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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 การเงินเพื่อชีวิ ต 3  
สค32029 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
ความรู้พื้นฐาน  และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มของชุดวิชา หลักจากนั้นผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละ  
หน่วยการเรยีนรู้ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบจากเฉลยท้าย
เล่มของชุดวิชา หากผู้เรียนท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น  
ให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้ซ้ าอีกครั้งจนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา 

  ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวังของชุดวิชานี้ 
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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) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝากหาก

สหกรณ์ปิดกิจการลง 
ค) บัญชีเงินฝากประจ าได้รับการยกเว้นภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
ง) การท าประกันคุ้มครองความเสียหายของบ้านจัดเป็นประกันวินาศภัย 

 

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ท่ีร้านค้า 
ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 
ค) ช าระเงินค่าสินค้าผ่าน Internet banking ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 
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) มูลค่าของบ้านท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ ให้ใช้ราคาตลาด 
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. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินท่ีดี 

ก) เป้าหมายการเงินต้องสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน 
ข) “ฉันจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อให้ได้ภายในปีนี้” เป็นเป้าหมายการเงินท่ีวัดผลได้จริง 
ค) เมื่อเริ่มต้นท างานควรตั้งเป้าหมายการออมเงินไว้ใช้ในยามสูงวัย เป็นเป้าหมายระยะ

กลาง (บรรลุได้ในระยะเวลา 1 - 3 ปี) 
ง) เป้าหมายทางการเงินควรครอบคลุมถึงเป้าหมายท้ังหมดในชีวิต 

 

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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แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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) 
 

16. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 
ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 
ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17. ผู้ท่ีต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

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

 

18. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

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

 

19. นายกอบน าเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้น ท าให้มีเงินไม่พอที่จะกินข้าว และต้องเบ้ียวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบ 
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

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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แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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) เล่าเหตุการณ์ท้ังท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 
ง) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 

23. หากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน  
ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ 
กัน 

ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ไดร้ับการติดต่อกลับภายใน
ระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 
ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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 

 

27. หากได้รับการติดต่อขอใช้บัญชีเงินฝากของคุณเป็นท่ีรับเงิน โดยให้หักค่าจ้างจากเงิน 
ท่ีจะโอนเข้ามาในบัญชีเลย คุณควรท าอย่างไร 

ก) ตอบตกลงทันที เพราะท าง่าย ไม่ต้องลงทุน 
ข) ตอบตกลงและไปชักชวนเพื่อนให้มาท าด้วย 
ค) ต่อรองให้ได้ค่าจ้างท่ีพอใจ แล้วค่อยตัดสินใจ 
ง) ปฏิเสธทันที เพราะเงินท่ีโอนเข้ามาอาจผิดกฎหมาย 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

28. ข้อใดควรกระท าเมื่อใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

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

 

29. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันภัยธนาคารออนไลน์ 

ก) ใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ฟรี Wi-Fi) ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ข) ไม่ติดตั้งโปรแกรมแปลก ๆ ท่ีไม่รู้จักในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน 
ค) จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ 
ง) สังเกตเว็บไซต์ก่อนลงชื่อเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์ 

 

30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

ก) ไม่ต้องสังเกตว่ามีแป้นกดปลอม/กล้องจิ๋วแอบดูรหัสหรือไม่ หากเป็นเครื่องเอทีเอ็ม
หน้าสาขาธนาคารหรือแหล่งชุมชน เพราะว่าเป็นจุดท่ีปลอดภัย 

ข) เฝ้าสังเกตบัตรเมื่อใช้ช าระค่าสินค้า เพื่อระวังการถูกขโมยข้อมูลด้วยเครื่องสกิมเมอร์ 
แบบพกพา 

ค) ท้ิงสลิปเอทีเอ็มท่ีไหนก็ได้ เพราะในสลิปไม่มีข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี  
ง) ฝากเพื่อนไปกดเอทีเอ็มเฉพาะวันท่ีงานยุ่งจริง ๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

 

1. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ถูกต้อง 

ก) เงิน คือ วัตถุที่ก าหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือช าระหนี้ 

ข) เงินมี 2 รูปแบบเท่านั้น คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 

ค) เงินมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้ซื้อหาอาหาร สิ่งของจ าเป็น การศึกษา 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้เงิน 

ก) วารีให้เงินกานดาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยบอกว่าสิ้นเดือนค่อยมาจ่ายคืน 

ข) ธนาคารมุ่งมั่นให้สายใจกู้ยืมเงินปลูกบ้าน โดยให้ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน 
ทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 20 ปี 

ค) วารีให้เงินน้องชายไปดาวน์รถ 

 

3. ข้อใดคือสิ่งท่ีไม่ควรท า 

ก) วางแผนการเงิน 

ข) ใช้จ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็นก่อนสิ่งท่ีอยากได้ 

ค) ใช้จ่ายก่อน เหลือแล้วค่อยออม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

4. ภาวะเงินฝืด หมายถึงข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ภาวะท่ีระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ าลงเรื่อย ๆ 

ข) ภาวะท่ีระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ค) ภาวะท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้ามากขึ้น 

 

5. สมใจเคยซื้อข้าวราดแกงกับไก่ทอด 1 ชิ้น จานละ 20 บาท แต่ 10 ปีต่อมา เงิน 20 บาท ได้
เพียงข้าวราดแกงอย่างเดียว เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเกิดจากสาเหตุใด 

ก) ภาวะเงินฝืด 

ข) ภาวะเงินเฟ้อ 

ค) ภาวะฝืดเคือง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย X 
หน้าข้อหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

.......... 1. ยกส่อง มองเห็น “ลายน้ า” พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

.......... 2. แถบฟอยล์ท่ีผนึกอยู่บนด้านหน้าธนบัตรจะมองเห็นลวดลายเป็นหลายมิติ 
เมื่อพลิกธนบัตรไปมา 

.......... 3. กระดาษธนบัตรมีความเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษท่ัวไป เพราะผลิตจาก 
ใยฝ้าย 

.......... 4. แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี คือ จุดสังเกตธนบัตรแบบสิบหก ชนิดราคา  
500 บาท และ 1000 บาท 

.......... 5. ตัวเลขแฝง จะมองเห็นเมื่อพลิกเอียงธนบัตรโดยจะเห็นเป็นเลขไทย 

.......... 6. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีผลิตและน าธนบัตรออกใช้หมุนเวียน คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

.......... 7. ลายน้ าโปร่งแสงในธนบัตรแบบปัจจุบัน (แบบสิบหก) จะเห็นเป็นตัวเลขอารบิก 

.......... 8. สินทรัพย์ท่ีใช้หนุนหลังธนบัตร เพื่อให้มีมูลค่าตามราคาท่ีตราไว้หน้าธนบัตร คือ 
ทุนส ารองเงินตรา 

