
คณะทํางานรายวิชาการเงนิสวนบุคคล 

1.  นางประไพ     สุดแสง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

2.  นางวิยดา   วัฒนาเมธี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี

3.  นางสุมล ฤทธิรัตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

4.  นางสาวสมพร จิรศาสตร วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

5.  นางสาวขนิษฐา ยอดสุข  วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปตตานี 

6.  นางกาญจนา   นามวงษ  วิทยาลัยเทคนิคตราด 

7.  นางสุนันทา เลิศพงศพริุฬห วิทยาลัยสารพัดชางจันทบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นออกขอสอบ 

 

ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

 1. การวางแผนดานการเงินสวนบุคคล   

1 1.1   ความหมาย  ความสําคัญและหนาที่ของเงิน 1 จํา 

2 1.2  การดําเนินชีวิตสวนบุคคลแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง 

1 การนําไปใช 

3 1.3   ประโยชนของการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1 สังเคราะห 

4 1.4   เปาหมายทางการเงิน  จํา 

 2.  การหาเงิน   

5 2.1  ความหมายของรายได 1 จํา 

6 2.2  ปจจัยที่กําหนดรายได 1 การนําไปใช 

7 2.3  แหลงที่มาของรายได 1 การนําไปใช 

8 2.4  รายไดที่แทจริง 1 วิเคราะห 

9-11 2.5  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 3 วิเคราะห,                  

การนําไปใช 

12-13 2.6   สวัสดิการ 2 จํา 

14 2.7   คาลวงเวลา 1 จํา 

 3.  การออมเงิน   

15      3.1  ความหมายของการออมเงิน 1 จํา 

16      3.2  ความสําคัญของการออมเงิน  1 เขาใจ 

17      3.3   เปาหมายการออมเงิน 1 วิเคราะห 

18      3.4  การสรางนิสัยและวินัยในการออมเงิน 1 เขาใจ, 

การนําไปใช 

19      3.5  สูตรการออมเงิน   1 วิเคราะห 

20      3.6  อุปสรรคการออมเงิน 1 จํา 

21      3.7  การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน 1 วิเคราะห 

22-23      3.8  ตัวแปรของการออมเงิน 2 สังเคราะห 

 



 

ประเด็นออกขอสอบ 

 

ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

 4.  การใชเงิน   

24 4.1  การวางแผนการใชเงิน 1 วิเคราะห 

25 4.2  วิธีใชจายเงินใหมปีระสิทธิภาพ 1 การนําไปใช 

26 4.3  ประเภทรายจายบุคคล  1 การนําไปใช 

27 4.4   ภาษีกับการใชจาย   1 วิเคราะห 

28 4.5  หลกัในการเลือกซื้อสินคา 1 การนําไปใช 

 5. การลงทุน   

29-31 5.1  ประเภทของการลงทุน 3 จํา,การนําไปใช 

32 5.2  วัตถุประสงคของการลงทุน 1 จํา 

33-34 5.3  ผลตอบแทนจากการลงทุน   2 จํา 

35-36 5.4  ความเสี่ยงในการลงทุน   2 จํา 

37 5.5  สภาพคลอง 1 จํา 

38 5.6  ทางเลือกการลงทุน  1 การนําไปใช 

39 5.7  สิทธิประโยชนทางภาษี 1 การนําไปใช 

40 5.8  การประกันชีวิต 1 การนําไปใช 

41 5.9  ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน            

สวนบุคคล 

1 การนําไปใช 

42 5.10  เปาหมายทางการเงินกบัทางเลือกการลงทุน   1 การนําไปใช 

43-44 5.11  การบริหารทรัพยสิน และหน้ีสิน  2 การนําไปใช 

45 5.12  ขอดีและขอเสียของการใชสินเช่ือเพื่อ                  

การบริโภค 

1 การนําไปใช 

 

 

 

 

 



 

วิชา 2001-0006   การเงินสวนบุคคล     

คําอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล   การรูจกัหาเงิน   ออมเงิน                   

และใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง  ๆ  และผลประโยชน           

ทางภาษี 

มาตรฐานรายวิชา 

1.  เขาใจหลกัการการเงินสวนบุคคล 

2. จัดทํางบประมาณสวนบุคคล 

3. บรหิารและจัดการการเงินสวนบุคคล 

4. เขาใจหลักการลงทุนในทรัพย  ลงทุนทําธุรกจิ  ลงทุนในหลกัทรัพย  และกองทุน                  

ประเภทตาง  ๆ 

สมรรถนะรายวิชา 

        สามารถวางแผน  หาเงิน  ออมเงิน  ใชเงิน  และการลงทุนทางการเงินสวนบุคคล 

ประเด็นออกขอสอบ 

1)  การวางแผนดานการเงินสวนบุคคล 

     1.1   ความหมาย  ความสําคัญและหนาที่ของเงิน 

     1.2  การดําเนินชีวิตสวนบุคคลแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

     1.3   ประโยชนของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.4   เปาหมายทางการเงิน 

สาระสําคัญ 

       ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่องความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของเงิน  การดําเนินชีวิต         

สวนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง   ประโยชนของการวางแผนทางการเงิน  เปาหมายทางการเงิน  

และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

1.1 หนาที่ของเงิน 

เงินถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจบุันสําหรบัใชในการแลกเปลี่ยน 

กับสิง่ที่ตองการของทุกคน  หนาทีส่ําคัญของเงินสดสามารถสรปุไดดังน้ี 

   เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

   เปนหนวยในการวัดมลูคา 

   เปนเครื่องสะสมมูลคา 



   เปนมาตรฐานในการชําระหน้ี 

 

1.2  การดําเนินชีวิตสวนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกจิพอเพียง  เปนปรัชญาการดํารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะ 

ใหประชาชนชาวไทยใชแกปญหาของสงัคมในการดํารงชีวิต  สามารถชวยเหลือตัวเองได  ไมตอง             

พึ่งผูอื่น  ใหรูจักประมาณตน  ไมใชจายเกินฐานะของตน   รวมถึงรูจกัการแบงปนสวนทีเ่กิน                     

จากความจําเปนใหกับผูอื่น  หมั่นทําความดี  โดยมีหลักอยู  5  สวน คือ 

  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที ่

ควรจะเปน  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  โดยสามารถนํามาประยุกตใชได

ตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความมัน่คงและความย่ังยืนของการพฒันา 

 คุณลักษณะ   นํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติ          

บนทางสายกลาง  และสามารถพฒันาไดอยางเปนข้ันตอน 

 คํานิยาม   ความพอเพียงประกอบดวย  3  คุณลักษณะ  ดังน้ี 

 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป           

กับศักยภาพของตนเอง  ไมเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่น 

 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงอยางมเีหตุผล  

ไมประมาท   กระทําอยางรอบคอบ 

 การมีภูมิคุมกัน  หมายถึง  การมีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพไดดวย

ตนเอง  การมรีายได  เงินออม  การกระจายการลงทุน   มีระบบการปองกัน

การเสี่ยงภัย   สามารถเตรียมพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง  ๆ  ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไหล 

 เงื่อนไข   ในการตัดสินใจและดําเนินกจิกรรมที่จะอยูในระดับพอเพียง  จะตองอาศัย

องคประกอบ 2  สวน  ดังน้ี 

 เงื่อนไขความรู   ประกอบดวยการรูจกัตนเอง  ความรอบรูทางวิชาการ 

ตาง  ๆ อยางรอบดานเพื่อนสามารถจะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณา

