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

............... 1. เงินตราไทยท่ีใช้ในปัจจุบันมี  2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 

............... 2. ธนบัตรไทยแบบสิบหก มี 4 ชนิดราคา 

............... 3. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดพิมพ์และน าธนบัตรออกใช้หมุนเวียน 
ในประเทศไทย 

............... 4. กรมธนารักษ์เป็นผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้ในประเทศไทย 

............... 5. เหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี 6 ชนิดราคา 
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กิจกรรมที่ 2.2 ให้น าหมายเลขตามจุดที่ก าหนดให้ด้านล่าง มาใส่ให้สัมพันธ์กับจุดสังเกต 
ในตาราง และเติมค าในช่องว่างให้ครบถ้วน 
 

หมายเลข จุดสังเกต อธิบาย 

 หมึกพิมพ์พิเศษสลับส ี

 

เมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้น .............................. 
................................................................................ 

 แถบฟอยล์ 3 มิติ 

 

เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา ................................ 
................................................................................ 

 ลายน้ า 

 

เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะเห็นภาพ 

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

 สัญลักษณ์ส าหรับผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ.............................................. 
................................................................................ 

 ภาพซ้อนทับ เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะมองเห็น………… 

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

................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 2.3 ใหน้ าข้อความในตารางขวามือมาเติมลงในช่องว่างใหส้ัมพันธ์กัน 

1. จีน ...............................  ญี่ปุ่น 

2. เกาหลีใต ้ ...............................  ดอลลาร์สิงคโปร์ 

3. สิงคโปร ์ ...............................  คูเวต 

4. เมียนมา ...............................  หยวน 

5. ............................. ดีนาร์คูเวต  มาเก๊า 

6. ซาอุดีอาระเบีย ...............................  ดอลลาร์ฮ่องกง 

7. ภูฏาน ...............................  จัต 

8. .............................. เยน  วอน 

9. .............................. ปาตากาส์  งุลตรัม 

10. ฮ่องกง ...............................  ริยัล 
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กิจกรรมที่ 2.4 ใหค้ านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ตารางแสดงอัตราแลกเปลี่ยน 

(เงินบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

ประเทศ สกุลเงิน อัตราขาย 
สหรัฐอเมริกา USD 35 
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 32 
 

1. เงินบาทจ านวน 30,000 บาท แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐไดเ้ท่าไร 

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

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

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

2. เงินบาทจ านวน 20,000 บาท แลกเป็นเงินเยนไดเ้ท่าไร 

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 2.5 สถานที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถไปติดต่อขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 
โดยให้ท าเครื่องหมาย และ X หน้าข้อความ ดังต่อไปนี้ 

.......... ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาต  .......... ธนาคารแห่งประเทศไทย 

.......... ท่ีท าการไปรษณีย ์  .......... เคาน์เตอร์รับช าระ 
ค่าสาธารณูปโภค 

.......... โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

 .......... บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุญาต 
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กิจกรรมท้ายเรือ่งที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย 

กิจกรรมที่ 3.1 ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. สมใจต้องการฝากเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 
เดือนละ 25,000 บาทต่อเดือน หากฝากครบก าหนด ดอกเบี้ยของสมใจจะได้รับยกเว้นภาษี 
ท่านคิดว่าสมใจต้องการฝากบัญชีเงินฝากประเภทใด 

ก) เงินฝากออมทรัพย์ ข) เงินฝากประจ าปลอดภาษี ค) เงินฝากขั้นบันได 

 

2. กิตติเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนท่ีนายจ้างจะจ่ายให้ทุกเดือน กิตติควรเปิดบัญชีเงินฝาก
ประเภทใด 

ก) เงินฝากออมทรัพย์ ข) เงินฝากประจ าปลอดภาษี ค) เงินฝากขั้นบันได 

 

3. ถ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยรับเกินกว่า 20,000 บาท จะเสียภาษี ณ ท่ีจ่ายใน
อัตราใด 

ก) 7% ข) 15% ค) 10% 

 

4. ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทหนึ่งไว้ดังนี้  

 เดือนที่ 1 - 2 อัตราดอกเบ้ีย 0.25%   เดือนที่ 3 – 4 อัตราดอกเบี้ย 1.5% 
 เดือนที่ 5 – 7 อัตราดอกเบี้ย 2%  เดือนที่ 8 - 10 อัตราดอกเบ้ีย 2.7% 
 เดือนที่ 11 อัตราดอกเบี้ย 4% 

ท่านคิดว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยของบัญชเีงินฝากประเภทใด 

ก) เงินฝากออมทรัพย์ ข) เงินฝากประจ าปลอดภาษี ค) เงินฝากขั้นบันได 

 

5. หากได้รับอัตราดอกเบี้ย 4% แต่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย 
ท่ีได้รับหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับอัตราใด 

ก) 3.4% ข)  0.6% ค) 4.6% 
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6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึงผลตอบแทนท่ีผู้ฝากเงินได้รับจากการน าเงินไปฝากไว้กับ
สถาบันการเงิน  

ข) โดยทั่วไปสถาบันการเงินจะก าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น 3% ต่อปี 

ค) ถูกทุกข้อ 

 

7. เงินฝากใดต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) พันธบัตรรัฐบาล ข) เงินบาทท่ีฝากอยู่ในธนาคารพาณิชย์ 