.......... 9. ธนบัตรแบบปัจจุบันทุกชนิดราคา (แบบสิบหก)  มีความกว้างไม่เท่ากัน  

.......... 10. วิธีสังเกตธนบัตรแบบง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คือ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.2 ใหค้ านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามโจทย์ที่ให้มาดังต่อไปนี้  

1. ซื้อรองเท้าผ้าใบจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คู่  ราคา 120 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 
เงินบาทไทยจ านวนเงินเท่าไร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35 บาท) 

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

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

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

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

2. ดวงแก้วจะเดินทางไปฮ่องกง ต้องการน าเงินบาทจ านวน 10,000 บาท ไปแลกเป็นเงิน
ดอ ล ล า ร์ ฮ่ อ ง ก ง  ด ว ง แ ก้ ว จ ะ ไ ด้ เ งิ น ด อ ล ล า ร์ ฮ่ อ ง ก ง เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น เ ท่ า ไ ร  
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท) 

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

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

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

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

3. พิพัฒน์กลับจากท่องเท่ียวเมืองจีน มีเงินหยวนติดตัวกลับมาด้วย 3 ,000 หยวน ต้องการ
น ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย พิพัฒน์จะได้เงินบาทเป็นจ านวนเงินเท่าไร (อัตราแลกเปลี่ยน 
1 หยวน เท่ากับ 5 บาท) 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.3 ใหท้ าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ และ X หน้าข้อความที่ไม่ถูกตอ้ง 

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

.......... สหกรณ์ออมทรัพย์  .......... ร้านค้าสะดวกซื้อ 

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

 .......... บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุญาต 

 

 

กิจกรรมที่ 2.4 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

............... 1. เงินเสมือนในประเทศไทย มีรัฐบาลควบคุมดูแลเหมือนอย่าง
เงินตราท่ีใชใ้นปัจจุบัน 

............... 2. เงินเสมือนมีความเสี่ยงท่ีผู้ถือครองอาจสูญเสียหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
จากการถูกโจรกรรมข้อมูล 

............... 3. เงินเสมือนเป็นหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น coin, point 

............... 4. เงินเสมือนไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย 

............... 5. มูลค่าของเงินเสมือนมีความผันผวนไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ 

............... 6. สามารถน าเงินเสมือนฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ 

............... 7. หากโอนเงินเสมือนไปให้ผิดคน อาจยากที่จะตามเงินคืนกลับมาได้ 

............... 8. เงินเสมือนเป็นเงินตราต่างประเทศชนิดหนึ่ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน 

กิจกรรมที่ 3.1 ให้พิจารณาลักษณะของบัญชีเงินฝากด้านล่างว่าเป็นลักษณะของบัญชี 
เงินฝากประเภทใด จากนั้นให้น าหมายเลขมาใส่ในตารางให้ถูกต้อง (แต่ละ
บัญชีสามารถมีหมายเลขซ้ ากันได้) 

บัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ 

บัญชีเงินฝากประจ า
ทั่วไป 

บัญชีเงินฝากประจ า
ปลอดภาษ ี

บัญชีเงินฝากประจ า 
แบบขั้นบันได 

    

 

 

 

 

ลักษณะของบัญชีเงินฝาก 

1. ต้องฝากต่อเนื่องในจ านวนท่ีเท่ากันทุก ๆ 
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 เดือน 

2. มีระยะเวลาการฝากหลายแบบ เช่น  
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
 

3. เป็นบัญชีเงินฝากประจ าท่ีได้รับยกเว้น
ภาษี แต่เปิดได้เพียงบัญชีเดียว 

4. เสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 15% 

5. สามารถฝากหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได ้
 

6. ในแต่ละช่วงเวลาการฝาก ดอกเบี้ยจะ 
ค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เดือนสุดท้าย
อัตราดอกเบ้ียจะสูงท่ีสุด 

7. เหมาะกับการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับ
เงินเดือน/ค่าจ้าง 
 

8. ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท  
ไม่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ของ
ดอกเบี้ยท่ีได้รับ (รวมรับจากทุกสถาบัน
การเงินใน 1 ปี) 

9. เป็นบัญชีเก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้จาก
ดอกเบี้ย และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงิน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

10. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 3.2 ใหค้ านวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นอย่างง่ายตามโจทย์ที่ให้มา ดังนี ้

 

ช านาญเปิดบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารมุ่งมั่น เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 6,000 บาท ได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 5% ต่อปี ซึ่งธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง หากส าราญฝากเงินไว้  
3 ปี โดยไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี และไม่ได้ฝากเงินเพิ่ม ส าราญจะมี
เงินรวมเมื่อครบ 3 ปีเป็นเงินเท่าไร แสดงวิธีการค านวณ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 3.3 ผลิตภัณฑใ์ดดังต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก โดยท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และท า
เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถกูต้อง 

............ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 

............ 2. บัตรเงินฝาก 

............ 3. เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

............ 4. เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน  

............ 5. เงินฝากประจ า 

............ 6. เงินฝากกระแสรายวัน 

............ 7. เงินฝากในสหกรณ์ 

............ 8. กองทุนรวม  

............ 9. เงินฝากใน “บัญชีร่วม” หรือ“บัญชีเพื่อ” 

............ 10. ใบรับฝากเงิน  

............ 11. สลากออมทรัพย์ 

............ 12. พันธบัตรรัฐบาล 

............ 13. หุ้นกู้ 

............ 14. ตั๋วแลกเงิน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 3.4 ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การท าประกันภัยเป็นการโอนความเสี่ยงในอนาคตไปให้ผู้รับประกันภัย 
ข) การท าประกันภัยเป็นการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต 
ค) ถูกทุกข้อ 
 

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกันวินาศภัย 

ก) ประกันภัยรถยนต์ ข) ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ค) ประกันสุขภาพ 

 

3. ลักษมีต้องการท าประกันภัยเพื่อท่ีว่าหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมรถ หรือรถสูญหาย หรือไฟไหม้ตัวรถยนต์ และคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกด้วย ลักษมีควรท าประกันภัยแบบใด 

ก) ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
ข) ประกันชีวิต 
ค) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
 

4. ประกันภัยประเภทใดท่ีเหมาะกับผู้มีรายได้น้อย 

ก) ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย ข) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
ค) ประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของประกันคุ้มครองสินเชื่อ 

ก) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะได้รับสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ข) ผู้รับประกันภัยจะช าระหนี้แก่เจ้าหนี้แทนผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ค) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะน าสินทรัพย์ไปขายเพื่อช าระหนี้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

