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Smart Consumer
ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
เนื้ อหาโดยย่อ
เนื้อ หาในส่ ว นนี้ต้องการจะแนะนาให้ผู้เ รียนได้ต ระหนักถึงขัน้ ตอนการคิด ว่าแบบใดจาเป็ น
หรือไม่จาเป็ น การรูจ้ กั วิเคราะห์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงทางเลือกอื่นๆ ทีต่ อบสนองความต้องการ
ของตนได้เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าหรือเป็ นทางเลือกที่ดกี ว่า ทัง้ นี้ รวมถึงวิธกี ารพิจารณาเลือกซื้อ
สินค้าอย่างฉลาด ให้ประหยัดและคุ้มค่าว่าต้องพิจารณาจากปจั จัยอะไรบ้าง การดูฉลากสินค้าและรูท้ นั
กลยุทธ์การขายสินค้า ไม่ถูกหลอกด้วยราคาทีถ่ ูกกว่าแต่ปริมาณน้อยกว่า อายุการใช้งานน้อยกว่า หรือ
คุณภาพต่ ากว่า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ (โฆษณาสินค้า)ที่เกินจริง การพิจารณาโฆษณาต่างๆ และ
แนวทางการซือ้ ของใช้ประจาบ้านทีท่ ุกคนรูจ้ กั
นอกจากนี้ ต้องการแนะนาให้ผเู้ รียนสามารถสร้างตารางบัญชีบนั ทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
หรือที่เรียกว่า “บัญชีครัวเรือน” เพื่อเป็ นการประยุกต์ทางการบัญชีเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือประเภทหนึ่งใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตระหนักถึงรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึน้ (ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายที่
จาเป็ นและรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น ) เพื่อประเมินสถานะการเงินของตนเองและจัดหาวิธลี ดรายจ่ายที่ไม่
จาเป็ นออก ทาให้เกิดการประหยัดและการออม และในทีส่ ุดจะสามารถแก้ไขปญั หาหนี้สนิ ได้อย่างยังยื
่ น
ระยะเวลาการอบรม
ประมาณ 3 ชัวโมง
่
โดยบทเรียนนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึง่ แต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ
45-60 นาที ผู้สอนสามารถทากิจกรรมอย่างน้ อย 2 กิจกรรมจากทัง้ หมด 3 กิจกรรม ตามความ
เหมาะสมของเวลาและความสามารถของผูเ้ รียน

Smart Consumer

2

ใช้ เงินอย่างชาญฉลาด
องค์ประกอบของบทเรียน
กิ จกรรม
ลักษณะกิ จกรรม ระยะเวลา
เนื้ อหาสาคัญ
เล่มเกมส์ กิจกรรม 60 นาที  ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ความจาเป็ น
กิ จกรรมที่ 1
ระดมสมองจาก
รูเ้ ขา รูเ้ รา
ของสินค้าทีจ่ ะซือ้ และทางเลือกอื่นๆเพื่อให้
ตัวอย่างหรือ
รูจ้ กั พอเพียง
ได้วตั ถุประสงค์เดียวกัน
สถานการณ์ท่ี
 ผูเ้ รียนสามารถจาแนกและลาดับ
กาหนดและการ
ความสาคัญระหว่างกิจกรรมหรือสินค้าที่
ร่วมกันอภิปราย
จาเป็ นและกิจกรรมหรือสินค้าทีต่ อ้ งการ
ตอบคาถาม
อยากได้
ห้องเรียน
ทาแบบฝึกหัดและ
40 นาที  ผูเ้ รียนสามารถสร้างตารางบันทึกบัญชี
กิ จกรรมที่ 2
อภิปรายตอบ
จดแล้วไม่จน
รายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายได้
คาถามในห้องเรียน
 ผูเ้ รียนเห็นถึงประโยชน์ของการทาบัญชี
ร่วมกัน
สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายและช่วย
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกได้ว่าสิง่ ใด
จาเป็ นทีต่ อ้ งจ่าย สิง่ ใดไม่จาเป็น เพื่อจะได้
วางแผนการใช้จา่ ยในเดือนต่อๆไปได้
 ผูเ้ รียนเห็นถึงความสาคัญในการลด
รายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นออก ทาให้มเี งินเหลือ
เก็บ เกิดการประหยัดและเกิดการออม
กิ จกรรมที่ 3
โฆษณาจ๋า........
ฉันรูท้ นั เธอ

เล่มเกมส์ จาลอง
เหตุการณ์ กิจกรรม
ระดมสมอง จาก
ประสบการณ์
ชีวติ ประจาวัน
และการร่วมกัน
อภิปรายตอบ
คาถามในห้องเรียน

