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Smart Consumer
ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
เนื อหาโดยย่อ
เนือหาในส่วนนีต้องการแนะนําให้ผเู้ รียนได้ตระหนักถึงขันตอนการคิดเพือตัดสินใจว่า สินค้า
แบบไหนหรือกิจกรรมแบบใดจําเป็ นหรือไม่จาํ เป็ น
การรูจ้ กั วิเคราะห์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ทางเลือกอืนๆ ทีตอบสนองความต้องการของตนได้เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าหรือเป็ นทางเลือกทีดีกว่า
ทังนี รวมถึงวิธกี ารพิจารณาเลือกซือสินค้าอย่างฉลาด ให้ประหยัดและคุม้ ค่าว่าต้องพิจารณาจากปัจจัย
อะไรบ้าง การดูฉลากสินค้าและรูท้ นั กลยุทธ์การขายสินค้า ไม่ถูกหลอกด้วยราคาทีถูกกว่าแต่ปริมาณ
น้อยกว่า อายุการใช้งานน้อยกว่า หรือคุณภาพตํากว่า รวมถึงการประชาสัมพันธ์(โฆษณาสินค้า)ทีเกิน
จริง การพิจารณาโฆษณาต่างๆ และแนวทางการซือของใช้ประจําบ้านทีทุกคนรูจ้ กั
นอกจากนี ต้องการแนะนําให้ผเู้ รียนสามารถสร้างตารางบัญชีบนั ทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
หรือทีเรียกว่า “บัญชีครัวเรือน” เป็ นการประยุกต์ทางการบัญชีเพือใช้เป็ นเครืองมือประเภทหนึงใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือตระหนักถึงรายรับและรายจ่ายทีเกิดขึน (ซึงประกอบด้วย รายจ่ายที
จําเป็ นและรายจ่ายทีไม่จาํ เป็ น)
เพือประเมินสถานะการเงินของตนเองและจัดหาวิธลี ดรายจ่ายทีไม่
จําเป็ นออก ทําให้เกิดการประหยัดและการออม และในทีสุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนีสินได้อย่างยังยืน
ระยะเวลาการอบรม
ประมาณ 3 ชัวโมง โดยบทเรียนนีประกอบด้วย 3 กิจกรรม ซึงแต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ
45-50 นาที ผูส้ อนควรดําเนินกิจกรรมทังหมด ตามความเหมาะสมของเวลาและความสามารถของ
ผูเ้ รียน
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องค์ประกอบของบทเรียน
กิ จกรรม
ลักษณะกิ จกรรม ระยะเวลา
เนื อหาสําคัญ
กิ จกรรมที 1
เล่มเกมส์ กิจกรรม 60 นาที  ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ความจําเป็ น
ระดมสมองจาก
จําเป็ นต้องมี
ของสินค้าทีจะซือและทางเลือกอืนๆเพือให้
ตัวอย่างหรือ
หรือ ไม่มกี ไ็ ด้
ได้วตั ถุประสงค์เดียวกัน
สถานการณ์ท ี
 ผูเ้ รียนสามารถจําแนกและลําดับ
กําหนดและการ
ความสําคัญระหว่างกิจกรรมหรือสินค้าที
ร่วมกันอภิปราย
จําเป็ นและกิจกรรมหรือสินค้าทีต้องการ
ตอบคําถาม
อยากได้
ห้องเรียน
กิ จกรรมที 2
ทําแบบฝึกหัดและ
30 นาที  ผูเ้ รียนสามารถสร้างตารางบันทึกบัญชี
อภิปรายตอบ
บันทึกทีน่าจด
รายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายได้
(“บัญชีครัวเรือน”) คําถามในห้องเรียน
 ผูเ้ รียนเห็นถึงประโยชน์ของการทําบัญชี
ร่วมกัน
สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายและช่วย
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกได้วา่ สิงใด
จําเป็ นทีต้องจ่าย สิงใดไม่จาํ เป็ น เพือจะได้
วางแผนการใช้จ่ายในเดือนต่อๆไปได้
 ผูเ้ รียนเห็นถึงความสําคัญในการลด
รายจ่ายทีไม่จาํ เป็ นออก ทําให้มเี งินเหลือ
เก็บ เกิดการประหยัดและเกิดการออม
กิ จกรรมที 3
โปรโมชันจ๋า........
ฉันรูท้ นั เธอ

เล่มเกมส์ จําลอง
เหตุการณ์ กิจกรรม
ระดมสมอง จาก
ประสบการณ์
ชีวติ ประจําวัน
และการร่วมกัน
อภิปรายตอบ
คําถามในห้องเรียน