เช่ือมโยงในการวางแผน  และระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม  ตองเสริมสรางความตระหนักในคุณธรรม  ความละอาย    

ตอความช่ัว  มีความซื่อสัตยสจุริต  มีความอดทน  มีความเพียร  และ                     

ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรบั  จากการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

ประยุกตใช  คือ  การพัฒนาทีส่มดุลและย่ังยืน  พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง                         



ในทุกดานทั้งดานเศรษฐกจิ  สังคม  สิ่งแวดลอม  ความรูและเทคโนโลยี 

 

1.3 ประโยชนของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคล   โดยแนวทางดังกลาว

นอกจากจะมผีลตอความมั่นคงของบุคคลและครอบครัวแลว  ยังสงผลตอสวนรวม  ในดานเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ  ดังน้ี 

 ชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ชวยใหบุคคลมีการจัดการรายรับ  รายจายของตนเอง 

 ชวยใหบุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนอยางสม่ําเสมอ 

 สงเสริมใหบุคคลไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชจายเงนิอยางถูกตอง 

 ชวยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล 

 กอใหเกิดบุคลากรที่มีความรูดานการวางแผนการเงินสวนบคุคล 

 ชวยใหเศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคงและเสมอภาคกัน 

      1.4   เปาหมายทางการเงิน 

              คํานึงถึงเปาหมายในการดําเนินชีวิตทีเ่กี่ยวของกบัเปาหมายทางการเงินของแตละบุคคล  

ควรมีความชัดเจนและมีกรอบระยะเวลาในสวนของการวางแผน  การหาเงิน  การออมเงิน  การใช

จายเงิน  และการลงทุน  

 

2)  การหาเงิน 

     2.1  ความหมายของรายได 

     2.2  ปจจัยที่กําหนดรายได 

     2.3  แหลงที่มาของรายได 

     2.4  รายไดที่แทจริง 

     2.5  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

     2.6   สวัสดิการ 

     2.7   คาลวงเวลา 

สาระสําคัญ 

      2.1   รายได  

              รายได  (Earnings)  หมายถึง  ผลประโยชนที่เราพึงไดรับจากการประกอบอาชีพ  อาจจะ

ไดรับในรปูตัวเงินหรือสิทธิประโยชนตาง  ๆ  [ความหมายโดย :  ธนัยวงศ  กีรติวาณิชย (2549 : 26)] 

 



 

 

      2.2   ปจจัยท่ีกําหนดรายได 

                บุคคลจะมีรายไดมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัปจจัยตอไปน้ี 

1)  อายุ  อายุของบุคคลจะมีความสัมพันธกบัรายได 

2) การศึกษา   ผูสําเร็จการศึกษาสงูยอมมีรายไดสงูกวาผูมีการศึกษาตํ่ากวาหรือไมได               

รับการศึกษา 

3) อาชีพ   การเลือกอาชีพมสีวนสมัพันธกับการศึกษาของบุคคล  บางอาชีพตองศึกษา

เฉพาะทางโดยเฉพาะ 

4) คุณสมบัติเฉพาะตัว  บุคคลมีคุณสมบัติเฉพาะตัวไมเหมือนกนัในเรื่องความสามารถ  

ความขยัน  ความอดทน  เปนตน 

      2.3   แหลงท่ีมาของรายได 

              แหลงทีม่าของรายไดของผูมรีายได  อาจจะมาจากแหลงตาง ๆ  ดังน้ี 

1)   รายไดเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก   หรืองานประจํา 

2) รายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพเสรมิ  นอกเหนือจากงานประจํา 

3) รายไดที่เกิดจากการมีอาชีพเปนผูประกอบการ 

4) รายไดที่เกิดจากลงทุนในสินทรัพยหรือหลกัทรพัยใด   ๆ  เชน  เงินปนผล  ดอกเบี้ยรับ  

เปนตน 

5) รายไดจากการมลีาภลอย  หรือการเสี่ยงโชคใด ๆ  เชน  การถูกรางวัลสลากกินแบง

รัฐบาล  การถูกสลากออมสิน  เปนตน 

      2.4  รายไดท่ีแทจริง 

             รายไดที่แทจริง  (Real  Earnings)  หมายถึง  รายไดที่ไดรับจากการประกอบอาชีพหลัก 

เพื่อเปรียบเทียบกบั  1  หนวยเวลา 

             ตัวอยาง   นายอดออมและนายออมทรัพย  ตางก็ไดรับเงินเดือน  ๆ ละ  30,000  บาท   

เทากัน  ๆ  กัน  อยางไรก็ตาม   หากระยะเวลาการทํางานของนายอดออมเทากบัเดือนละ  200  

ช่ัวโมง  และนายออมทรัพยใชเวลาทํางานเดือนละ  250  ช่ัวโมง  รายไดที่แทจริงของทั้งสองจะเปน

ดังน้ี 

              นายอดออม       จะมีรายไดที่แทจรงิเทากับ  30,000/200  =  150  บาทตอช่ัวโมง 

              นายออมทรัพย   จะมรีายไดที่แทจริงเทากบั  30,000/250  =  120  บาทตอช่ัวโมง 

      2.5  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

             ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  (Income  Taxes)    

             เมื่อบุคคลผูประกอบอาชีพมีรายไดแลว  หนาทีส่าํคัญซึ่งบุคคลผูที่มีรายไดทกุคนตองปฏิบัติ   



ก็คือ  การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เพื่อเปนรายไดของรัฐทีจ่ะนําไปใชในการพฒันาประเทศตอไป 

 

             หลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

 

             เมื่อคํานวณเงินไดสุทธิไดแลวใหนํารายไดสทุธิที่ไดไมคํานวณภาษีตามอัตรากาวหนา                      

ดังแสดงในบัญชีอัตราภาษีเงินไดตอไปน้ี 

 

เงินไดสุทธิตอป อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ไมเกิน  150,000  บาท 0% 

เกิน    150,000   บาท   แตไมเกิน       500,000  บาท 10% 

เกิน    500,000   บาท   แตไมเกิน    1,000,000  บาท 20% 

เกิน  1,000,000  บาท    แตไมเกิน    4,000,000  บาท 30% 

เกิน  4,000,000  บาท   37% 

 

      2.6  สวัสดิการ 

            สวัสดิการทีเ่ราไดรบัจากบริษัทหรือนายจางก็ถือเปนสวนสําคัญของรายได  นายจางจะมี

คาใชจายที่เกี่ยวของกบัสวัสดิการของพนักงานอยูประมาณ  15-50%  ของคาจางที่จายใหพนักงาน  

สวัสดิการสวนใหญที่นายจางเสนอใหมีดังน้ี 

             1)   สิทธิการลา  ไดแก  การลาพักรอน   ลาปวย  ลากิจ  ลาคลอดบุตร  ลาบวช 

             2)   สิทธิเรือ่งคารกัษาพยาบาล  ประกันสุขภาพ 

             3)   สิทธิในการซือ้หุนบริษัท 

             4)   เงินโบนัส  (Bonus) 

             5)   ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ  เชน  กองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง             

เลี้ยงชีพ 

             6)   สวัสดิการอื่น ๆ 

      2.7   คาลวงเวลา 

              คาลวงเวลา  (Overtime)   เปนคาตอบแทนการทํางานเพิ่มเติม  นอกเหนือจากเวลา

ทํางานปกติ  ใหแกนายจาง 

 

