การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2557
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2
THE DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL
EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND SKILLS
OF PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT FOR MIDDLE-AGED ADULTS

Miss Kanidtha Vidthayanon

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education
Department of Lifelong Education
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic Year 2014
Copyright of Chulalongkorn University

3
หัวข้อวิทยานิพนธ์

โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

การพัฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นเพื่ อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ ดร. ภัทรพล มหาขันธ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
คณบดีคณะครุศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชลาภิรมย์)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(อาจารย์ ดร. ภัทรพล มหาขันธ์)
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสวาสน์ โกวิทยา)
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร)

ง
ขนิษฐา วิทยานนท์ : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน (THE DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE KNOWLEDGE,
UNDERSTANDING AND SKILLS OF PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT FOR MIDDLE-AGED ADULTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก: ผศ. ดร. วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: อ. ดร. ภัทรพล มหาขันธ์, 490 หน้า.

บทคัดย่อภาษาไทย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคน 2) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใ หญ่วัย
กลางคน 3) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน และ 4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและอุปสรรคต่อการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยออกแบบเป็นการทดสอบก่อน-หลังสาหรับกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม การวิจัยใช้การสัมภาษณ์ครู และ
วิ ท ยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญการสอนหั ว ข้ อ การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล จ านวน 6 ราย และใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษากศน. วั ย กลางคนในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 374 คน เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการการเรียนรู้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน และนามาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985) เข้ากับการสอนโดยการสร้าง
ความแตกต่างขั้นสูงของ Cash (2011) และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษากศน. วัยกลางคนจากเขตคลองเตย จานวน 25 คน ผลการทดลอง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนของผู้เข้าร่วมทดลองเรียนด้วยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ พัฒนาขึ้น
มา และการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้ อาทิ ปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค และปัญหา เป็นต้น
ผลของการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน มี
ปัญหามีเงินไม่พอออมและไม่เคยจดบันทึกค่าใช้จ่าย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเงินของตนเองได้และขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการใช้เครื่องมือในการวางแผนการเงิน กลุ่มตัวอย่างต้องการการเรียนรู้เนื้อหาในด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือในระดับมากที่สุด และเรื่องการ
วางแผนการเงินในระดับมาก และมีความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของการจัดการเงินสดไม่ขาดมือมากกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี 11 หน่วยเรียนรู้คือ 1) ปฐมบท 2) บัญชีครัวเรือน 3) การสร้างวินัยทางการเงิน 4) งบประมาณครัวเรือน 5) การ
ใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน 6) การจัดทางบกระแสเงินสด 7) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุนการประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อย่างเหมาะสม 8) เป้าหมายทางการเงิน 9) การตรวจสุขภาพการเงิน 10) การจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล และ 11) การบูรณาการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดาเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการ ”จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน 49 ชั่วโมง
และกิจกรรมนอกชั้นเรียน 51 ชั่วโมง รวมเป็น 100 ชั่วโมง และกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน 4 กิจกรรม
3. ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ได้จริง คะแนนการทดสอบของผู้เรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในทั้งสี่ด้านของ
การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้านของจัดการการเงินส่วนบุคคล
4. ผลวิจัยพบปัจจัยส่งเสริมในการนาโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นไปใช้ คือ 1) กลุ่มผู้เรียนมีประสบการณ์อันมีคุณค่า 2) การสร้างความแตกต่าง
ด้านการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4) กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
ที่ส่งเสริมความทรงจาระยะยาว และ 5) สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ 1) ข้อจากัดด้านความสามารถในการคานวณของ
ผู้เรียน 2) ความพร้อมของผู้เรียนด้านความเชื่อและทัศนคติที่ไม่เอื้อต่อการร่วมกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนบางกิจกรรม 3) ข้อจากัดด้านเวลาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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The purposes of this research were to 1) study the stage, problem, and learning needs in personal financial management for middleaged adults; 2) develop a non-formal education program that will enhance knowledge, understanding and skills of personal financial management
for middle-aged adults; 3) study the results and effects of the non-formal education program that will enhance knowledge, understanding and skills
of personal financial management for middle-aged adults; and 4) analyze the success factors and obstacles that will affect the use of developed
program.