40 นาที

 ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจวิธกี ารดูฉลากสินค้า
และวิเคราะห์ได้ถงึ ความจาเป็นของสินค้า
ทีจ่ ะซือ้ และทางเลือกอื่นๆเพื่อให้ได้
วัตถุประสงค์เดียวกัน
 ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ เทคนิคการ
เลือกซือ้ สินค้าอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
 ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ข้อเท็จจริง
ของเนื้อหาในการโฆษณาของสินค้าและ
รูท้ นั กลยุทธ์การขายโดยโปรโมชัน่
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หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสาหรับอ่านประกอบเพิ่ มเติ ม
เว็บไชต์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
 มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค (www.consumerthai.org)
 สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (www.ocpb.go.th)
หนังสือและนิ ตยสาร
 ทุ่งดอกเบีย้ ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล/ชื่นอุษา ชลศึกษ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ออมก่อนรวยกว่า ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
 สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ในปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา
 นิตยสารฉลาดซือ้
 คู่มอื สคบ. เตือนภัยผูบ้ ริโภครอบตัว
 งานวิจยั “บัญชีครัวเรือน” ของ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สานักงานกองทุนสนับสนนการวิจยั
 หนังสือการ์ตูนความรูเ้ ศรษฐศาสตร์: สุดปว่ น ก๊วนกระเป๋าตุง ตอนสนุ กซือ้ ฉลาดช็อป
อื่นๆ สายด่วน สคบ. 1166
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กิ จกรรมที่ 1
รู้เขา รู้เรา รู้จกั พอเพียง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 60 นาที
1.วัตถุประสงค์
 ผูเ้ รียนสามารถประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในแต่ละเดือน แล้วจะได้รทู้ นั ปญั หาที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต และวิเคระห์การใช้จา่ ยเงินของตัวเองได้
 ผูเ้ รียนสามารถนาการจดบันทึกมาวิเคราะแก้ปญั หาทางการเงินได้โดยการตัดรายจ่ายทีไ่ ม่
จาเป็ นออก
 ผูเ้ รียนได้ตระหนักถึงขัน้ ตอนการคิดเพื่อตัดสินใจว่า สินค้าแบบไหน จาเป็นหรือไม่จาเป็น
 ผู้เ รีย นสามารถจ าแนกและล าดับ ความส าคัญ ระหว่ า งกิจ กรรมหรือ สิน ค้า ที่จ าเป็ น และ
กิจกรรมหรือสินค้าทีต่ อ้ งการอยากได้
 ผู้เ รีย นได้รู้จ กั วิเ คราะห์ ร่ว มกัน แสดงความคิด เห็น ถึง ทางเลื อ กอื่น ๆ ที่ต อบโจทย์ไ ด้
เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่า หรือเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า
2.ใจความสาคัญของกิ จกรรม
 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ความจาเป็ นของสินค้า และบริการที่เราต้องการบริโภคและ
การหาทางเลือกอื่นๆในการใช้จา่ ย เพื่อให้ได้วตั ถุประสงค์เดียวกันและรูจ้ กั วิเคราะห์สนิ ค้าที่
จาเป็นและสินค้าทีต่ อ้ งการได้
 ผู้เ รีย นสามารถจ าแนกและล าดับ ความส าคัญ ระหว่ า งกิจ กรรมหรือ สิน ค้า ที่จ าเป็ น และ
กิจกรรมหรือสินค้าทีต่ อ้ งการอยากได้ NEED or WANT
 เงินมีจากัด ถ้าไม่ประหยัดซือ้ ของเท่าทีจ่ าเป็ นก็อาจจะหมดเงินลงได้ ในสิง่ ทีไ่ ม่จาเป็ น หรือ
สิง่ ของทีฟ่ ุ่มเฟือย
 “จาเป็น” คือ ถ้าไม่มกี ไ็ ม่สามารถดาเนินชีวติ หรือประกอบอาชีพได้ได้
 “อยากได้” คือ อยากได้ แต่ถา้ ไม่มกี ย็ งั สามารถดาเนินชีวติ ต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อนนัก
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 สินค้าชนิดเดียวกันอาจจะเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับคนหนึ่งหรือในสถานการณ์หนึ่ง แต่ อาจจะ
เป็ นสิง่ ที่ไม่จาเป็ นสาหรับอีกคนหนึ่งหรืออีกสถานการณ์หนึ่ง ขึน้ อยู่กบั ว่าสินค้านัน้ ไว้ใช้
ประกอบอาชีพหรือดาเนินชีวติ หรือไม่ รวมถึงรายได้(งบประมาณ)ของแต่ละบุคคลนัน้ เป็ น
อย่างไร ซึง่ รายได้กถ็ อื เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยในการตัดสินใจ เช่นกัน
3.สิ่ งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้ า
 ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดา ไวท์บอร์ด สาหรับแต่ละกลุ่มนาเสนอ
4.อุปกรณ์ การเรียนการสอน
 สลากชุดที่ 1 กรณีสถานการณ์ จานวน 5 สถานการณ์ แต่ละใบมีรายละเอียดเพื่อให้แต่ละ
กลุ่มแสดงบทบาทสมมติ
สถานการณ์ 1
นายบุญชัย อายุ 36 ปี จบ ปวส.ทางานเป็นช่างซ่อมรถยนต์ ในร้านซ่อมรถยนต์อยู่แถวมีนบุร ี ทางานมา
8 ปีแล้ว เช่าบ้านอยูแ่ ถวรามคาแหง และขี่มอเตอร์ไซค์ตนเองไปทีท่ างานทุกวัน เป็ นคนขยันทางาน ไม่
เล่นการพนัน แต่ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สถานะสมรส มีลกู 2 คน อายุ 6 ขวบ และ 4 ขวบ ภรรยาทางาน
เป็นแม่บา้ น อยากส่งให้ลกู ได้เรียนหนังสือสูงๆ
สถานการณ์ 2
นางสาวสายใจ อายุ 24 ปี จบ ปวช. ทางานมา 5 ปี ทางานโรงงานผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ทาหน้าที่
ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ทางานเป็ นกะ อยูก่ ะเช้า หลังเลิกงานชอบไปเดินตลาดนัดหลังโรงงาน เช่า
บ้านอยู่ห่างโรงงาน 100 เมตร ชอบดารา แต่งตัวตามแฟชัน่ รักสวยรักงาม ของใช้ส่วนตัวก็ชอบเลือกใช้
ยีห่ อ้ ตามดาราโฆษณาดัง ใช้สนิ ค้าแบรน์เนมเวลาไปเทีย่ วกับเพื่อนๆ นางสาวสายใจเป็นมิตรกับเพื่อนๆ
จึงเป็ นทีร่ กั ของเพื่อน
ชอบสินค้าทันสมัยและอยากได้โทรศัพท์ Samsung Galaxy S3 มาฟงั เพลง
และถ่ายรูปได้ จึงตัดสินใจซือ้ แบบผ่อน 10 งวด 0% ผ่อนเดือน 1,200 บาท
สถานการณ์ 3
นางสาวฉันทนา อายุ 30 ปี จบ ม.6 ทางานอยู่โรงงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แถวบางกะปิ สถานะ
โสด ใส่ใจสุขภาพตนเอง และดูแลพ่อแม่อายุ 60 ปี เช่าบ้านพักอยูห่ ่างจากโรงงาน 2 กิโลเมตร นังรถตู
่ ้
ไปทางาน และมีความหวังอยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง นางสาวฉันทนาชอบการเสีย่ งโชคโดยแทงหวยใต้
ดินทุกงวดทุกเดือนเพื่อหวังว่าจะถูกรางวัลแล้วไปซือ้ บ้านได้สกั หลังส่งเงินให้พ่อแม่เดือนละ 3,000 บาท
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สถานการณ์ 4
นายสมหมายอายุ 32 ปี เป็ นพนักงานขายโทรศัพท์มอื ถือในห้างอยู่แถวบางกะปิ ซ้อื บ้านอยู่แถว
ลาดกระบัง โดยผ่อนบ้านอยู่ส่งค่างวดกับธนาคารมาแล้ว 1 ปี สถานะสมรส โดยภรรยา มีอาชีพรับจ้าง
ขายของ นายสมหมาย ชอบทานอาหารถุงและติดกาแฟ เป็ นคนประหยัด รักความก้าวหน้า โดยแบ่ง
เงินฝากธนาคารทุกๆ เดือน ชอบทาบุญ สุขภาพไม่ค่อยดี อยากมีเงินเก็บสัก ก้อนไว้ตอนอายุ 60 ปี ส่ง
ค่างวดบ้านเดือนละ 4,500 บาท