6. พันธบัตรรัฐบาล คือ 

ก) ธนบัตรท่ีรัฐบาลออกใช้โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ผลิตหมุนเวียนใช้ในประเทศ 
ข) ตราสารหนี้ท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภาครัฐออกจ าหน่ายเพื่อระดม

ทุนจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศ 
ค) ตราสารหนี้ท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภาครัฐออกจ าหน่ายเพื่อระดม

ทุนจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ 
 

7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้จะลงทุนในหุ้นควรใช้ในการศึกษาข้อมูล 

ก) งบการเงนิของบริษัทนั้น ๆ  
ข) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น 
ค) ถูกทุกข้อ 

 

8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกตอ้ง 

ก) LTF หักภาษีได้ RMF หักภาษีไม่ได ้
ข) LTF ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปี  
ค) RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 

9. กฎหมายให้ลูกจ้างส่งเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราใด 

ก) อัตราใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของลูกจ้างและนายจ้าง 
ข) ไม่ต่ ากว่าเงินสะสมของนายจ้าง แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 
ค) ไม่ต่ ากว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 

 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) การฝากเงินจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกับการประกันภัยจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ โดย 
ได้เงินต้นคืนเต็มจ านวน 

ข) ผลตอบแทนของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจได้ก าไร ขาดทุน หรือ
เท่าทุน  

ค) ถูกทุกข้อ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ 4.1  

1. ให้ท าเครื่องหมาย หน้าข้อที่เป็นระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และท า
เครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าไม่ใช่ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

............ 1. สมชายให้เงินสมหญิงเพื่อน าไปให้พ่อท่ีอยู่ต่างจังหวัด 

............ 2. เสน่ห์จ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน internet banking 

............ 3. ครูสมปองช าระค่าไฟผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารมุ่งมั่น 

............ 4. กรกนกจ่ายเงินสดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ 

............ 5. รัตนาน าบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้า 

............ 6. พงศน์ าเงินไปช าระหนี้ญาติด้วยตนเอง 

............ 7. เสาวนีย์ช าระค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

............ 8. อมรน าบัตรเดบิตไปซื้อสินค้าออนไลน์ 

............ 9. ทอมน าเงินสดมาจองซื้อบ้าน 

............ 10. วารีใช้บัตรรถไฟฟ้าจ่ายค่าโดยสารแทนการจ่ายเงินสด 

2. ใหร้ะบุประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประชาชน 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 4.2 ใหน้ าตัวเลือกด้านล่างมาเติมในช่องประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของระบบการช าระเงิน 

ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส/์
ช่องทางการช าระเงิน 

ลักษณะของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

................................. 
1. ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/
สอบถามยอดเงินในบัญชีผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 

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

2. ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน 
ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานท่ีขายสินค้า/
บริการ และซื้อออนไลน์โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากทันที 

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

3. มีวงเงินในบัตร สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม 
ใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด และผู้ออกบัตรจะเรียก
เก็บเงินจากเจ้าของบัตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

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

4. โอนเงิน/ช าระเงินในการซื้อสินค้าและบริการ ตรวจสอบ
ยอดเงินในบัญชี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธนาคารท่ีเปิด
บัญชีไว้ 

................................. 
5. ช าระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือ
แท็บเล็ต โดยผู้ใช้มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร 

 

บัตรเครดิต  
internet 
payment 

 บัตรเดบิต  
mobile 

payment 
 บัตรเอทีเอ็ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 4.3 ใหน้ าประเภทสถาบันการเงินด้านล่างมาใส่ในตารางด้านบนให้สัมพันธ์กัน 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับบริการ e-Payment 
ประเภทสถาบันการเงิน 

ที่ถูกควบคุมดูแล 
พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 

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

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

........................................... 
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 

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

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

........................................... 
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ........................................... 

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

........................................... 
ประกาศกระทรวงการคลังซึ่งออกตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 58 (บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) 

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

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

........................................... 
 
ประเภทสถาบันที่ถูกควบคุมดูแล 

ธนาคารพาณิชย์ 
 สถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ 
 บริษัทเงินทุน/ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
   

ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  

(non-bank) 

 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 5.1 ใหเ้ขียนชื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลในช่องขวามือ โดยใหม้ีความสัมพันธ์กัน 

ผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานที่ก ากับ/ดูแล 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

2. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  

3. สถานธนานุเคราะห์  

4. ธนาคารพาณิชย์  

5. สหกรณ์  

6. บริษัทประกันชีวิต  

7. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

8. ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

9. บริษัทหลักทรัพย์  

10. บริษัทประกันวินาศภัย  
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

กิจกรรมที่ 5.2 ใหเ้ลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดคือบทบาทหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์ 

ก) ให้กู้ยืม ข) รับฝากเงิน ค) ถูกทุกข้อ 
 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก) ให้กู้ยืมแก่ประชาชน ข) ก ากับดูแลสถาบันการเงิน ค) ถูกทุกข้อ 
 

3. ธปท. ไม่ได้ก ากับดูแลผู้ให้บริการใดต่อไปนี้ 

ก) ธนาคารออมสิน ข) ผูใ้ห้บริการแลกเปลี่ยนเงิน ค) บริษัทประกันชีวิต 
 

4. คปภ. คือหน่วยงานใด 

ก) หน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 
ข) หน่วยงานท่ีคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 
ค) ถูกทุกข้อ 
 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ก) ให้บริการกู้ยืมแก่สมาชิกเมื่อเกิดความจ าเป็น 
ข) สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีบริการรับฝากเงินและจ่ายดอกเบี้ยแก่ประชาชนท่ัวไป 
ค) ถูกทุกข้อ 
 

6. ข้อใดต่อไปนี้คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ก) ธนาคารออมสิน 
ข) ธนาคารพาณิชย์ 
ค) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าท่ีของ ก.ล.ต. 

ก) ก ากับดูแลให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ข) อนุญาตให้ผู้ออกหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน 
ค) ถูกทุกข้อ 
 

8. หากบริษัทว่องไว ด าเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่ ง ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังแล้ว บริษัทว่องไวจัดเป็นผู้ให้บริการทางการเงินประเภทใด 

ก) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ข) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ค) ถูกทุกข้อ 
 

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ท าธุรกิจประเภทใด 

ก) ขายประกันชีวิต 
ข) รับฝากเงินและให้กู้ยืมแก่ประชาชน 
ค) บริหารเงินให้แก่ลูกค้าในการจัดการกองทุนรวม  
 

10. บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินกิจการประเภทใดต่อไปนี้ 

ก) ประกันชีวิต 
ข) ประกันสุขภาพ 
ค) ประกันรถยนต์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 1 ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. บุคคลในวัยไหนที่ต้องวางแผนการเงิน และต้องวางแผนอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