This study used quasi-experimental research with one group pretest-posttest design. The interviews were conducted with 6
instructors and experts of personal finance management topics. Self-administered questionnaires were also used with 374 middle-aged NFE students
in Bangkok. The data were collected to study the state, problems, and learning needs of middle-aged NFE students and used them to develop a
non-formal education program that will enhance knowledge, understanding and skills of personal financial management for middle-aged adults.
The non-formal educational program was developed by integrating Gagne’s instruction model and advancing differentiation model by Cash (2011).
The developed program was experimented with 25 middle-aged NFE students at Klongtuey NFE School. The experimental results were analyzed
from the pretest-posttest scores of program participants and the analysis of various factors related to the NFE program implementation, including
supporting factors, obstacles, and problems.
The findings of this study were as follows:
1. The majority of the samples had low income with less than 15,000 baht per month. They had no saving and had never recorded
their expenditures. Therefore, almost all of them could not analyze their financial problems and they lacked knowledge, understanding and skills
in using financial planning tools. In term of learning needs, the topic that the samples wanted to learn the most was sufficient cash management.
They rated personal financial planning topic at high level. Also, they wanted learning activities that were in line with their needed contents, especially
the sufficient cash management topic more than any others.
2. The developed program contained 11 learning units as follows: 1) introduction, 2) personal household accounting, 3) personal
financial disciplinary, 4) personal household budgeting, 5) value-for-the money spending, 6) cash flow statement preparation, 7) financial products:
loan, saving, insurance investment, and appropriate financial product selection, 8) personal financial target, 9) personal financial health examination,
10) personal financial planning, and 11) integrative financial planning. The developed program was operated under the ”Jeejud-Chudyongyai-RoajaiSaikunkha” process that comprised 49 hours of in-class activities and 51 hours outside-classroom activities for a total of 100 hours. There were also
4 additional brain-break activities.
3. The experimental results showed that the developed program was able to enhance the knowledge, understanding, and skills in
personal financial management for middle-aged adults. Subjects’ posttest scores were significantly higher than the pretest scores at .05 level of
significance in all four areas of personal financial management. Experimental group attained learning outcomes in all areas of personal financial
management.
4. The factors affecting successful implementation of the developed program consisted of: 1) Valuable experiences of student group;
2) Making differential instruction to respond to learner diversity; 3) Learning activities according to the ”Jeejud-Chudyongyai-Roajai-Saikunkha”
process; 4) Brain-break activities that enhance long-term memory; and 5) Supportive learning environment. However, the obstacles of program
implementation included: 1) Limitation of students’ mathematical ability; 2) Readiness of students on certain beliefs and their unsupportive attitudes
towards some brain-break activities; and 3) Time constraint influencing the leaning outcomes of students.
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งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งได้เสี ยสละเวลาใน
การให้คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และให้ข้อคิดในการทางานอีกทั้งให้กาลังใจแก่ผู้วิจัย
ตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา
รั ต นอุ บ ล ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชิ ด ชงค์ ส.นั น ทนาเนตร ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา กรรมการสอบ
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ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนให้ข้อคิดและเสนอแนะที่มีประโยชน์
ขอขอบคุณ คุณผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อานวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้กรุณาแนะนาวิทยากรที่มากประสบการณ์ในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล มาให้คาแนะนา