สถานการณ์ 5
นายกรเลิศ อายุ 42 ปี เป็นวิศวกรโรงงานอยู่จงั หวัดอยุธยา สถานะสมรส มีภรรยาและลูกชาย 2 ขวบ
พักอยูท่ บ่ี า้ นจังหวัดพิจติ ร นายกรเลิศ ส่งเงินให้ภรรยาและบุตรทุกเดือน แต่ตนเองก็ใช้เงินแบบเดือนชน
เดือน เป็นคนเฮฮา ชอบการสังสรรค์ มีบา้ นพักอยูใ่ นโรงงาน ชอบเล่นการพนัน โดยช่วงทีม่ กี ารแข่งบอล
โลกจะเล่นพนันจานวนมาก เมื่อการเงินติดขัด นายกรเลิศตัดสินไปกูเ้ งินจากเพื่อนมาเป็น จานวนเงิน
50,000 บาท ผ่อนชาระ 1 ปี เดือนละ 5,000 บาท
 สลากชุดที่ 2 จานวน 4 ใบ แต่ละใบมีตวั เลขเงินเดือน ดังนี้
สถานการณ์ 1
นายบุญชัย รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 2
นางสาวสายใจ รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 3
นางสาวฉันทนา รายได้ 14,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 4
นายสมหมาย รายได้ 18,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 5
นายกรเลิศ รายได้ 43,000 บาทต่อเดือน
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5.การดาเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 60 นาที
1. ผูส้ อนเริม่ ต้นถามผูเ้ รียนว่า เคยไหมทีต่ วั เองกลับมาเสียดายเงินกับของทีซ่ อ้ื มาแล้วไม่ได้ใช้
หรือใช้ไม่คุม้ ราคา ยังเก็บไว้ในกล่องหรือตูเ้ สือ้ ผ้านานเกินกว่า 1 ปี หรือสินค้าทีซ่ อ้ื มานัน้
เป็นของทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือเปล่า เหตุใดจึงต้องซือ้ ใหม่ เป็ นสิง่ ฟุ่มเฟือยหรือไม่ ให้ผเู้ รียนแสดง
ความคิดเห็นแล้วยกตัวอย่างสิง่ ของเหล่านัน้ ให้ผเู้ รียนช่วยกันระดมความคิดเห็นแล้ว
ยกตัวอย่างของเหล่านัน้
2. ผูส้ อนเริม่ เข้าสู่กจิ กรรมว่า คนส่วนใหญ่เสียเงินไปจานวนไม่น้อยกับของทีซ่ อ้ื มาแล้วไม่ได้
ใช้ หรือใช้ไม่คุม้ เพราะไม่ได้คดิ ให้รอบคอบก่อนเลือกซือ้ การใช้เงินอย่างรอบคอบและคิด
หน้าคิดหลังเป็ น จะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มาก
3. ผูส้ อนถามผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนช่วยกันระดมสมอง ถึงค่าใช้จา่ ยของตนว่าใช้จา่ ยไปในเรื่อง
อะไรบ้าง และเขียนยกตัวอย่างขึน้ บนกระดานประมาณ 10 รายการ
4. ผูส้ อนถามความเห็นจากผูเ้ รียนเป็ นขัน้ ตอนดังนี้ว่า
 วัตถุประสงค์ของการจ่ายนัน้ คืออะไร เช่น เป็ นปจั จัย 4 เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย เพื่อเพิม่
รายได้ให้ครอบครัว
 สินค้าทีซ่ อ้ื มานัน้ เป็นของทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือเปล่า เหตุใดจึงต้องซือ้ ใหม่
 ให้ช่วยระดมสมองว่า ค่าใช้จา่ ยใดเป็นค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ น โดยประเมินจากคาตอบ
ของคาถามสองข้อด้านบน
 สาหรับค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นนัน้ มีทางเลือกอื่นๆอีกไหมทีจ่ ะลดภาระค่าใช้จ่ายเหล่านัน้
ลง เช่น สินค้าอื่นๆทดแทนทีใ่ ช้งานได้อย่างเดียวกัน แต่ราคาถูกกว่า
5. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนลาดับความจาเป็ นของค่าใช้จ่ายของตนเอง 5 อันดับ โดยให้ 1 คือจาเป็น
มากทีส่ ุดและเรียงลาดับลงมา และให้สุ่มตัวอย่างผูเ้ รียนขึน้ มาอธิบายเหตุผล และให้
ความเห็น
6. จากทีผ่ เู้ รียนได้วเิ คราะห์รายจ่ายตนเองแล้ว ให้ผสู้ อนดาเนินกิจกรรมถัดไปโดยให้ผเู้ รียน
แบ่งกลุ่มจานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน และให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลาก
เพื่อรับบทบาทสมมติและให้นาสลากทีไ่ ด้รบั ไปแจ้งให้เพื่อนๆในกลุ่มทราบ(แจกสถานการณ์
ให้ผเู้ รียนทัง้ หมด 5 สถานการณ์ โดยแจก 1 สถานการณ์ ต่อ 1 กลุ่ม) และให้ผเู้ รียนช่วยกัน
ระดมสมองว่าหากผูเ้ รียนเป็ นคนในสลากทีจ่ บั ได้ในแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็น
จานวนเท่าใด
โดยให้เทียบเคียงกับค่าใช้จา่ ยจริงๆทีผ่ เู้ รียนมีประสบการณ์โดยเขียนให้
ได้มากทีส่ ุดภายในเวลา 5 นาที
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7. เมื่อครบ 5 นาที ให้ผู้เรียนช่วยกันรวมเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนนัน้ แล้วให้แจ้งผู้สอนว่ามี
จานวนค่าใช้จา่ ยเท่าไร ผูส้ อนอาจจะเขียนบนกระดาน แล้วถามแต่ละกลุ่มมีวธิ คี ดิ ค่าใช้จ่าย
อย่างไร
8. ผูส้ อนลองให้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใดทีท่ ุกกลุ่มมีเหมือนกัน
ค่าใช้จ่ายใดทีม่ ี
เฉพาะบางกลุ่ม และให้ทุกกลุ่มลองพิจารณาว่า ค่าใช้จา่ ยใดเป็ นค่าใช้จา่ ยจาเป็ น และ
ค่าใช้จ่ายใดทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายก็สามารถดาเนินชีวติ ได้ โดยให้ทาเครือ่ งหมายไว้แล้วรวมเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอีกครัง้
9. ผูส้ อนลองถามแต่ละกลุ่มว่ามีค่าใช้จา่ ยใดทีจ่ ะทาให้ความต้องการของเขาเป็ นจริงบ้าง เช่น
บางคนอยากเรียนสูงๆ บางคนอยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง
10. ผูส้ อนลองถามผูเ้ รียนว่ามีกลุ่มไหนทีอ่ ภิปรายถึงรายได้ของบทบาทสมมติทไ่ี ด้รบั ก่อนทีจ่ ะ
คิดรายได้ทเ่ี ขาต้องจ่ายหรือไม่
11. ผู้ส อนลองให้ผู้เ รียนทัง้ หมดคิดว่า ตามข้อ มูล ของแต่ ล ะคนที่ได้ค วรจะมีรายได้ต่ อ เดือ น
ประมาณ เท่ า ไร โดยให้ล องเทีย บเคีย งกับ รายได้ข องตัว เองหรือ คนรู้จ กั แล้ว ลองให้
พิจารณาเทียบกับค่าใช้จา่ ยตามตารางว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเพียงไร
12. ผูส้ อนให้ตวั แทนกลุ่มออกมารับใบรายได้ตามสลากชุดที่ 2 และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียน
ตัวเลขรายได้ของกลุ่มตนเองไว้บนกระดาน
13. ผูส้ อนถามว่ากลุ่มใดรายได้มากกว่ารายจ่ายบ้าง เป็ นจานวนเท่าไร และกลุ่มใดรายได้น้อย
กว่ารายจ่ายบ้าง เป็ นจานวนเท่าไร และช่วยพิจารณาว่ารายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นหรือไม่
 ผูส้ อนอาจให้ขอ้ คิดว่าจากกกิจกรรมทีผ่ ่านมา ผูเ้ รียนช่วยกันคิดค่าใช้จ่ายโดยทีย่ งั
ไม่รรู้ ายรับของคนนัน้ ๆ ทาให้ค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้มากกว่ารายรับเยอะ
 หากเทียบกับชีวติ ประจาวัน ก็เหมือนกับการใช้จ่ายแบบไม่มกี ารวางแผน ซึง่ ก็ทา
ให้รายรับทีไ่ ด้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเช่นกัน
14. ผูส้ อนลองถามผูเ้ รียนว่าหากต้องการให้รายรับมากกว่ารายจ่าย จะทาอย่างไรก็ได้ โดย
ผูส้ อนอาจจะเขียนคาตอบทีไ่ ด้ไว้บนกระดาน เมือ่ ระดมสมองกันประมาณ 5 นาทีแล้วจึงนา
คาตอบมาสรุปให้จากันง่ายๆ ว่ามี 2 วิธ ี คือ
 ลดรายจ่าย
 เพิม่ รายได้ เช่น การทางานพิเศษ การทางานอดิเรกให้เกิดรายได้
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15. ผูส้ อนแนะนาสมการเงินออม
รายได้ – รายจ่าย =