ค) เงินฝากประจ า 

  

8. เงินฝากใดต่อไปนี้ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) พันธบัตรรัฐบาล ข) ตั๋วแลกเงิน 

ค) เงินฝากประจ า 

 

9. สถาบันการเงินใดต่อไปนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ข) ธนาคารพาณิชย์ 

ค) บริษัทหลักทรัพย์ 

 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 

ก) เงินฝากในสหกรณ์ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก 

ข) ไม่ว่าจะฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินแห่งใดก็จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากหากสถาบันการเงินนั้น ๆ ปิดกิจการ 

ค) ถูกทุกข้อ 
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กิจกรรมที่ 3.2 ใหเ้ติมตัวเลขลงในช่องว่างและค านวณดอกเบี้ยเงินฝากให้ถูกต้อง 

โจทย์ ส าราญเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารมุ่งมั่น เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 4,000 
บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในวันท่ี 30 มิ.ย. 58 
และ 31 ธ.ค. 58 หากส าราญไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี และไม่ฝากเงินเพิ่ม 
ในวันที่ 30 มิ.ย. 58 ส าราญจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร และเมื่อรวมกับเงินต้นแล้ว 
ส าราญจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นเงินเท่าไร  
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กิจกรรมที่ 3.3 ใหท้ าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

............. 1. การประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย 

............. 2. การพิจารณาว่าควรท าประกันภัยหรือไม่ ควรดูภาระรับผิดชอบท่ีมีและโอกาส
หรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

............. 3. ประกันชีวิตเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ 

............. 4. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อเสียชีวิตเท่านั้น 

............. 5. ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย จ่ายเบี้ยประกันเพียง 200 บาท 

............. 6. ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

............. 7. ประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองกรณีบ้านเสียหายจาก 
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติ 

............. 8. สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการเลือกประเภทประกันภัยคือการลดหย่อนภาษีได้ 

............. 9. ถ้าต้องการท าประกันชีวิตและเน้นการออมเงินควบคู่ไปด้วย อาจเลือกท า
ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์  

............. 10. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ควรตรวจดูสาระส าคัญของกรมธรรม์และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้คือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ก) อรวรรณน าเงินมาแลกธนบัตรฉบับใหม่ 
ข) สายใจช าระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต 
ค) น าโชคช าระหนี้ค่าบัตรเครดิตด้วยเงินสด 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ก) พรพรรณโอนเงินไปให้เพื่อนโดยโอนผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 
ข) สายใจจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าด้วยบัตร e-Money 
ค) อารนี าเงินสดไปซื้อสินค้าในร้านขายของช า 

 

3. “สมชายเป็นเจ้าของร้านอาหาร นอกจากร้านค้าจะรับเงินสดแล้ว ยังรับช าระค่าอาหารด้วย
บัตรเครดิตด้วย” ท่านคิดว่าสมชายได้ประโยชน์อะไรจากการให้บริการดังกล่าว 

ก) ไม่ต้องเก็บรักษาเงินสดจ านวนมาก 
ข) มีทางเลือกให้ลูกค้าในการช าระเงินได้หลายวิธี 
ค) ถูกทุกข้อ 

 

4. “ใช้โอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มได้” เป็นคุณสมบัติของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด 

ก) บัตรเอทีเอ็ม ข) บัตรเดบิต ค) ถูกทุกข้อ 

 

5. ถ้าต้องการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแต่ไม่อยากจ่ายเงินสด ควรใช้บัตรชนิดใด 

ก) บัตรเครดิต ข) บัตรเอทีเอ็ม ค) ผิดทุกข้อ 
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6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของบัตรเดบิต 

ก) ช าระค่าสินค้า ณ ร้านค้าท่ีรับบัตรเดบิตได้ 
ข) ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มได้ 
ค) ถูกทุกข้อ 

 

7. สมศรีท าบัตรชนิดหนึ่ง โดยสมศรีต้องจ่ายเงินไปก่อนเพื่อให้เงินเข้าไปอยู่ในบัตร จากนั้นจึง
น าบัตรไปใช้ซื้อของจากร้านค้าท่ีรับบริการ ท่านคิดว่าสมศรีท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด 

ก) เงินอิเล็กทรอนิกส ์ ข) บัตรเครดิต ค) ผิดทุกข้อ 

 

8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัตรเอทีเอ็มใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ได้ ในขณะท่ีบัตรเดบิตใช้ไม่ได้ 
ข) บัตรเดบิตไม่สามารถท ารายการท่ีเครื่องเอทีเอ็มได้ 
ค) บัตรเดบิตใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ได้ หากร้านนั้นรับช าระด้วย 

บัตรเดบิต 
 

9. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะของบัตร e-Money 

ก) จ่ายเงินเพื่อเติมเงินในบัตรก่อน จึงจะน าบัตรไปซื้อสินค้าและบริการได้ 
ข) กรณีบัตร e-Money ท่ีไม่มีการลงทะเบียนหาย ก็เหมือนกับท าเงินหาย 
ค) ถูกทุกข้อ 

 

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ปลอดภัย 

ก) มาลีให้บัตรเอทีเอ็มกับรหัสบัตร เพื่อให้เพื่อนไปกดเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 
ข) บานเย็นจดรหัสบัตรเอทีเอ็มไว้ด้านหลังบัตร เพราะตนเองชอบลืมรหัส 
ค) ถูกทุกข้อ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 5.1 ใหน้ าหมายเลขข้อด้านล่างมาใส่ในตาราง โดยให้สัมพันธ์กับหน่วยงานที่เป็น
ผู้ก ากับดูแลในแต่ละช่อง 

ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย (แบ่งตามหน่วยงานที่ก ากับดูแล) 

ธปท. ก.ล.ต. คปภ. 

