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1.ความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจของ

ผูบริโภค 

  1.1 ความหมายของความตองการ 

  1.2 ประเภทของความตองการ 

  1.3 ความหมายของความจําเปน 

  1.4 ประเภทของความจําเปน 

  1.5 ปจจัยที่มผีลตอความตองการทางเศรษฐกจิ 

2. สิทธิและหนาที่ของผูบริโภค 

   2.1 สิทธิของผูบริโภค 

   2.2 หนาที่ของผูบริโภค 

3. บริการที่ธุรกจิและรัฐใหแกผูบรโิภค 

   3.1 ความหมายธุรกจิและรัฐบาล 

   3.2 ความจําเปนของการบริการที่ธุรกจิและรัฐใหแก

ผูบริโภค 

   3.3  ประเภทของการบริการที่ธุรกจิและรัฐใหแก

ผูบริโภค 

   3.4  ความแตกตางของการบรกิารที่ธุรกิจและรัฐใหแก

ผูบริโภค 

  3.5  ประโยชนที่ผูบรโิภคไดรับจากการบรกิาร 

  3.6  ปญหาทีเ่กิดจากการใชบริการของธุรกจิและรัฐ 

4. การคุมครองผูบริโภค 

  4.1 ความหมายของการคุมครองผูบริโภค 

  4.2 ความจําเปนในการคุมครองผูบริโภค 

  4.3 หนวยงานที่มหีนาที่คุมครองผูบริโภค 

  4.4 ประโยชนทีผู่บริโภคไดรับจาการคุมครองผูบริโภค 

5. การเลอืกซือ้สินคา 

  5.1 ความจําเปนของการเลือกซื้อ 

  5.2  ประเภทของสิ่งของที่ตองซื้อ 

  5.3  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชในธุรกจิ 

  5.4  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชบริโภคสวนตัว 

  5.5  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชในหนวยราชการ 
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6. การวางแผนการใชจายเงิน 

   6.1  ความหมายและความสําคัญของการวางแผนการใช

จายเงิน 

   6.2  ขอคิดเกี่ยวกับการวางแผนการใชจายเงิน 

   6.3  ภาวะเงินเฟอกบัการวางแผนการใชจายเงิน 

   6.4  บทบาทของงบประมาณในการวางแผนการใช

จายเงิน 

   6.5  การจัดงบประมาณเงินสด 

   6.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวางแผนการใชจายเงิน 

7. การออมและลงทุน 

   7.1  ความหมายและความสําคัญของการออม 

   7.2  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการออมที่ดี 

   7.3  ปจจัยที่มผีลตอการออม 

   7.4  ความหมายและความสําคัญของการลงทุน 

   7.5  ประเภทและแหลงที่มาของเงินลงทุน 

   7.6  ปจจัยที่มผีลตอการลงทุนและความเสี่ยงจากการ

ลงทุน   

8. ปญหาทางเศรษฐกิจของผูบรโิภคและแนวทางแกไข 

    8.1  ความสําคัญของปญหาเศรษฐกิจ 

    8.2  ปญหาในการซื้อสินคาจากตัวผูบรโิภค 

    8.3  ปญหาของผูบริโภคจากโครงสรางเศรษฐกิจ 

    8.4  ปญหาเงินเฟอ 

    8.5  แนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจของผูบรโิภค 
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คูมือติวเตอรวิชาเศรษฐศาสตรครอบครัว รหัส 2400-0104 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจของผูบริโภค หนาที่ของผูบรโิภค

สินคาและบริการทางธุรกิจและความคุมครองทีร่ัฐใหแกผูบรโิภค หลักการเลือกซือ้สินคา การใช

บริการ การวางแผนการจายเงิน การออม การลงทุน ปญหาของผูบริโภค และแนวทางแกไข 

 

มาตรฐานรายวิชา(ตามหลกัสูตรและบูรณาการผูสอน) 