ด้านการพัฒนาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขอขอบคุณผู้อานวยการกศน.เขตคลองเตย ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดโปรแกรม และ คณะ
ครูกศน.เขตคลองเตย ที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาการจัดโปรแกรมครั้งนี้จนบรรลุผลสาเร็จ
ขอบคุณนักศึกษากศน.ที่อาสามาเข้าร่วมการทดลองโปรแกรม นิสิตคณะครุศาสตร์ที่สละ
เวลามาเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมสร้างบรรยากาศตลอดโปรแกรม รวมทั้งผู้ช่วยวิจัยที่ทาหน้าที่
อย่างเข้มแข็งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุก ท่าน คณาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย ที่ได้สละเวลาให้คาชี้แนะและให้ข้อคิดด้านการจัดการการเงินที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย คุณพ่อคุณแม่ที่ให้สติปัญญา พี่น้องเพื่อนพ้องเพื่อนร่วมชั้น
เรียนปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ที่ร่วมให้กาลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นพี่ ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ ที่คอยชี้แนะ
เส้นทางการเรียน หลานศัลยเวช วิทยานนท์ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องตลอดการวิจัยอย่างดียิ่ง ดร.โสภาค
เอื้อทวีกุล ดร.หงส์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล ที่เป็นกาลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงจนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น นาวาอากาศโท
หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ และ ดร.รมย์ฤดี เวสส์ ที่ให้คาแนะนาและช่วยเหลือการปรับปรุงเล่มวิทยานิพนธ์
อย่างเต็มกาลัง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แนวโน้ มประชากรทั่ว โลกกาลั งเปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุอย่างรวดเร็ว ในอีก หลาย
ทศวรรษข้างหน้า ทั้งกลุ่มประเทศในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เป็นผลมาจากอัตราการเจริญพันธุ์
ลดลงประกอบกับความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ทาให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น โครงสร้าง
ของประชากรโลกจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยประชากรสูงอายุเพิ่มจานวนมากขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (Cavanaugh, 2011) องค์การสหประชาชาติได้นิยามความหมายของ
สังคมผู้สูงอายุไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกิน ร้อยละ 10 หรืออายุเกิน
65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สู ง อายุ
(Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น
ร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14
อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุโลก (Population Ageing) ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง
30 ปี ที่ผ่ านมา (ระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึง 2010) ปัจจุบันอัตราการเพิ่ม ของประชากรสู ง อายุ ใ น
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลงอย่างมีนัยสาคัญแต่ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนากลับมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะส่งผลกระทบเชิงสังคมอย่างรุนแรง (D. o. E. a. S. A. United Nations,
Population Division 2013) เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.
2548 เมื่อสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว
ในปีพ.ศ.2567 เมื่อสัดส่วนของประชากรสูงอายุสูงกว่าร้อยละ 20 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)ผล
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติในปีค.ศ.2005 พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุไทย
จะก้าวกระโดดเป็นสองเท่าในอีกสองทศวรรษข้างหน้า สัดส่วนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของไทยนี้หมายถึงว่า ประเทศมีระยะเวลาที่ค่อนข้ างสั้น ในการเตรียมรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่จะ
เพิ่มขึ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ยังมีผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกิจ สั งคม การลงทุน รายได้ต่อหั ว ประชากร โดยเฉพาะผลกระทบต่อการออม เนื่องจาก
ประชากรวัยทางานที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ มีแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ขณะที่กาลัง
แรงงานที่มีอยู่กลับต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น ทาให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เพิ่มขึ้น จึง
ส่งผลกระทบต่อการออมในระดับครัวเรือน งบประมาณด้านสาธารณสุขจะสูงขึ้นแทนที่งบประมาณ
ด้านการศึกษา (ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, 2551)

2
การศึกษาอัตราการเป็ นภาระวัยสูงอายุ ซึ่งคานวณโดยการหารจานวนประชากรที่ มี อายุ
60 ปี และมากกว่า ด้วยจานวนประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ได้ผลว่า ในปี พ.ศ. 2533
ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงาน 10 คน ทาหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน แต่การประมาณการใน
ปี พ.ศ. 2563 ภาระของประชากรวัยแรงงาน ในการดูแลผู้ สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประชากรวัย
แรงงานประมาณ 4 คน จะต้องรั บภาระในการดู แลผู้ สู ง อายุ 1 คน (วิทยาลั ยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องเร่งแสวงหาความรู้และร่วมกัน
ก าหนดแนวทางพั ฒ นาสั ง คมไทยในอนาคตให้ เ ป็น สั ง คมผู้ สู ง อายุที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ และเป็นสังคมแห่งความสุขของคนทุกวัย (อัญชนา วงศ์ทอง, 2550) ประเด็นในเชิงนโยบาย
ที่จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ได้แก่ การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มแรงงานที่มีอายุ
มาก การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนให้ เกิดผลตอบแทนของเงินทุนที่สูงกว่าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจจะต้องครบวงจร และมีความสอดคล้องทั้งในด้าน
การส่ ง เสริ ม การออม การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุ น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการเงิน (ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล, 2551)
สาหรับภาคประชาชน การเผชิญกับภาวะความชรานับเป็นสภาวะวิกฤตของคนวัยกลางคน
วัยกลางคนอยู่ช่วงกลางระหว่างวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นกับวัยสูงอายุโดยประมาณอายุกันระหว่าง 40-60 ปี
อยู่ในระยะเปลี่ยนวัยจากความเป็นหนุ่มสาวเข้าสู่วัยแรกเริ่มสูงอายุ เป็นวัยที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตทาง
กาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ คนวัยกลางคนมักเป็นบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบอันสูงยิ่งต่อความเจริญ
และความเสื่อมของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เป็นบุคคลซึ่งเป็นหลักของเด็ก วัยรุ่น และคนแก่
เฒ่าพร้อมกับภาระผิดชอบอันหนักทั้งทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว การ
เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุจึงเป็นวาระสาคัญของผู้ใหญ่วัยกลางคน แม้สภาพ “ความเป็นผู้สูงอายุ ” เป็น
สภาพอันไม่พึงปรารถนา แต่ผู้สูงอายุมากรายสามารถปรับตัวต่อสภาวะอันไม่พึงปรารถนานี้ได้อย่างดี
ไม่ทาตนให้เป็นภาระของบุ คคลอื่นมากเกินควร ปัจจัยสาคัญในการปรับตัวได้ดีคือ การเตรียมตัว
เตรียมใจเป็นผู้สูงอายุไว้ก่อนถึงวัย วิธีการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุมีหลายมิติ ได้แก่ 1) การเตรียมเรื่องที่
อยู่ในยามสูงอายุที่มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจาเป็นต้องจัดการตั้งแต่วัยกลางคน เพราะถ้าหาก
จัดการเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว มีปัญหาบางอย่าง ซึ่งคนสูงอายุเตรียมแก้ไขไม่ทันการณ์ 2) การเตรียม
เรื่องเงิน คนวัยกลางคนจะต้องเตรียมทรัพย์สินเงินทองของตนสาหรับจับจ่ายใช้สอยในยามชรา ตาม
ความเหมาะสมและลั กษณะอาชีพ วิถีชีวิตของแต่ล ะบุคคล เมื่อยามอายุมากขึ้น เรี่ยวแรงในการ
ทางานหรือโอกาสในการมีงานทาที่มีรายได้สูงของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี การหวังพึ่งพาทรัพย์สินเงิน
ทองจากบุตรหลาน เป็นเรื่องค่อนข้างจะลางเลือน ผู้ สูงอายุที่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยตามอัตภาพ
นอกจากจะไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานของตนแล้ว ยังมีส่วนทาให้ลูกหลานเกรงใจและให้ความอาทรเมื่อ
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ยามต้องการความช่วยเหลือและในยามช่วยตัวเองไม่ได้ การเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เนิ่นๆ จึงเป็น
เรื่องสาคัญมากเรื่องหนึ่ง (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2534b)
การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องสาคัญ ได้แก่ การเตรียมสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่เสมอ การเตรียมวางแผนเรื่องการเงินและ
ทรัพย์สินอย่างรอบคอบ การเตรียมเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยที่นาสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี การเตรียมเรื่อง
งานทั้งงานจริงและงานอดิเรกหลังเกษียณ บางคนอาจต้องทางานหารายได้ต่อเพราะมีปัญหาเรื่องเงิน
ต้องมีความสามารถและความถนัด จึงต้องมีการเรียนรู้ก่อนการเกษียณอายุ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)
ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาสุขภาพ เคลื่อนไหวหรือทากิจกรรมได้น้อยลง มีโรคประจาตัวที่ร้ายแรง เช่น
เบาหวาน หัวใจ ไตวาย นอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพจิต ความเครียดจากปัญหาสุขภาพ เครียดจาก
ความเหงา ว้าเหว่ เครี ย ดจากการไม่มีรายได้ รู้สึ กว่าตนเองไม่มีค่าเมื่อต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้อื่น
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2547)
ในส่ ว นของภาครั ฐ การจั ดทาแผนผู้ สู ง อายุ แห่ งชาติตั้ งแต่ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