2. ศึกษากรณีศึกษา แล้วตอบค าถาม 

นางมาลีต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือเคร่ืองใหม่ แต่มีเงินไม่พอ จึงไปปรึกษา
นางมาลาว่าควรท าอย่างไร นางมาลาเขียนขั้นตอนการวางแผนการเงินเพื่อซื้อมือถือให้แก่
นางมาลีท้ังหมด 5 ขั้นตอนในเศษกระดาษจ านวน 5 แผ่น  

แต่ระหว่างทางกลับบ้าน นางมาลีท าเศษกระดาษหล่นท าให้ขั้นตอนวางแผน
การเงินเพื่อซื้อมือถือสลับข้อกัน โดยเศษกระดาษท้ังหมดมีข้อความ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรณีศึกษา ให้เรียงล าดับขั้นตอนวางแผนการเงินเพ่ือซื้อมือถือของนางมาลีลงในช่องว่าง 

ขั้นตอนท่ี 1:   

ขั้นตอนท่ี 2:   

ขั้นตอนท่ี 3:   

ขั้นตอนท่ี 4:   

ขั้นตอนท่ี 5:   

ค. ตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อมือถือราคากี่บาทและจะซื้อเมื่อไหร่ 

ข. วางแผนการเงินว่าจะออมเงินวันละหรือเดือนละเท่าไร
เพื่อให้ได้เงินตามจ านวนท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

จ. ดูเงินเก็บและหนี้ท่ีมีตอนนี้ เพื่อประเมินฐานะการเงิน 

ก. ปฏิบัติตามแผนการออมอย่างเคร่งครัด ไม่เผลอน าเงินไปซื้ออย่างอื่น 

ง. หากท าตามแผนไม่ได้ ก็ให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

กิจกรรมที่ 2.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. เราสามารถประเมินฐานะการเงินของตนเองในด้านใดได้บ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.2 ให้ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเองโดยใช้ตารางต่อไปนี้ 

1. ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของสินทรัพย์ตามตาราง 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

2. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

3. สินทรัพย์ส่วนตัว 

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

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ........................................ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

2. ค านวณมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของตนเอง โดยแยกประเภทของหนี้ตามตาราง 

หนี้ 

1. หนี้ระยะสั้น 

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

2. หนี้ระยะยาว 

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

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

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

รวม 

 

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

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

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

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

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

 
3. ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเอง 

 

……………………………    -    …………………….     =    ……………………….. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.3 ให้ประเมินฐานะการเงินของตนเองในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ประเมินด้านหนี้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของตนเอง 

 

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

ความหมาย 

  
  
  
  

2. ประเมินด้านการออม พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของตนเอง 

 

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

ความหมาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.4 ให้ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดีมีอะไรบ้าง 

  
  
  
  
  
  

2. ให้ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง โดยเปรียบเทียบตัวเลขการประเมินฐานะการเงิน
ของตนเองกับลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดี แล้วให้เขียนค าอธิบายและค าแนะน า 
โดยใช้ตารางต่อไปนี้ 

ลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี 

ตัวเลขการประเมินฐานะ
การเงินที่ดีของตนเอง 

ค าอธิบายและค าแนะน า 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

กิจกรรมที่ 3.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าความหมายของรายจ่ายที่เป็น “รายจ่ายจ าเป็น” และให้ท า
เครื่องหมาย  หน้าความหมายของรายจ่ายที่เป็น “รายจ่ายไม่จ าเป็น” 

1)                   รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ 

2)                   รายจ่ายท่ีจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

3)                   ค่ารักษาพยาบาล 

4)                   ค่าเหล้า 

5)                   รายจ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น อาหาร ค่าท่ีอยู่อาศัย 

6)                   รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต 

7)                   ค่าหวย 

 

2. ให้ศึกษากรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

นางเย็นเป็นคนหนึ่งท่ีเงินไม่ค่อยพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือน เธอได้ยินมาว่า การ
จดบันทึกรายรับ -รายจ่ายจะท าให้ เธอรู้ ว่ า เงินของเธอหายไปไหนจึงใช้ ได้ ไม่ถึ ง 
สิ้นเดือน เธอจึงไปปรึกษานางสาลี่ท่ีจดบันทึกรายจ่ายเป็นประจ าอยู่แล้ว  

แต่นางสาลี่พูดวนไปวนมาจนท าให้นางเย็นจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้ว่าควร
เริม่ท าส่ิงไหนก่อนหลัง เธอจึงจดข้อมูลท่ีได้มาลงในกระดาษดังนี้ 

ก. หากระดาษหรือสมุดที่พกง่าย ๆ มาเป็นบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

ข. สรุปการใช้จ่ายเมื่อถึงสิ้นเดือน 

ค. ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจดรายรับ-รายจ่ายว่า จะจดกี่วัน 

ง. จดทุกครั้งท่ีใช้เงิน ไม่ว่าจะรับหรือจ่าย 

 



32 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

จากกรณีศึกษา ให้เรียงล าดับขั้นตอนการบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้แก่นางเย็น 

ขั้นตอนท่ี 1:   

ขั้นตอนท่ี 2:   

ขั้นตอนท่ี 3:   

ขั้นตอนท่ี 4:   

3. ส่วนประกอบที่ส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

4. การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. ให้ศึกษากรณีตัวอย่าง แล้วตอบค าถาม 

นายประชาก าลังกังวลอย่างหนักกับค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายในช่วงนี้ แต่เงิน 
ท่ีมีจ ากัดท าให้เขาไม่สามารถจ่ายทุกอย่างท่ีเขาต้องการในช่วงนี้ได้  

เขามีค่ารักษาพยาบาลของพ่อท่ีต้องจ่าย ซึ่งเขามีเงินออมเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้แต่เขายังต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสมัครงานใหม่ในปีหน้า และยังมี
ค่าแต่งรถท่ีเขาตั้งใจจะแต่งไว้นานแล้ว นายประชาจึงไม่รู้จะจ่ายค่าใช้จ่ายไหนก่อนหลัง 

จากกรณีศึกษาและตามหลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย นายประชาควรท า
อย่างไรกับค่าใช้จ่ายของเขาต่อไปนี้ 

1) ค่ารักษาพยาบาลของพ่อ          

2) ค่าเรียนภาษาอังกฤษ           

3) ค่าแต่งรถ             
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 3.2 ให้จัดท าบนัทึกรายรับ-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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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

2. วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 

รายรับและเงินออม 

รายรับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เงินออม 

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมรายจ่าย 

รายจ่ายไม่จ าเป็น (..........................บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายจ่ายจ าเป็น (..............................บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



37 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

2. ให้ยกตัวอย่างเป้าหมายการเงินที่ควรมีในชีวิตอย่างน้อย 2 เป้าหมายในแต่ละด้าน
ต่อไปนี้ 