 

 

 

 

  

 

1. บริษัทประกันวินาศภัย 9. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

2. ธนาคารพาณิชย์ 10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

3. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 11. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

5. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 13. คนกลางประกันภัย 

6. บริษัทหลักทรัพย์ 14. บริษัทประกันชีวิต 

7. ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับ 
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กิจกรรมที่ 5.2 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

 

............... 1. ธนาคารพาณิชย์ท าหน้าท่ีให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืม 

............... 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันการเงินให้มีความ
มั่นคง  

............... 3. ธนาคารพาณิชย์มีหน้าท่ีในการรักษาค่าของเงิน เช่น ดูแลอัตราดอกเบี้ย 

............... 4. บริษัทเงินทุนไม่สามารถประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ 

............... 5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ให้บริการรับฝากเงิน
และการให้สินเช่ือ 

............... 6. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ด าเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิต และให้กู้ยืม
เงนิแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน 

............... 7. บุคคลรับอนุญาต คือ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงิน
หรือโอนเงินตราต่างประเทศ 

............... 8. ส านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีด าเนินการในประเทศไทย 
ไม่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

............... 9. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ 
แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง 

............... 10. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. บุคคลในแต่ละวัยมีลักษณะการเงินอย่างไร และควรวางแผนการเงินอย่างไร 

 
วัยเด็ก 

  
  
  
  
  
  
  

 
วัยท างาน 

  
  
  
  
  
  
  

 
วัยสร้างครอบครัว 
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วัยชรา 

  
  
  
  
  
  
  

2. ขั้นตอนวางแผนการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

กิจกรรมที่ 2.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. เราสามารถประเมินฐานะการเงินของตนเองในด้านใดได้บ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมที่ 2.2 ให้ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเองโดยใช้ตารางต่อไปนี้ 

1. ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ท้ังหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของสินทรัพย์ตามตาราง 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

2. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

3. สินทรัพย์ส่วนตัว 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ........................................ 
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2. ค านวณมูลค่าหนี้สินท้ังหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของหนี้ตามตาราง 

หนี้ 

1. หนี้ระยะสั้น 

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

2. หนี้ระยะยาว 

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

รวมมูลค่าหนี้ทั้งหมด ........................................ 

3. ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเอง 

 
……………………………    -    …………………….     =    ……………………….. 
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กิจกรรมที่ 2.3 ให้ประเมินฐานะการเงินของตนเองในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ประเมินฐานะการเงินด้านหนี้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของ
ตนเอง 

 

…………………………..   =    ………………………..    ÷   ……………………….... 

ความหมาย 

  
  
  
  

2. ประเมินฐานะการเงินด้านการออม พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้
ของตนเอง 

 

…………………………..   =    ………………………..    ÷   ……………………….... 

ความหมาย 
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กิจกรรมที่ 2.4 ให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดีมีอะไรบ้าง 

  
  
  
  
  
  

2. ให้ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง โดยเปรียบเทียบตัวเลขการประเมินฐานะการเงินของ
ตนเองกับลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี แล้วให้เขียนค าอธิบายและค าแนะน า โดยใช้
ตารางต่อไปนี ้

ลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินท่ีดี 

ตัวเลขการประเมินฐานะ
การเงินท่ีดีของตนเอง 

ค าอธิบายและค าแนะน า 

1. ......................... 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

2. ......................... 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

3. ......................... 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

กิจกรรมที่ 3.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. รายจ าเป็น และ รายจ่ายไม่จ าเป็น มีความแตกต่างกันอย่างไร ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ขั้นตอนของการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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3. ส่วนประกอบท่ีส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร ให้อธิบาย 
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5. หลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่ายมีอะไรบ้าง 
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กิจกรรมที่ 3.2 ให้จัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-จ่าย 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้ววิเคราะห์ดังนี้ 

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย 
สรุปรายรับ-รายจ่ายเดือน................................ 

ยอดรวมรายรับ  บาท 

หัก ยอดรวมเงินออม  บาท 

หัก ยอดรวมรายจ่ายจ าเป็น  บาท 

หัก ยอดรวมรายจ่ายไม่จ าเป็น  บาท 

 คงเหลือ   ใช้เกิน  บาท 

 

 คงเหลือ......................................บาท   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ใช้เกินจ านวน.............................บาท   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ให้ยกตัวอย่างเป้าหมายการเงินท่ีควรมีในชีวิตอย่างน้อย 2 เป้าหมายในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

ด้านรายรับ 

  
  
  
  

ด้านการออม 
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ด้านรายจ่าย 

  
  
  
  

ด้านหนี้ 

  
  
  
  

3. เป้าหมายการเงินต่อไปนี้เป็นเป้าหมายที่ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

    3.1 กวินต้องการซื้อรถราคา 20 ล้านบาท โดยท่ีมีรายได้เดือนละ 2 หมื่นบาท 

  
  
  
 

    3.2 เกวลินอยากไปเท่ียวญี่ปุ่นด้วยงบประมาณ 48,000 บาท จึงฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ประจ าปลอดภาษีเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 24 เดือน   

  
  
  
 

    3.3 ก้องภพจะออมเงินเพื่อซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
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กิจกรรมที่ 4.2 ให้วางแผนการเงินของตนเองลงในช่องว่าง  

แผนการเงินของ................................ 
จัดท า ณ วันที่................................. 