เน้นการให้ความรู้และความคุ้มครองผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดย
ให้ ผู้ สู งอายุ เข้ามามีส่ ว นร่ ว มทั้งในฐานะผู้ รับและผู้ ให้ แก่สั งคม ทิศทางนโยบายภาครัฐ โดยรวม มี
แนวทางที่จะลดภาระและบทบาทของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ แต่
พยายามให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนมากขึ้น
แต่การสารวจข้อมูล ประชากรกลั บพบว่า ในปีพ.ศ.2550 ครัวเรือนไทยมีขนาดโดยเฉลี่ ย
3-4 คน เป็นครัวเรือนเดี่ยวร้อยละ 53.9 ครัวเรือนขยายร้อยละ 34.5 และมีครัวเรือนแบบรุ่นกระโดด
(Skip Generation)ที่มีเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้าง เป็นม่าย เป็นโสด หรือไม่มีลูก โดยจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จาก
ร้อยละ 3.6 ในปีพ.ศ.2537 เป็นร้อยละ 6.3 ในปีพ.ศ. 2545 ร้อยละ 7.4 ในปีพ.ศ. 2547 และร้อยละ
7.7 ในปีพ.ศ. 2550 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ขนาดของครัวเรือนเปลี่ยนแปลง
ลดลง และรูปแบบครัวเรือนได้เปลี่ยนจากเดิม (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและการคาดคะเนสถานการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆและแนวนโยบายภาครัฐที่ได้กล่าวมา ได้ข้อสรุปตรงกันว่า การดารงชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องมีเงินเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งผู้ใหญ่วัยกลางคนจึงต้องมี
การเตรียมการวางแผนการเงินก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
จากผลสารวจดัชนีชี้วัดมุมมองต่อชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย (หนังสือพิมพ์สยาม
ธุรกิจ, 2550) สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของประชาชนในการบริหารจัดการทางการเงิน และทัศนคติที่
มีต่อการใช้ชีวิตกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต ได้สารวจกลุ่มประชากรที่มีรายได้ในระดับปานกลาง
ถึงสูง (ร้อยละ 25 - 30 ของประชากร) อายุ 25-50 ปี ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฮ่องกง
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สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ โดยวัดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิต
คือ ครอบครัว อาชีพ การเกษียณอายุ และสุขภาพ พบว่าในแง่มุมของการเกษียณอายุนั้น คนไทยมี
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน แต่ไม่ได้นึก ถึงการวางแผนใช้ชีวิตในอนาคตอย่างเหมาะสม
เช่ น เดี ย วกั น กั บ อิ น เดี ย จี น และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ร้ อ ยละ 67 ของคนไทยที่ มี ร ายได้ ใ นระดั บ
ปานกลางถึงสูง ไม่ได้เริ่มวางแผนการเตรียมความพร้อมในชีวิตหลังเกษียณอย่างจริงจัง คนไทยเริ่ม
วางแผนเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บชีวิตหลังเกษียณเมื่ออายุ 44 ปี ซึ่งช้ากว่าเกณฑ์โ ดยเฉลี่ยของ
ภูมิภาคสอดคล้องกับการสารวจดัชนี ไลฟ์-แมทเทอร์ส ประจาปี 2550 (newswit.com, 2550) ด้าน
ทัศนคติและความพร้อมด้านการเงินเพื่อรักษาสุขภาพการสารวจที่พบว่าคนไทยใช้ชีวิตอย่างขาดการ
วางแผนการเงินอย่างเหมาะสม และไม่มีการเตรียมพร้อมทางด้านการเงินที่ดีพอ เนื่อ งจากร้อยละ 83
ของคนไทยไม่มีการออมเงิน เป็ นประจา ร้อยละ 57 ของคนไทยไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ ร้อยละ 84 ของคนไทยไม่มีการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณที่มาก
เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ
ในด้านหนี้สินและการออม การสารวจเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลจากการสารวจ ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2554 พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 56.9 จากจานวนครัวเรือนตัวอย่าง
ประมาณ 26,000 ครัวเรือนโดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย 136,562 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งร้อยละ 74.6 เป็น
การก่อหนี้เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน ได้แก่ หนี้จากการซื้อบ้าน ที่ดินร้อยละ 36.4 หนี้เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 36.1 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้น เมื่อพิจารณารายได้
ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรื อนเป็นรายภาค พบว่าแม้กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น คือ 43,669 บาท แต่ก็มี
ค่าใช้จ่ายและจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ 29,031 และ 220,226 บาท
ตามลาดับ และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ร้อยละ 66.5 ซึ่งจะทาให้เกิดการออม และหรือการ
ชาระหนี้ได้เพียงร้อยละ 33.5 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบหนี้ สินต่อรายได้ของครัวเรือน พบว่าในปี
2554 หนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนคิดเป็น 5.8 เท่า จานวนเงินที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2554 คือ จาก 82,485 เป็น 136,562 บาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) และ