45 นาที

 ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจวิธกี ารดูฉลากสินค้า
และวิเคราะห์ได้ถงึ ความจําเป็ นของสินค้า
ทีจะซือและทางเลือกอืนๆเพือให้ได้
วัตถุประสงค์เดียวกัน
 ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ เทคนิคการ
เลือกซือสินค้าอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
 ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ข้อเท็จจริง
ของเนือหาในการโฆษณาของสินค้าและ
รูท้ นั กลยุทธ์การขายโดยโปรโมชัน
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หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสําหรับอ่านประกอบเพิ มเติ ม
เว็บไชต์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
 มูลนิธเิ พือผูบ้ ริโภค (www.consumerthai.org)
 สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (www.ocpb.go.th)
หนังสือและนิ ตยสาร
 ทุ่งดอกเบีย ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล/ชืนอุษา ชลศึกษ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ออมก่อนรวยกว่า ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
 สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ในปี มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา
 นิตยสารฉลาดซือ
 คูม่ อื สคบ. เตือนภัยผูบ้ ริโภครอบตัว
 งานวิจยั “บัญชีครัวเรือน” ของ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สํานักงานกองทุนสนับสนนการวิจยั
 หนังสือการ์ตนู ความรูเ้ ศรษฐศาสตร์: สุดป่ วน ก๊วนกระเป๋ าตุง ตอนสนุกซือ ฉลาดช็อป
อืนๆ สายด่วน สคบ. 1166
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กิ จกรรมที 1
จําเป็ นต้องมี หรือ ไม่มีกไ็ ด้
ระยะเวลาทีใช้ 60 นาที
1.วัตถุประสงค์
 ผูเ้ รียนได้ตระหนักถึงขันตอนการคิดเพือตัดสินใจว่า สินค้าแบบไหน จําเป็ นหรือไม่จาํ เป็ น
 ผู้เรีย นสามารถจําแนกและลําดับความสําคัญ ระหว่างกิจ กรรมหรือสิน ค้าทีจําเป็ น และ
กิจกรรมหรือสินค้าทีต้องการอยากได้
 ผูเ้ รียนสามารถประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆได้แล้วจะได้รู้ทนั ปั ญหาทีจะเกิดขึนในอนาคต และ
วิเคระห์การใช้จ่ายเงินของตัวเองได้
 ผู้เรียนได้รู้จ กั วิเคราะห์ ร่ว มกัน แสดงความคิดเห็น ถึง ทางเลือ กอืนๆ ทีตอบโจทย์ไ ด้
เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่า หรือเป็ นทางเลือกทีดีกว่า
2.ใจความสําคัญของกิ จกรรม
 ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความจําเป็ นของสินค้า และบริการทีเราต้องการบริโภคและ
การหาทางเลือกอืนๆในการใช้จ่าย เพือให้ได้วตั ถุประสงค์เดียวกันและรูจ้ กั วิเคราะห์สนิ ค้าที
จําเป็ นและสินค้าทีต้องการได้
 ผู้เรีย นสามารถจําแนกและลําดับความสําคัญ ระหว่างกิจ กรรมหรือสิน ค้าทีจําเป็ น และ
กิจกรรมหรือสินค้าทีต้องการอยากได้ NEED or WANT
 เงินมีจาํ กัด ถ้าไม่ประหยัดซือของเท่าทีจําเป็ นก็อาจจะหมดเงินลงได้ ในสิงทีไม่จาํ เป็ น หรือ
สิงของทีฟุ่มเฟื อย
 “จําเป็ น” คือ ถ้าไม่มกี ไ็ ม่สามารถดําเนินชีวติ หรือประกอบอาชีพได้ได้
 “อยากได้” คือ อยากได้ แต่ถ้าไม่มกี ย็ งั สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อนนัก
 สินค้าชนิดเดียวกันอาจจะเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับคนหนึงหรือในสถานการณ์หนึง แต่ อาจจะ
เป็ นสิงทีไม่จาํ เป็ นสําหรับอีกคนหนึงหรืออีกสถานการณ์หนึง ขึนอยู่กบั ว่าสินค้านันไว้ใช้
ประกอบอาชีพหรือดําเนินชีวติ หรือไม่ รวมถึงรายได้(งบประมาณ)ของแต่ละบุคคลนันเป็ น
อย่างไร ซึงรายได้กถ็ อื เป็ นอีกหนึงปัจจัยในการตัดสินใจ เช่นกัน
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3.สิ งทีต้องเตรียมการล่วงหน้ า
ไม่ม ี
4.อุปกรณ์การเรียนการสอน
 สลากชุดที 1 กรณีสถานการณ์ จํานวน 4 สถานการณ์ แต่ละใบมีรายละเอียดเพือให้แต่ละ
กลุ่มแสดงบทบาทสมมติ
สถานการณ์ 1
นายสมชาย อายุ 25 ปี เป็ น programmer รับทํางานอิสระ รับจ้างเขียน Program ซึงมีรายได้ไม่
แน่นอน สมชายเป็ นคนขยันทํางาน รักในอาชีพIT เป็ นคนทันสมัย ชอบแต่งตัว และเข้าสังคม
ไม่ดมเหล้
ื า แต่สบู บุหรี สถานะภาพโสด อยากมีรถเป็ นของตนเอง เพือจะได้ขบั รถไปหา-รับงาน
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
สถานการณ์ 2
นางสาวพอใจ อายุ 23 ปี เป็ นนักศึกษาจบใหม่ พูดภาษาญีปุ่นได้ เพิงได้เข้าทํางานในบริษทั ขายรถยนต์
โดยเช่าหอพักอยู่ และหอพักอยูห่ ่างจากทีทํางานพอสมควร ซึงใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
นางสาวพอใจเป็ นคนร่าเริง มีนําใจ เป็ นมิตรกับผูอ้ นื มีเพือนเยอะและชอบสังสรรค์กบั เพือนๆ ชอบ
แต่งตัวตามแฟชันและใช้สนิ ค้าแบรน์เนม และอยากไปเรียนต่างประเทศ และไปเทียว ประเทศญีปุ่น
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
สถานการณ์ 3
นางสาวอโนมา อายุ 32 ปี เป็ นข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานะโสด และดูแลแม่อายุ 64
ปี ซึงเกษียณจากงานแล้วและชอบเล่นหวย พักอาศัยทีบ้านของตนเอง ซึงอยูไ่ ม่ไกลจากทีทํางาน และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัว ในบางครังเมือเงินเดือนไม่พอใช้จ่าย จึงขอยืมเพือนร่วมงาน
อยากรวยมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
สถานการณ์ 4
นายทองอยู่ อายุ 30 ปี เป็ นวิศวกรโรงงาน ขยันทํางาน สามารถส่งเงินกลับบ้านให้ลกู 1 คนอายุ 5 ขวบ
ทุกเดือน ภรรยาไม่มรี ายได้ นายทองอยูพ่ กั อาศัยบ้านเช่าห่างจากโรงงาน 500 เมตร โดยผ่อนรถ
มอเตอร์ไซด์อยู่ 1 คัน มีลกู น้องทีสนิทหลายคนชอบชวนกันกินเหล้าเป็ นประจําหลังเลิกงาน บางครัง
เมือมีฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลก็เล่นพนันบอลด้วย อยากส่งให้ลกู ได้เรียนสูงๆ
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
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 สลากชุดที 2 จํานวน 4 ใบ แต่ละใบมีตวั เลขเงินเดือน ดังนี
สถานการณ์ 1
นายสมชาย รายได้ 10,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 2
นางสาวพอใจ รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 3
นางสาวอโนมา รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน
สถานการณ์ 4
นายทองอยู่ รายได้ 23,000 บาทต่อเดือน
 เอกสารสําหรับผูเ้ รียน
 กระดาษเปล่า A4
 ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดํา ไวท์บอร์ด สําหรับแต่ละกลุ่มนําเสนอ
5.การดําเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใช้ 60 นาที
1. ผูส้ อนเริมต้นถามผูเ้ รียนว่า เคยไหมทีตัวเองกลับมาเสียดายเงินกับของทีซือมาแล้วไม่ได้ใช้
หรือใช้ไม่คมุ้ ราคา ยังเก็บไว้ในกล่องหรือตูเ้ สือผ้านานเกินกว่า 1 ปี หรือสินค้าทีซือมานัน
เป็ นของทีมีอยูแ่ ล้วหรือเปล่า เหตุใดจึงต้องซือใหม่ เป็ นสิงฟุ่มเฟื อยหรือไม่ ให้ผเู้ รียนแสดง
ความคิดเห็นแล้วยกตัวอย่างสิงของเหล่านันให้ผเู้ รียนช่วยกันระดมความคิดเห็นแล้ว
ยกตัวอย่างของเหล่านัน
2. ผูส้ อนเริมเข้าสู่กจิ กรรมว่า คนส่วนใหญ่เสียเงินไปจํานวนไม่น้อยกับของทีซือมาแล้วไม่ได้
ใช้ หรือใช้ไม่คมุ้ เพราะไม่ได้คดิ ให้รอบคอบก่อนเลือกซือ การใช้เงินอย่างรอบคอบและคิด
หน้าคิดหลังเป็ น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
3. ผูส้ อนแจกเอกสารสําหรับผู้เรียน 1.1 และตังคําถามต่อไปว่า โดยให้ผเู้ รียนช่วยกันระดม
สมอง ถึงค่าใช้จ่ายของตน โดยแบ่งเป็ นสองหมวด คือ ค่าใช้จ่ายประจําเดือนทีต้องจ่ายทุก
เดือน และค่าใช้จ่ายทีมีเป็ นครังคราวไม่วา่ จะเป็ นของทีจําเป็ น หรือของทีอยากได้ โดยให้
ผูเ้ รียน เขียนลงไปในเอกสารทีแจกให้ ให้เวลาประมาณ 5 นาที
4. ผูส้ อนถามผูเ้ รียนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเขียนยกตัวอย่างขึนบนกระดานประมาณ 10
รายการในแต่ละกลุ่ม
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5. ผูส้ อนถามความเห็นจากผูเ้ รียนเป็ นขันตอนดังนีว่า
 วัตถุประสงค์ของการจ่ายนันคืออะไร เช่น เป็ นปัจจัย 4 เพือทีอยูอ่ าศัย เพือเพิม
รายได้ให้ครอบครัว
 สินค้าทีซือมานัน เป็ นของทีมีอยูแ่ ล้วหรือเปล่า เหตุใดจึงต้องซือใหม่
 ให้ช่วยระดมสมองว่า ค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น โดยประเมินจากคําตอบ
ของคําถามสองข้อด้านบน
 สําหรับค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นนันมีทางเลือกอืนๆอีกไหมทีจะลดภาระค่าใช้จ่ายเหล่านัน
ลง เช่น สินค้าอืนๆทดแทนทีใช้งานได้อย่างเดียวกัน แต่ราคาถูกกว่า
จากนันให้ผเู้ รียนวิเคราะห์ในกรณีของตนเองในเอกสารทีแจกไป และพยายามหาทางลด
ค่าใช้จ่ายอืนๆลง
6. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนลําดับความจําเป็ นของค่าใช้จ่ายของตนเอง 5 อันดับโดยให้ 1 คือจําเป็ น
มากทีสุด และให้สุ่มตัวอย่างผูเ้ รียนขึนมาอธิบายเหตุผล และให้ความเห็น
7. จากทีผูเ้ รียนได้วเิ คราะห์รายจ่ายตนเองแล้ว ให้ผสู้ อนดําเนินกิจกรรมถัดไปโดยให้ผเู้ รียน
แบ่งกลุ่มจํานวน 6 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน และให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลาก
เพือรับบทบาทสมมติ
และให้นําสลากทีได้รบั ไปแจ้งให้เพือนๆในกลุ่มทราบ
(แจก
สถานการณ์ให้ผเู้ รียนทังหมด 3 สถานการณ์ โดยแจก 1 สถานการณ์ ต่อ 2 กลุ่ม) และให้
ผูเ้ รียนช่วยกันระดมสมองว่าหากผูเ้ รียนเป็ นคนในสลากทีจับได้ ในแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง เป็ นจํานวนเท่าใด โดยให้เทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายจริงๆทีผูเ้ รียนมีประสบการณ์
โดยเขียนให้ได้มากทีสุดภายในเวลา 5 นาที
8. เมือครบ 5 นาที ให้ผเู้ รียนช่วยกันรวมเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนนัน แล้วให้แจ้งผูส้ อนว่ามี
จํานวนค่าใช้จ่ายเท่าไร ผูส้ อนอาจจะเขียนบนกระดาน แล้วถามแต่ละกลุ่มมีวธิ คี ดิ ค่าใช้จ่าย
อย่างไร
9. ผูส้ อนลองให้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใดทีทุกกลุม่ มีเหมือนกัน
ค่าใช้จ่ายใดทีมี
เฉพาะบางกลุ่ม และให้ทุกกลุ่มลองพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายจําเป็ น และ
ค่าใช้จ่ายใดทีไม่ตอ้ งจ่ายก็สามารถดําเนินชีวติ ได้ โดยให้ทาํ เครืองหมายไว้แล้วรวมเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอีกครัง
10. ผูส้ อนลองถามแต่ละกลุ่มว่ามีค่าใช้จ่ายใดทีจะทําให้ความต้องการของเขาเป็ นจริงบ้าง เช่น
บางคนอยากเรียนต่อ บางคนอยากมีบา้ นเป็ นของตนเอง
11. ผูส้ อนลองถามผูเ้ รียนว่ามีกลุ่มไหนทีอภิปรายถึงรายได้ของบทบาทสมมติทได้
ี รบั ก่อนทีจะ
คิดรายได้ทเขาต้
ี องจ่ายหรือไม่
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12. ผูส้ อนลองให้ผเู้ รียนทังหมดคิดว่าตามข้อมูลของแต่ละคนทีได้
ควรจะมีรายได้ต่อเดือน
ประมาณเท่าไร โดยให้ลองเทียบเคียงกับรายได้ของตัวเองหรือคนรูจ้ กั แล้วลองให้พจิ ารณา
เทียบกับค่าใช้จ่ายตามตารางว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเพียงไร
13. ผูส้ อนให้ตวั แทนกลุ่มออกมารับใบรายได้ตามสลากชุดที 2 และให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มเขียน
ตัวเลขรายได้ของกลุ่มตนเองไว้บนกระดาน
14. ผูส้ อนถามว่ากลุ่มใดรายได้มากกว่ารายจ่ายบ้าง เป็ นจํานวนเท่าไร และกลุ่มใดรายได้น้อย
กว่ารายจ่ายบ้าง เป็ นจํานวนเท่าไร และช่วยพิจารณาว่ารายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที
จําเป็ นหรือไม่
 ผูส้ อนอาจให้ขอ้ คิดว่าจากกกิจกรรมทีผ่านมา ผูเ้ รียนช่วยกันคิดค่าใช้จ่ายโดยทียัง
ไม่รรู้ ายรับของคนนันๆ ทําให้ค่าใช้จ่ายทีได้มากกว่ารายรับเยอะ
 หากเทียบกับชีวติ ประจําวัน ก็เหมือนกับการใช้จ่ายแบบไม่มกี ารวางแผน ซึงก็ทาํ
ให้รายรับทีได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเช่นกัน
15. ผูส้ อนลองถามผูเ้ รียนว่าหากต้องการให้รายรับมากกว่ารายจ่าย จะทําอย่างไรก็ได้ โดย
ผูส้ อนอาจจะเขียนคําตอบทีได้ไว้บนกระดาน เมือระดมสมองกันประมาณ 5 นาทีแล้วจึงนํา
คําตอบมาสรุปให้จาํ กันง่ายๆ ว่ามี 2 วิธี คือ
 ลดรายจ่าย
 เพิมรายได้ เช่น การทํางานพิเศษ การทํางานอดิเรกให้เกิดรายได้
16. ผูส้ อนแนะนําสมการเงินออม
รายได้ – รายจ่าย =