 

เป้าหมายการเงิน:   

จ านวนเงินที่ต้องการ:  บาท 

ระยะเวลา:  เดือนข้างหน้า 
 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

แผนการออม:  

  

  

  

  

  

  

ได้เงินออมรวมต่อเดือนเท่ากับ  บาท 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

กิจกรรมที่ 5  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้บอกความหมายของการออม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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3. ให้ตั้งเป้าหมายการออมท่ีดีของตนเองลงในตาราง 

เป้าหมายการเงิน:   

จ านวนเงินที่ต้องการ:  บาท 

ระยะเวลา:  เดือนข้างหน้า 

4. หลักการออมให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร และมีหลักการอย่างไร 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 

ให้พิจารณาแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้ และวิเคราะห์ว่าเป็นการก่อหนี้ประเภทใด โดยให้ท า
เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเห็นว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายเหตุผล 

ข้อมูลบุคคล หนี้ด ี หนี้ 
พึงระวัง 

เหตุผล 

1. สมพรประกอบอาชีพเสริมสวย 
ต้องการขยายกิจการเพราะลูกค้า 
มากขึ้น จึงจะกู้เงินเพื่อต่อเติมร้าน 
และซื้ ออุปกรณ์ ให้ เพี ย งพอกั บ
จ านวนลูกค้า 

   

2. อนงค์เป็นนักศึกษาต้องการกู้เงินมา
เสริมจมูก เนื่องจากเห็นเพื่อนไปท า
มาแล้วสวยดี 

   

3. มานะเป็นหั วหน้ าอยู่ ในโรงงาน 
ซึ่งโรงงานมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่มานะต้องการ
กู้เงินเพ่ือออกรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
เพราะดูเท่ และเผื่อจะขับไปท างาน
เองในวันท่ีตื่นสาย แถมยังสามารถ
ขับไปซื้อกับข้าวได้อีกด้วย (ตลาดกับ
ท่ีพักอยู่ห่างกัน 200 เมตร) 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

กิจกรรมที่ 2.1 ท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

ธนาคารมุ่งมั่น จ ากัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนท่ัวไป โดยธนาคารมีประเภท
สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีหลากหลาย ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องว่า ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ทางขวามือนั้นตรงกับสินเช่ือหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดทางซ้ายมือ  

 

  

ข้อที ่ ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะ 
1.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. ให้วงเงิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
2. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 20% ต่อปี 
3. ผู้สมัครต้องมีเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท 
4. ได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 45 วัน 

2.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. ผ่อนช าระได้นานถึง 30 ปี 
2. อัตราดอกเบ้ียมีท้ังแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
3. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective 
rate) 

3.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. คิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงที่ (flat rate) 
2. อัตราดอกเบ้ียคงท่ี  
3. ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์จนกว่าจะจ่ายเงินครบ 

4.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 28% ต่อปี 
2. ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
3. บัตรสมาชิกใช้ส าหรับการเช่าซื้อสินค้ากับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
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กิจกรรมที่ 2.2  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

ต้องการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทใจดี โดยบริษัทให้กู้จ านวน 30,000 บาท ดอกเบี้ยคงท่ี 
4% ต่อปี (คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี) ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (48 งวด) ให้หาว่าต้องผ่อนช าระ 
ต่อเดือนเป็นจ านวนเงินเท่าใด พร้อมแสดงวิธีการค านวณ 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท้ายเรือ่งที่ 3  เครดิตบูโร 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

1. เครดิตบูโร หมายถึงข้อใด 

ก) บริษัท ข้อมูลเครดิต จ ากัด  
ข) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประวัติเครดิตท่ีเครดิตบูโรเป็นผู้จัดเก็บ 

ก) ประวัติเครดิตคือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงรายละเอียดบัญชีสินเชื่อ 
ท่ีใช้บริการทุกบัญชี 

ข) ประวัติเครดิตคือข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝาก หรือบัญชี
สินเชื่อ 
 

3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าท่ีของเครดิตบูโร 

ก) จัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อทุกบัญชีท่ีมีกับสถาบันการเงินและบริษัท
ท่ีเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร 

ข) น าข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ว่าลูกค้าควรได้รับการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่ อย่างไร 
 

4. ผู้ขอสินเชื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้อย่างไร 
ก) ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของเครดิตบูโร 
ข) ติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีศูนยต์รวจสอบเครดิตบูโร 

 

5. หากสถาบันการเงินต้องการขอดูประวัติเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ ต้องท าอย่างไร 

ก) น าเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อไปแจ้งท่ีเครดิตบูโร 
ข) ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อก่อน จึงจะดูประวัติเครดิตได้ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธกีารป้องกันปัญหาหนี ้

ให้ขีดเส้นใต้ข้อความท่ีเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรท า เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้กลายเป็นปัญหาใน
ภายหลัง  