ผลสารวจสถานะการเงินภาคประชาชนล่าสุด หลังเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 โดย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53.9 มีรายได้
ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จนต้องมีการกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง และนาเงินออมออกมาใช้ ขาย หรือจานา
ทรัพย์สินที่มีอยู่ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555)
จากผลการสารวจดังกล่ าว ชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนไทยปัจจุบันยังประสบปัญหาการจั ด การ
การเงิน ครัวเรือนจานวนมากยังใช้วิธีก่อหนี้เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ต้องเผชิญกับปัญหารุนแรงด้านค่าครองชีพสูงการเตรียมตัวที่ดีสาหรับ
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ผู้สูงอายุนั้น ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตั้งแต่วัยกลางคน การศึกษาข้อมูลโครงการวิจัยเศรษฐกิจ สังคม
และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่งไม่มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ กลุ่มที่มีการเตรียมตัวจะเป็นด้านการเงินมากกว่าเรื่องอื่น
(นภาพร ชโยวรรณ และคณะ, 2532) สอดคล้องกับผลการวิ จัยสภาพ ปัญหา ความต้องการ และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน ที่พบว่า ปัญหาและความต้องการการ
จั ดกิจ กรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ยเพื่ อเตรียมความพร้ อมเมื่ อเข้ า สู่ วั ย
ผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านปรับตัวทาง
สังคมและจิตใจ ด้านพฤติกรรมการออม ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
ด้านพฤติกรรมการออม พบว่า ผู้ใหญ่วัยแรงงานมีปัญหาการจัดการการเงินและการลงทุน และมีความ
ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงานมี
การให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุนอย่างกว้างขวางและเพียงพอ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ควร
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการออมให้แก่บุคลากร เพื่อการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่
ตระหนักถึงการจัดการการเงินของตนเองอย่างเหมาะสม (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552)
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนของไทยส่วนใหญ่ยังขาดการ
เตรียมพร้อมและมีปัญหาด้านการวางแผนและการจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตและปัญหาสังคมในยุคสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนในสั งคมเมืองที่ต้องใช้
เงินเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีพ อาจไม่สามารถพึ่งพาลูกหลานได้เช่นผู้สูงวัยในยุคก่อน ต้องหันมา
พึ่งตนเองเป็นหลักดังนั้นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการออมจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อผู้ใหญ่ในช่วงวัยกลางคนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการการเงินให้ผู้ใหญ่วัยกลางคน
สามารถรับมือกับสถานการณ์ในวัยสูงอายุ
การศึกษาเป็นพลังทางปัญญาในการพัฒนาตนเองของประชาชน สังคม และประเทศชาติใน
ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมบุคคลากรของประเทศให้มีความรู้ และสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และการเปลี่ ยนแปลง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ปัจจุบันภาครัฐให้
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา
6 ที่ได้เพิ่ม มาตรา 12/1 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดให้ ก ารจั ด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากภาครัฐ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิต
และสังคม ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการศึกษาหาความรู้ และฝึกทักษะที่จาเป็นใน
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การดารงชีวิต เพื่อสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการได้อย่างมีความสุขตามควร (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542) ผู้ใหญ่ทุกสถานะ จาเป็นต้องเตรียม
ตัวเพื่อรับมือและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในยุคที่โลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเตรียม
ตัวของผู้ใหญ่ในฐานะปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาและเจริญเติบโต โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาให้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2549)
การวางแผนและการบริหารการเงินส่วนบุคคลสามารถจัดหลักสูตรในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนโดยคัดสรรเนื้อหาที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงผู้เรียนสูงวัย ในทุก
สาขาอาชีพ ซึ่งได้มีการจัดการให้ความรู้ต่างรูปแบบบ้างแล้ว อาทิ โครงการพัฒนาความรู้เยาวชนที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร นาหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” เข้า