เงิ นออม (หากรายได้มากกว่ารายจ่าย)
หรือ

=

หนี้ สิน (หากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย)

ผูส้ อนอาจถามผูเ้ รียนว่า ใครเคยเป็นแบบแรกบ้าง คือมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็ นประจา
ทุกเดือนหรือไม่ เอาเงินทีเ่ หลือไปทาอะไร ใครเคยพบเหตุฉุกเฉินทีต่ อ้ งใช้เงินจากเงินเก็บ
บ้าง ขอให้เล่าเป็นตัวอย่าง
ใครเคยเป็นแบบทีส่ องบ้าง คือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย แล้วเงินส่วนทีไ่ ม่พอไปเอามา
จากทีไ่ หน มีใครไปกูเ้ งินจากทีต่ ่างๆบ้าง มีใครทางานหารายได้พเิ ศษบ้าง
16. ผูส้ อนสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของกิจกรรมนี้ให้กบั ผูเ้ รียน ดังนี้
 การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการซือ้ หรือใช้จ่ายสินค้า/บริการแต่ละอย่าง เพื่อทีจ่ ะ
ตัดภาระของทีไ่ ม่จาเป็ นออกได้ และการตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นออก ทาให้
สามารถประหยัดและมีเงิ นเก็บออมได้**
 การหาทางเลือกทดแทนถึงค่าใช้จ่ายจาเป็นต่างๆ เพื่อลดภาระการเงินของตน เช่น
การเลือกซือ้ สินค้าอย่างฉลาด การซือ้ ของในช่วงโปรโมชัน่ การย้ายทีพ่ กั ใกล้ท่ี
ทางาน
 รูจ้ กั สมการเงินออม
 แนวทางในการจัดทาบัญชีค่าใช้จ่าย
6.ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน
1. ในค าถามข้อที่ห นึ่ง ผู้ส อนอาจจะยกตัว อย่างของที่ซ้อื มาแล้ว ใช้ไม่คุ้มราคาให้ก่ อน เช่น
ตนเองเคยซือ้ เสือ้ มาแล้วแต่นามาใส่ได้แค่หนึ่งหรือสองครัง้ ก็ไม่หยิบมาใช้อีก เพราะ ใส่แล้ว
ไม่ทนั สมัย และไม่เข้ากับกระเป๋า
2. ผูส้ อนอาจจะให้ขอ้ มูลว่า
“จาเป็ น” NEED คือ ถ้าไม่มกี ไ็ ม่สามารถดาเนินชีวติ หรือประกอบอาชีพได้
“อยากได้ ” WANT คือ อยากได้ แต่ ถ้ า ไม่ ม ีก็ย งั สามารถด าเนิ น ชีว ิต ต่ อ ไปได้โ ดยไม่
เดือดร้อนนัก ตัวอย่างเช่น ผู้สอนตัง้ คาถามต่อไปว่า รถกระบะเป็ นสินค้าจาเป็ นหรือไม่
อาจจะไม่จ าเป็ นส าหรับ ข้า ราชการประจ าหรือ พนักงานท างานบริษัทแต่ อ าจจะจ าเป็ น
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สาหรับคนรับส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบ้าน ให้ผเู้ รียนช่วยกันยกตัวอย่างทานองเดียวกันนี้อกี
สองสามตัวอย่าง เช่น เรือ่ งรถคันแรก
3. ในคาถามข้อทีส่ าม ตัวอย่างค่าใช้จ่ายประจาเดือนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นครัง้ คราว เช่น
a. ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
- ค่าเช่าบ้าน/ ผ่อนบ้าน
- ค่าน้า ค่าไฟ
- ค่าอาหาร (อาจจะระบุดว้ ยว่าเป็นซือ้ กินหรือทาเอง เพราะต้นทุนจะ
ต่างกัน)
- ค่าผ่อนรถยนต์ / รถมอเตอร์ไซด์
- ค่าโทรศัพท์มอื ถือ / Internet
- ค่าเดินทาง (รถส่วนตัว หรือสาธารณะ) ฯลฯ
b. ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นครัง้ คราว
- ค่าเสือ้ ผ้า กระเป๋า และเครือ่ งแต่งกาย
- ค่าเตารีด
- ค่าตูเ้ ย็น
- ค่าเรียนพิเศษ
- ค่าประกันรถ
ฯลฯ
4. สาหรับคาถามในข้อทีห่ า้ การแยกแยะค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นหรือไม่นนั ้ ควรพิจารณาเป็น
ขัน้ ตอนคือ
a. เป็นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพื่อการดารงชีวติ หรือ ปจั จัยสี่
b. เป็นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพื่อการเพิม่ รายได้ให้กบั ตนเองหรือครอบครัว
c. เป็นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยอื่นๆในระยะยาว
d. เป็นค่าใช้จ่าย/สินค้าทีต่ นเองไม่ได้มอี ยู่แล้ว หรือของทีม่ อี ยูแ่ ล้วยังใช้การได้ดี
เป็นต้นเหล่านี้ควรถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายไม่จาเป็ น อาทิเช่น ค่า
เหล้า ค่าบุหรี่ ค่าหวยหรือล๊อตเตอรี่ ค่าของใช้ทฟ่ี ุ่มเฟือยเกินความจาเป็ น ค่าสังสรรค์
จานวนบ่อยครัง้ ค่าขนมขบเคีย้ ว การทาเงินตกหล่น/ทาเงินหาย เป็นต้น
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5. สาหรับตัวอย่างทางเลือกในการซือ้ สินค้าหรือบริการทีจ่ าเป็นให้ถูกลง ผูส้ อนอาจจะให้
ตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
ค่าเดินทาง (ค่ารถเมล์และค่าเรือ ค่ามอร์เตอร์ไซด์เข้าซอย ) 1500 บ./เดือน แต่ถา้ ย้ายบ้านมา
อยูใ่ กล้ทท่ี างาน แบบเดินถึงจะเสียค่าเช่าแพงขึน้ 1,000 บาท แต่ไม่ตอ้ งเสียค่าเดินทาง ฉะนัน้
โดยรวมอาจจะประหยัดไปได้ถงึ เดือนละ 500 บาท
ตัวอย่างที่ 2
ค่าเดินทางเช่นกัน แต่เป็นค่าน้ ามันรถ โดยเสียค่าน้ ามันเดือนละ 3000 บาท ให้ช่วยกันคิด
หาทางประหยัด เช่น
-เปลีย่ นจากขับรถมาใช้รถสาธารณะ
-ใช้ระบบ Car pool คือหาเพื่อนทีท่ างานทีบ่ า้ นใกล้กนั แล้วช่วยกันแชร์ค่าน้ ามัน หรือ
ค่าแท็กซี่ ซึง่ น่ าจะประหยัดกว่า
ตัวอย่างที่ 3
ค่ากับข้าวหรือค่าอาหาร อาจจะระดมสมองว่า อาหารทีก่ นิ ทุกวันนัน้
-ทาเองหรือซือ้ กิน ถ้าทาเองจะถูกกว่าซือ้ กินหรือไม่ (บางทีอยูค่ นเดียวทากินเองไม่คุม้
แพงกว่า)
- ถ้าซือ้ กิน ซือ้ ทีไ่ หน มีประโยชน์ มีคุณค่า และราคาเป็ นอย่างไร
- ถ้าทาเองให้ประหยัดทาได้อย่างไร ใช้แชร์ค่ากับข้าวแล้วทากินกันหลายๆคนในที่
ทางานจะประหยัดกว่าและได้กนิ อาหารทีห่ ลากหลายกว่าหรือไม่
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7. เอกสารสาหรับผูเ้ รียน 1.1
สถานการณ์ 1
นายบุญชัย อายุ 36 ปี จบ ปวส.ทางานเป็นช่างซ่อมรถยนต์ ในร้านซ่อมรถยนต์อยู่แถวมีนบุร ี ทางานมา
8 ปีแล้ว เช่าบ้านอยูแ่ ถวรามคาแหง และขีม่ อเตอร์ไซค์ตนเองไปทีท่ างานทุกวัน เป็ นคนขยันทางาน ไม่
เล่นการพนัน แต่ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สถานะสมรส มีลกู 2 คน อายุ 6 ขวบ และ 4 ขวบ ภรรยาทางาน
เป็นแม่บา้ น อยากส่งให้ลกู ได้เรียนหนังสือสูงๆ จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จา่ ยอะไรบ้างทีต่ อ้ ง
ใช้ในชีวติ ประจาวัน?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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สถานการณ์ 2
นางสาวสายใจอายุ 24 ปี จบ ปวช. ทางานมา 5 ปี ทางานโรงงานผลิตชิ้นส่ว นรถยนต์ทาหน้ าที่
ตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ทางานเป็ นกะ อยู่กะเช้า หลังเลิกงานชอบไปเดินตลาดนัดหลังโรงงาน เช่า
บ้านอยูห่ ่างโรงงาน 100 เมตร ชอบดารา แต่งตัวตามแฟชัน่ รักสวยรักงาม ของใช้ส่วนตัวก็ชอบเลือกใช้
ยีห่ อ้ ตามดาราโฆษณาดัง ใช้สนิ ค้าแบรน์เนมเวลาไปเทีย่ วกับเพื่อนๆ นางสาวสายใจเป็ นมิต รกับเพื่อนๆ
จึงเป็ นทีร่ กั ของเพื่อน ชอบสินค้าทันสมัยและอยากได้โทรศัพท์ Samsung Galaxy S3 มาฟงั เพลง