1. กู้เงินมาเพื่อต่อเติมบ้าน โดยแบ่ง
เงินกู้ท่ีได้มาบางส่วนไปซื้อโทรศัพท์
รุ่นล่าสุดด้วย  

2. ช าระหนี้ตามยอดขั้นต่ าจะได้น าเงิน
ไปท าประโยชน์อย่างอื่น  

3. แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่

4. ช าระหนี้ตามจ านวนท่ีก าหนด 

5. ย้ ายบ้ านท า ให้ ไม่ ได้ รับ เอกสาร 
ใบแจ้งหนี้อย่างเคย 

6. ช าระหนี้ เมื่ อมี เจ้ าหน้า ท่ี โทรมา 
ทวงหนี้เท่านั้น 

7. ช าระทันทีเมื่อมีเงินก้อน จะช่วยลด
ภาระหนี้ได้ 

8. ช าระหนี้ตรงเวลา 

9. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อ
ได้รับใบแจ้งหนี้ 

10. ใช้เงินท่ีกู้มาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งใจ 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 วิธกีารแก้ไขปัญหาหนี้ 

กิจกรรมที่ 5.1  ให้เรียงล าดับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยใส่หมายเลข 1-4 ตามล าดับ 
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง 

 ส ารวจภาระหนี้ท้ังหมด 

 จัดล าดับความส าคัญของหนี้ท่ีต้องช าระ 

 มองหาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ 

 ยอมรับปัญหาว่าตนเองมีปัญหาหนี้ 

กิจกรรมที่ 5.2 จากข้อมูลหนี้ด้านล่าง ควรรีบปิดหนี้ใดก่อน เพราะเหตุใด 

ล าดับ
ที ่

รายการหนี้ 
 

รายละเอียดเงินกู้ 
เงินต้น
ทั้งหมด 
(บาท) 

เงินต้น
คงเหลือ
(บาท) 

หลัก 
ประกัน 

อัตราดอกเบี้ย
(คิดแบบ 

ลดต้นลดดอก) 

วันครบ
ก าหนด
ช าระ 

เงินผ่อน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

1. หนี้นอกระบบ 10,000 10,000 - 252% ทุกวัน 4,500 
(150บาทต่อ

วัน) 
2. กู้สหกรณ ์ 40,000 14,235 หุ้น

สหกรณ์ 
7.5% ทุกวันที่ 8 3,400 

3. เช่าซื้อรถ 
จักรยานยนต์ 

40,000 40,000 - 7.2%* ทุกวันที่ 
25 

966.67 

 รวม 90,000 64,235    8,866.67 

*ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยคิดแบบเงินต้นคงที่ 4% คูณด้วย 1.8 

ตอบ ควรรีบปิดหนี้ล าดับที่..........ก่อน เพราะ.................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  

ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในช่องซ้ายมือ 

หน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษาเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 
หนี้ 

ในระบบ 
หนี้ 

นอกระบบ 
1213 1359 

1. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.)  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    

2. ศูนย์รับแจ้งการเงิน 
นอกระบบ 
กระทรวงการคลัง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  สทิธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย  
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กิจกรรมที่ 1.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
กรณีค่าธรรมเนียมฟรีจริงหรือ 

 
จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิข้อใด 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมที่ 2.2 ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
กรณีเปิดบัญชีมีโปรโมชั่น 

 

จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงาน 
ที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 3.1  ตอบค าถาม 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มีหน้าที่อย่างไร 

  

  

  

  

  

กิจกรรมที่ 3.2  เลือกหนว่ยงานจากตัวเลือกที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ก. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ข. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร) 
ค. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ง. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
จ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

เร่ืองที่ขอค าปรึกษา/ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กองทุนรวม 1.  

2.  ประกันชีวิต 2.  

3.  แชร์ลูกโซ่ 3.  

4.  ข้อมูลประวัติเครดิต 4.  

5.  โฆษณาเกินจริง 5.  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

กิจกรรมที่ 4 ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินมีขั้นตอนอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. การเขียนหนังสือร้องเรียนมีหลักการเขียนอย่างไร 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนีน้อกระบบ 

กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กลโกงหนี้นอกระบบมีลักษณะอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

2. มีวิธีการป้องกันภัยหนี้นอกระบบอย่างไร 
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กิจกรรมที่ 1.2 หนี้นอกระบบ 

ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 

แก๊งทวงหนี้โหดชักปืนยิงข่มขู่ลูกหนี้ 

นางมาลีเข้าแจ้งความท่ีสถานีต ารวจว่า ตนได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่ง จ านวน 
80,000 บาท  โดยมีสัญญาในการผ่อนช าระ 10 เดือน เดือนละ 8,000 บาท ตนช าระไปแล้ว  
5  เดือน แต่ช่วงหลังเงินไม่พอใช้จึงขาดส่งไป 1 เดือน ท าให้เจ้าหนี้ไม่พอใจ จึงส่งลูกน้องมา
ทวงหนี้ แต่ตนไม่มีจริง ๆ ลูกน้องจึงน าไม้มากั้นปิดหน้าบ้านห้ามตนเข้าอาศัย และน าอาวุธปืน
มายิงข่มขู่ต่อหน้าตนเองและคนในครอบครัว 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นางมาลีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ ่