สอนแก่เยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 แห่ง โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการให้
ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลและการลงทุ น ที่ ธ นาคารกสิ ก รไทยจั ด ขึ้ น ในลั ก ษณะ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้เพิ่มทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ช่วยให้ผู้สนใจสามารถวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในด้านของการใช้จ่าย การจัดสรรเงินออม
และลงทุนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ต้องการ เป็นที่รู้จักในชื่อบริการ K-WePlanตั้งแต่
ปลายปีพ.ศ.2550 เป็นต้นแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดริเริ่มการจัดหลักสูตรการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะหลักสูตรสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนเพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่จ ะต้องเผชิญในยุคที่ป ระเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุอย่างเต็มตัวในอนาคต
อันใกล้นี้
งานวิจัยนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ผู้ใหญ่วัยแรงงาน (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552) พบว่า มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ
เหล่านั้นยังมีน้อย โดยเฉพาะมาตรการการจัดการด้านสุขภาพ การออม และการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้กับผู้สูงอายุยังไม่แพร่หลาย (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2552)
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน จะเป็นส่วนสาคัญที่
สามารถช่วยให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ขาดความรู้และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเอง
เกิดความสนใจและผ่านกระบวนการเรียนรู้จนกระทั่งสามารถนาองค์ความรู้มาปรับใช้ในการแก้ปั ญหา
การเงินในชีวิตจริงได้ และมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ
จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ การประยุกต์ใช้
รูปแบบในการพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการสร้างพัฒนาโปรแกรมที่นักการศึกษาผู้ใหญ่ได้สร้างไว้ โดย
Boone, Safrit, and Jones (2002) พบว่า การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ของ Kidd (1973) ที่
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เน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการกาหนดวัตถุประสงค์ แต่อิง
วิธีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ Houle (1972) ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาวิชาชีพ โปรแกรมการ
พัฒนาของ Boyle (1981) ที่มีลักษณะสาคัญ ในการพัฒนาทั้งองค์กร พัฒนาความสามารถพื้นฐาน
ของปัจเจกบุคคล และให้ความรู้แก่ชุมชน แบบจาลองเชิงโต้ตอบ (Interactive Model of Program
Planning) ของ Caffarella (2002) ที่มีลักษณะสาคัญ คือ เน้นเรื่องความยืดหยุ่นขององค์ประกอบ
ของโปรแกรม 12 องค์ประกอบ ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถตัดสินใจว่า จะเลือกองค์ประกอบใดมา
ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมตามบริบท ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ของการพัฒนานั้น ซึ่งเหมาะ
กับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความแตกต่างในบริบท ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ของแต่ละชุมชนหรือ
องค์กรเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ Boyle (1981) ได้ ก าหนดให้ การพั ฒ นาโปรแกรมไว้ 3 รู ป แบบ ให้ เ ลื อ กตาม
ลั ก ษณะเฉพาะของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร ได้ แ ก่ โปรแกรมเชิง พั ฒ นา (Development Program) ที่ มี
จุดมุ่งหมายหลักช่วยให้ผู้เข้ามารับบริการสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาใน
ชุมชนโปรแกรมเชิงสถาบั น (Institutional Program) ที่มุ่งเน้นพัฒ นาความสามารถพื้น ฐานของ
ปัจเจกบุคคล และให้ความสาคัญเนื้อหาสาระทางวิชาการเพื่อพัฒนาสติปัญญาและการมีเหตุมีผลของ
ผู้ เรี ย นและโปรแกรมเชิ งสารสนเทศ (Information Program) ที่เน้นการแลกเปลี่ ยนสารสนเทศ
ระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมกับผู้รับบริการ นั้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมเชิงสถาบันของ
Boyle (1981) เนื่องจากมีความสอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้เรียน
วัยกลางคนที่เป็นประชาชนทั่วไป มิได้มีสังกัดองค์กรหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ และมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยการนาแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมของ Boyle (1981) 5 ขั้นตอน ได้แก่1)การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโปรแกรม
(Defining Target Clientele) 2) การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรม (Specific Content
Area) 3) การสร้ า งแผนการสอน (Identifying Instructional Approach) 4) การจั ด เตรี ย ม