ด้านรายรับ 

  
  
  
  
  

ด้านการออม 

  
  
  
  
  

ด้านรายจ่าย 

  
  
  
  
  

ด้านหนี้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

3. ให้ตั้งเป้าหมายการเงินของตนเองทั้ง 3 ประเภทลงในตารางด้านล่าง 

เป้าหมายระยะสั้น 

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

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

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

เป้าหมายระยะกลาง 

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

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

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

เป้าหมายระยะยาว 

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

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

.................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.2 ให้วางแผนการเงินของตนเองลงในช่องว่าง (สามารถใช้เป้าหมายการเงิน 
ท่ีตั้งไว้ในข้อที่ 3 ได้) 

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

 

เป้าหมายการเงิน:   

จ านวนเงินที่ต้องการ:  บาท 

ระยะเวลา:  เดือนข้างหน้า 
 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน:  

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

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

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

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

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

แผนการออม:  

  

  

  

  

  

ได้เงินออมรวมต่อเดือนเท่ากับ  บาท 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

กิจกรรมที่ 5.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้บอกความหมายของการออม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

3. ให้ตั้งเป้าหมายการออมที่ดีของตนเองลงในตาราง 

เป้าหมายการเงิน:   

จ านวนเงินที่ต้องการ:  บาท 

ระยะเวลา:  เดือนข้างหน้า 

4. หลักการออมให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร และมีหลักการอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 

6. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพคืออะไร และมีหลักการอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้น าหมายเลขข้อด้านล่างมาใส่ในช่อง “ลักษณะ” โดยให้มีความสัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ  

 

1. ผ่อนช าระได้นานถึง 25 - 30 ป ี
2. ควรมีเงินดาวน์อย่างน้อย 20%  
3. คิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงที่ (flat rate) 
4. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 28% ต่อปี 
5. ผู้ใช้บริการต้องมีเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท 
6. ได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 45 - 55 วัน 
7. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 20% ต่อปี 
8. ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
9. ใช้บัตรซื้อสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และไม่เสียดอกเบี้ยถ้าจ่ายตรงเวลาและ 

เต็มจ านวน 
10.  กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อช าระเงินครบตามจ านวน 
11. มักใชอ้ัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate)  
12. ขอกู้เพือ่น าเงินสดไปใช้ โดยทยอยผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมที่ 2.2 พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ และน าไปตอบค าถามให้ถูกต้อง 

ร้านขายรถจักรยานยนต์ 2 แห่งติดป้ายขายรถยี่ห้อเดียวกันในราคาเท่ากัน คือ 50,000 บาท 
แต่ระยะการผ่อนช าระต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ร้าน ก  ร้าน ข 
รถจักรยานยนต์ราคา     50,000 บาท  รถจักรยานยนต์ราคา      50,000 บาท 
ดาวน ์ 10,000 บาท  ดาวน ์ 10,000 บาท 
ยอดเงินกู้ 40,000 บาท  ยอดเงินกู้ 40,000 บาท 
อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี  อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  

(5 ปี) 
 ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 เดือน  

(4 ปี) 

1. ให้ค านวณหาดอกเบี้ยที่ต้องช าระทั้งหมด และจ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนของ 
ทั้ง 2 ร้าน พร้อมแสดงวิธีการค านวณ 

ร้าน ก 

(1) ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องช าระท้ังหมด 

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

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

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

(2) ค านวณจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่อเดือน 

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

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

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

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

ร้าน ข 

(1) ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องช าระท้ังหมด 

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

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

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

(2) ค านวณจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่อเดือน 

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

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

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

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

 

2. จากการค านวณข้างต้น คิดว่าจะเลือกเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านใด เพราะเหตุใด 

เลือกซื้อจักรยานยนต์จากร้าน.......................... เพราะ................................................................. 
.................................................................................................................................................... . 
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมที่ 2.3 พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ และน าไปตอบค าถามให้ถูกต้อง 

รถกระบะยี่ห้อ A      850,000 บาท  รถกระบะยี่ห้อ B      700,000 บาท 
ดาวน ์ 170,000 บาท  ดาวน ์ 140,000 บาท 
ยอดเงินกู้ 680,000 บาท  ยอดเงินกู้ 560,000 บาท 
อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี  อัตราดอกเบ้ีย (flat rate) 4% ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  

(5 ปี) 
 ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 เดือน  

(5 ปี) 

1. ให้ค านวณดอกเบี้ยที่ต้องช าระทั้งหมด และจ านวนเงินผ่อนช าระต่อเดือนของรถกระบะ
ทั้ง 2 ยี่ห้อ 

รถกระบะยี่ห้อ A 

(1) ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องช าระท้ังหมด 

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

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

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

(2) ค านวณจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่อเดือน 

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

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

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

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

รถกระบะยี่ห้อ B 

(1) ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องช าระท้ังหมด 

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

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

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

(2) ค านวณจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่อเดือน 

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

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

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

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

 

2. หากผู้เรียนมีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน และมีภาระผ่อนช าระหนี้อื่นอยู่แล้วอีกเดือนละ 
1,500 บาท ผู้เรียนควรเลือกเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อใดจึงจะไม่เดือดร้อน พร้อมให้เหตุผล  
(ภาระผ่อนหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน)  

เลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ.......................... เพราะ................................................................. .............. 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เครดิตบูโร 

ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X หน้าข้อ  
หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

 
..............  1. เครดิตบูโรท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลการช าระหนี้ของลูกหนี้ทุกราย 
.............. 2. เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ 
..............   3. ประวัติเครดิตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ 

รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อท่ีใช้บริการ 
.............. 4. หากค้างช าระหนี้ ประวัติการค้างช าระหนี้จะถูกบันทึกอยู่ในประวัติเครดิต 
..............   5. สถาบันการเงินและบริษัทท่ีเป็นสมาชิกสามารถเรียกดูประวัติเครดิตของ 

ผู้ขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อก่อน 
.............. 6. ถ้าสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อเนื่องจากผลจากการตรวจสอบข้อมูล

เครดิต ผู้ถูกปฏิเสธสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดย 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ หากยื่นค าขอภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีในหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าว 

.............. 7. เครดิตบูโรจะจัดเก็บข้อมูลเครดิตไว้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันท่ีเครดิตบูโรได้รับ
ข้อมูลจากสมาชิก 

.............. 8. หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง สามารถติดต่อได้ ท่ี 
ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 

.............. 9. หากมีประวัติค้างช าระหนี้ เครดิตบูโรจะขึ้นบัญชีด าไว้ ท าให้หมดสิทธิ
ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