กิจกรรมที่ 2  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยว่า เมื่อต้นปี 2557 มีกลุ่มประชาชนมา
ร้องทุกข์กับดีเอสไอให้ด าเนินคดีกับนาง ก ข้อหาร่วมกันหลอกลวงประชาชนว่า มีบริษัท
ต่างชาติได้สัมปทานซื้อทองแดงจากบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อน าไปหลอมก่อนส่งขายต่างประเทศ 
หากร่วมลงทุนจะได้ผลตอบแทน 100% และเงินปันผลทุก 3 เดือน ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดท่ีสถาบันการเงินให้อย่างมาก จึงท าให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุนกับ  นาง ก ไป
กว่า 40 ล้านบาท  

ช่วงแรก ๆ นาง ก จ่ายเงินปันผลให้ตามก าหนด แต่ต่อมาเริ่มขอเลื่อนและ 
ผลัดวันจ่ายเงินปันผลไปเร่ือย ๆ จนสุดท้ายไม่จ่ายเงินคืนอีกเลย 

1. จากกรณีตัวอย่างเป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

2. มีวิธีป้องกันกลโกงในข้อ 1 อย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

3. ผู้เสียหายจากคดีนี้ ควรขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงาน/องค์กรใด 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 

นางแดงเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน เธอมีเงินเก็บจ านวน 100,000 บาทจากการ
ขายขนม และวันหนึ่งมีผู้ชายท่ีมีลักษณะคล้ายคนต่างชาติน าลอตเตอรี่ท่ีถูกรางวัลท่ี 1 มา
เสนอขายให้เธอ โดยอ้างว่าเป็นบุคคลต่างด้าวไม่สามารถน าลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินได้ จึง  
เสนอขายให้นางแดงเป็นเงิน 80,000 บาท 

นางแดงรีบน าตัวเลขบนลอตเตอรี่นั้นไปตรวจสอบและพบว่า เลขท่ีปรากฏบน
ลอตเตอรี่ใบนั้น เป็นเลขที่ถูกรางวัลท่ี 1 จริง นางแดงจึงรีบรับซื้อลอตเตอรี่ใบนั้นทันทีโดยหวัง
ว่าจะได้เงินรางวัลเมื่อน าลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน 

เมื่อน าลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน เธอไม่ได้รับเงินรางวัล แต่กลับกลายเป็นผู้ต้อง
สงสัยในการท าลอตเตอรี่ปลอม เพราะเธอน าลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงิน 

 
1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด  

  

  

2.  มีวิธีป้องกันกลโกงในข้อ 1 อย่างไร 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 

กิจกรรมที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

กริ๊งเดียว...เงินก็หายได้ 

สายใจดีใจมากเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า เธอได้รับรางวัลใหญ่เป็นเงินจ านวน 
1,000,000 บาท จากการชิงโชคปลากระป๋องย่ีห้อหนึ่ง ส่ิงท่ีเธอจะต้องท ามีเพียงแค่โอนเงิน ค่า
ภาษีให้แก่ผู้จัด และเงินรางวัลจ านวน 1,000,000 บาทก็จะเป็นของเธอ 

เธอไม่รู้ว่าเธอส่งสลากไปชิงโชคตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่การได้รับรางวัลเป็นเรื่องท่ี
น่ายินดี เธอตกลงรับรางวัลและโอนเงินค่าภาษีจ านวน 70,000 บาท ไปตามท่ีได้รับแจ้งทันที  
แล้วรอเงินรางวัลอย่างใจจดใจจ่อ  

เธอรอรับเงินรางวัลจ านวน 1,000,000 บาทอยู่หลายวัน รอแล้วรออีก จาก  
1 อาทิตย์เป็น 1 เดือน จาก 1 เดือนเป็น 1 ปี เงิน 1,000,000 บาทก็ไม่เคยมาถึงเธอ และเมื่อ
ติดต่อไปยังบริษัทปลากระป๋องนั้น เธอก็ได้รับค าตอบว่า บริษัทปลากระป๋องไม่เคยจัดชิงโชค
แจกรางวัลใด ๆ เลย 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

  

  

  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนสายใจ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
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3. หากสายใจตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์แล้ว ควรท าอย่างไร 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  ภยัออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 5  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามในข้อ 1 - 3 

 

1. จากกรณีตัวอย่าง สายรุ้งควรโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

  

  

2. หากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสายรุ้งเป็นภัยทางการเงิน สายรุ้งจะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
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3. หากสายรุ้งตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคนนี้แล้ว ควรท าอย่างไร 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบโดยกากบาท ( X ) ข้อที่ถูกทีสุ่ดเพียงข้อเดียว  

1. การให้ยืมเงินหมายถึงข้อใด 

ก) การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืน 

ข) การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 

ค) การให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืน 

ง) ผิดทุกข้อ 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบธนบัตร 

ก) สัมผัสเนื้อกระดาษ และลวดลายเส้นนูน 

ข) ยกส่องดูลายน้ า 

ค) พลิกเอียงสังเกตแถบฟอยล์สามมิติ 

ง) ถูกทุกข้อ 

 

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัญชีเงินฝากท่ีควรเปิดเพื่อไว้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง คือ บัญชีเงินฝากประจ า 

ข) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหาก
สหกรณ์ปิดกิจการลง 

ค) การคิดดอกเบี้ยทบต้นจะท าให้มียอดเงินในบัญชีเท่ากับการคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น 