1. เขาใจความตองการและความจําเปนในการซื้อสินคาและบรกิาร หนาที่ของผูบริโภค

สินคาและบริการทางธุรกิจและความคุมครองทีร่ัฐใหแกผูบรโิภค หลักการเลือกซือ้สินคา 

การใชสินคา การวางแผนการจายเงิน การออม การลงทุน ปญหาของผูบริโภคและแนว

ทางแกไข 

2. วางแผนและแกปญหาเกี่ยวกบัการบริโภคสินคาและบรกิารทางธุรกจิ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจของผูบริโภค 

2. สิทธิและหนาที่ของผูบริโภค 

3. มีความรูเกี่ยวบริการที่ธุรกิจและรฐัใหแกผูบริโภค 

4. มีความรูเกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภค 

5. สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามหลักการ 

6. รูจักวางแผนการใชจายเงิน 

7. เห็นความสําคัญของการออมและลงทุน 

8. สามารถแกปญหาทางเศรษฐกจิของผูบริโภค 

ประเด็นออกขอสอบ 



1. ความตองการ 

2. ความจําเปน 

3. ปจจัยที่มผีลตอความตองการทางเศรษฐกจิของผูบริโภค 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องความตองการในทางเศรษฐกิจของผูบริโภคหมายถึงความ

อยากไดสินคาและบริการทัง้ที่เปนสิ่งของและที่ไมใชสิ่งของ ทั้งทีจ่ับตองไดและจับตองไมได เชน 

ความตองการร่ํารวย ความตองการอาหารที่รสเลิศ ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน ซึ่ง

ความตองการของผูบริโภคมีทัง้ทีเ่ปนของรายบุคคลและที่เปนของสวนรวม สวนความตองการ

สวนรวม เชน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการปองกนัประเทศ การสาธารณสุข เปนตน 

 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจความจําเปนของผูบริโภคซึง่มอียู 2 ลักษณะ คือความจําเปนข้ัน

พื้นฐานและความจําเปนตามสภาพแวดลอม 

ประเภทของความตองการมทีั้ง 5 ประเภทดังน้ี 

1. ความตองการที่ไมมีทีส่ิ้นสุด 

2. ความตองการในสิ่งของเฉพาะสิ่ง 

3. ความตองการในสิ่งทีเ่กี่ยวของกัน 

4. ความตองการในสิ่งที่ใชทดแทนกันได 

5. ความตองการทีเ่ปนนิสัยหรือความเคยชิน 

ประเภทของความจําเปน มี 2 ประเภทดังน้ี 

1. ความจําเปนข้ันพื้นฐาน ซึง่ประกอบดวยปจจัยสี ่

2. ความจําเปนตามสภาพแวดลอมซึ่งนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐาน 

ปจจัยที่มผีลตอความตองการทางเศรษฐกจิของผูบริโภค คือตัวแปรที่สงผลตอความตองการของ

ผูบริโภคประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

  1. ราคาสินคา 

2. รายไดของผูบริโภค 

3. อาชีพ 

4. ความกดดันทางสงัคม 

5. รสนิยม 

6. ระดับการศึกษา 

7. การโฆษณา 

8. ความเจรญิทางดานเทคโนโลย่ี 

9. ความแตกตางทางดานสงัคมและวัฒนธรรม 

10. ความแตกตางทางดานสภาพภูมิศาสตร 

 



ขอสอบ 

1. ขอใดคือความหมายของความตองการ 

ก.  การใชสินคาและบริการของผูบริโภค 

ข.  ความอยากไดสินคาและบริการ 

ค.  การแลกเปลี่ยนสินคา 

ง.   การจําหนายสินคา 

จ.   การผลิตสินคา 

     2.  นายตูมตาม ใชโทรศัพทมือถือรุนเกา ตอมาเขามีรายไดเพิ่มข้ึนจึงตัดสินใจซื้อเครื่องใหม หรือ