เงิ นออม (หากรายได้มากกว่ารายจ่าย)
หรือ

=

หนี สิ น (หากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย)

ผูส้ อนอาจถามผูเ้ รียนว่า ใครเคยเป็ นแบบแรกบ้าง คือมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็ นประจํา
ทุกเดือนหรือไม่ เอาเงินทีเหลือไปทําอะไร ใครเคยพบเหตุฉุกเฉินทีต้องใช้เงินจากเงินเก็บ
บ้าง ขอให้เล่าเป็ นตัวอย่าง
ใครเคยเป็ นแบบทีสองบ้าง คือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย แล้วเงินส่วนทีไม่พอไปเอามา
จากทีไหน มีใครไปกูเ้ งินจากทีต่างๆบ้าง มีใครทํางานหารายได้พเิ ศษบ้าง
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17. ผูส้ อนสรุปเนือหาสาระสําคัญของกิจกรรมนีให้กบั ผูเ้ รียน ดังนี
 การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการซือหรือใช้จ่ายสินค้า/บริการแต่ละอย่าง เพือทีจะ
ตัดภาระของทีไม่จาํ เป็ นออกได้ และการตัดรายจ่ายทีไม่จาํ เป็ นออก ทําให้
สามารถประหยัดและมีเงิ นเก็บออมได้**
 การหาทางเลือกทดแทนถึงค่าใช้จ่ายจําเป็ นต่างๆ เพือลดภาระการเงินของตน เช่น
การเลือกซือสินค้าอย่างฉลาด การซือของในช่วงโปรโมชัน การย้ายทีพักใกล้ท ี
ทํางาน
 รูจ้ กั สมการเงินออม
 แนวทางในการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่าย
6.ข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน
1. ในคําถามข้อทีหนึง ผูส้ อนอาจจะยกตัวอย่างของทีซือมาแล้วใช้ไม่คมุ้ ราคาให้ก่อน เช่น
ตนเองเคยซือกระเป๋ า สีสด ใบเล็ก เพราะความน่ารัก เพือนํามาเป็ นกระเป๋ าถือ ราคาไม่
แพง แต่พอมาใช้จริงพบว่าใช้ได้แค่หนึงหรือสองครังก็ไม่หยิบมาใช้อกี เพราะ ใส่ของได้
น้อย บอบบางไม่ค่อยทนทาง สีสดจึงเข้ากับเสือผ้าได้ยาก และอืนๆอีกจิปาถะ
2. ผูส้ อนอาจจะให้ขอ้ มูลว่า
“จําเป็ น” NEED คือ ถ้าไม่มีกไ็ ม่สามารถดําเนิ นชีวิตหรือประกอบอาชีพได้
“อยากได้” WANT คือ อยากได้ แต่ถ้าไม่มีกย็ งั สามารถดําเนิ นชีวิตต่อไปได้โดยไม่
เดือดร้อนนัก