ง) การท าประกันคุ้มครองความเสียหายของบ้านจัดเป็นประกันวินาศภัย 
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4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ท่ีร้านค้า 

ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 

ค) ใช้บัตรเดบิตซื้อของ จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 

ง) เมื่อซื้อของด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 

 

5. ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใด 

ก) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข) กระทรวงการคลัง 

ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ง) กระทรวงพาณิชย์ 

 

6. หากต้องการแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องไปแลกเปลี่ยนท่ีใด 

ก) ร้านค้าสะดวกซื้อ 

ข) ธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการแลกเปลี่ยน 

ค) โรงแรมหรือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ง) ถูกทั้งข้อ ข) และ ค) 

 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินฐานะการเงิน 

ก) พฤติกรรมการใช้จ่ายจะประเมินด้วยบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ข) ความมั่งคั่งสุทธิค านวณมาจากทรัพย์สิน + หนี้สิน 

ค) รายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินท่ีมี ใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้ 

ง) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และกองทุนรวม เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 
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8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการมีสุขภาพการเงินท่ีดี 

ก) มีภาระหนี้ไม่เกิน 33% ของรายได้ต่อเดือน 

ข) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่เกิน 3 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน 

ค) ออมเงินอย่างน้อย 25% ของรายได้ต่อเดือน 

ง) ถูกทุกข้อ 

 

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายไม่จ าเป็น 

ก) เป็นรายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได ้

ข) เป็นรายจ่ายท่ีไม่ส าคัญต่อชีวิต แต่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากได้ เช่น ค่าแต่งรถ 

ค) เป็นรายจ่ายส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน  

ง) เป็นรายจ่ายท่ีทุกคนมีในจ านวนเท่ากัน 

 

10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเป้าหมายทางการเงินท่ีดี 

ก) มีความชัดเจน 

ข) สามารถวัดผลได้ 

ค) มีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน 

ง) ครอบคลุมถึงเป้าหมายท้ังหมดในชีวิต 

 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ก) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และออมได้จนถึงอายุ 99 ปี 

ข) สมาชิกจ าเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน 

ค) สมาชิกจะส่งเงินสะสมครั้งละกี่บาทก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

ง) หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายเงินสมทบ 
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12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ก) ใช้ส าหรับผ่อนรถยนต์ 

ข) สามารถทยอยผ่อนคืนเป็นรายเดือนได้ 

ค) ใช้ได้เฉพาะร้านค้าท่ีร่วมรายการ 

ง) มีการก าหนดวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 

13. วิธีคิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงท่ีมักใช้กับบริการประเภทใด 

ก) สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

ข) บัตรเครดิต 

ค) เช่าซื้อรถ 

ง) ถูกทุกข้อ 

 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก 

ก) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะลด 

ข) เงินต้นลด ดอกเบ้ียก็จะเพิ่ม 

ค) เงินต้นและดอกเบ้ียไม่เปลี่ยนแปลง 

ง) ถูกทุกข้อ 

 

15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลประวัติการช าระหนี้ของเครดิตบูโร 
(บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด: NCB) 

ก) เจ้าของข้อมูล (ผู้ขอสินเชื่อ) สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ 
ข) ธนาคาร (ผู้ให้สินเช่ือ) สามารถขอดูข้อมูลได้ก็ต่อเมือ่เจ้าของข้อมูล (ผู้ขอสินเชื่อ)  

ให้ความยินยอม 
ค) NCB จะขึ้นบัญชีด าหากลูกหนี้มีประวัติค้างช าระหนี้ 
ง) NCB จะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันท่ีได้รับข้อมูลจากสมาชิก เช่น ธนาคาร 

(ผู้ให้สินเชื่อ) 
 
 



63 
 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

16. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 

ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  

ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 

ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 

 

17. ผู้ท่ีต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

ก) ลูกหนี ้

ข) เจ้าหนี้ 

ค) ศาล 

ง) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 

18. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ก) สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ข) สิทธิท่ีจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ 

ค) สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 

ง) สิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชยหากผู้ใช้บริการเป็นผู้ท าผิดพลาด 

 

19. นายกอบน าเงินเดือนท้ังหมดท่ีได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 
ท าให้มีเงินไม่พอท่ีจะกินข้าว และต้องเบ้ียวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

ก) หน้าท่ีวางแผนทางการเงินและช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ 

ข) หน้าท่ีติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

ค) หน้าท่ีศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ 

ง) หน้าท่ีตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 
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20. ในระหวา่งการท าสัญญาเงินกู้ พนักงานธนาคารได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
ก าหนดเวลาการช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียต่อปี ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แต่คุณไม่เข้าใจ  
คุณจะท าอย่างไร 

ก) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้เลย เพราะพนักงานธนาคารมีความรู้และเชื่อถือได้ 

ข) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ตามท่ีพนักงานบอก แล้วค่อยสอบถามเพิ่มเติมทีหลัง  

ค) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ไปก่อน แล้วค่อยขอเอกสารของพนักงานมาอ่านทีหลัง 

ง) สอบถามพนักงานเพิ่มเติมจนเข้าใจเสียก่อน แล้วค่อยเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาเงินกู้ 

 