เขาอาจมีความตองการซื้อรถยนตราคาแพงๆ ก็ได จากขอความดังกลาวเปนความตองการประเภทใด 

 ก.  ความตองการที่ไมสิ้นสุด 

 ข.  ความตองการมีทีส่ิ้นสุด 

 ค.  ความตองการในสิ่งทีเ่กี่ยวของกัน 

 ง.  ความตองการในสิง่ของเฉพาะสิง่ 

 จ.  ความตองการทีเ่ปนนิสัย 

3.  รถยนตกับนํ้ามันถือเปนความตองการประเภทใด 

 ก.  ความตองการที่ใชทดแทนกัน 

 ข.  ความตองการที่ใชประกอบกัน 

 ค.  ความตองการที่ไมสิ้นสุด 

 ง.  ความตองการทีเ่ปนนิสัย 

          จ.  ความตองการมทีี่สิ้นสุด 

4.  คนไทยสวนใหญบริโภคขาวจาวเปนอาหารหลัก เพราะไดรับการเลี้ยงดูมา ชาวตางชาติบริโภค

ขนมปงเปนอาหารหลกั เปนความตองการประเภทใด 

 ก.  ความตองการที่ใชทดแทนกัน 

 ข.  ความตองการที่ใชประกอบกัน 

 ค.  ความตองการที่ไมสิ้นสุด 

 ง.  ความตองการทีเ่ปนนิสัย 

 จ.  ความตองการมทีี่สิ้นสุด 

5.ขอใดเปนความจําเปนของผูบริโภค 

ก.สินคาใชเปนประจํา 

ข.ปจจัยพื้นฐานของมนุษย 

ค.สินคาที่ใชประกอบกัน 

ง.สินคาที่ใชทดแทนกันได 

จ.สินคาอุปโภคบรโิภค 



6. ขอใดไมใชความจําเปนตามสภาพแวดลอมของผูบริโภค 

ก. รถยนต 

ข. บานราคาแพง 

ค. เครื่องประดับราคาแพง 

ง. เครื่องนุงหม 

จ. อาหารฟาสฟูด 

7. ขอใดมีอิทธิพลตอการบริโภคของมนุษยมากที่สุด 

 ก. รายได 

 ข.  การศึกษา 

 ค.  การยอมรบัในสังคม 

 ง.  ราคาสินคาชนิดอื่น 

 จ.  รสนิยม 

8.  ขอใดคือปจจัยที่มผีลตอการแตงกายของคนตะวันออกกลาง 

 ก.  คานิยมของสังคม 

 ข.  การยอมรบัในสังคม 

 ค.  ความกดดันทางสงัคม 

 ง.  ความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

 จ.  ความนิยม 

9.  คนไทยไดบริโภคผลไมสดๆ ตามฤดูกาลในขณะตางชาติบริโภคผลไมแชแข็งเปนผลมาจากปจจัยที่

มีผลตอความตองการดานใด 

 ก.  เทคโนโลย่ี 

 ข.  สังคมและวัฒนธรรม 

 ค.  สภาพภูมิศาสตร 

 ง.  รสนิยม 

 จ.  รายได 

10.  การทีร่ัฐบาลมีนโยบายใหประชาชน “งดเหลาเขาพรรษา” เปนผลมาจากปจจัยที่มผีลตอความ

ตองการดานใด 

 ก.  ระดับการศึกษา 

 ข.  สังคมและวัฒนธรรม 

 ค.  ความกดดันทางสงัคม 

 ง.  รสนิยม 

 จ.  รายได 



เฉลย 

1. ข 

2. ก 

3. ข 

4. ง 

5. ข 

6. ง 

7. ก 

8. ง 

9. ค 

10. ข 

ประเด็นออกขอสอบ 

สาระสําคัญ 

1. สิทธิของผูบรโิภค 

   1.1  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพทีถู่กตองและเพียงพอเกี่ยวกับการ

บริการ 

    1.2  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบรกิาร 

    1.3  สิทธิที่จะไดรบัความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

    1.4  สิทธิที่จะไดรบัความเปนธรรมในการทําสญัญา 

    1.5  สิทธิที่จะไดรบัการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

2. หนาที่ของผูบริโภค  ผูบริโภคที่ถูกลิดรอนสิทธิอันพงึจะไดรับจะตองแจงตอหนาของ

รัฐบาลใหความรวมมือเปนพยาน หรือชวยหาพยานหลักฐานใหเพียงพอ และผูบริโภคจะตอง

หาความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายตางๆ ทีม่ีอยูทีจ่ะรูจักฟองรอง 