และถ่ายรูปได้ จึงตัดสินใจซือ้ แบบผ่อน 10 งวด 0% ผ่อนเดือน 1,200 บาท จากสถานการณ์ คุณคิดว่า
จะมีค่าใช้จา่ ยอะไรบ้างทีต่ อ้ งใช้ในชีวติ ประจาวัน ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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สถานการณ์ 3
นางสาวฉันทนา อายุ 30 ปี จบ ม.6 ทางานอยู่โรงงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แถวบางกะปิ สถานะ
โสด ใส่ใจสุขภาพตนเอง และดูแลพ่อแม่อายุ 60 ปี เช่าบ้านพักอยู่ห่างจากโรงงาน 2 กิโลเมตร นังรถตู
่ ้
ไปทางาน และมีความหวังอยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง นางสาวฉันทนาชอบการเสีย่ งโชคโดยแทงหวย
ใต้ดนิ ทุกงวดทุกเดือน เพื่อหวังว่าจะถูกรางวัลแล้วไปซือ้ บ้านได้สกั หลัง ส่งเงินให้พ่อแม่เดือนละ 3,000
บาท จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต่ อ้ งใช้ในชีวติ ประจาวัน ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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สถานการณ์ 4
นายสมหมาย อายุ 32 ปี เป็ นพนักงานขายโทรศัพท์มอื ถือในห้างอยู่แถวบางกะปิ ซื้อบ้านอยู่แถว
ลาดกระบัง โดยผ่อนบ้านอยูส่ ่งค่างวดกับธนาคารมาแล้ว 1 ปี สถานะสมรส โดยภรรยา มีอาชีพรับจ้าง
ขายของ นายสมหมาย ชอบทานอาหารถุงและติดกาแฟ เป็ นคนประหยัด รักความก้าวหน้า โดยแบ่ง
เงินฝากธนาคารทุกๆ เดือน ชอบทาบุญ สุขภาพไม่ค่อยดี อยากมีเงินเก็บสัก ก้อนไว้ตอนอายุ 60 ปี ส่ง
ค่างวดบ้านเดือนละ 4,500 บาทจากสถานการณ์ คุ ณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้อ งใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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สถานการณ์ 5
นายกรเลิศ อายุ 42 ปี เป็ นวิศวกรโรงงานอยู่จงั หวัดอยุธยา สถานะสมรส มีภรรยาและลูกชาย 2 ขวบ
พักอยู่ท่บี ้านจังหวัดพิจติ ร นายกรเลิศ ส่งเงินให้ภรรยาและบุตรทุกเดือน เดือนละ 18,000 บาทแต่
ตนเองก็ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน เป็ นคนเฮฮา ชอบการสังสรรค์ มีบา้ นพักอยู่ในโรงงาน ชอบเล่นการ
พนัน โดยช่วงทีม่ กี ารแข่งบอลโลกจะเล่นพนันจานวนมาก เมื่อการเงินติดขัด นายกรเลิศตัดสิน ใจไปกู้
เงินจากเพื่อนมาเป็น จานวนเงิน 50,000 บาท ผ่อนชาระ 1 ปี เดือนละ 5,000 บาท ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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กิ จกรรมที่ 2
จดแล้วไม่จน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 40 นาที
1.วัตถุประสงค์
 ผูเ้ รียนสามารถสร้างตารางบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายได้
 ผู้เ รีย นเห็น ประโยชน์ ก ารท าบัญ ชี ซึ่ง สามารถตรวจสอบการใช้จ่า ยและช่ ว ยวิเ คราะห์
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เพื่อวางแผนทางการเงินและจัดเก็บเงินได้อย่างเป็ นระบบ
 ผูเ้ รียนสามารถแก้ไขปญั หาได้ดว้ ยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดว้ ยการจดบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเอง
2.ใจความสาคัญของกิ จกรรม
 การสร้างตารางบัญชีบนั ทึกรายรับรายจ่าย (“บัญชีครัวเรือน”) ของตนเอง โดยใช้ประโยชน์
ของการจัดทาบัญชี มาวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น มีอะไรบ้าง แยกเป็นหมวดหมูต่ ามวัตถุประสงค์การจ่าย
 การวิเคราะห์ความจาเป็ นของสินค้าและบริการทีเ่ ราต้องการบริโภค
 การตระหนักถึงการลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จาเป็น ซึง่ จะก่อให้เกิดการประหยัดและการออมใน
ครัวเรือน
3.สิ่ งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้ า
ตารางบัญชีรายรับ รายจ่าย
4.อุปกรณ์ การเรียนการสอน
 แบบฟอร์บญ
ั ชีรายรับ-รายจ่าย
 ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดา ไวท์บอร์ด สาหรับแต่ละกลุ่มนาเสนอ
 เครือ่ งคิดเลข
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5.การดาเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 40 นาที
1. ผูส้ อนอาจเกริน่ นาต่อจากกิจกรรมแรก โดยเริม่ ต้นถามผูเ้ รียนว่า เคยบ้างมัย้ เมือ่ ผูเ้ รียน
อยากจะได้สงิ่ ของ และต้องการซือ้ แต่พบว่าไม่มเี งินในกระเป๋า ทัง้ ทีเ่ พิง่ จะได้รบั รายได้มาจาก
การทางาน หรือคนในครอบครัวให้มา แล้วเงินหายไปไหนบ้าง
2. ผูส้ อนถามต่อว่า จาได้หรือไม่ ซือ้ อะไรบ้าง ราคาเท่าไร และถ้าย้อนกลับไป 1 อาทิตย์ 1 สัปดาห์
1 เดือน 1 ปี จะจาได้หรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนตอบว่า “จาไม่ได้” ให้ผสู้ อนถามต่อทันที ว่าจะแก้ปญั หา
ดังกล่าวนี้อย่างไร
3. เมือ่ มีผเู้ รียนกล่าวถึง การจดบันทึก ให้ผสู้ อนถามว่ามีผเู้ รียนคนใดได้ทาบันทึกรายรับ -รายจ่าย
บ้าง และมีขอ้ ดี ข้อเสีย อย่างไร ให้อภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
4. ผูส้ อนเข้าสู่กจิ กรรม โดยแจก เอกสารสาหรับผู้เรียนที่ 2.1 ใบบันทึกรายรับรายจ่าย ให้แก่
ผูเ้ รียน เพื่อให้นึกถึงค่าใช้จ่ายของตนเองทีผ่ ่านมาภายใน 1 เดือน ว่ามีรายจ่ายอะไร เท่าไรบ้าง
ถ้าผูเ้ รียนจาวันทีไ่ ม่ได้ ให้บนั ทึกเพียงรายการใช้จา่ ยต่อเดือนและจานวนเงินในใบบันทึก
5. ผูส้ อนอาจจะถามผูเ้ รียนต่อว่า ถ้าเราจะลดรายจ่าย เราน่ าจะลดอะไรได้บา้ ง โดยเรายังใช้ชวี ติ ได้
ตามปกติ แล้วในชีวติ จริงทาได้หรือเปล่า ถ้าเป็ นตัวเราเอง
6. ผูส้ อนแนะนาเพิม่ เติมว่า ถ้าผูเ้ รียนไม่จด จะรูห้ รือไม่ว่าควรตัดหรือลดค่าใช้จ่ายใดลงไป เพื่อให้
เหลือเงินเก็บออม.......และมีเงินไปเทีย่ ว แล้วคิดว่าจะตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด ผูส้ อนเปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดเห็น
6.ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน
1. ผูส้ อนควรเน้นย้าและให้ผู้เรียนตระหนัก โดยชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของข้อดีของการจดบันทึก
ทาให้เ ห็นการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ของตนเองและการวิเ คราะห์พยายามตัดหรือ ลดรายจ่ายที่ไม่
จาเป็นออก (สินค้าฟุ่มเฟือย) เพื่อให้มเี งินเหลือเก็บออม
2. ผูส้ อนให้คาแนะนาเพิม่ เติมจากหนังสือ / ประสบการณ์ว่า เมื่อ ไม่จน ไม่จด เพราะเมื่อคิดว่าจ่าย
มากไปจึงจะเริม่ จด คือ จะจดเมื่อจน ถ้าไม่จนก็ยงั ไม่ค ิดจด ผู้ส อนสามารถแนะนาหนังสือที่ควรอ่าน
เพิม่ เติม และบอกแก่ผเู้ รียนว่า บันทึกทีน่ ่าจดนี้ ควรใช้ช่อื ว่า สมุด “จดแล้วรวย” ก็ได้
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7. เอกสารสาหรับผูเ้ รียน
เอกสารสาหรับผู้เรียน 2.1