สินค้าชนิดเดียวกันอาจจะเป็นสิงจําเป็นสําหรับคนหนึงหรือในสถานการณ์หนึง
แต่เป็นสิงทีไม่จาํ เป็นสําหรับอีกคนหนึงหรืออีกสถานการณ์หนึง
ขึนอยูก่ บั ว่าสินค้านันไว้ใช้ประกอบอาชีพหรือดําเนินชีวติ หรือไม่ และรายได้(งบประมาณ)ของ
แต่ละบุคคลก็เป็นอีกหนึงปัจจัยทีผูเ้ รียนอาจจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประกอบ
กิจกรรมหรือซือสินค้านันๆ เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ผูส้ อนตังคําถามต่อไปว่า รถกระบะเป็ นสินค้าจําเป็ นหรือไม่ อาจจะไม่จาํ เป็ น
สําหรับข้าราชการประจําหรือพนักงานทํางานบริษทั แต่อาจจะจําเป็ นสําหรับคนรับส่งสินค้า
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ให้ลกู ค้าตามบ้าน ให้ผเู้ รียนช่วยกันยกตัวอย่างทํานองเดียวกันนีอีกสองสามตัวอย่าง เช่น
เรืองรถคันแรก
3. ในคําถามข้อทีสาม ตัวอย่างค่าใช้จ่ายประจําเดือนและค่าใช้จ่ายทีเป็ นครังคราว เช่น
a. ค่าใช้จ่ายประจําเดือน
- ค่าเช่าบ้าน/ ผ่อนบ้าน
- ค่านํา ค่าไฟ
- ค่าอาหาร (อาจจะระบุดว้ ยว่าเป็ นซือกินหรือทําเอง เพราะต้นทุนจะ
ต่างกัน)
- ค่าผ่อนรถยนต์ / รถมอเตอร์ไซด์
- ค่าโทรศัพท์มอื ถือ / Internet
- ค่าเดินทาง (รถส่วนตัว หรือสาธารณะ) ฯลฯ
b. ค่าใช้จ่ายทีเป็ นครังคราว
- ค่าเสือผ้า กระเป๋ า และเครืองแต่งกาย
- ค่าเตารีด
- ค่าตูเ้ ย็น
- ค่าเรียนพิเศษ
- ค่าประกันรถ
ฯลฯ
4. สําหรับคําถามในข้อทีห้า การแยกแยะค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นหรือไม่นนควรพิ
ั
จารณาเป็ น
ขันตอนคือ
a. เป็ นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพือการดํารงชีวติ หรือ ปัจจัยสี
b. เป็ นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพือการเพิมรายได้ให้กบั ตนเองหรือครอบครัว
c. เป็ นค่าใช้จ่าย/สินค้าเพือประหยัดค่าใช้จ่ายอืนๆในระยะยาว
d. เป็ นค่าใช้จ่าย/สินค้าทีตนเองไม่ได้มอี ยูแ่ ล้ว หรือของทีมีอยูแ่ ล้วยังใช้การได้ดี
เป็ นต้น
เหล่านีควรถือเป็ นค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น
ในขณะทีค่าใช้จ่ายไม่จาํ เป็ น อาทิเช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี ค่าหวยหรือล๊อตเตอรี ค่าของใช้ท ี
ฟุ่มเฟื อยเกินความจําเป็ น ค่าสังสรรค์จาํ นวนบ่อยครัง ค่าขนมขบเคียว การทําเงินตกหล่น/
ทําเงินหาย เป็ นต้น
5. สําหรับตัวอย่างทางเลือกในการซือสินค้าหรือบริการทีจําเป็ นให้ถูกลง ผูส้ อนอาจจะให้
ตัวอย่างดังนี
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ตัวอย่างที 1
ค่าเดินทาง (ค่ารถเมล์และค่าเรือ ค่ามอร์เตอร์ไซด์เข้าซอย )
1500 บ./เดือน
แต่ถ้าย้ายบ้านมาอยูใ่ กล้ททํี างาน แบบเดินถึงจะเสียค่าเช่าแพงขึน 1,000 บาท แต่ไม่ตอ้ งเสีย
ค่าเดินทาง ฉะนัน โดยรวมอาจจะประหยัดไปได้ถงึ เดือนละ 500 บาท
ตัวอย่างที 2
ค่าเดินทางเช่นกัน แต่เป็ นค่านํามันรถ โดยเสียค่านํามันเดือนละ 3000 บาท ให้ช่วยกันคิด
หาทางประหยัด เช่น
-เปลียนจากขับรถมาใช้รถสาธารณะ
-ใช้ระบบ Car pool คือหาเพือนทีทํางานทีบ้านใกล้กนั แล้วช่วยกันแชร์ค่านํามัน หรือ
ค่าแท็กซี ซึงน่าจะประหยัดกว่า
ตัวอย่างที 3
ค่ากับข้าวหรือค่าอาหาร อาจจะระดมสมองว่า อาหารทีกินทุกวันนัน
-ทําเองหรือซือกิน ถ้าทําเองจะถูกกว่าซือกินหรือไม่ (บางทีอยูค่ นเดียวทํากินเองไม่คมุ้
แพงกว่า)
- ถ้าซือกิน ซือทีไหน มีประโยชน์ มีคุณค่า และราคาเป็ นอย่างไร
- ถ้าทําเองให้ประหยัดทําได้อย่างไร ใช้แชร์ค่ากับข้าวแล้วทํากินกันหลายๆคนในที
ทํางานจะประหยัดกว่าและได้กนิ อาหารทีหลากหลายกว่าหรือไม่
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7. เอกสารสําหรับผู้เรียน

เอกสารสําหรับผู้เรียน 1.1
ค่าใช้จ่ายประจําเดือน
รายการ

จํานวนเงิ น

จําเป็ นหรือไม่

ทางเลือกอืนๆ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ (เช่น ค่าเดิ นทางพักผ่อน ข้าวของเครืองใช้ทีจําเป็ น/อยากได้ ฯลฯ)
รายการ

จํานวนเงิ น

จําเป็ นหรือไม่

ทางเลือกอืนๆ

Smart Consumer
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สถานการณ์ 1
นายสมชาย อายุ 25 ปี เป็ น programmer รับทํางานอิสระ รับจ้างเขียน Program ซึงมีรายได้ไม่
แน่นอน สมชายเป็ นคนขยันทํางาน รักในอาชีพ IT เป็ นคนทันสมัย ชอบแต่งตัว และเข้าสังคม ไม่ดมื
เหล้า แต่สบู บุหรี สถานะภาพโสด อยากมีรถเป็ นของตนเอง เพือจะได้ขบั รถไปหา-รับงาน
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลําดับ

ค่าใช ้จ่ายต่อเดือน

บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวมค่าใชจ่้ าย

(คิ ดเฉพาะค่าใช้จ่ายจําเป็ น………………........บาท)
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สถานการณ์ 2
นางสาวพอใจ อายุ 23 ปี เป็ นนักศึกษาจบใหม่ พูดภาษาญีปุ่นได้ เพิงได้เข้าทํางานในบริษทั ขายรถยนต์
โดยเช่าหอพักอยู่ และหอพักอยูห่ ่างจากทีทํางานพอสมควร ซึงใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
นางสาวพอใจเป็ นคนร่าเริง มีนําใจ เป็ นมิตรกับผูอ้ นื มีเพือนเยอะและชอบสังสรรค์กบั เพือนๆ ชอบ
แต่งตัวตามแฟชันและใช้สนิ ค้าแบรน์เนม และอยากไปเรียนต่างประเทศ และไปเทียว ประเทศญีปุ่น
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลําดับ

ค่าใช ้จ่ายต่อเดือน

บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวมค่าใช ้จ่าย

(คิ ดเฉพาะค่าใช้จ่ายจําเป็ น………………........บาท)
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สถานการณ์ 3
นางสาวอโนมา อายุ 32 ปี เป็ นข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานะโสด และดูแลแม่อายุ 64
ปี ซึงเกษียณจากงานแล้วและชอบเล่นหวย พักอาศัยทีบ้านของตนเอง ซึงอยูไ่ ม่ไกลจากทีทํางาน และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัว ในบางครังเมือเงินเดือนไม่พอใช้จ่าย จึงขอยืมเพือนร่วมงาน
อยากรวยมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลําดับ

ค่าใช ้จ่ายต่อเดือน

บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวมค่าใชจ่้ าย

(คิ ดเฉพาะค่าใช้จ่ายจําเป็ น………………........บาท)
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สถานการณ์ 4
นายทองอยู่ อายุ 30 ปี เป็ นวิศวกรโรงงาน ขยันทํางาน สามารถส่งเงินกลับบ้านให้ลกู 1 คนอายุ 5 ขวบ
ทุกเดือน ภรรยาไม่มรี ายได้ นายทองอยูพ่ กั อาศัยบ้านเช่าห่างจากโรงงาน 500 เมตร โดยผ่อนรถ
มอเตอร์ไซด์อยู่ 1 คัน มีลกู น้องทีสนิทหลายคนชอบชวนกันกินเหล้าเป็ นประจําหลังเลิกงาน บางครัง
เมือมีฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลก็เล่นพนันบอลด้วย อยากส่งให้ลกู ได้เรียนสูงๆ
จากสถานการณ์ คุณคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทีต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลําดับ

ค่าใช ้จ่ายต่อเดือน

บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวมค่าใชจ่้ าย

(คิ ดเฉพาะค่าใช้จ่ายจําเป็ น………………........บาท)
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กิ จกรรมที 2
บันทึกทีน่ าจด (“บัญชีครัวเรือน”)
ระยะเวลาทีใช้ 30 นาที
1.วัตถุประสงค์
 ผูเ้ รียนสามารถสร้างตารางบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายได้
 ผู้เรีย นเห็น ประโยชน์ ก ารทําบัญ ชี ซึงสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายและช่วยวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพือวางแผนทางการเงินและจัดเก็บเงินได้อย่างเป็ นระบบ
 ผูเ้ รียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดว้ ยการจดบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเอง
2.ใจความสําคัญของกิ จกรรม
 การสร้างตารางบัญชีบนั ทึกรายรับรายจ่าย (“บัญชีครัวเรือน”) ของตนเอง โดยใช้ประโยชน์
ของการจัดทําบัญชี มาวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น มีอะไรบ้าง แยกเป็ นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์การจ่าย
 การวิเคราะห์ความจําเป็ นของสินค้าและบริการทีเราต้องการบริโภค
 การตระหนักถึงการลดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ น ซึงจะก่อให้เกิดการประหยัดและการออมใน
ครัวเรือน
3.สิ งทีต้องเตรียมการล่วงหน้ า
ตารางบัญชีรายรับ รายจ่าย
4.อุปกรณ์การเรียนการสอน
 แบบฟอร์บญ
ั ชีรายรับ-รายจ่าย
 ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดํา ไวท์บอร์ด สําหรับแต่ละกลุ่มนําเสนอ
 เครืองคิดเลข
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5.การดําเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใช้ 30 นาที
1. ผูส้ อนอาจเกรินนําต่อจากกิจกรรมแรก โดยเริมต้นถามผูเ้ รียนว่า เคยบ้างมัย เมือผูเ้ รียน
อยากจะได้สงของ
ิ
และต้องการซือแต่พบว่าไม่มเี งินในกระเป๋ า ทังทีเพิงจะได้รบั รายได้มาจาก
การทํางาน หรือคนในครอบครัวให้มา แล้วเงินหายไปไหนบ้าง
2. ผูส้ อนถามต่อว่า จําได้หรือไม่ ซืออะไรบ้าง ราคาเท่าไร และถ้าย้อนกลับไป 1 อาทิตย์ 1 สัปดาห์
1 เดือน 1 ปี จะจําได้หรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนตอบว่า “จําไม่ได้” ให้ผสู้ อนถามต่อทันที ว่าจะแก้ปัญหา
ดังกล่าวนีอย่างไร
3. เมือมีผเู้ รียนกล่าวถึง การจดบันทึก ให้ผสู้ อนถามว่ามีผเู้ รียนคนใดได้ทาํ บันทึกรายรับ-รายจ่าย
บ้าง และมีขอ้ ดี ข้อเสีย อย่างไร ให้อภิปรายร่วมกันในชันเรียน
4. ผูส้ อนเข้าสู่กจิ กรรม โดยแจกเอกสารสําหรับผู้เรียนที 2.1 ใบบันทึกรายรับรายจ่าย ให้แก่
ผูเ้ รียน เพือให้นึกถึงค่าใช้จ่ายของตนเองทีผ่านมาภายใน 1 เดือน ว่ามีรายจ่ายอะไร เท่าไรบ้าง
ถ้าผูเ้ รียนจําวันทีไม่ได้ ให้บนั ทึกเพียงรายการใช้จ่ายต่อเดือนและจํานวนเงินในใบบันทึก
5. ผูส้ อนอาจจะถามผูเ้ รียนต่อว่า ถ้าตังเป้ าหมายให้วา่ จะไปเทียวต่างจังหวัด ในอีก 1 เดือน
ข้างหน้า คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,000 บาท ทําอย่างไรให้มเี งินไปเทียว ท่านสามารถตัด
ค่าใช้จ่ายอะไรออกได้บา้ ง
6. ผูส้ อนแนะนําเพิมเติมว่า ถ้าผูเ้ รียนไม่จด จะรูห้ รือไม่วา่ ควรตัดหรือลดค่าใช้จ่ายใดลงไป เพือให้
เหลือเงินเก็บออม.......และมีเงินไปเทียว แล้วคิดว่าจะตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดเห็น
6.ข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน
1. ผูส้ อนควรเน้นยําและให้ผเู้ รียนตระหนัก โดยชีให้เห็นถึงความสําคัญของข้อดีของการจดบันทึก
ทําให้เห็นการใช้จ่ายในชีวติ ประจําวันของตนเอง
และการวิเคราะห์พยายามตัดหรือลดรายจ่ายทีไม่
จําเป็ นออก (สินค้าฟุ่มเฟื อย) เพือให้มเี งินเหลือเก็บออม
2. ผูส้ อนให้คาํ แนะนําเพิมเติมจากหนังสือ / ประสบการณ์วา่ เมือไม่จน ไม่จด เพราะเมือคิดว่าจ่าย
มากไปจึงจะเริมจด คือจะจดเมือจน ถ้าไม่จนก็ยงั ไม่คดิ จด ผูส้ อนสามารถแนะนําหนังสือทีควรอ่าน
เพิมเติม และบอกแก่ผเู้ รียนว่า บันทึกทีน่าจดนี ควรใช้ชอว่
ื า สมุด “จดแล้วรวย” ก็ได้
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7. เอกสารสําหรับผู้เรียน