 11.  เพื่อปองกันการละเมิดสทิธิของผูบรโิภคขอใดควรจะไดรับความคุมครองเปนอันดับแรก 

 ก.  ไดรับความรู 

 ข.  ไดรับความปลอดภัย 

 ค.  ไดรับความเปนธรรม 

 ง.   ไดรับความยุติธรรม 

 จ.  ไดรับการชดเชยความเสียหาย 

12. นํ้าตาลทรายทีบ่รรจุถุงพลาสติกทีม่ีนํ้าหนักไมถึง 1 กิโลกรัม สอใหเห็นวาขาดการขาด

การคุมครองตามกฎหมายขอใด 

ก.  เปนธรรม 

ข.  ปลอดภัย 



ค.  ประหยัด 

ง.  ยุติธรรม 

จ.  คุมคา 

   13. การที่ นางสาวก. ไดซื้อครีมชนิดหน่ึงมาใชแลวทําใหเกิดอาการแพเขาจะไดรบัความ

คุมครองตามกฎหมายขอใด 

 ก.  การโฆษณา 

 ข.  การเลือกหาสินคา 

 ค.  ความปลอดภัย 

 ง.  ความเปนธรรม 

          จ.  ชดเชยความเสียหาย 

14.  ขอใดคือหนาที่ของผูบริโภค 

 ก.  ผูที่ดําเนินการใหไดมาซึง่สินคาและบริการเพือ่ตอบสนองความตองการของตนเอง 

 ข.  ผูที่ถูกลิดรอนสิทธิอันพึงจะไดรับตอเจาหนาที่ของรัฐบาล 

 ค.  ผูที่มหีนาที่ในการบริโภคสินคาและบริการ 

 ง.  ผูที่มหีนาที่ในการผลิตสินคาและบริการ 

 จ.  ผูที่มหีนาที่ในการจําแนกแจกจายสินคาและบรกิาร 

เฉลย 

11.  ก 

12.  ง 

13.  จ 

14.  ข  

ประเด็นออกขอสอบ 

บริการที่ธุรกิจและรัฐใหแกผูบริโภค 

   3.1 ความหมายขององคการธุรกจิและรัฐบาล 

   3.2 ความจําเปนของการบริการที่ธุรกจิและรัฐใหแกผูบรโิภค 

   3.3  ประเภทของการบริการที่ธุรกจิและรัฐใหแกผูบรโิภค 

   3.4  ความแตกตางของการบรกิารที่ธุรกิจและรัฐใหแกผูบริโภค 

   3.5  ประโยชนทีผู่บริโภคไดรับจากการบริการ 

   3.6  ปญหาที่เกิดจากการใชบรกิารของธุรกจิและรัฐ 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่ององคการธุรกจิและรัฐบาล 

องคการธุรกิจหมายถึงหนวยเศรษฐกจิหนวยหน่ึงทีท่ําหนาทีจ่ัดหา หรือรวบรวมปจจัยมาทําการผลิต

สินคาหรอืบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค 



รัฐบาล เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยมและ

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐจะทําหนาที่แทรกแซงหรอืควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกจิบางอยางรวมทัง้

ดําเนินการเองในทกุประเภท เพื่อใหบรรลเุปาหมายหลกัของระบบเศรษฐกจิ 

ความจําเปนของการบรกิารที่ธุรกิจและรัฐใหแกผูบริโภค 

 ใหนักศึกษาวิเคราะหความจําเปน,ประเภทความแตกตาง,ประโยชนและปญหาของบริการที่

องคการธุรกิจและรฐัใหแกผูบริโภค 

 