21. หากร้องเรียนไปยังธนาคาร ในกรณีท่ีพนักงานอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ 
ถ้าไม่ท าบัตรเดบิต และไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน  
ควรร้องเรียนหรือขอรับค าปรึกษาได้จากหน่วยงานใด 

ก) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166 

ข) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

ค) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 1359 

ง) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 

 

22. ข้อใดไม่ใช่สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ก) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน 

ข) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบัน
การเงินด าเนินการ 

ค) นึกอะไรออกก็เขียนไป ไม่ต้องเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 

ง) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 

 

 

 



65 
 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

23. หากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน  
ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ กัน 

ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ไดร้ับการติดต่อกลับภายใน
ระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 

ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 

 

24. มิจฉาชีพมักใช้จุดอ่อนใดในการหลอกเหยื่อ 

ก) ความโลภ 
ข) ความกลัว 
ค) ความไม่รู้ 
ง) ถูกทุกข้อ  

 

25. ข้อใดควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ ่

ก) ปฏิเสธการร่วมสัมมนาท่ีน่าสงสัย 

ข) เขียนประกาศหางาน Part Time ผ่านเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ต 

ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชีอีเมล ในสังคมออนไลน์ (social 
media) 

ง) ไปร่วมงานสัมมนาท่ีเพื่อนชักชวนทุกงานเพื่อเพิ่มความรู้ 

 

26. หากได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทางการให้โอนเงินค่าธรรมเนียม คุณควรท าอย่างไร 

ก) ต่อว่ากลับอย่างรุนแรงโดยไม่ฟังข้อความใด ๆ 

ข) โอนเงินทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ค) ติดต่อสอบถามหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงก่อนโอนเงิน 

ง) ขอต่อรองราคาเมื่อเงินไม่พอค่าธรรมเนียม 
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27. ข้อใดไม่ใช่ข้ออ้างท่ีมิจฉาชีพมักใช้โทรหลอกเหยื่อเพื่อให้โอนเงิน 

ก) คุณได้รับเงินคืนภาษี 

ข) คุณโชคดีได้รับรางวัลใหญ่จากการชิงโชค 

ค) เกิดข้อผิดพลาดโอนเงินผิดเข้าบัญชีของคุณ 

ง) บัตรเครดิตของคุณหมดอายุ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่ 

 

28. หากได้รับการติดต่อขอใช้บัญชีเงินฝากของคุณเป็นท่ีรับเงิน โดยให้หักค่าจ้างจากเงิน 
ท่ีจะโอนเข้ามาในบัญชีเลย คุณควรท าอย่างไร 

ก) ตอบตกลงทันที เพราะท าง่าย ไม่ต้องลงทุน 

ข) ตอบตกลงและไปชักชวนเพื่อนให้มาท าด้วย 

ค) ต่อรองให้ได้ค่าจ้างท่ีพอใจ แล้วค่อยตัดสินใจ 

ง) ปฏิเสธทันที เพราะเงินท่ีโอนเข้ามาอาจผิดกฎหมาย 

 

29. ข้อใดควรกระท าเมื่อสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ก) นัดรับสินค้ากับผู้ขายในสถานท่ีเปลี่ยว 
ข) อ่านรายละเอียดสินค้าและตรวจสอบประวัติผู้ขายหรือประวัติการค้าขายก่อนซื้อ

สินค้า 
ค) ตัดสินใจซื้อและโอนเงินทันทีถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก ๆ 
ง) รีบตัดสินใจ รีบโอนเงิน เพราะของดีหาได้ง่าย ๆ ในโลกออนไลน์ 

 

30. ข้อใดควรกระท าเมื่อใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

ก) โชว์ภาพถ่ายตนเองถือเงินสดจ านวนมาก พร้อมเครื่องประดับมีค่า 

ข) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างบน social media 

ค) เปิดคลิปวิดีโอทุกลิงก์ท่ีมีคนแชร์และบอกว่าเป็นคลิปเด็ด 

ง) Check in ทุกสถานท่ีไปแม้กระทั่งบ้านตนเอง 

 



67 
 

คณะผู้จัดท าสมุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ์  จ าจด                              เลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นายประเสริฐ หอมดี    รองเลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นางศุทธินี  งามเขตต์    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางตรีนุช  สุขสุเดช     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ผู้บริหารส่วน ส่วนส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางอุบลรัตน์  มีโชค    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางวิมลพรรณ  กุลัตถ์นาม   ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 

นางอนงค์  ฉันทโชติ    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 

นางอมรา  เหล่าวิชยา    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 

นายบุญชนะ  ล้อมสิริอุดม   กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นายธณัลธิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร  กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นางมัณฑนา   กาศสนุก   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

นางยุพิน  อาษานอก    กศน.อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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คณะท างาน (ต่อ) 

นางพิสมัย  ค าแก้ว    กศน.อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ์   กศน.อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

นางสุพัตรา  ณ วาโย    กศน.อ าเภอสะเดา จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพจนีย์  สวัสดิรัตน์   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นางกัลยา  หอมดี    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย์   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

นางสาวจรรยา  สิงห์ทอง   หน่วยศึกษานิเทศก์ 

นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

นายสุรพงษ์  มั่นมะโน    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางญานิศา  สุขอุดม    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวสุลาง  เพ็ชรสว่าง   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางกมลทิพย ์ ช่วยแก้ว   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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คณะบรรณาธิการ 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 