เอกสารสําหรับผู้เรียน 2.1

บัญชีรายรับ – รายจ่ าย ภายใน เดือน ....................
วันที

รายการ

รายรับ
บาท

รายจ่ าย
บาท

คงเหลือ
บาท
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กิ จกรรมที 3
โปรโมชันจ๋า…..ฉันรู้ทนั เธอ
ระยะเวลาทีใช้ 45 นาที
1.วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเนือหาในการโฆษณาของ
สินค้าและรูท้ นั กลยุทธ์การขายโดยหลักการโฆษณาและโปรโมชันเพือกระตุน้ การขาย
และผูเ้ รียนมีความเข้าใจถึงต้นทุนของการโฆษณาทีส่งผลต่อราคาขายได้
2. ผูเ้ รียนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสือโฆษณา กับการตลาด และวิธกี ารทําการตลาด
ทีสังเกตได้จากรอบๆ ตัวในชีวติ ประจําวัน
3. ผูเ้ รียนได้ตระหนักถึงขันตอนการคิดเพือตัดสินใจเลือกซือสินค้า เรียนรูเ้ ทคนิคการเลือก
ซือสินค้า และรูท้ นั กลยุทธ์การขายสินค้าโดยโปรโมชันต่างๆ มีส่วนช่วยให้ใช้จ่ายได้
อย่างประหยัด และได้ของทีคุม้ ค่า ไม่ถูกหลอกด้วยราคาทีถูกกว่า แต่ปริมาณน้อยกว่า
อายุการใช้งานน้อยกว่า หรือคุณภาพตํากว่า
4. ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจวิธกี ารดูฉลากของสินค้า และทราบว่าเมือถูกละเมิดสิทธ์ในฐานะ
ผูบ้ ริโภคต้องจัดการอย่างไรบ้าง
2.ใจความสําคัญของกิ จกรรม
1. การวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงของเนือหาโฆษณา
2. การมีความเข้าใจว่าราคาของสินค้าสะท้อนถึงต้นทุนของสินค้า ซึงมาจากต้นทุนหลาย
องค์ประกอบ เช่น วัตถุดบิ ของสินค้า คุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะต้นทุนด้าน
การตลาด และการโฆษณาซึงทําให้สนิ ค้ามีราคาสูงขึน
3. การวิเคราะห์สนิ ค้า และบริการทีเราต้องการบริโภค โดยพิจารณาราคาควบคู่ไปกับ
คุณค่าโดยรวมของสินค้า ได้แก่ ปริมาณ ขนาด อายุการใช้งาน คุณภาพ
4. การสํารวจราคาสินค้า การพิจารณาความจําเป็ น และความคุม้ ค่าของสินค้าและบริการ
ก่อนตัดสินใจซือโดยไม่หลงกลยุทธ์การขาย
5. การเข้าใจและรูท้ นั กลยุทธ์การขาย โดยเรียนรูว้ า่ มีโปรโมชันต่างๆทีผูข้ ายนํามาใช้
3.สิ งทีต้องเตรียมการล่วงหน้ า
1. ตัวอย่างคลิปโฆษณาสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าทีมีคาํ โฆษณา หรือ ตัวอย่างโฆษณาตาม
หน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ควรคัดเลือกสินค้าคนละประเภทกัน และโฆษณาสินค้าทีมี
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กลุ่มเป้ าหมายต่างๆกัน เช่น โฆษณาบัตรกดเงินสด โฆษณาประกันชีวติ โฆษณารถยนต์
หรูหรากับรถกระบะ หรือโฆษณาอาหารเสริมสําหรับเด็ก โฆษณาโทรศัพท์มอื ถือ โฆษณา
รังนก โฆษณาเครืองดืมชูกาํ ลัง โฆษณาเสริมความงาม เป็ นต้น
2. ตัวอย่างข่าวสารต่างๆทีเกิดเป็ นโทษแก่ผทู้ หลงเชื
ี
อโฆษณา (เช่น ยาลดความอ้วน สถาน
ลดนําหนักต่างๆ คุณคือผูโ้ ชคดี ครีมทาผิว ชวนไปทํางานต่างประเทศได้เงินดีงานดี
โรงเรียนติวกวดวิชาเข้าเรียนต่อได้แน่นอน ศัลยกรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์ เครืองใช้ไฟฟ้ า
หรือยา เป็ นต้น)
3. สินค้าอุปโภค บริโภค ตามร้านค้าประเภทต่างๆ ซือสินค้าคละกันมาเตรียมไว้ 10 ชิน เป็ น
สินค้าอุปโภค 5 ชิน สินค้าบริโภค 5 ชิน
เลขที

รายการสินค ้าอุปโภค

1

ภาพ notebook

2

ภาพ IPhone 5

3

ภาพ Furniture

4

ภาพ ทีวส
ี ี

5

ภาพ ตู ้เย็น

เลขที

รายการสินค ้าบริโภค

1

นํ าดืมขวดใส

2

ชาเขียว

3

เครืองดืมชูกําลัง

4

บะหมีกึงสํ าเร็จรูป

5

เครืองดืมนํ าอัดลม

4.อุปกรณ์การเรียนการสอน
1. คลิปโฆษณาหรือแผ่นโฆษณาสินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคตามร้านค้าประเภทต่างๆทีใช้
กันทัวไปในท้องตลาดและ ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิกซี แมคโคร เทสโกโลตัส ท็อปส์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต
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2. ฟลิบชาร์ท หรือกระดานดํา ไวท์บอร์ด สําหรับแต่ละกลุ่มนําเสนอ
3. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ เพือไว้เปิ ดดูคลิปโฆษณา
4. สินค้าอุปโภค 5 ชิน เช่น ภาพ notebook , ภาพ IPhone 5 , ภาพ Furniture ,ภาพ ทีวสี ี
ภาพ ตู ้เย็น

สินค้าบริโภค

5 ชิน เช่น

นํ าดืมขวดใส, ชาเขียว, เครืองดืมชูกําลัง, บะหมีกึงสํ าเร็จรูป,

เครืองดืมนํ าอัดลม

5.กระดาษ A4 กลุ่มละ 2 แผ่น
5. การดําเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใช้ 45 นาที
1. ผูส้ อนเริมต้นถามผูเ้ รียนว่า (สุ่มให้ผเู้ รียนตอบทีละคําถาม) เวลาทีเลือกซือของ ดูอะไรบ้าง
ในการตัด สิน ใจซือได้เ ปรีย บเทีย บสิน ค้ า ระหว่า งยีห้อ หรือ ประเภทสิน ค้า หรือ ไม่ ถ้ า
เปรียบเทียบดูอะไรบ้างในการเปรียบเทียบ ผูส้ อนเขียนรายการทีผูเ้ รียนตอบบนกระดาน
2. ผูส้ อนเริมเข้าสู่กจิ กรรมว่า คนส่วนใหญ่มกั พิจารณาเพียงราคาในการตัดสินใจซือ ไม่ได้
พิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกซือ ซึงหากพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้ได้สนิ ค้าและ
บริการทีคุม้ ค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายได้
 ราคาถูกทีสุดใช่คาํ ตอบสุดท้ายในการเลือกซือสินค้าหรือไม่ ควรพิจารณาอะไรเพิมเติม
บ้างในการเลือกซือสินค้า นอกจากราคา
 รูปแบบของหีบห่อแพ็คเกจ เช่น ถุงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ ถุงแบบรีฟิลมีการลด
ราคา หรือ มีโปรโมชันแถมของหรือไม่
 ให้ยกตัวอย่างประเภทสินค้าหรือบริการทีมักใช้ราคาถูกเป็ นเครืองล่อให้ตดั สินใจซือ
3. ผูส้ อนถามในชันเรียนว่าโฆษณาทีเราประทับใจมีโฆษณาอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงชอบ
โฆษณานัน และโฆษณาทีพูดเกินจริงเป็ นแบบใด
4. ผูส้ อนแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็ น 4 กลุ่ม หรือ 5 กลุ่ม ประมาณ กลุ่มละ 5 คน และผูส้ อนเปิ ด
คลิปโฆษณาสินค้าต่างๆทีเตรียมไว้แล้ว หรือตัวอย่างแผ่นโฆษณาสินค้าต่างๆ ถามผูเ้ รียน
ให้พจิ ารณาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ อภิปรายร่วมกันในห้อง ว่าโฆษณานีต้องการบอก
อะไรและทําได้จริงหรือไม่ตามทีโฆษณาไว้ และมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนของสินค้าหรือไม่
1) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผูข้ ายคือกลุ่มใด
2) คิดว่าอะไรทีจะทําให้ผบู้ ริโภคซือสินค้าตัวนัน
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3) เนือหาโฆษณาส่วนไหนทีเป็นข้อเท็จจริง ส่วนไหนเป็ นความเห็น
4) เนือหาโฆษณาส่วนไหนทีมีขอ้ มูลกํากวม ไม่น่าเชือถือ
ผู้สอนสามารถสรุปประเด็นทีควรพิ จารณา ดังนี