.............. 10. หากช าระหนี้ท่ีค้างหมดแล้ว ประวัติเครดิตก็จะรายงานว่า “ไม่ค้างช าระ
หรือค้างช าระไม่เกิน 30 วัน” แต่รายการท่ีเคยค้างช าระก่อนหน้านี้จะ 
ไม่ถูกลบออกไปจนกว่าจะครบ 3 ปี 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธกีารป้องกันปัญหาหนี ้

อ่านพฤติกรรมตามโจทย์ที่ให้ต่อไปนี้ และวิเคราะห์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือควรปรับปรุง 
พร้อมทั้งระบุเหตุผล 

พฤติกรรม ดี 
ควร

ปรับปรุง 
เหตุผล 

1. สมหญิงมีรายได้ 18,000 บาท 
ปัจจุบันผ่อนหนี้เดือนละ 8,000 บาท 

   

2. สมยศช าระหนี้ปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ
รถก่อนครบก าหนด 

   

3. สมหวังขอกู้เงินเพื่อเปิดร้านขาย
อาหาร แต่พอได้เงินมา ก็เอาเงินไป
ซื้อรถยนต์มาไว้ขับ 

   

4. นารีรีบติดต่อบริษัทบัตรเครดิต
เมื่อพบว่ามีรายการที่ตนเองไม่ได้ใช ้

   

5. คมกฤชได้รับโบนัสและน าเงินไป
ช าระหนี้ท้ังหมดทันที 

   

6. สุพัฒน์ไปหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ
เพื่อน าเงินไปช าระหนี้ในระบบ 

   

7. ดนัยผ่อนรถจักยานยนต์ บางครั้ง
ก็จ่ายตรงเวลา บางครั้ง 
ก็ช าระล่าช้าบ้าง แต่ก็จ่ายทุกงวด 

   

8. สมใจลืมบอกเจ้าหนี้ว่าตนเอง 
ย้ายบ้าน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 วิธกีารแก้ไขปัญหาหนี้ 

ให้ศึกษาปัญหาหนี้ของนายณรงค์ แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

ณรงค์เป็นเกษตรกรปลูกล าไย มีรายได้จากการขายล าไยเฉลี่ยปีละ 
600,000 บาท  ต่อมาณรงค์อยากจะปลูกบ้านใหม่บนท่ีดินของตนเอง 
จึงกู้ยืมเงินจากธนาคาร A เพื่อสร้างบ้านจ านวน 1,500,000 บาท โดยใช ้

ท่ีดินและบ้านเป็นหลักประกัน โดยณรงค์จะต้องผ่อนช าระเดือนละ 20 ,000 บาท ระยะเวลา 
20 ปี ซึ่งณรงค์คิดว่าตนเองมีรายได้เฉลี่ยก็ประมาณ 50 ,000 บาทต่อเดือน การผ่อนเพียง
เดือนละ 20,000 บาท ไม่น่ามีปัญหา 

แต่เมื่อผ่อนไปได้ 3 ปี ณรงค์เริ่มประสบปัญหาการเงิน
เนื่องจากราคาขายล าไยตกต่ า จึงกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว 
เพราะนายณรงค์มีภาระท่ีต้องเลี้ยงดูภรรยาและมีบุตรอีก 2 คนท่ีก าลัง
เรียนหนังสือ และยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนล าไยท่ีต้องจ่ายทุกเดือน 
นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมีภาระผ่อนหนี้บ้าน ยังต้องผ่อนค่างวดรถกระบะ
ท่ีตนเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงปีด้วยอีกเดือนละ 14,000 บาท 

 

เมื่อเงินเริ่มไม่พอใช้ ณรงค์จึงไปกู้เงินจากธนาคาร B เพื่อน ามาใช้จ่ายอีก  
ซึ่งต้องผ่อนเดือนละ 6,000 บาท ท าให้ภาระผ่อนหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 40 ,000 บาท  
เมื่อรายได้ไม่เพิ่ม ท าให้ณรงค์ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงเริ่มขาดการช าระหนี้ ในท่ีสุดเจ้าหนี้  
จึงมีจดหมายแจ้งให้ช าระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ท่ีค้างช าระภายใน 30 วัน หากไม่ช าระจะ 
บอกเลิกสัญญาและจะยึดรถคืน ส่วนธนาคาร A ก็ติดตามทวงถามหนี้เป็นระยะ แต่ณรงค์ 
ไม่รับโทรศัพท์ และไม่ติดต่อกลับใด ๆ จนธนาคาร A มีหนังสือให้ณรงค์รีบติดต่อธนาคาร 
เพื่อช าระหนี้ท่ีค้างอยู่ท้ังหมดโดยเร็ว มิฉะนั้นจะด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย และจะ 
ยึดทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันน ามาใช้หนี้ต่อไป 

ในสถานการณ์นี้ ณรงค์ควรแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยวิธีการใดจึงเหมาะสมที่สุด พร้อม
อธิบายเหตุผล 

 แก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง  เจรจากับเจ้าหนี ้

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 6  หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี ้

อ่านสถานการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ และตอบค าถามให้ถูกต้อง 

1. สมหวังไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร A  ต่อมาสมหวังมีปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ แต่สมหวัง 
ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาหนี้ของตนเองอย่างไร 

กรณีดังกล่าวนี้ ท่านคิดว่าสมหวังควรขอค าปรึกษาหน่วยงานใด  

ตอบ............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

2. สายใจหลวมตัวไปกู้ยืมเงินจากนายบีซึ่งเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยสูงถึง 365% ต่อปี  
ท าให้เงินท่ีจ่ายไปหมดไปกับการจ่ายดอกเบ้ีย  

ท่านคิดว่าสายใจควรขอค าปรึกษาหรือร้องเรียนหน่วยงานใด (สามารถตอบได้มากกว่า  
1 หน่วยงาน) 

ตอบ............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

3. วัลลภเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทมั่งมี ต่อมามีปัญหาค้างช าระ 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมั่งมีจึง
ได้มีหนังสือติดต่อให้ไปช าระหนี้ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะยกเลิกสัญญา วัลลภก็ยังไม่ยอม
จ่ายอยู่ดี ในท่ีสุด บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมายึดรถ โดยเข้ามากระชากกุญแจรถและท าร้าย
ร่างกายวัลลภ จากสถานการณ์นี้วัลลภควรร้องเรียนหน่วยงานใด (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 หน่วยงาน) 

ตอบ............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 



50 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย  
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 บัตรเดบิตพ่วงประกัน 

 
จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิในข้อใด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กรณีที่ 2 กดเงินแต่ได้เงินไม่ครบ 

 
จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิในข้อใด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 หนา้ที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 2.1  เตมิข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

  
  
  
  
  
  
  

2. จงอธิบายเกี่ยวกับเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือ  
fact sheet ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- ความหมาย   

  

  

- องค์ประกอบ   

  

  