บัญชีรายรั บ – รายจ่ าย ภายใน เดือน ....................
วันที่

รายการ

รายรับ
บาท

รายจ่ าย
บาท

คงเหลือ
บาท

Smart Consumer

20

ใช้ เงินอย่างชาญฉลาด

กิ จกรรมที่ 3
โฆษณาจ๋า…..ฉันรู้ทนั เธอ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 40 นาที
1.วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รียนสามารถจะวิเคราะห์ได้ถงึ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเนื้อหาในการโฆษณา
ของสินค้าและรูท้ นั กลยุทธ์การขายโดยหลักการโฆษณาและโปรโมชันเพื
่ ่อกระตุน้ การ
ขายและผูเ้ รียนมีความเข้าใจถึงต้นทุนของการโฆษณาทีส่ ่งผลต่อราคาขายได้
2. ผูเ้ รียนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสื่อโฆษณา กับการตลาด และวิธกี ารทาการตลาด
ทีส่ งั เกตได้จากรอบๆ ตัวในชีวติ ประจาวัน
3. ผูเ้ รียนได้ตระหนักถึงขัน้ ตอนการคิดเพื่อตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า เรียนรูเ้ ทคนิคการเลือก
ซื้อสินค้าและรู้ทนั กลยุทธ์การขายสินค้าโดยโปรโมชันต่
่ างๆ มีส่วนช่วยให้ใช้จ่ายได้
อย่างประหยัด และได้ของทีค่ ุม้ ค่า ไม่ถูกหลอกด้วยราคาทีถ่ ูกกว่า แต่ปริมาณน้อยกว่า
อายุการใช้งานน้อยกว่า หรือคุณภาพต่ากว่า
4. ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจวิธกี ารดูฉลากของสินค้า และทราบว่าเมือ่ ถูกละเมิดสิทธ์ในฐานะ
ผูบ้ ริโภคต้องจัดการอย่างไรบ้าง
2.ใจความสาคัญของกิ จกรรม
1. การวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงของเนื้อหาโฆษณา
2. การมีความเข้าใจว่าราคาของสินค้าสะท้อนถึงต้นทุนของสินค้า ซึง่ มาจากต้นทุนหลาย
องค์ประกอบ เช่น วัตถุดบิ ของสินค้า คุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะต้นทุนด้าน
การตลาด และการโฆษณาซึง่ ทาให้สนิ ค้ามีราคาสูงขึน้
3. การวิเคราะห์สนิ ค้า และบริการทีเ่ ราต้องการบริโภค โดยพิจารณาราคาควบคู่ไปกับ
คุณค่าโดยรวมของสินค้า ได้แก่ ปริมาณ ขนาด อายุการใช้งาน คุณภาพ
4. การสารวจราคาสินค้า การพิจารณาความจาเป็ น และความคุม้ ค่าของสินค้าและบริการ
ก่อนตัดสินใจซือ้ โดยไม่หลงกลยุทธ์การขาย
5. การเข้าใจและรูท้ นั กลยุทธ์การขาย โดยเรียนรูว้ ่ามีโปรโมชันต่
่ างๆทีผ่ ขู้ ายนามาใช้
3.สิ่ งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้ า
1. ตัวอย่างคลิปโฆษณาสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าทีม่ คี าโฆษณา หรือ ตัวอย่างโฆษณาตาม
หน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ควรคัดเลือกสินค้าคนละประเภทกัน และโฆษณาสินค้าทีม่ ี
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กลุ่มเป้าหมายต่างๆกัน เช่น โฆษณาบัตรกดเงินสด โฆษณาประกันชีวติ โฆษณารถยนต์
หรูหรากับรถกระบะ หรือโฆษณาอาหารเสริมสาหรับเด็ก โฆษณาโทรศัพท์มอื ถือ โฆษณา
รังนก โฆษณาเครือ่ งดื่มชูกาลัง โฆษณาเสริมความงาม เป็นต้น
2. ตัวอย่างข่าวสารต่างๆทีเ่ กิดเป็นโทษแก่ผทู้ ห่ี ลงเชื่อโฆษณา (เช่น ยาลดความอ้วน สถาน
ลดน้าหนักต่างๆ คุณคือผูโ้ ชคดี ครีมทาผิว ชวนไปทางานต่างประเทศได้เงินดีงานดี
โรงเรียนติวกวดวิชาเข้าเรียนต่อได้แน่นอน ศัลยกรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
หรือยา เป็ นต้น)
4.อุปกรณ์ การเรียนการสอน
1. คลิปโฆษณาหรือแผ่นโฆษณาสินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคตามร้านค้าประเภทต่างๆทีใ่ ช้
กันทัวไปในท้
่
องตลาดและ ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิก๊ ซี แมคโคร เทสโกโลตัส ท็อปส์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต
2. ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดา ไวท์บอร์ด สาหรับแต่ละกลุ่มนาเสนอ
3. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ เพื่อไว้เปิดดูคลิปโฆษณา
5. การดาเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 40 นาที
1. ผูส้ อนเริม่ ต้นถามผูเ้ รียนว่า (สุ่มให้ผเู้ รียนตอบทีละคาถาม) เวลาที่เลือกซือ้ ของ ดูอะไรบ้าง
ในการตัด สิน ใจซื้อ ได้ เ ปรีย บเทีย บสิน ค้ า ระหว่ า งยี่ห้ อ หรือ ประเภทสิน ค้ า หรือ ไม่ ถ้ า
เปรียบเทียบดูอะไรบ้างในการเปรียบเทียบ ผูส้ อนเขียนรายการทีผ่ เู้ รียนตอบบนกระดาน
2. ผูส้ อนเริม่ เข้าสู่กจิ กรรมว่า คนส่วนใหญ่มกั พิจารณาเพียงราคาในการตัดสินใจซือ้ ไม่ได้
พิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกซือ้
ซึง่ หากพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้ได้สนิ ค้าและ
บริการทีค่ ุม้ ค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายได้
 ราคาถูกทีส่ ุดใช่คาตอบสุดท้ายในการเลือกซือ้ สินค้าหรือไม่ ควรพิจารณาอะไรเพิม่ เติม
บ้างในการเลือกซือ้ สินค้า นอกจากราคา
 รูปแบบของหีบห่อแพ็คเกจ เช่น ถุงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ ถุงแบบรีฟิลมีการลด
ราคา หรือ มีโปรโมชันแถมของหรื
่
อไม่
 ให้ยกตัวอย่างประเภทสินค้าหรือบริการทีม่ กั ใช้ราคาถูกเป็นเครือ่ งล่อให้ตดั สินใจซือ้
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3. ผูส้ อนถามในชัน้ เรียนว่าโฆษณาทีเ่ ราประทับใจมีโฆษณาอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงชอบ
โฆษณานัน้ และโฆษณาทีพ่ ูดเกินจริงเป็ นแบบใด
4. ผูส้ อนแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ 5 กลุ่ม ประมาณ กลุ่มละ 5 คน และผูส้ อนเปิด
คลิปโฆษณาสินค้าต่างๆทีเ่ ตรียมไว้แล้ว หรือตัวอย่างแผ่นโฆษณาสินค้าต่างๆ ถามผูเ้ รียน
ให้พจิ ารณาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ อภิปรายร่วมกันในห้อง ว่าโฆษณานี้ตอ้ งการบอก
อะไรและทาได้จริงหรือไม่ตามทีโ่ ฆษณาไว้ และมีจดุ แข็งหรือจุดอ่อนของสินค้าหรือไม่
1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผูข้ ายคือกลุ่มใด
2) คิดว่าอะไรทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าตัวนัน้
3) เนื้อหาโฆษณาส่วนไหนทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง ส่วนไหนเป็นความเห็น
4) เนื้อหาโฆษณาส่วนไหนทีม่ ขี อ้ มูลกากวม ไม่น่าเชื่อถือ
ผูส้ อนสามารถสรุปประเด็นที่ควรพิ จารณา ดังนี้
- วิเคราะห์โดยรวมว่าโฆษณาแต่ละชิน้ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยอาจพิจารณาจาก
หัวข้อต่อไปนี้
 ความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
 ให้ขอ้ มูลกากวมไม่ชดั เจน เช่น ส่วนผสมต่างๆไม่บอกชัดเจน
 ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลเกินจริง ไม่เป็ นความจริง
5. ผูส้ อนอธิบายเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจว่า
การโฆษณาและเครือ่ งมือทางการตลาดเป็ นต้นทุน
อย่างหนึ่งทีส่ ะท้อนราคาขาย ผูส้ อนยกตัวอย่างสินค้าอย่างเดียวกันทีต่ น้ ทุนต่างกัน เช่น
แชมพูสระผมทีเ่ ป็ นยีห่ อ้ ดัง ราคาแพง และแชมพูสระผมทีย่ ่หี อ้ ไม่ดงั ราคาต่างกันมาก
ช่วยกันอภิปรายว่า ต้นทุนทีต่ ่างกันนี้มาจากไหนบ้าง ตัวอย่างเช่น
 ของมียห่ี อ้ จะมีต้นทุนการโฆษณามากกว่า 50% ของสินค้าอื่นๆ เพราะทาหีบห่อ
อย่างดี มีการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆทัวโลก
่
 สินค้ายีห่ อ้ ดังใช้นางแบบ หรือสื่อโฆษณาทีด่ กี ว่าและแพงกว่า
 ต้นทุนวัตถุดบิ ทีต่ ่างกัน และ ต้นทุนการผลิตทีต่ ่างกัน ผลิตในประเทศราคาถูกว่า
นาเข้า เพราะไม่ตอ้ งมีภาระค่าขนส่งหรือภาษีนาเข้า เป็ นต้น
6. ผูส้ อนให้นกั เรียนร่วมแสดงตวามเห็นเพื่อสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาเมือ่ เลือกซือ้ สินค้าหรือ
บริการและทาความเข้าใจเทคนิคการตลาดและคาโฆษณา โดยวิเคราะห์ขอ้ ความชวนเชื่อ
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และข้อเท็จจริง และข้อควรระวังต่างๆ รวมถึงการดูฉลากสินค้า และทราบหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในเรือ่ งเหล่านี้ (ดูในข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน)
7. ช่วยกันอภิปรายถึงผลเสียของการเชื่อโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่พจิ ารณาให้รอบคอบเช่น
สูญเสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ หรืออาจจะเสียชีวติ
8. ผูส้ อนอาจจะยกตัวอย่างเครื่องมือทางการตลาดทีพ่ บเห็น เช่น การมีของแถม การลดราคา
สินค้า การเพิม่ เงินเพื่อแลกซือ้ ของอีกชิน้ ในราคาถูกกว่าปกติ
9. จากนัน้ ผู้ส อนให้ผู้เ รียนแต่ ล ะกลุ่ มออกมานาเสนอโปรโมชันและกลยุ
่
ทธ์เ ครื่องมือ ทาง
การตลาดที่เ ลือ กใช้ ห รือ ที่เ คยพบเห็น ในประเภทสินค้านัน้ ๆเพื่อ จะท าให้ไ ด้ยอดขาย
เพิม่ ขึน้ โดยใช้เวลานาเสนอกลุ่มละ 7 นาที แล้วช่วยกันอภิปรายกันและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในชัน้ เรียนว่า รายการแต่ละอย่างนัน้ นอกจากราคาแล้ว ผูข้ ายมีเทคนิคหรือวิธกี าร
ขายอย่างไร และจะเป็ นกับดักหลุมพรางหรือผลเสียต่อผู้บริโภคที่ไม่รจู้ กั พิจารณาอย่างไร
เพื่อให้ผเู้ รียนช่วยกันวิเคราะห์แนวคิด วิธกี าร และผลลัพธ์ของการตลาดแต่ละอย่าง ตาม
แนวทางคาถามต่อไปนี้ (ผูส้ อนดูตวั อย่างการวิเคราะห์ได้จากข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน)