- วิเคราะห์โดยรวมว่าโฆษณาแต่ละชินมีความน่าเชือถือเพียงใด โดยอาจพิจารณาจาก
หัวข้อต่อไปนี
 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
 ให้ขอ้ มูลกํากวมไม่ชดั เจน เช่น ส่วนผสมต่างๆไม่บอกชัดเจน
 ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลเกินจริง ไม่เป็ นความจริง
5. ผูส้ อนอธิบายเพือให้ผเู้ รียนเข้าใจว่า
การโฆษณาและเครืองมือทางการตลาดเป็ นต้นทุน
อย่างหนึงทีสะท้อนราคาขาย ผูส้ อนยกตัวอย่างสินค้าอย่างเดียวกันทีต้นทุนต่างกัน เช่น
แชมพูสระผมทีเป็ นยีห้อดัง ราคาแพง และแชมพูสระผมทียีห้อไม่ดงั ราคาต่างกันมาก
ช่วยกันอภิปรายว่า ต้นทุนทีต่างกันนีมาจากไหนบ้าง ตัวอย่างเช่น
 ของมียห้ี อจะมีตน้ ทุนการโฆษณามากกว่า 50% ของสินค้าอืนๆ เพราะทําหีบห่อ
อย่างดี มีการโฆษณาผ่านทางสือต่างๆทัวโลก
 สินค้ายีห้อดังใช้นางแบบ หรือสือโฆษณาทีดีกว่าและแพงกว่า
 ต้นทุนวัตถุดบิ ทีต่างกัน และ ต้นทุนการผลิตทีต่างกัน ผลิตในประเทศราคาถูกว่า
นําเข้า เพราะไม่ตอ้ งมีภาระค่าขนส่งหรือภาษีนําเข้า เป็ นต้น
6. ผูส้ อนให้นกั เรียนร่วมแสดงตวามเห็นเพือสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาเมือเลือกซือสินค้าหรือ
บริการและทําความเข้าใจเทคนิคการตลาดและคําโฆษณา โดยวิเคราะห์ขอ้ ความชวนเชือ
และข้อเท็จจริง และข้อควรระวังต่างๆ รวมถึงการดูฉลากสินค้า และทราบหน่วยงานที
รับผิดชอบในเรืองเหล่านี (ดูในข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน)
7. ช่วยกันอภิปรายถึงผลเสียของการเชือโฆษณาชวนเชือโดยไม่พจิ ารณาให้รอบคอบเช่น
สูญเสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ หรืออาจจะเสียชีวติ
8. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนเล่นเกมส์แสดงบทบาทจําลอง โดยให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มไปหยิบสินค้ามา
กลุ่มละ 2 ชิน อุปโภค 1 ชิน บริโภค 1 ชิน แล้วให้ผเู้ รียนและมารับกระดาษ A4 กลุ่มละ 1
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ใบจากผูส้ อนจากนัน ให้แต่ละกลุม่ ระดมสมองคิดเกียวกับเครืองมือหรือวิธกี ารทางการ
ตลาดต่างๆว่ามีอะไรบ้าง การจัดโปรโมชันในประเภทของสินค้าทีในกลุม่ ตนเองมี ทีเคยพบ
เห็นทัวไป เคยได้ยนิ และเขียนลงในกระดาษ A4 ทีแจกให้ ภายในเวลา 5 นาที
9. ผูส้ อนอาจจะยกตัวอย่างเครืองมือทางการตลาดทีพบเห็น เช่น การมีของแถม การลดราคา
สินค้า การเพิมเงินเพือแลกซือของอีกชินในราคาถูกกว่าปกติ
10. จากนัน
ผูส้ อนให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอโปรโมชันและกลยุทธ์เครืองมือทาง
การตลาดทีเลือกใช้หรือทีเคยพบเห็น
ในประเภทสินค้านันๆเพือจะทําให้ได้ยอดขาย
เพิมขึน โดยใช้เวลานําเสนอกลุ่มละ 7 นาที แล้วช่วยกันอภิปรายกันและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในชันเรียนว่า รายการแต่ละอย่างนัน นอกจากราคาแล้ว ผูข้ ายมีเทคนิคหรือวิธกี าร
ขายอย่างไร และจะเป็ นกับดักหลุมพรางหรือผลเสียต่อผูบ้ ริโภคทีไม่รจู้ กั พิจารณาอย่างไร
เพือให้ผเู้ รียนช่วยกันวิเคราะห์แนวคิด วิธกี าร และผลลัพธ์ของการตลาดแต่ละอย่าง ตาม
แนวทางคําถามต่อไปนี (ผูส้ อนดูตวั อย่างการวิเคราะห์ได้จากข้อเสนอแนะสําหรับผูส้ อน)





วิธกี ารนี ทําให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ อย่างไร
ทําไมหรืออะไรทําให้ผบู้ ริโภคอยากซือ หรือมีความสนใจ
ผูผ้ ลิตมีวธิ กี ารอย่างไร ทีจะทําให้ผบู้ ริโภคซือมากทีสุดและนานทีสุด
จะมีผลเสียหรือหลุมพรางต่อผูบ้ ริโภคทีไม่รจู้ กั พิจารณาอย่างไร

11. ผูส้ อนอาจจะมีรางวัลให้กบั ผูท้ นํี าเสนอ ทีมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เป็ นรางวัลในการ
นําเสนอผลงาน
6.ข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน
1. ตัวอย่างโฆษณาสินค้าทีผูส้ อนอาจจะเตรียมมาให้แตกต่างกันตามกลุ่มเป้ าหมายและ
วิธกี าร เช่น โฆษณาสินค้าเด็กเล็ก เช่น ครีมทาหน้าขาว แป้ งเด็ก โฆษณานําอัดลม นม
ผงและอาหารเสริมทารก โฆษณาการเงินต่างๆ เช่น บัตรเครดิต หรือโฆษณารถยนต์
เป็ นต้น
2. การโฆษณาทีจริงแล้วเป็ นส่วนหนึงของเครืองมือการตลาดและเป็ นทีนิยมใช้กนั มาก
ทีสุดในปัจจุบนั เนืองจากมีประสิทธิภาพมากต่อลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของบริษทั
3. การเลือกใช้เครืองมือการตลาด บริษทั จะวิเคราะห์กลุม่ เป้ าหมายของตนเองก่อนว่าเป็ น
กลุ่มใด และสือไปทีช่องทางใดเพือให้กลุ่มเป้ าหมายของตนเองได้ยนิ ได้เห็น เช่น
สินค้ายีห้อ “แบรนด์” เป็ นอาหารเสริมบํารุงสุขภาพ ดังนันบริษทั คิดว่ากลุ่มลูกค้าทีเป็ น
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เป้ าหมายของตนคือ กลุ่มผูเ้ รียนทีอ่านหนังสือเตรียมสอบทําให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอจึง
เน้นภาพลักษณ์การโฆษณาไปทีกลุ่มเป้ าหมายนี เป็ นต้น
4. สําหรับการพิจารณาเลือกซือสินค้าหรือบริการ ผูส้ อนอาจจะสรุปหลักๆตามประเภท
สินค้าและบริการ ดังนี
ตัวอย่างที 1
ตัวอย่างที 2
ตัวอย่างที 3
การซือสิ นค้าอุปโภคทัวไป