- ความส าคัญ   
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 2.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
กรณีที่ 1 ทีวีหรือค่าเทอม 

 
จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กรณีที่ 2 สองล้านเหลือสองแสน 

 

จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กรณีที่ 3  เพราะรถคันเดียว 

 
จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงาน 
ที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 3  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1.  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มีหน้าท่ีอย่างไร 

  

  

  

  

  

2.  หากต้องการขอค าปรึกษา/ร้องเรียนเรื่องต่อไปนี้ ควรติดต่อหน่วยงานใด 

เร่ืองที่ขอค าปรึกษา/ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  บริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย์ให้ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 

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

2.  ต้องการทราบขั้นตอนการขอยกเลิก
กรมธรรม์ประกันชีวิต 

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

3.  สงสัยว่าธุรกิจท่ีเพื่อนมาชวนร่วม
ลงทุนจะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

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

4.  ตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตแล้ว
พบว่ามีบัตรกดเงินสด 3 ใบ แต่จริง ๆ 
แล้วมีเพียงใบเดียว 

4. ...................................................... 

5.  จ่ายค่าเช่าซื้อรถครบตามสัญญาตั้งแต่ 
2 เดือนก่อน แต่บริษัทลีสซิ่งยังไม่ยอม
โอนรถให ้

5. ...................................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

กิจกรรมที่ 4  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินมีขั้นตอนอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. การเขียนหนังสอืร้องเรียนมีหลักการเขียนอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ภัยทางการเงิน 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนีน้อกระบบ 

กิจกรรมที่  1.1  หาภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกลโกงของหนี้นอกระบบมา  
พร้อมทั้งอธิบายลักษณะกลโกงดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

ติดภาพข่าว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมที่ 1.2  ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้และตอบค าถามต่อไปนี้ 

กรณตีัวอย่าง เจ๊เคียวเงินด่วน 

 

1. เราจะป้องกันตนเองจากภัยเงินกู้นอกระบบได้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

2. จากกรณีตามภาพข้างต้น ชายในภาพควรแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ ่

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. อธิบายลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง 

  

  

  

  

  

  

2. อธิบายลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 

  

  

  

  

  

  

3. อธิบายลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่หลอกขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมที่ 2.2  ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้ และตอบค าถามต่อไปนี้ 

กรณตีัวอย่าง รวยทางลัดกับแชร์ลูกโซ่ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

1. จากกรณีตัวอย่างเป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
  

  

  

  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนผู้หญิงในเร่ือง ควรมีวิธีป้องกันอย่างไร  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. หากตกเป็นเหยื่อกลโกงดังกล่าว จะขอรับค าปรึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานใด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  ภยัใกล้ตัว 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้ และตอบค าถามต่อไปนี้ 

กรณตีัวอย่าง  น้ ายาเงินด าท าให้รวยหรือจน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

จากกรณีตัวอย่าง เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  แก๊งคอลเซนเตอร ์

กิจกรรมที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 
 

กรณีตัวอย่าง  กริ๊งเดียว...เงินก็หายได้ 

สมชายได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า เขาเป็นหนี้บัตรเครดิต ท้ัง ๆ ท่ีเขาไม่เคยมี 
บัตรเครดิตเลย เจ้าหน้าท่ีท่ีโทรมาแจ้งเขาว่า เขาจะต้องไปท าการยกเลิกหนี้ท่ีตู้เอทีเอ็ม ด้วย
ความกลัวจะเป็นหนี้ สมชายรีบท าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแจ้งทันที 

เมื่อไปถึงตู้เอทีเอ็ม เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในสายโทรศัพท์แจ้งว่า จะต้องท าการยกเลิก
หนี้ โดยใช้เมนูภาษาอังกฤษ ด้วยความไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ สมชายจึงกดปุ่มตามท่ีเจ้าหน้าท่ี
บอกจนกระท่ังเจ้าหน้าท่ีบอกว่า เขาได้ยกเลิกหนี้ส าเร็จแล้ว และวางสายไป 

สมชายดีใจเป็นอย่างมากท่ียกเลิกหนี้ท่ีตนเองไม่ได้ก่อได้ แต่ก็ต้องตกใจเมื่อ
พบว่า เงินในบัตรเอทีเอ็มใบนั้นหายไปหมดแล้ว และเมื่อสอบถามพนักงานท่ีสาขาจึงทราบว่า 
รายการท่ีเขาคิดว่าเป็นการยกเลิกหนี้ แท้จริงเป็นการโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพ 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

  

  

  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนสมชาย จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

3. หากสมชายตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์แล้ว ควรท าอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5  ภยัออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 5  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามในข้อ 1 – 3 

นายชัยไม่มีเงินเก็บเลย แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวน 20,000 บาทใน
วันนี้ เขาจึงพยายามหาเงินกู้จากแหล่งต่าง ๆ แต่ก็ไม่มีใครสามารถให้เขากู้ภายในวันนี้ได้  
เขาจึงลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตและก็พบว่า มีคนปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ได้เงินเร็ว และไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร นายชัยจึงติดต่อไปตามเบอร์ท่ี
ประกาศไว้ทันทีแล้วแจ้งความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินในวันนี้ 

ผู้ให้กู้แจ้งว่า นายชัยสามารถได้เงินกู้ก่อน 20.00 น. หากนายชัยช าระ 
ค่าท าสัญญาจ านวน 3,000 บาท ภายในเวลา 18.00 น. ของวันนี้ หรืออาจได้เร็วกว่านี้หาก
นายชัยช าระค่าท าสัญญาเร็วขึ้น 

นายชัยไม่รอช้า รีบโอนค่าท าสัญญาให้ผู้ให้กู้ทันที โดยหวังว่าจะได้เงินจ านวน 
20,000 บาทมาใช้ได้ทันเวลา แต่นายชัยก็ต้องผิดหวัง เพราะเมื่อโอนค่าท าสัญญาไปแล้ว เขา
ก็ไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้ได้อีกเลย 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

  

  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนนายชัย จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

3. ในกรณีนี้ นายชัยควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6  ภยัธนาคารออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 6  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

1. กรณีตัวอย่างเป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

  

  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนวัลลภ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.วัลลภควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 7  ภยับัตรอิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรมที่ 7  ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 
 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 

  

 
  

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

  

  

3. หากเราตกเป็นเหยื่อ เราควรแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบบทดสอบหลังเรียน  

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบโดยกากบาท ( X ) ข้อที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการประเมินฐานะการเงิน 

ก) มูลค่าของบ้านท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ ให้ใช้ราคาตลาด 
ข) ความมั่งคั่งสุทธิค านวณมาจากทรัพย์สิน + หนี้สิน 
ค) รายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินท่ีมี ใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้ 
ง) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และกองทุนรวม เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบธนบัตร 