 

เงินไดสุทธิ  =   เงินไดพึงประเมิน –  คาใชจาย –  คาลดหยอน 



 

 

             วิธีการคํานวณคาลวงเวลา  สามารถคํานวณไดดังน้ี 

1)  การน้ีพนักงานไดรบัคาจางรายวัน   เน่ืองจากไดรบัคาจางเฉพาะวันที่ทํางาน 

คาลวงเวลาจึงคํานวณตามคาจางรายวันน้ัน 

 

ตัวอยาง    นายอดออมไดคาจางวันละ  200  บาท  ทํางานวันละ  8  ช่ัวโมง 

                 คิดเปนคาจางช่ัวโมงละ   200/8  =   25  บาท/ช่ัวโมง 

 ทํางานลวงเวลาหลงัเลิกงานในวันทํางานปกติจะไดรับเพิม่  1.5   เทา   

                  25 x 1.5   =  37.50  บาท/ช่ัวโมง 

 ทํางานในวันหยุด  (ช่ัวโมงเหมือนวันทํางานปกติ)  จะไดรับเพิ่ม  2  เทา 

                  200 x 2   =  400  บาท/วันหยุด 

 ทํางานในวันหยุดช่ัวโมงทํางานปกติจะไดรบัเพิม่  3  เทา 

                   25 x 3   =  75  บาท/ช่ัวโมง 

2) กรณีที่พนักงานไดรับคาจางรายเดือน 

การจายคาจางใหแกพนักงานเปนรายเดือนเปรียบเสมือนกบัการทีบ่ริษัทเหมาจายคาจาง 

ใหเต็มเดือน  โดยรอบการจายคาจางในวันหยุดสุดสปัดาหเอาไวดวยแลวน้ันเอง 

ตัวอยาง    นายเก็บออมไดคาจางวันละ  9,000  บาท/เดือน  ทํางานวันละ  6  ช่ัวโมง 

                 คิดเปนคาจางรายวัน       =      9,000/30  วัน      =   300  บาท/วัน 

                 คิดเปนคาจางรายช่ัวโมง   =        300/6  ช่ัวโมง    =    50  บาท/ช่ัวโมง 

 ทํางานลวงเวลาหลงัเลิกงานในวันทํางานปกติจะไดรับเพิม่  1.5   เทา   

                   50 x 1.5   =  75  บาท/ช่ัวโมง 

 ทํางานในวันหยุด  (ช่ัวโมงเหมือนวันทํางานปกติ)  จะไดรับเพิ่ม  2  เทา 

                   300 x 2   =  600  บาท/วันหยุด 

 ทํางานในวันหยุดช่ัวโมงทํางานปกติจะไดรบัเพิม่  3  เทา 

                     50 x 3   =  150  บาท/ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 



 

 

3)  การออมเงิน 

     3.1  ความหมายของการออมเงิน 

     3.2  ความสําคัญของการออมเงิน 

     3.3   เปาหมายการออมเงิน 

     3.4  การสรางนิสัยและวินัยในการออมเงิน 

     3.5  สูตรการออมเงิน   

     3.6  อุปสรรคการออมเงิน 

     3.7  การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน 

     3.8  ตัวแปรของการออมเงิน 

 

สาระสําคัญ 

      เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการออมเงิน  เขาใจเปาหมายการออมเงิน  การสรางนิสัยและ

วินัยการออมเงิน  สูตรการออมเงินอยางงาย  อุปสรรคการออมเงิน  การตรวจสุขภาพการเงิน  ตัวแปร

ของการออมเงิน 

การออมเงิน  (Saving) 

       การออมเงินเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของรากฐานการเงินที่ดีของชีวิต  เพื่อใหมีเงินมากพอทีจ่ะซื้อ

หาสิ่งของที่ตองการตาง ๆ  ไดในอนาคต 

       3.1  ความหมายของการออมเงิน คือ  การแบงเงินบางสวนจากรายไดที่ไดรบัในปจจุบันไวใชใน

อนาคตแทน 

       3.2  ความสําคัญของการออมเงิน  

              การสรางเกราะปองกันปญหาทางการเงินทีอ่าจเกิดข้ึนเพื่อใหมีเงินพอเพียงสําหรับตนเอง

และครอบครัว  ชวยใหเห็นความสําคัญของการออมเงิน  ไดดังน้ี 

1. ทําใหมีเงินออมไวใชจายยามฉุกเฉิน  เชน  เจ็บปวย  อุบัติเหตุ 

2. สรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิใหแกครอบครัว  เชน  ซื้อบานที่อยูอาศัย  ซื้อรถยนต 

3. ทําใหบรรลุเปาหมายของชีวิตที่ตองการ  เชน  ศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน  มีทุนทําธุรกจิ 

4. มีรายไดและผลตอบแทนเพิ่มข้ึนจากการออมเพื่อชดเชยภาวะเงินเฟอทีเ่พิ่มข้ึน  เชน         

ไดรับเงินปนผลจากการลงทุนไดกําไรสวนตางจากการซื้อขายทรัพยสิน  ไดดอกเบี้ยจากบญัชีเงินฝาก 

5. มีเงินออมไวเปนมรดกใหลกูหลาน หรอืชวยเหลือสงัคม  เชน  บริจาคเงินทุนการศึกษา 

 

 



 

 

       3.3  เปาหมายการออมเงิน 

              เปาหมายการออมเงินแบงเปน  3  ประเภท  ดังน้ี 

1. เงินออมเพือ่ความมั่นคง   ชวยใหบุคคลดํารงชีวิตไดอยางปกติ   ไมเดือดรอน 

เมื่อมเีหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดข้ึน 

1.1 การออมเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เชน  อุบัติเหตุ  เจบ็ปวย  ตกงาน 

1.2 การออมเงินเพื่อรายจายพเิศษ  เชน  ซื้อบานที่อยูอาศัย  ซื้อรถยนต 

1.3 การออมเพื่อศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  เชน  ไปศึกษาตอตางประเทศ 

2. การออมเพื่อการลงทุน   เปนการออมที่มเีปาหมายใหไดผลประโยชนเพิ่มข้ึนดวย 

การทําเงินออมไปลงทุนประกอบธุรกิจหรอืนําไปซื้ออสงัหารมิทรัพยไวขายตอ  เพื่อใหเกิดกําไร             

หรือลงทุนในตราสารทุน  ตราสารหน้ี 

3. เงินออมเพือ่เกษียณอายุ  ผูเกษียณอายุรายไดหลักจะลดลง  หากมีเงินออมสะสมไว 

จะชวยใหการดํารงชีวิตประจําวันไมลําบากมีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเองไมเปนภาระ               

แกลูกหลาน 

          การกําหนดเปาหมายการออม  ควรระบุใหชัดเจน  คือ 

1.  เก็บออมเงินเพื่ออะไร 

2. จํานวนเงินออมที่ตองการมีจํานวนเทาไร 

3. ระยะเวลาสะสมเงินออม   ใชเวลา  กี่เดือน  กี่ป 

4. จํานวนเงินที่ตองเก็บออมตอวัน  ตอเดือน  ตอปเทาไร 

        3.4  การสรางวินัยและวินัยในการออมเงิน 

               การสรางวินัยในการออมเงิน  คือ  การฝกทําสิง่ใดสิ่งหน่ึง  ณ  เวลาใด  เวลาหน่ึงที่ควรทํา