การซือสิ นค้าบริ โภค

การซือบริ การ
โทรศัพท์มือถือ

ต้องพิจารณาราคา

ต้องพิจารณาราคา

ต้องพิจารณาราคา

ปริมาณ

ปริมาณ

คุณภาพการบริการ

ขนาด

ขนาด

คุณภาพสินค้า

คุณภาพสินค้า

การคํานวณค่าบริการโทรศัพท์
ในแต่ละโปรโมชัน

อายุการใช้งาน

วันหมดอายุ

การจํากัดเวลา

การรับประกันสินค้า

การเก็บรักษา

การจํากัดเบอร์โทรศัพท์

กรณีซอผ่
ื อน ต้องพิจารณา
เงือนไขการผ่อนชําระ
เป็ นต้น
เป็ นต้น

การจํากัดเครือข่าย
ค่าบริการขันตํา
เป็ นต้น

5. ถ้าหากพบว่าโฆษณาหลอกลวง หรือสินค้าไม่ตรงตามสรรพคุณ มีการละเมิดสิทธิของ
ผูบ้ ริโภค สามารถดําเนินการร้องเรียน “สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค”
(สคบ.) สายด่วน สคบ. 1166 ซึงมีหน้าที คือ ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมผูป้ ระกอบ
ธุรกิจว่าผลิตสินค้าทีมีคุณภาพและปลอดภัยออกมาสู่ประชาชน ตรวจสอบโฆษณาชวน
เชือต่างๆว่าไม่เกินจริง และไม่เป็ นการหลอกลวงประชาชน รับเรืองราวร้องทุกข์จาก
ผูบ้ ริโภค กรณีทไม่
ี ได้รบั ความเป็ นธรรมจากผูข้ าย
“สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” หรือ ทีเรียกสันๆว่า อย. ปกป้ องและ
คุม้ ครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหล่านันต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เช่น อาหาร ยา และเครืองสําอางค์ หรือ
สินค้าด้านสาธารณสุขต่างๆ
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6. ผลเสียของการซือสินค้าตามโฆษณาชวนเชือ อย่างไม่ระมัดระวัง ผูบ้ ริโภคอย่าหลงเชือ
คําโฆษณา อย่าตัดสินใจซือ เพราะคําโฆษณาต้องตรวจสอบเงือนไขรายละเอียดอืน ๆ
 อัตรายต่อสุภาพ หรือต่อชีวติ เช่น ยา อาหาร สถานเสริมความงาม คลินิก ฯลฯ
 เสียเงินโดยใช่เหตุ เช่น ของแถมทีไม่ตอ้ งการ หรือได้ของคุณภาพไม่ดี
 เสียเวลา
7. ตัวอย่างเทคนิ คทางการตลาดอืนๆและหลุมพรางทางการตลาดทีควรระวัง นอกจาก
การลดราคา
 ซือ 1 แถม 1 หรือ ซือ 2 แถม 1 หรือ ซือ 3 แถม 1 หรือ ซือ 2 ชินในราคาถูก
กว่า (จริ งๆ ต้องการแค่หนึ ง แต่เราเสียเงิ นมากกว่าเพือได้ของอีกชิ นที
เราไม่ได้ต้องการ) เป็ นการสร้างความต้องการแบบลวงตา ทําให้เราซือ
เกิ นความจําเป็ น เช่น โลชัน แชมพูสระผม เสือยืดโปโล ขนมขบเคียว คุกกี
พาย ฯลฯ
 ซือแชมพูขวดใหญ่แถมยาขัดรองเท้า หรือแลกซือของแถมในราคาถูก (ถ้าเป็ น
ของแถมทีได้ใช้กด็ แี ต่สนิ ค้าทีมีของแถมและตัวของแถมหลายอย่างเป็ นของ
ค้างสต็อกหรือขายไม่ค่อยดีผซู้ อควรจะต้
ื
องระวังเรืองวันหมดอายุและคุณภาพ)
 ซือหม้อหุงข้าว 2,000 บาท เพิมเงินอีก 500บาทได้ชดุ เครืองครัวมูลค่า 700
บาทฟรี (เหมือนได้ส่วนลดอีก 200 บาท แต่เครืองครัวทีบ้านมีอยูแ่ ล้ว ดังนัน
ซือมาเก็บไม่ได้ใช้ เท่ากับเสียเงินเพิมอีก 200 บาท)
 ได้ส่วนลดเมือเป็ นสมาชิกของห้าง และได้สะสมแต้มสมาชิก เมือซือครบตามที
กําหนด
 ตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์หรือถ่ายใบเสร็จมารับส่วนลดพิเศษ โดยต้องซือครบ
ยอดเงินทีกําหนด
 ซือสินค้านี แล้วรายได้ส่วนหนึงนํามาทําบุญให้เด็กกําพร้าหรือผูท้ เดื
ี อดร้อน
 อาหาร ขนม เครืองดืม แจกสินค้าตัวอย่างให้ชมิ ก่อน และของใช้แจกสินค้า
ขนาดทดลองใช้
 ระบุ “สินค้าขายดี” ทีชันวางสินค้า
 มีช่วงเวลา “นาทีทอง” ให้รบี เข้ามาซือสินค้า สินค้ามีจาํ นวนจํากัด
 ราคาสินค้าลงท้าย เลข 9
 จัดงานสินค้าเทศกาล บอกว่าราคาถูกพิเศษ
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 ซือสินค้าชินทีสอง ในราคา 1 บาท
 ขนส่งให้ฟรีถงึ บ้าน เมือซือครบ 10,000 บาท
 ซือสินค้าเป็ นโหล เหมาโหลถูกกว่า หรือมีสงจู
ิ งใจเพือให้ซอเยอะๆราคาจะถู
ื
ก
ลง สร้างความต้องการแบบปลอมๆ ทังทีตังใจจะซือเพียงไม่กชิี น (ไม่ถงึ โหล)
 ซือสินค้าอาหาร เครืองดืมชาเขียว แล้วส่งข้อความ SMS หรือส่งซอง เพือลุน้
ชิงรางวัลไปต่างประเทศ ได้ทอง หรือได้บา้ น ได้รถยนต์
 ขายของตลาดนัดแล้วมีคนมุงดูเยอะๆ สินค้ามีจาํ กัด ราคาถูกซือได้คนละ1 ชิน
เท่านัน
 ซือของในห้างฯ จํากัดจํานวนการซือต่อครอบครัว
 ซือของ 50 บาทได้แสตมป์ ใช้สแตมป์ แทนเงิน เป็ นสมากชิกรับสแตมป์ เพิม
 มีร่วมโปรโมชันกับ application บนมือถือ เพือโชว์หรือเล่นเกมส์รบั ส่วนลด
หรือตัวหนัง และบัตรโดยสารรถไฟฟ้ า Carrot card รับส่วนลดร้านค้า
 ซือสินค้าครบ 4 แพ็ค รับฟรีกระปุกใส่ขา้ ว จาน ชาม แก้ว ช้อน
 มีชอผู
ื ซ้ อติ
ื ดทีสินค้า เช่น Coke
 วางสินค้าใกล้แคชเชียร์จ่ายเงินเพือมองเห็นได้สะดวก กระตุน้ การซือ
 แลกซือของแถม เมือซือครบตามจํานวนเงินทีกําหนด
 เติมนํามันครบ 800 บาทแถมนําขวด 1.5 ลิตร
 การลงทุนซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมผ่านบัตรเครดิตการ์ด เช่น ซือกองทุน
จํานวนเงินเท่าใด ได้ของแถมหรือบัตรของขวัญ
 Upgrade AIS 3G เพือได้ของแถมและส่วนลดร้านค้ามากมายกับทีร่วมกับค่าย
AIS
 การผ่อนชําระได้ / ผ่อน 0%
 การซือสินค้าตลาดนัดมือสอง ราคาถูก, ตลาดนัด ถนนคนเดิน
 การโฆษณาหรือสังซือของทาง Home Shopping / Internet Shopping ราคา
พิเศษช่วงเวลานันเป็ นต้น
7. เอกสารสําหรับผู้เรียน
- ไม่ม ี