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

 

3. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

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

 

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) ใช้บัตรเอทีเอ็มซื้อสินค้าได้ท่ีร้านค้า 
ข) ใช้บัตรเดบิตเบิกเงินกู้ได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 
ค) ช าระเงินค่าสินค้าผ่าน Internet banking ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 
ง) เมื่อซื้อของด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินฝากในบัญชีจะถูกตัดทันที 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. วิธีคิดดอกเบี้ยแบบเงินตน้คงที่มักใช้กับบริการประเภทใด 

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

 

6. หากต้องการแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ใด 

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

 

7. การให้ยืมเงินหมายถึงข้อใด 

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

 

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการมีสุขภาพการเงินที่ดี 

ก) มีภาระหนี้ไม่เกิน 33% ของรายได้ต่อเดือน 
ข) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่เกิน 3 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน 
ค) ออมเงินอย่างน้อย 25% ของรายได้ต่อเดือน 
ง) ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัรายจ่ายไม่จ าเป็น 

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

 

10. ข้อใดควรปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 

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

media) 
ง) ไปร่วมงานสัมมนาท่ีเพื่อนชักชวนทุกงานเพื่อเพิ่มความรู้ 

 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัหลักการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (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 

 

 

 

 



78 
 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13. ธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานใด 

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

 

14. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันภัยธนาคารออนไลน์ 

ก) ใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ฟรี Wi-Fi) ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ข) ไม่ติดตั้งโปรแกรมแปลก ๆ ท่ีไม่รู้จักในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน 
ค) จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ 
ง) สังเกตเว็บไซต์ก่อนลงชื่อเข้าใช้งานธนาคารออนไลน์ 

 

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. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง 

ก) เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับหนี้ 
ข) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
ค) ขายสินทรัพย์ท่ีไม่จ าเป็น 
ง) ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 l ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17. ผู้ที่ต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควรติดต่อใคร 

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

 

18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก) บัญชีเงินฝากท่ีควรเปิดเพื่อไว้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง คือ บัญชีเงินฝากประจ า 
ข) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหาก

สหกรณ์ปิดกิจการลง 
ค) บัญชีเงินฝากประจ าได้รับการยกเว้นภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
ง) การท าประกันคุ้มครองความเสียหายของบ้านจัดเป็นประกันวินาศภัย 

 

19. นายกอบน าเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับไปซื้อมือถือใหม่ โดยไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้น ท าให้มีเงินไม่พอที่จะกินข้าว และต้องเบี้ยวหนี้เพราะเงินหมด นายกอบ 
ไม่ปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินในข้อใด 

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

 

20. ในระหว่างการท าสัญญาเงินกู้ พนักงานธนาคารได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
ก าหนดเวลาการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณไม่เข้าใจ  
คุณจะท าอย่างไร 

ก) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้เลย เพราะพนักงานธนาคารมีความรู้และเชื่อถือได้ 
ข) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ตามท่ีพนักงานบอก แล้วค่อยสอบถามเพิ่มเติมทีหลัง  
ค) เซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ไปก่อน แล้วค่อยขอเอกสารของพนักงานมาอ่านทีหลัง 
ง) สอบถามพนักงานเพิ่มเติมจนเข้าใจเสียก่อน แล้วค่อยเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาเงินกู้ 



80 
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21. หากร้องเรียนไปยังธนาคาร ในกรณีที่พนักงานอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีเงนิฝากได้ 
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. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัตใินการเขียนหนังสือร้องเรียน 

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

การเงินด าเนินการ 
ค) เล่าเหตุการณ์ท้ังท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 
ง) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 

23. หากได้รับการปฏิบัติที่ไมถู่กต้องหรือถูกเอาเปรียบจากพนักงานของสถาบันการเงิน  
ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อม ๆ 
กัน 

ข) ร้องเรียนไปยังธนาคารท่ีเกี่ยวข้องก่อน และหากไม่ไดร้ับการติดต่อกลับภายใน
ระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน ให้ขอค าปรึกษา/ร้องเรียนท่ีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) 

ค) ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง 
ง) ไม่ร้องเรียนไปที่ใดเลย เพราะท าให้เสียเวลา 
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24. มิจฉาชีพมักใช้จุดอ่อนใดในการหลอกเหยื่อ 

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

 

25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัเป้าหมายทางการเงินทีด่ี 

ก) เป้าหมายการเงินต้องสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน 
ข) “ฉันจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อให้ได้ภายในปีนี้” เป็นเป้าหมายการเงินท่ีวัดผลได้จริง 
ค) เมื่อเริ่มต้นท างานควรตั้งเป้าหมายการออมเงินไว้ใช้ในยามสูงวัย เป็นเป้าหมายระยะ

กลาง (บรรลุได้ในระยะเวลา 1 - 3 ปี) 
ง) เป้าหมายทางการเงินควรครอบคลุมถึงเป้าหมายท้ังหมดในชีวิต 

 

26. หากได้รับการติดต่อจากหน่วยงานทางการให้โอนเงินค่าธรรมเนียม คุณควรท า
อย่างไร 

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

 

27. หากได้รับการติดต่อขอใช้บัญชีเงินฝากของคุณเป็นที่รับเงิน โดยให้หกัค่าจ้างจากเงิน 
ที่จะโอนเข้ามาในบัญชีเลย คุณควรท าอย่างไร 

ก) ตอบตกลงทันที เพราะท าง่าย ไม่ต้องลงทุน 
ข) ตอบตกลงและไปชักชวนเพื่อนให้มาท าด้วย 
ค) ต่อรองให้ได้ค่าจ้างท่ีพอใจ แล้วค่อยตัดสินใจ 
ง) ปฏิเสธทันที เพราะเงินท่ีโอนเข้ามาอาจผิดกฎหมาย 
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28. ข้อใดควรกระท าเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

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

 

29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

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

 

30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการป้องกันภัยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ก) ไม่ต้องสังเกตว่ามีแป้นกดปลอม/กล้องจิ๋วแอบดูรหัสหรือไม่ หากเป็นเครื่องเอทีเอ็ม
หน้าสาขาธนาคารหรือแหล่งชุมชน เพราะว่าเป็นจุดท่ีปลอดภัย 

ข) เฝ้าสังเกตบัตรเมื่อใช้ช าระค่าสินค้า เพื่อระวังการถูกขโมยข้อมูลด้วยเครื่องสกิมเมอร์ 
แบบพกพา 

ค) ท้ิงสลิปเอทีเอ็มท่ีไหนก็ได้ เพราะในสลิปไม่มีข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี  
ง) ฝากเพื่อนไปกดเอทีเอ็มเฉพาะวันท่ีงานยุ่งจริง ๆ 
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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 



85 
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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 

 