ถึงแมไมอยากทําก็ตาม  เพื่อใหมีเงินออมไวใชจายอยางอสิระ 

               แนวทางการสรางนิสัยและวินัยการออมเงิน คือ 

1.  กําหนดเปาหมายการออมใหชัดเจน 

2. ใชแนวคิดการออมแบบงาย คือ  หักเงินออมออกจากรายไดเหลือเทาไรนําไปใชจาย 

3. ไตรตรองใหรอบคอบทุกครัง้กอนตัดสินใจซื้อ 

4. บันทึกรายรบั-รายจายใหละเอียด 

5. ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

6. ชําระหน้ีเกาใหหมดและยุติการกอหน้ีใหม 

 

 



 

 

          3.5  สูตรการออมเงิน 

                 สูตรการออมเงินแบบเกา 

                                 เงินออม =  รายได-รายจาย 

                 สูตรการออมเงินแบบใหม 

                                 รายจาย =  รายได-เงินออม 

            3.6  อุปสรรคการออม 

                   การออมเงินจะไมไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย  เน่ืองจากอปุสรรค  ดังน้ี 

1. การวินัยในการออม 

2. ภาวะเงินเฟอ  (Inflation) 

3. ความโลภ  (Greedy) 

4. เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  (Unexpected  Event) 

           3.7   การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของบุคคล/ การตรวจสุขภาพทางการเงิน 

1. ตรวจสอบรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

      มูลคาทรัพยสินสุทธิ ( Net  worth)  = ทรัพยสินรวม –   หน้ีสินรวม 

2. ตรวจจํานวนเงินออมกับคาใชจายรายเดือน จํานวนเงินออมเพื่อฉุกเฉินทีเ่หมาะสมควร

มีประมาณ 3 – 6 เทาของคาใชจายรายเดือน 

3. ตรวจสอบจํานวนเงินออมทีเ่หมาะสมกับอายุ    เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได 

อยางสบาย 

เงินออมที่ควรมี  1/10  x  รายไดตอป  x  อายุขณะน้ัน 

เชน ประไพ อายุ 20 ป ไดรับเงินเดือน ๆ ละ  8,000 บาท ควรมีเงินออมเทาไร 

เงินออมที่ควรมี     =     1/10  x  (8,000 x 12) x 20 

                                           =     192,000  บาท 

           3.8   ตัวแปรของการออม 

                  การออมเงินจะมจีํานวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับตัวแปรสําคัญ  3  ประการคือ 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินออม 

สูตรคํานวณดอกเบี้ย 

                   ดอกเบี้ย  =  เงินตน  x  อัตราดอกเบี้ย  x ระยะเวลา 

                                                       100 

 

 



 

 

2. ระยะเวลาในการออม   ถาออมแตเน่ิน  ๆ  มีเวลาการออมนาน  จํานวนเงินออม 

ก็จะมากข้ึน  เชน 

ถาเก็บเงินออมวันละ  100  บาท  จนเปนนิสัยโดยเริม่เมือ่อายุ  20  ป 

1  เดือน                   จะออมได                   3,000   บาท 

1    ป                       จะออมได                 36,000  บาท 

5    ป                       จะออมได               180,000  บาท 

10  ป                       จะออมได               360,000  บาท 

20  ป                       จะออมได               720,000  บาท 

30  ป                       จะออมได             1,080,000  บาท 

3. จํานวนเงินตนที่ใชออม  หากใชระยะเวลาการเกบ็ออมและอัตราดอกเบี้ยเงินออม 

เทากัน  ผูเก็บออมเงินตนไดมากกวาในแตละงวด  ยอมไดรับจํานวนเงนิออมในปสิ้นสุดการออม          

ไดมากกวา 

 

4)  การใชเงิน 

     4.1  การวางแผนการใชเงิน 

     4.2  วิธีใชจายเงินใหมปีระสิทธิภาพ 

     4.3  ประเภทรายจายบุคคล  

     4.4   ภาษีกับการใชจาย   

     4.5  หลกัในการเลือกซื้อสินคาอยางฉลาด 

สาระสําคัญ 

      เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการวางแผนการใชเงนิ  วิธีใชจายเงินใหมปีระสิทธิภาพ  

ประเภทรายจายบุคคล   ภาษีกับการใชจาย  และหลักในการเลือกซือ้สินคาอยางฉลาด 

       4.1   การวางแผนการใชเงิน 

               การรูจักคาของเงิน  “เงิน”  คือ  สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  ซึ่งเงินเปนสินทรัพยที่มีมลูคา

ในตนเอง  นําไปใชวัดมูลคาสินคาหรือบริการตาง ๆ  ในทางเศรษฐศาสตร  “เงิน”  มีมลูคาเพิม่ข้ึนหรอื

ลดลงไดเรียกเงินฝด  (Deflation)   หรือเงินเฟอ  (Inflation)  โดยมูลคาของเงินตราสกลุหน่ึง              

เรียกวา  “แข็งคา”   (Appreciation)   และ  “ออนคา”  (Defreciation) 

 

 

 



 

 

        4.2  การใชเงินใหมีประสิทธิภาพ 

               การใชเงินใหมีประสิทธิภาพ   ทําใหเรารูหลักของความจําเปนกอนหลงัในการใชเงิน               

เพื่อสินคาหรอืบริการวาสิง่ใดสําคัญ  จําเปน  โดยดูจากจํานวนเงินสดแทจรงิ  หรือรายไดสุทธิ  

วามีสัดสวนอยางไรกับรายจาย  และจะมสีวนเหลือเพื่อการออมไหม  เชน  มีเงินอยู  1,000  บาท 

ตอเดือน  ตองการพัดลม 1  เครื่อง  เราควรจะตองสบืราคาของพัดลมวาเหมาะสมกับรายรบัที่มี           

และมีเหลือเพื่อใชจายสิง่อื่นดวย  โดยการสบืหรือสํารวจราคากอนน้ัน  ถือเปนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพประการหน่ึง 

         4.3  รายจายบุคคล 

               เมื่อมีรายรบัแลวกม็ีรายจาย  ซึ่งโดยปกติบุคคลจะมรีายจายประจําอยูดวยหลายอยาง  

เชน  รายจายสวนตัว  รายจายเพื่อการศึกษา  รายจายเพื่ออุปโภค  บริโภค  รายจายเพื่อสุขภาพ   

รายจายเพื่อความบันเทิง  รายจายสวนบุคคล  เมือ่มีหลายประเภทตองเลือกใหเหมาะสมกบัรายรับ            

ที่มีไมใหเกิดการใชจายอยางสุรุยสุราย   รายจายสวนบุคคลที่สําคัญในการดํารงชีวิตควรเปนรายจาย                       

ดานการบริโภคเปนหลกัสําคัญ 

          4.4  หลักในการเลือกซื้อสินคาอยางฉลาด 

               ในชีวิตประจําวันบุคคลตองมีความตองการในการอุปโภค บรโิภค  ซึ่งถือเปนรายจาย

เรียกวา  “การซื้อ”   การซื้อสินคาในฉลาดน้ัน  บุคคลตองเปนผูมีความละเอียด  ตองรูความตองการ