วิธกี ารนี้ ทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ อย่างไร
ทาไมหรืออะไรทาให้ผบู้ ริโภคอยากซือ้ หรือมีความสนใจ
ผูผ้ ลิตมีวธิ กี ารอย่างไร ทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคซือ้ มากทีส่ ุดและนานทีส่ ุด
จะมีผลเสียหรือหลุมพรางต่อผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่รจู้ กั พิจารณาอย่างไร

10. ผูส้ อนอาจจะมีรางวัลให้กบั ผูท้ น่ี าเสนอ ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เป็ นรางวัลในการ
นาเสนอผลงาน
6.ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน
1. ตัวอย่างโฆษณาสินค้าทีผ่ สู้ อนอาจจะเตรียมมาให้แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายและ
วิธกี าร เช่น โฆษณาสินค้าเด็กเล็ก เช่น ครีมทาหน้าขาว แป้งเด็ก โฆษณาน้ าอัดลม นม
ผงและอาหารเสริมทารก โฆษณาการเงินต่างๆ เช่น บัตรเครดิต หรือโฆษณารถยนต์
เป็นต้น
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2. การโฆษณาทีจ่ ริงแล้วเป็ นส่วนหนึ่งของเครือ่ งมือการตลาดและเป็ นทีน่ ิยมใช้กนั มาก
ทีส่ ุดในปจั จุบนั เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษทั
3. การเลือกใช้เครือ่ งมือการตลาด บริษทั จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของตนเองก่อนว่าเป็ น
กลุ่มใด และสื่อไปทีช่ ่องทางใดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ยนิ ได้เห็น เช่น
สินค้ายีห้ อ้ “แบรนด์” เป็นอาหารเสริมบารุงสุขภาพ ดังนัน้ บริษทั คิดว่ากลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็น
เป้าหมายของตนคือ กลุ่มผูเ้ รียนทีอ่ ่านหนังสือเตรียมสอบทาให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอจึง
เน้นภาพลักษณ์การโฆษณาไปทีก่ ลุ่มเป้าหมายนี้ เป็ นต้น
4. สาหรับการพิจารณาเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการ ผูส้ อนอาจจะสรุปหลักๆตามประเภท
สินค้าและบริการ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
การซื้อสิ นค้าอุปโภคทัวไป
่