15. ขอใดไมใชเปาหมายทั่วไปของการดําเนินธุรกิจ 

ก. หากําไรเพื่อนําไปชวยสังคม 

ข. พัฒนาการผลิตใหดีทีสุ่ด 

ค. ทํายอดขายใหสงูสุด 

ง. แสวงหากําไรสงูสุด 

จ. หาลูกคาใหไดมากทีสุ่ด 

16. เหตุใดรัฐเขามาทําธุรกิจในรูปรัฐวิสาหกิจ 

ก  ตองการกําไรเพื่อมาพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 

                ข. เพื่อใหบริการใหประชาชนไดอยางรวดเร็วทนัใจ 

ค. ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ 

ง. ปองกันการผูกขาดทีจ่ะทําใหประชาชนเดือดรอน 

จ. เพื่อสนับสนุนในการกระจายรายได 

17. ธุรกิจในขอใดทีร่ัฐไมใหสิทธิแกเอกชนดําเนินการโดยลําพัง 

ก. ผลิตเครื่องด่ืม 

ข. นํ้าประปา 

ค. ภัตตาคาร 

ง. โรงแรม 

จ. โฆษณา 

18. ขอใดคือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

ก. สํานักงานจัดสรรบานและที่ดิน 

ข. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

ค. ธนาคารแหงประเทศไทย 

ง. การเคหะแหงชาติ 

จ. ธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร 

19. กระทรวงใดที่มหีนาที่ควบคุมเรือ่งราคาสินคาทั่วไป 



ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ข. กระทรวงมหาดไทย 

ค. กระทรวงการคลงั 

ง. กระทรวงพาณิชย 

จ. กระทรวงการตางประเทศ 

20. ขอใดคือประโยชนทีผู่บริโภคไดรับจากการบริการโดยรัฐ 

ก. ไดรับสินคาทีม่ีคุณภาพมากข้ึน 

ข. ไดรับสินคาทีม่ีปริมาณมากข้ึน 

ค. ไดรับการบรกิารที่รวดเร็วทันใจ 

ง. ไดรับการบรกิารหลงัการขายไดอยางตอเน่ือง 

จ. ไดรับการบรกิารที่มีลกัษณะเฉพาะตัว 

21. กิจการในขอใดที่เอกชนและรฐัสามารถดําเนินการได 

ก. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ค. องคการเภสัชกรรม 

ง. โรงเรียน 

จ. การประปา 

22. ขอใดที่ธุรกิจไมเขาไปลงทุน 

ก. หางสรรพสินคา 

ข. เข่ือน 

ค. ธุรกิจประกอบรถยนต 

ง. การโฆษณา 

จ. ภัตตาคาร 

23. บุคคลใดเปนผูที่ไดรับการบริการในดานตางๆ ที่เหลื่อมล้ํากนัมากที่สุด 

ก. ประชาชนในเมือง-ชนบท 

ข. คนในประเทศ-ตางประเทศ 

ค. ประชาชนที่เปนชาย-หญิง 

ง. ผูใหญ-เด็ก 

จ. พระภิกษุ-ฆราวาส 

24. การบริการจากธุรกิจไดเปรียบรฐัในเรือ่งใด 

ก. ความสะดวกสบาย 



ข. คุณภาพ 

ค. ปริมาณ 

ง. ราคา 

จ. บริการฟร ี

เฉลย 

15. ข 

16. ง 
17. ข 

18. ง 
19. ง 
20. ค 

21. ง 
22. ข 

23. ก 

24. ข 

ประเด็นออกขอสอบ 

การคุมครองผูบรโิภค 

  1 ความหมายของการคุมครองผูบริโภค 

  2 ความจําเปนในการคุมครองผูบริโภค 

  3 หนวยงานที่มีหนาที่คุมครองผูบรโิภค 

  4 ประโยชนทีผู่บริโภคไดรับจาการคุมครองผูบริโภค 

สาระสําคัญ 

การคุมครองผูบรโิภค นอกจากจะเปนหนาที่ของรฐับาลแลว ผูบริโภคก็ควรจะใหความรวมมือในการ

แจงกรณีที่พบสินคาไมถูกตองตามกฎหมาย หนวยงานที่มหีนาที่คุมครองผูบริโภคในปจจบุัน ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) กรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกจิการคา การ