ของตน  ตองมีรายไดที่เพียงพอ  ซึ่งในการเลือกซื้อตองมีการเปรียบเทียบราคา  คุณภาพในหลาย ๆ  

ผลิตภัณฑใหไดดีทีสุ่ด  จายนอยทีสุ่ด  คุณภาพสูงที่สุด  โดยไมคํานึงถึงโปรโมช่ัน  ของแจก   

ของแถมเพียงอยางเดียว  และสินคาที่เหมาะสมควรมกีารรบัประกัน  หรือดูแหลงผลิต  จัดจําหนาย           

ไดอยางชัดเจน  เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

          4.5  คาใชจายกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

               เมื่อมีรายรบัก็มรีายจายควบคูกันไป  ซึ่งตามหลกัของสงัคมไทย  รายจายทกุประเภท                          

จะมีภาษีของรฐัเขามาเกี่ยวของ  เชน  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

แตในทางการเงินสวนบุคคลน้ัน   ภาษีที่เขามาเกี่ยวของดวยโดยตรงไดแก  ภาษีมูลคาเพิ่มและ                      

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เพราะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีที่คิดจากรายรับหรือรายได                    

จากการทํางานของบุคคลน้ัน 

 

 

 

 



 

 

5)   การลงทุน 

     5.1  ความหมายของการลงทุน 

     5.2  วัตถุประสงคของการลงทุน 

     5.3  ผลตอบแทนจากการลงทุน   

     5.4  ความเสี่ยงในการลงทุน   

     5.5  สภาพคลอง 

     5.6  ทางเลือกการลงทุน  

     5.7  สิทธิประโยชนทางภาษี 

     5.8  การประกันชีวิต 

     5.9  การลงทุนทางตรง 

     5.10  ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสวนบุคคล 

     5.11  เปาหมายทางการเงินกบัทางเลือกการลงทุน   

     5.12  การบริหารทรัพยสิน และหน้ีสิน  

     5.13  ขอดีและขอเสียของการใชสินเช่ือเพื่อการบริโภค 

สาระสําคัญ 

     ใหผูเรียนมีความเขาใจ ในเรื่องการลงทุน  ไดแก 

5.1 ประเภทการลงทุน  แบงได  2 ประเภท  คือ การลงทุนทางตรง และการลงทุนทางออม 

          5.2  วัตถุประสงค ของการลงทุน ไดแก 

1. เพื่อรกัษาความปลอดภัยของเงินลงทุน 

2. เพื่อใหมีรายไดประจํา 

3. เพื่อใหเงินมีมูลคาเพิ่มข้ึน 

4. เพื่อสทิธิประโยชนทางภาษี 

5. เพื่อใหมีสภาพคลองในการลงทุน 

          5.3  ผลตอบแทนจากการลงทุน  คือ ผลประโยชนที่ผูลงทุนจะไดรบัจากการลงทุนหลายชนิด 

เชน เงินปนผล  ดอกเบี้ย  กําไรสวนเกิน  สิทธิประโยชนตาง ๆ 

          5.4  ความเสี่ยงในการลงทุน  คือ โอกาสที่จะสญูเสยีของบางอยาง ไดแก 

      1.  ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ  

     2.  ความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุน  

     3.  ความเสี่ยงอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ย 

      4.  ความเสี่ยงอันเกิดจากอํานาจการซื้อ 



      5.  ความเสี่ยงเกิดจากการที่กจิการกอหน้ีมากเกินไป 

      6.  ความเสี่ยงเกิดจากการลงทุนไมมีความคลองตัว 

       7.  ความเสี่ยงเกิดจากเหตุการณที่คาดไมถึง 

         5.5  สภาพคลอง เปนความสามารถในการเปลี่ยนหลักทรัพยใหเปนเงินสดไดยากหรืองาย  

ของหลักทรัพยแตละชนิด และคํานึงถึงความปลอดภัย 

         5.6  สิทธิประโยชนทางภาษี  เปนสิทธิทีจ่ะไดรบัจากการลงทุนประเภทใดประเภทหน่ึง เชน

สิทธิการหักคาลดหยอนตาง ๆ 

         5.7  ทางเลอืกการลงทุน  การทีผู่ลงทุนนําเงินออมไปลงทุนผานสถาบันการเงินตาง ๆ เพือ่จะ

ไดรับผลตอบแทนตามประเภททีล่งทุน 

          5.8  การประกันชีวิต เปนทั้งการออมและการลงทนุที่ชวยประกันความมั่นคงทางการเงินใน

อนาคต 

          5.9  ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสวนบุคคล เปนการตัดสินใจเลือกลงทุนประเภทใด

ประเภทหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

       1.  การยอมรับความเสี่ยงของผูลงทุน 

       2.  ขนาดของจํานวนเงินทีจ่ะลงทุน 

       3.  อายุและสุขภาพของผูลงทุน 

       4.  ภาระความรับผิดชอบของนักลงทุน 

       5.  ความรูเกี่ยวกับการลงทุน 

       6.  เวลาสําหรบัการลงทุน 

           5.10  เปาหมายทางการเงินกับทางเลือกการลงทุน คือ ความตองการใหไดรับตอบแทน             

โดยเช่ือมโยงการลงทุน กับเปาหมายทางการเงิน เพื่อจะไดบรรลุเปาหมายทางการเงินได 

           5.11  การบรหิารทรพัยสินและหน้ีสิน 

         ทรัพยสินเปนเครื่องแสดงฐานะของบุคคล  สวนหน้ีสนิเปนภาระที่ตองจายคืนเจาหน้ี 

ตองนํามาวางแผนและจัดการใหเหมาะสมกบัสถานการณทางการเงินของบุคคล 

       5.12  ขอดีและขอเสียของการใชสินเช่ือเพื่อการบริโภค 

  

ขอดี ขอเสีย 

1. ชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. มีความสะดวกในการใชจาย 

3. เปนแหลงเงินทุนในยามฉุกเฉิน 

4. ปองกันความเสี่ยงภัยจากภาวะเงินเฟอ 

1. เกิดการใชจายเกินตัว 

2. กอใหเกิดหน้ีสินลนพนตัว 

3. ทําใหจํานวนเงินที่ตองใชในอนาคต

ลดลง 



5. การกระตุนเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะ         

เงินเฟอ 

4. ตนทุนการใชสินเช่ือสงู 

5. กอใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
 

 

ขอสอบ 

 

1.  การกําหนดใหเงินมมีูลคาเทากบัมูลคาของสิง่ของทีจ่ะทําการแลกเปลี่ยน  เพื่อใหสะดวก                          

ในการชําระหน้ี   และแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ  จัดเปนหนาที่ใดของเงินสด 

 1.   สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

 2.   หนวยในการวัดมูลคา 

 3.   เครื่องสะสมมลูคา  

 4.   มาตรฐานในการชําระหน้ี 

 5.   เปรียบเทียบมลูคา 

2.  วิธีการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลทีเ่นนการปฏิบัติตนอยางสมถะ  ไมยึดลัทธิบรโิภคนิยม               

ถือเปนการปฏิบัติตนตามแบบใด 

 1.   ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 2.   ปฏิบัติตนอยางมเีหตุผล 

 3.   ปฏิบัติตนอยางพอประมาณ 

 4.   ปฏิบัติตนอยูในหลักความรู    คุณธรรม 

 5.   ปฏิบัติตนอยางมีภูมิคุมกัน 

3.  การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลกอใหเกิดประโยชนในการลดปญหารายไดไมเพียงพอ                       