การซื้อสิ นค้าบริ โภค

การซื้อบริ การ
โทรศัพท์มือถือ

ต้องพิจารณาราคา

ต้องพิจารณาราคา

ต้องพิจารณาราคา

ปริมาณ

ปริมาณ

คุณภาพการบริการ

ขนาด

ขนาด

คุณภาพสินค้า

คุณภาพสินค้า

การคานวณค่าบริการโทรศัพท์
ในแต่ละโปรโมชัน่

อายุการใช้งาน

วันหมดอายุ

การจากัดเวลา

การรับประกันสินค้า

การเก็บรักษา

การจากัดเบอร์โทรศัพท์

กรณีซอ้ื ผ่อน ต้องพิจารณา
เงือ่ นไขการผ่อนชาระ
เป็นต้น
เป็นต้น

การจากัดเครือข่าย
ค่าบริการขัน้ ต่า
เป็นต้น

5. ถ้าหากพบว่าโฆษณาหลอกลวง หรือสินค้าไม่ตรงตามสรรพคุณ มีการละเมิดสิทธิของ
ผูบ้ ริโภค สามารถดาเนินการร้องเรียน “สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริ โภค”
(สคบ.) สายด่วน สคบ. 1166 ซึง่ มีหน้าที่ คือ ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมผูป้ ระกอบ
ธุรกิจว่าผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและปลอดภัยออกมาสู่ประชาชน ตรวจสอบโฆษณาชวน
เชื่อต่างๆว่าไม่เกินจริง และไม่เป็ นการหลอกลวงประชาชน รับเรือ่ งราวร้องทุกข์จาก
ผูบ้ ริโภค กรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากผูข้ าย
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“สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” หรือ ทีเ่ รียกสัน้ ๆว่า อย. ปกป้องและ
คุม้ ครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหล่านัน้ ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เช่น อาหาร ยา และเครือ่ งสาอางค์ หรือ
สินค้าด้านสาธารณสุขต่างๆ
6. ผลเสียของการซือ้ สินค้าตามโฆษณาชวนเชื่อ อย่างไม่ระมัดระวัง ผูบ้ ริโภคอย่าหลงเชื่อ
คาโฆษณา อย่าตัดสินใจซือ้ เพราะคาโฆษณาต้องตรวจสอบเงือ่ นไขรายละเอียดอื่น ๆ
 อัตรายต่อสุภาพ หรือต่อชีวติ เช่น ยา อาหาร สถานเสริมความงาม คลินิก ฯลฯ
 เสียเงินโดยใช่เหตุ เช่น ของแถมทีไ่ ม่ตอ้ งการ หรือได้ของคุณภาพไม่ดี
 เสียเวลา
7. ตัวอย่างเทคนิ คทางการตลาดอื่นๆและหลุมพรางทางการตลาดทีค่ วรระวัง นอกจาก
การลดราคา
 ซือ้ 1 แถม 1 หรือ ซือ้ 2 แถม 1 หรือ ซือ้ 3 แถม 1 หรือ ซือ้ 2 ชิน้ ในราคาถูกกว่า
(จริ งๆ ต้ องการแค่หนึ่ ง แต่เราเสียเงิ นมากกว่าเพื่อได้ของอีกชิ้ นที่เราไม่ได้
ต้องการ) เป็ นการสร้างความต้องการแบบลวงตา ทาให้เราซื้อเกิ นความ
จาเป็ น เช่น โลชัน่ แชมพูสระผม เสือ้ ยืดโปโล ขนมขบเคีย้ ว คุกกี้ พาย ฯลฯ
 ซือ้ แชมพูขวดใหญ่แถมยาขัดรองเท้า หรือแลกซือ้ ของแถมในราคาถูก (ถ้าเป็นของ
แถมทีไ่ ด้ใช้กด็ แี ต่สนิ ค้าทีม่ ขี องแถมและตัวของแถมหลายอย่างเป็ นของค้างสต็อก
หรือขายไม่ค่อยดีผซู้ อ้ื ควรจะต้องระวังเรือ่ งวันหมดอายุและคุณภาพ)
 ซือ้ หม้อหุงข้าว 2,000 บาท เพิม่ เงินอีก 500บาทได้ชุดเครือ่ งครัวมูลค่า 700 บาท
ฟรี (เหมือนได้ส่วนลดอีก 200 บาท แต่เครือ่ งครัวทีบ่ า้ นมีอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ซือ้ มาเก็บ
ไม่ได้ใช้ เท่ากับเสียเงินเพิม่ อีก 200 บาท)
 ได้ส่วนลดเมือ่ เป็นสมาชิกของห้าง และได้สะสมแต้มสมาชิก เมือ่ ซือ้ ครบตามที่
กาหนด
 ตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์หรือถ่ายใบเสร็จมารับส่วนลดพิเศษ
โดยต้องซือ้ ครบ
ยอดเงินทีก่ าหนด
 ซือ้ สินค้านี้ แล้วรายได้ส่วนหนึ่งนามาทาบุญให้เด็กกาพร้าหรือผูท้ เ่ี ดือดร้อน
 อาหาร ขนม เครือ่ งดื่ม แจกสินค้าตัวอย่างให้ชมิ ก่อน และของใช้แจกสินค้าขนาด
ทดลองใช้
 ระบุ “สินค้าขายดี” ทีช่ นั ้ วางสินค้า
 มีช่วงเวลา “นาทีทอง” ให้รบี เข้ามาซือ้ สินค้า สินค้ามีจานวนจากัด
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ราคาสินค้าลงท้าย เลข 9
จัดงานสินค้าเทศกาล บอกว่าราคาถูกพิเศษ
ซือ้ สินค้าชิน้ ทีส่ อง ในราคา 1 บาท
ขนส่งให้ฟรีถงึ บ้าน เมือ่ ซือ้ ครบ 10,000 บาท
ซือ้ สินค้าเป็ นโหล เหมาโหลถูกกว่า หรือมีสงิ่ จูงใจเพื่อให้ซอ้ื เยอะๆราคาจะถูกลง
สร้างความต้องการแบบปลอมๆ ทัง้ ทีต่ งั ้ ใจจะซื้อเพียงไม่กช่ี น้ิ (ไม่ถงึ โหล)
ซือ้ สินค้าอาหาร เครือ่ งดื่มชาเขียว แล้วส่งข้อความ SMS หรือส่งซอง เพื่อลุน้ ชิง
รางวัลไปต่างประเทศ ได้ทอง หรือได้บา้ น ได้รถยนต์
ขายของตลาดนัดแล้วมีคนมุงดูเยอะๆ สินค้ามีจากัด ราคาถูกซือ้ ได้คนละ1 ชิน้
เท่านัน้
ซือ้ ของในห้างฯ จากัดจานวนการซือ้ ต่อครอบครัว
ซือ้ ของ 50 บาทได้แสตมป์ ใช้สแตมป์แทนเงิน เป็ นสมากชิกรับสแตมป์เพิม่
มีรว่ มโปรโมชันกั
่ บ application บนมือถือ เพื่อโชว์หรือเล่นเกมส์รบั ส่วนลด หรือตั ๋ว
หนัง และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า Carrot card รับส่วนลดร้านค้า
ซือ้ สินค้าครบ 4 แพ็ค รับฟรีกระปุกใส่ขา้ ว จาน ชาม แก้ว ช้อน
มีช่อื ผูซ้ อ้ื ติดทีส่ นิ ค้า เช่น Coke
วางสินค้าใกล้แคชเชียร์จา่ ยเงินเพื่อมองเห็นได้สะดวก กระตุน้ การซือ้
แลกซือ้ ของแถม เมือ่ ซือ้ ครบตามจานวนเงินทีก่ าหนด
เติมน้ามันครบ 800 บาทแถมน้ าขวด 1.5 ลิตร
การลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมผ่านบัตรเครดิตการ์ด เช่น ซือ้ กองทุน
จานวนเงินเท่าใด ได้ของแถมหรือบัตรของขวัญ
Upgrade AIS 3G เพื่อได้ของแถมและส่วนลดร้านค้ามากมายกับทีร่ ว่ มกับค่าย AIS
การผ่อนชาระได้ / ผ่อน 0%
การซือ้ สินค้าตลาดนัดมือสอง ราคาถูก, ตลาดนัด ถนนคนเดิน
การโฆษณาหรือสังซื
่ อ้ ของทาง Home Shopping / Internet Shopping ราคาพิเศษ
ช่วงเวลานัน้ เป็ นต้น

7. เอกสารสาหรับผูเ้ รียน
- ไม่ม ี