คุมครองผูบริโภคจะชวยใหผูผลิตผลิตสินคาทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 

25. ขอใดคือหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ก. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัอันตรายจากสินคา 

ข. จับกมุผูผลิตที่ทําผิดขอกําหนดของกฎหมาย 

ค. ลงโทษผูละเมิดกฎหมายตามขอกําหนด 

ง. สอดสองดูแลการกระทําที่ผิดกฎหมายคุมครองผูบริโภค 



จ. ติดตามผูทีล่ะเมิดกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

26. ในกรณีที่ผูผลิตผลิตสินคาไมไดมาตรฐานจะมีความผิดในลักษณะใด 

ก. ทางแพง 

ข. ทางอาญา 

ค. ทั้งทางแพงและอาญา 

ง. ไมมีความผิดรายแรงเพียงแตเสียคาปรับ 

จ. ทําทัณบนไวกอน 

27. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยูในความดูแลของหนวยงานใด 

ก. สํานักนายกรัฐมนตร ี

ข. กระทรวงมหาดไทย 

ค. กระทรวงสาธารณสุข 

ง. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย่ี 

จ. กระทรวงศึกษาธิการ 

28. สมอ. ,มีหนาทีอ่ะไร 

ก. ควบคุมการบริโภคของประชาชน 

ข. ควบคุมการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน 

ค. ควบคุมการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรม 

ง. ควบคุมคุณภาพของสินคาอุปโภคบริโภค 

จ. กําหนดมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม 

29. ขอใดคือสาเหตุของการมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

ก. การเรียกรองสิทธิเมื่อผูผลิตไดรับความเดือดรอน 

ข. การเรียกรองของผูบริโภคในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

ค. ตองการใหผูผลิตผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 

ง. ผูบริโภคถูกเอาเปรียบและไดรับอันตรายจากสินคาและบริการ 

จ. การเรียกรองสิทธิเมื่อผูขายไดรบัความเดือดรอน 

30. ขอใดไมถือเปนความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา 

ก. ใชขอความไมขัดตอศีลธรรม 

ข. ใชขอความที่ผิดกฎหมาย 

ค. ใชขอความเกินความจริง 

ง. ใชขอความเปนเทจ็ 

จ. ใชขอความทําใหผูบริโภคเขาใจผิด 



31. ขอใดคือประโยชนตอสังคมโดยรวมจากการคุมครองผูบริโภค 

ก. สินคามีคุณภาพและราคาถูก 

ข. ผูบริโภคมีรายไดเพิม่มากข้ึน 

ค. ผูบริโภคเขาใจสิทธิของตนเองมากข้ึน 

ง. ผูบริโภคซื้อสินคาดวยความรอบคอบข้ึน 

จ. ผูขายขายสินคาไดมากข้ึน 

32. ขอใดไมใชประโยชนของการคุมครองผูบรโิภค 

ก. ผูบริโภคซื้อสินคาหรอืบริการไดนอยลง 

ข. สินคาและบริการมีคุณภาพมากข้ึน 

ค. เกิดการขยายตัวดานธุรกจิ 

ง. ลดปญหามลพิษ 

จ. เกิดการแขงขันในการทําธุรกิจไดมากข้ึน 

เฉลย  

25. ก 

26. ค 

27. ค 

28. จ 

29. ง 
30. ก 

31. ค 

32. ก 

ประเด็นออกขอสอบ 

การเลือกซื้อสินคา 

  5.1 ความจําเปนของการเลือกซื้อ 

  5.2  ประเภทของสิ่งของที่ตองซื้อ 

  5.3  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชในธุรกจิ 