ตอรายจาย  หากตองการใหการวางแผนทางการเงินที่จัดทําเปนไปตามแผนการใชเงินตองปฏิบัติตน

อยางไร 

 1.   รูจักใชจายเงิน 

 2.   มีหลกัเกณฑในการใชจายเงิน 

 3.   มีความรอบคอบในการใชเงิน 

 4.   ลดคาใชจายที่ไมจําเปนหรือรายจายฟุมเฟอย 

 5.   บริหารการใชจายเงินใหมปีระสิทธิภาพ 

4.  ขอใด  ไมใช  สิ่งที่ตองพิจารณาในการกําหนดเปาหมายทางการเงิน 

 1.   การหารายได 

 2.   การใชจายหรือรายจาย 

 3.   การออม 

 4.   การลงทุน 



 5.   การควบคุมคาใชจายฟุมเฟอย 

 

 

5.  ผลประโยชนที่เราพึงไดรับจากการประกอบอาชีพ อาจเปนรูปของตัวเงินหรอืสทิธิประโยชน             

ตาง ๆ คือความหมายของขอใด 

 1.   การประกอบอาชีพ 

 2.   รายได 

 3.   รายไดที่แทจริง 

 4.   สวัสดิการ 

 5.   รายไดจากอาชีพหลัก 

6.  ปจจัยทีม่ีผลตอรายไดทีส่ําคัญทีสุ่ดคือขอใด 

 1.   อายุ,  เพศ 

 2.   เพศ,  อาชีพ 

 3.   อาชีพ,  การศึกษา 

 4.   อายุ,  การศึกษา 

 5.   เพศ,  คุณสมบัติเฉพาะตัว 

7.  นายธงชาติมีอาชีพรับราชการครูและเปดรานซอมรถ แสดงวาบุคคลดังกลาวมีรายไดจากแหลงใด 

 1.   รายไดจากอาชีพหลัก 

 2.   รายไดจากอาชีพเสรมิ 

 3.   รายไดจากเปนผูประกอบการ 

 4.   รายไดจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

 5.   รายไดจากอาชีพหลักและการลงทุนในหลักทรัพย 

8.  กรณีทีลู่กจางทํางานเพิม่เติมในวันหยุด  (ช่ัวโมงเหมือนทาํงานปกติ)  จะไดรบัคาแรงเพิ่มข้ึนกี่เทา 

 1.   1.5  เทา 

 2.      2  เทา 

 3.   2.5  เทา 

 4.      3  เทา 

 5.   3.5  เทา 

 

 

 

 



 

 

9.  เมื่อบุคคลประกอบอาชีพและมรีายได  หนาที่สําคัญสําหรับผูมีรายไดทกุคนตองปฏิบัติ                       

คือขอใด 

 1.   เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 2.   เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 3.   เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

 4.   เสียภาษีศุลกากร 

 5.   เสียภาษีโรงเรือน 

10. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีวิธีการคํานวณตามขอใด 

 1.   เงินไดพึงประเมินบวกคาใชจายหักคาลดหยอน 

 2.   เงินไดพึงประเมินบวกเงินไดอื่น  ๆ  หักคาลดหยอน 

 3.   เงินไดพึงประเมินหักคาใชจาย 

 4.   เงินไดพึงประเมินหักคาลดหยอน 

 5.   เงินไดพึงประเมินหักคาใชจาย  และคาลดหยอน 

11. จํานวนเงินไดสุทธิที่ไดรบัการ  ยกเวน  ไมตองชําระภาษี  คือขอใด 

 1.  ไมเกิน 100,000  บาท 

 2. ไมเกิน 120,000  บาท 

 3.  ไมเกิน 140,000 บาท 

 4.  ไมเกิน 150,000  บาท 

 5.  ไมเกิน 180,000  บาท 

12. นายอดออมทํางานวันละ  8  ชม.  และมีรายได  400  บาท  นายออมสินทํางานวันละ  6 ชม.                      

และมรีายได  600  บาท  ขอใดกลาวถูกตอง 

 1.   นายอดออมมรีายไดที่แทจริงมากกวานายออมสิน 

 2.   นายออมสินมีรายไดที่แทจรงิมากกวานายอดออม 

 3.   นายอดออมและนายออมสินมรีายไดที่แทจริงเทากัน 

 4.   นายออมสินทํางานเสี่ยงกวานายอดออม 

 5.   สรุปแนนอนไมได 

13.  ลูกจางของบริษัทมีสทิธ์ิลาคลอดบุตรไดตามขอใด  จึงมสีิทธ์ิไดรับคาจาง 

 1.   30  วัน 

 2.   60  วัน 

 3.   90  วัน 



 4.   120  วัน 

 5.   150  วัน 

14.  วันแรงงานแหงชาติตรงตามขอใด 

 1.   1  เมษายนของทกุป 

 2.   1  พฤษภาคมของทุกป 

 3.   1  มิถุนายนของทุกป 

 4.   1  กรกฎาคมของทุกป 

 5.   1  สิงหาคมของทกุป 

15.  จุดเริ่มตนทีส่ําคัญของรากฐานการเงินที่ดีของบริษัทโดยการสะสมเงินสวนหน่ึงของรายไดปจจุบันไว

ใชในอนาคต  โดยอาจตองลดรายจายบางรายการเพื่อใหเหลือเงินเกบ็มากข้ึน  หมายถึง 

 1.   ธรรมชาติของเงิน 

 2.   ความพอประมาณ 

 3.   การออมเงิน 

 4.   การหารายได 

 5.   การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

16.  ขอใด  ไมใช  ความสําคัญของการออมเงินที่เปนเกราะปองกันปญหาทางการเงินทีอ่าจเกิดข้ึนได 

 1.   ทําใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 2.   ทําใหเปนที่ยอมรับของเพือ่นในกลุมวาเปนคนมเีงิน 

 3.   ทําใหมีรายไดและผลตอบแทนเพิม่ข้ึน 

 4.   ทําใหมีเงินออมไวเปนมรดกแกลูกหลาน 

 5.   ทําใหมีเงินเก็บไวใชจายซื้อสิ่งของที่ตองการ 

17.  ขอใดคือเปาหมายการออมเงินเพื่อการลงทุนใหไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 

 1.   แดงซื้อรถยนตเพื่ออํานวยความสะดวกใหตนเอง 

 2.   เรยาซื้อเครื่องประดับตกแตงรางกายเพื่อใหดูดี 

 3.   พอซื้อรถจักรยานยนตเพื่อใหลกูต้ังใจเรียนมากข้ึน 

 4.   สมชายเกบ็เงินไวซื้อโทรศัพทมอืถือรุนใหม 

 5.   สมพรเกบ็เงินซื้อสลากออมสินเพื่อออมเงินไวเปดรานทาํผม 

18.  การฝกทําสิ่งใดสิง่หน่ึง  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึงที่ควรทําถึงแมไมอยากทําก็ตาม   เพื่อใหมเีงินออม ไว

ใชจายอยางอิสระเรียกวาการสรางวินัยการออม  ตอไปน้ีขอใด  ไมใช  การสรางวินัยการออม 

 1.   เริ่มตนจากการออมทีละนอยกอนแลวทยอยเพิ่มข้ึน 

 2.   ประกาศตัวเปนศัตรูกบักิเลสหรือสิ่งย่ัวเยาโดยทบทวนไตรตรองใหดีกอนจายเงินซื้อ 

 3.   บันทึกรายรับ-รายจาย  ไวเปนหลักฐานเพื่อตัดทอนสิ่งไมจําเปนออกไป 



 4.   ทําบัตรเครดิตไวหลายใบเพือ่กระจายการจายเงิน 

 5.   หักเงินออมจากรายไดกอนทีเ่หลือจงึนําไปใชจาย 

19.  วิธีออมเงินทีส่ามารถนํามาปฏิบัติไดงายควรเริม่จาก 

 1.   ตัดรายจายอาหารออกครึ่งหน่ึงของที่เคยจายในครอบครัว 

 2.   ลดการบริโภคทุกชนิดเพื่อใหเหลือเงินออมมาก ๆ 

 3.   หักรายจายออกจากรายไดกอนทีเ่หลือจงึเปนเงินออม 

 4.   หักเงินออมออกจากรายไดกอนที่เหลอืจึงนําไปใชจาย 

 5.   ใชบัตรเครดิตหลายใบเพื่อทยอยการใชจาย 

20.  ภาวะเงินเฟอ  ความโลภ  เหตุการณที่ไมคาดคิด  เกี่ยวของอยางไรกับการออมเงิน 

 1.   ปจจัยพื้นฐานของการออม 

 2.   อุปสรรคของการออมเงิน 

 3.   ตัวแปรที่ใชคํานวณเงินออม 

 4.   การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน 

 5.   การมีอิสรภาพทางการเงิน 

21.  นาเดียตองการตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อความมั่นคงและทราบสถานะทางการเงิน                              

วามีทรัพยสินสทุธิเหลืออยูเทาไรจะทําไดโดย 

 1.   นํารายไดทั้งหมด - รายจายประจําเดือน 

 2.   นํารายไดทั้งหมด - หน้ีสินรวมทีม่ีทั้งหมด 

 3.   นําสินทรพัยรวม - เงินสด 

 4.   นําสินทรพัยรวม - หน้ีสินรวม 

 5.   นํารายไดรวม – คาใชจาย - หน้ีสิน 

22.  ถานายแบงคฝากเงิน  จํานวนเงิน  1,000  บาทกับธนาคารออมสิน  ระยะเวลา  2  ป                  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ  10  ตอป  จะไดเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินเทาใด 

 1.   1,100  บาท 

 2.   1,200  บาท 

 3.   1,210  บาท 

 4.   1,280  บาท 

 5.   1,300  บาท 

 

 

 

 



23.  น.ส.นํ้าฝน  ตองการซื้อรถยนต  1 คัน  ราคา  600,000  บาท  ชําระเงินสด  300,000  บาท   

และผอนกับบริษัทไฟแนนซแหงหน่ึง  โดยบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4  ตอป  ระยะเวลา  60 งวด                

(5  ป)  น.ส.นํ้าฝนตองผอนงวดละเทาใด 

 1.   5,000  บาท 

 2.   5,500  บาท 

 3.   6,000  บาท 

 4.   6,500  บาท 

 5.   7,000  บาท 

24.  การวางแผนการใชเงินควรปฏิบัติอยางไร 

 1.   รูจักประมาณตนในการใชเงนิ 

 2.   วางแผนการใชเงินตามกําลังทรัพยและกําลังเงินทีม่ีอยูจริง 

 3.   เลือกซื้อแตของที่มีคุณภาพผานการรบัรองมาตรฐาน 

 4.   วางแผนการใชเงินลวงหนา 

 5.   ไมหลงกลในกลยุทธการตลาดของผูขาย 

25.  ขอใดตอไปน้ีเปนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.   ตาล  นักเรียน  ม.6 ตองสอบเขามหาวิทยาลัย  จงึซื้อหนังสือติวเพื่อเตรียมเขา

มหาวิทยาลัยหลายเลม 

 2.   ตอม  มีอาชีพเปนนางแบบ  ซื้อเสื้อผาเครือ่งประดับสม่าํเสมอ 

 3.   ตุก  ชอบทองเที่ยวโบราณคดีเพิม่ความรู  เพื่อใชสอนนักศึกษา 

 4.   ต่ี  พนักงานบริษัทตองการตูเย็นจงึหาขอมลูราคา  ประสิทธิภาพตูเย็นกอนการตัดสินใจ 

 5.   ตน  ซื้อนาฬิกาจากพนักงานทีเ่สนอโปรโมช่ันพเิศษ 

26.  รายจายประเภทบุคคลใดที่มีความสําคัญที่สุด 

 1.   รายจายประกันชีวิตเพื่ออนาคต 

 2.   รายจายดานสาธารณูปโภค 

 3.   รายจายดานการบรโิภค 

 4.   รายจายดานสุขภาพ 

 5.   รายจายดานการเดินทาง 

 

 

 

 

 



27.  คาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหมายถึงขอใด 

 1.   เงินทีผู่มเีงินไดจายไปเพื่อการดํารงชีพ 

 2.   คาใชจายสวนตัวของผูมีเงินไดที่ไมเกี่ยวกับการมเีงินได 

 3.   เปนรายการจายเพื่อกอใหเกิดรายได 

 4.   เปนสทิธิที่กฎหมายใหแกผูมเีงินไดนํามาหกัออกจากเงินไดพึงประเมิน 

 5.   เมื่อมีรายไดทุกคนตองจายภาษีเงินได 

28.  วิธีการเลอืกซื้อสินคาวิธีใดตอไปน้ีที่จะทําใหเราเปนผูบริโภคที่ฉลาดซือ้ ฉลาดใช 

 1.   ประเมินทางเลือกซื้อสินคาหลาย ๆ  ทาง 

 2.   ควรเลือกซื้อสินคาจากผูขาย 

 3.   เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการขายจากผายหลาย  ๆ ราย 

 4.   ซื้อสินคาในราคาตํ่ากวาปกติ 

 5.   ซื้อสินคาตามความตองการของครอบครัว 

29.  การลงทุนที่ผานสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินจะทาํหนาที่และตัดสินใจแทนผูลงทุน 

 1.   Material  Investment 

 2.   Company  Investment 

 3.   Direct  Investment 

 4.   Indirect  Investment 

 5.   Intangible  Investment 

30.  ขอใดเปนการลงทุนทางตรง 

 1.   ฝากเงินกับธนาคาร 

 2.   ทําประกันชีวิต 

 3.   รวมทุนกบัเพื่อนเปดรานอาหาร 

 4.   ซื้อกองทุน  RMF 

 5.   ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

31.  นางสาวเรยา   มีคุณสมบัติเดน  เชน  มีเงิน  ชอบเปนนายของตนเอง  และยอมรบัผลที่ตามมาได 

ถาหากจะลงทุนทางดานธุรกิจตามขอใดจึงจะเหมาะสมกับนางสาวเรยามากทีสุ่ด 

 1.   เปนนายทุนใหนักการเมอืง 

 2.   เปดรานขายสินคานําเขาจากตางประเทศ 

 3.   ฝากเงินกับธนาคาร 

4.   ซื้อสลากออมสิน 

 5.   ปลอยเงินกู 

 