  5.4  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชบริโภคสวนตัว 

  5.5  หลกัการจัดซือ้เพื่อใชในหนวยราชการ 

ประเด็นขอสอบ 

33. ขอใดไมใชความหมายของการเลือกซื้อ 

ก. การนําเงินไปแลกกับสิ่งของ 

ข. การซื้อของทีเ่กิดประโยชนสงูสุด 



ค. การนําหลักในการเลือกซื้อมาใช 

ง. การนําเงินไปฝากธนาคาร 

จ. การซื้อสินคาดวยเงินเช่ือ 

34.  สินคาประเภทใดใชตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง 

 ก.  พืช ผัก ผลไม 

 ข.  แรธาตุที่นํามาถลงุเรียบรอย 

 ค.  ขาวสารทีผ่านการสีเรียบรอยแลว 

 ง.   ขาวสวยที่หุงตมแลว 

 จ.   ปลาทูทอดที่สามารถนํามาบริโภคได 

35.  ขอใดข้ันตอนแรกของการจัดซื้อ 

 ก.  มีความตองการซือ้ 

 ข.  ตกลงใจทีจ่ะซือ้ 

 ค.  พิจารณาแหลงที่จะซื้อ 

 ง.  คัดเลือกแหลงซื้อ 

 จ.  พิจารณาคุณภาพของสินคา 

36.  ขอใดคือวัตถุประสงคในการจัดซื้อของธุรกจิ 

           ก.  การประหยัดดานวัตถุดิบ 

 ข.  การประหยัดดานเวลา 

 ค.  ประหยัดดานแรงงาน 

 ง.  เพื่อเกง็กําไร 

 จ.  เพื่อสนองความตองการของตนเอง 

37.  ถาราคากวยเต๋ียวหมูทีห่นาวิทยาลัยฯมีราคาสงูข้ึน ขณะที่ราคาขาวราดแกงยังคงเทาเดิม 

นักเรียนสวนใหญจะบริโภคกวยเต๋ียวลดลงแสดงถึงลักษณะความตองการขอใด 

 ก.  ความตองการที่ไมมึความยืดหยุนเลย 

 ข.  ความตองการที่มีความยืดหยุนนอย 

 ค.  ความตองการที่มีความยืดหยุนมาก 

 ง.   ความตองการที่มีความยืดหยุนคงที ่

 จ.  ความตองการทมีีความยืดหยุนสมบรูณ 

38.  ขอใดไมใชหลักการจัดซื้อของหนวยราชการ 

 ก.  กําหนดคุณสมบัติของสินคา 

 ข.  ประหยัดงบประมาณ 

 ค.  มีข้ันตอนการตรวจรบัทีร่ัดกุม 

 ง.   มีข้ันตอนการซื้อทีร่ัดกุม 



 จ.  คัดเลือกแหลงซื้อ 

 

 

เฉลย 

33. ค 

34. ก 

35. ก 

36. ง 
37. ค 

38. จ 

 

การวางแผนการใชจายเงิน 

   6.1  ความหมายและความสําคัญของการวางแผนการใชจายเงิน 

   6.2  ขอคิดเกี่ยวกับการวางแผนการใชจายเงิน 

   6.3  ภาวะเงินเฟอกบัการวางแผนการใชจายเงิน 

   6.4  บทบาทของงบประมาณในการวางแผนการใชจายเงนิ 

   6.5  การจัดงบประมาณเงินสด 

   6.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวางแผนการใชจายเงิน 

ประเด็นขอสอบ 

39. ขอใดคือความหมายของงบประมาณ 

ก. การคาดคะเนรายจายใหเหมาะสมกับสถานการณ 

ข. การคาดคะเนรายไดใหเหมาะสมกบัสถานการณ 

ค. การทีร่ายไดเพิ่มข้ึนไมทันคาใชจายที่เพิม่ข้ึน 

ง. การคาดคะเนรายจายใหสอดคลองกบัรายรับที่คาดวาจะไดรบั 

จ. การทีร่ายจายเพิ่มข้ึนไมทันกับรายไดที่เพิม่ข้ึน 

40. ขอใดคือขอบเขตของการวางแผนการใชจายเงิน 

ก. การซื้อสินคาเงินผอน 

ข. การซื้อสินคาราคาแพงแตไดสินคาดี 

ค. การสรางความมั่นคงใหแกชีวิตและทรัพยสิน 

ง. การซื้อสินคาดวยความพอใจ 

จ. การซื้อสินคาดอยคุณภาพเน่ืองจากราคาถูก 

 



41. ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอคาเงินจะสูงข้ึน 

ข. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอคาเงินจะลดลง 

ค. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอราคาสินคาจะลดลง 

ง. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอผูมีรายไดประจําจะไดเปรียบ 

จ. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอเจาหน้ีจะไดเปรียบ 

42. ขอใดไมนับอยูในรายไดของการจัดทํางบประมาณ 

ก. เงินเดือน 

ข. ราคาที่ดิน 

ค. เงินปนผล 

ง. รายไดพิเศษ 

จ. เงินรางวัล 

43. ขอใดไมใชประโยชนที่ไดรบัจาการวางแผนการใชจายเงิน 

ก. มีแนวทางในการวางแผนการใชจายเงิน 

ข. เห็นความสําคัญของการใชจายเงิน 

ค. มีความรูทางดานการวางแผนการเงิน 

ง. สรางความมั่นคงแกประเทศ 

จ. ทําใหเกิดงบประมาณขาดดุล 

 

เฉลย 

39. ง 

40. ค 

41. ข 

42. ข 

43. จ 

 

 

การออมและลงทุน 

   7.1  ความหมายและความสําคัญของการออม 

   7.2  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการออมที่ดี 

   7.3  ปจจัยที่มผีลตอการออม 

   7.4  ความหมายและความสําคัญของการลงทุน 



   7.5  ประเภทและแหลงที่มาของเงินลงทุน 

   7.6  ปจจัยที่มผีลตอการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน 

44.  ขอใดคือความหมายของการออม 

 ก.  รายไดพิเศษที่นอกเหนือจากรายไดประจํา 

 ข.  รายไดที่เหลอืจากการหักรายจาย 

 ค.  รายไดที่ไดรับประจํา 

 ง.   รายไดจํานวนหน่ึง 

 จ.   รายไดที่มิไดทําใหเกิดประโยชนใดๆ 

45.  ขอใดมีผลตอการออมของประชาชนมากทีสุ่ด 

 ก.  รายได 

 ข.  รายจาย 

 ค.  อุปนิสยั 

 ง.  ทัศนคติ 

  จ.  สภาพเศรษฐกจิ 

46.  ขอใดไดรับผลตอบแทนจากการออมมากที่สุด 

 ก.  เงินฝากกระแสรายวัน 

 ข.  เงินฝากออมทรัพย 

 ค.  เงินฝากเผื่อเรียก 

 ง.  เงินฝากประจํา 

 จ.  สลากออมสิน 

47.  ขอใดไมใชรูปแบบของการลงทุน 

 ก.  การฝากธนาคาร 

 ข.  การซือ้พันธบัตร 

 ค.  การซือ้สลากออมสิน 

 ง.  การทําประกันชีวิต 

 จ.  การใชบัตรเครดิต 

48.  ขอใดคือแหลงมาของเงินลงทุน 

 ก.  เงินกู 

 ข.  เงินออม 

 ค.  รายจายที่ไมจําเปน 

 ง.  สินเช่ือเงิน 

 จ.  เงินกูนอกระบบ 

49.  ขอใดมีความเสี่ยงนอยทีสุ่ดจากการลงทุน 



 ก.  เลนหุน 

 ข.  การฝากธนาคาร 

 ค.  ต้ังรานซอมรองเทา 

 ง.   สรางโรงงานผลิตอาหารสําเรจ็รปู 

 จ.  พันธบัตรรัฐบาล 

50.  หากประชาชนใชจายนอยลงเกบ็ออมมากข้ึนจะมผีลตอเศรษฐกจิอยางไร 

 ก.  เกิดภาวะเงินฝด 

 ข.  เกิดภาวะเงินเฟอ 

 ค.  อัตราดอกเบี้ยสูงข้ึน 

 ง.  เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกจิ 

 จ.  เกิดเงนิตึงตัว 

 

เฉลย 

44. ข 

45. ก 

46. ง 

47. จ 

48. ข 

49. จ 

50. ง 

  

 

 

 

 

 

 

 