32.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการลงทุน 

 1.   เพื่อสทิธิประโยชนทางภาษี 

 2.   เพื่อสทิธิในการจองหุนสามัญออกใหม 

 3.   เพื่อใหมีรายไดประจํา 

 4.   เพื่อใหมีสภาพคลอง 

 5.   เพื่อใหเงินมมีูลคาเพิ่มข้ึน 

33.  ผลตอบแทนที่ผูถือหุนไดรับจากการลงทุนเรียกวา 

 1.   สิทธิประโยชน 

 2.   ดอกเบี้ย 

 3.   กําไรสะสม 

 4.   รายได 

 5.   เงินปนผล 

34.  เงินปนผลเปนผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยใด 

 1.   หุนกู   หุนสามัญ 

 2.   หุนสามญั   หนวยลงทุน 

 3.   พันธบัตรรัฐบาล  ต๋ัวเงินคลงั 

 4.   ต๋ัวเงินคลัง  หนวยลงทุน 

 5.   หนวยลงทุน  พันธบัตรรัฐบาล 

35.  Financial  Risk   หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากอะไร 

 1.   เกิดจากเหตุการณที่คาดไมถึง 

 2.   เกิดจากการบรหิารงานผิดพลาด 

 3.   เกิดจากกิจการกอหน้ีมากเกินไป 

 4.   เกิดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยน 

 5.   เกิดจากการลงทุนไมมีความคลองตัว 

36.  ความเสี่ยงประเภทใดทีส่ามารถควบคุมได 

 1.   ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ 

 2.   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 3.   ความเสี่ยงจากการตลาด 

4.   ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง 

 5.   ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน 

 

 



37.  การลงทุนประเภทใดตอไปน้ีทีม่ีความปลอดภัยและสภาพคลองดีกวา 

 1.   การประกอบธุรกจิ 

 2.   ลงทุนในหุนสามัญ 

 3.   ลงทุนในพันธบัตรรฐับาล 

4.   ลงทุนในหุนกู 

 5.   การทําประกันชีวิต 

38.  การฝากเงินประเภทใดตอไปน้ี  ทีผู่ฝากมีสทิธิไดถูกรางวัลจากการฝากเงินและไดดอกเบี้ยเงินฝาก

เมื่อครบอายุของการฝากเงิน 

 1.   เงินฝากออมทรัพย 

 2.   เงินฝากประจํา 

 3.   เงินฝากไมประจํา 

4.   เงินฝากกระแสรายวัน 

 5.   เงินฝากสลากออกสินพเิศษ 

39.  ถาผูมีเงินไดทําประกันชีวิตใหแกตนเอง  ซึ่งกรมธรรมประกันชีวิตมีอายุต้ังแต  10  ปข้ึนไป                   

ผูมีเงินไดจะไดรบัประโยชนดานภาษีจากการทําประกันหรือไมอยางไร 

 1.   มีสิทธิหกัคาใชจายไดเปนอัตราเหมารอยละ 40  ของเงนิเบี้ยประกันจายในปภาษีน้ัน 

 2.   มีสิทธิหกัคาลดหยอนไดเทาทีจ่ายเบี้ยประกันจรงิในปภาษีน้ันแตไมเกิน 100,000  บาท 

 3.   มีสิทธิหกัคาลดหยอนไดเทาทีจ่ายเบี้ยประกันจรงิในปภาษีน้ันแตไมเกินรอยละ 40 

4.   ไมมีสิทธิในการหักคาลดหยอนเพราะการประกันชีวิตตองมีอายุ 20  ปข้ึนไป 

 5.   ไมมีสิทธิในการหักคาใชจายแตหกัคาลดหยอนไดไมเกิน  100,000  บาท 

40.  การลงทุนตามขอใดที่ไดรับสิทธ์ิประโยชนอื่น  ๆ นอกเหนือจากภาษีและผลตอบแทนดอกเบี้ย   

เงินปนผล  หรือกําไร 

 1.   ซื้อหุนในตลาดหลกัทรัพย 

 2.   ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

 3.   ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

4.   ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

 5.   ขายสลากกินแบงรัฐบาล 

 

 

 

 



41.  นายโตโน  อายุ  26  ป  มีสุขภาพแข็งแรง  ไมมีภาระสงเสียเลี้ยงดูใครแตชอบผลตอบแทนแนนอน

จากการลงทุน  ดังน้ันการลงทุนในขอใดจึงเหมาะสมกับนายโตโน 

 1.   ซื้อขายทองคําแทง 

 2.   เปดโรงเรียนสอนรองเพลง 

 3.   ซื้อที่ดินเพือ่ไวขายในอนาคต 

4.   ฝากเงินกับธนาคาร 

 5.   เลนแชร 

42.  นายเลง็การณไกล  เปนผูที่รอบรูสถานการณการเมือง  ยอมรับความเสี่ยงเพื่อใหไดรับ               

ผลตอบแทนสูง  ควรจะลงทุนธุรกิจประเภทใด 

 1.   เปนนายทุนใหนักการเมอืง 

 2.   ฝากเงินกับบริษัทเงินทุน 

 3.   ซื้อหุนในสหกรณออมทรัพย 

4.   ซื้อขายที่ดิน 

 5.   ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรพัย 

43.  หากจําเปนที่จะตองใชเงินสดยามฉุกเฉินไดทันที  ควรลงทุนประเภทใดที่ไมขาดทุน 

 1.   ฝากเงินกับธนาคาร 

 2.   ซื้อขายทองคํา 

 3.   ซื้อขายรถยนต 

4.   คาขายสวนตัว 

 5.   เลนแชร 

44.  การใชสินเช่ือสวนบุคคลขอใดจัดเปนการลงทุนดวย 

 1.   การกูยืมเพื่อซื้ออุปกรณเครื่องใชภายในบาน 

 2.   การกูยืมเพื่อการทองเที่ยว 

 3.   การกูยืมเพื่อซื้อบานเงินผอน 

4.   การกูยืมเพื่อเปนคารกัษาพยาบาล 

 5.   การกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

 

 

 

 



45.  นายฟุงเฟอ  อาชีพรับราชการ  อุปนิสัยฟุมเฟอยชอบใชเงินเกินตัว  หากมบีัตรชนิดใดอาจสงผลให

เกิดปญหาทางการเงินในอนาคต 

 1.   บัตรเครดิต 

 2.   บัตร ATM 

 3.   บัตรสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

4.   บัตรสมาชิกหางสรรพสินคา 

 5.   บัตรสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

 

เฉลย 

1.  ขอ 4  11.  ขอ  4 21.  ขอ 4 31.  ขอ 2 41.  ขอ 4 

2.  ขอ 1  12.  ขอ  2 22.  ขอ 3 32.  ขอ 2 42.  ขอ 5 

3.  ขอ 4  13.  ขอ  3 23.  ขอ 3 33.  ขอ 5 43.  ขอ 1 

4.  ขอ 5  14.  ขอ 2 24.  ขอ 2 34.  ขอ 2 44.  ขอ 3 

5.  ขอ 2  15.  ขอ 3 25.  ขอ 4 35.  ขอ 3 45.  ขอ 1 

6.  ขอ 3  16.  ขอ 2 26.  ขอ 3 36.  ขอ 5 

7.  ขอ 4  17.  ขอ 5 27.  ขอ 1 37.  ขอ 3 

8.  ขอ 2  18.  ขอ 4 28.  ขอ 3 38.  ขอ 5 

9.  ขอ 1  19.  ขอ 4 29.  ขอ 4 39.  ขอ 2 

10. ขอ 5  20.  ขอ 2 30.  ขอ 3 40.  ขอ 2 

 

 