แผนปฏิบัติการ (Providing Instruction) 5)การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation of the Program)
เป็นแนวทางในการพัฒนา
จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2503 ถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 พบว่ามีการบรรจุหลักสูตรวิชาการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนั้นผู้ใหญ่ในวัย 40-60 ปี ของ
ไทยส่วนใหญ่ จึงไม่ได้รับความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
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ประกอบกับความหลากหลายในด้านอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ที่แตกต่างของผู้ใหญ่วัยกลางคนของ
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของของผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ในการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ แ ละวางแผน จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนตามหลั ก การเรี ยนรู้ ผู้ ใ หญ่ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นผู้ ใ ห ญ่ ซึ่ ง เป็น
กลุ่ มเป้ าหมาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่ อน าไปใช้ในการวางแผนการเงิ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในการจัดการการเงินของตนเองในชีวิตจริงได้ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จึงสามารถนามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของตนเอง
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคนในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล ต้องมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และจดจา Gagne (1985) ได้พัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Conditions of Learning)
ขึ้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instruction Model) โดยเน้น
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจาของมนุษย์ ที่มุ่งเป้าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระที่นาเสนอ
ได้อย่างดี รวดเร็ว และจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และเพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูลรวมทั้งการ
แสดงผลการเรียนรู้ของตนเองด้วย
ในขณะที่ผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ รายได้
ความเป็นอยู่ วิถีการเรียนรู้ C. A. Tomlinson (2001) ได้นาเสนอหลักการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) ที่หมายถึง การที่ผู้สอนจัดสรรเส้นทางการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายให้
ผู้เรียน ทั้งการเข้าถึงเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนความคิด และวิธีการนาเสนอผลลัพธ์
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียน รูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างของ
Tomlinson (2001) เน้ น ให้ ผู้ ส อนคานึงถึงความต้องการของผู้ เรียน โดยใช้ห ลั กการทั่ว ไปในการ
อานวยความสะดวกการเรียนรู้ที่ยึดถือประสิทธิภาพของผู้เรียนแต่ละคนเป็นสาคัญ เพื่อนามาปรับแต่ง
องค์ประกอบของหลักสูตรการสอน คือ เนื้อหาสาระ (Content) กระบวนการ (Process) และผลการ
เรียนรู้ (Product) โดยอยู่บนพื้นฐานจากความแตกต่างของผู้เรียน 3 ประการ คือ ความพร้อม ความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ ด้วยการเลือกใช้รูปแบบเทคนิคการสอนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
และ Cash (2011) ได้ต่อยอดรูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างของ Tomlinson
ด้วยการนาเสนอหลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูงที่ มี 13 องค์ประกอบคือ 1) นาเสนอ
เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาใน 2) ผสมผสาน ร้อยเรียงหลักการต่างๆ เข้าสู่เนื้อหาของ
บทเรียน 3) นาเสนอประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียน4)พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนใน
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา 5) พั ฒ นาทั ก ษะในการค้ น คว้ า และการสรุ ป สิ่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น หลั ก การ 6)
ผสมผสานหลักการเบื้องต้น และทักษะการคิดที่สูงขึ้นเข้าไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 7) พัฒนาให้เกิด
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การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว ผู้ เ รี ย นเอง 8) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเพิ่ ม เติ ม 9) เน้ น การ
มอบหมายงานแบบ 10) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีแนวคิดใหม่ๆ 11)ส่งเสริม
การพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้วัสดุ รูปแบบเทคนิคใหม่ 12) ส่งเสริมให้เกิดทักษะการทา
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนด้วยตนเอง 13) ประเมินผลผู้เรียนระหว่างการสอนและขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเข้ากันได้กับวิถีการเรียนรู้และการจดจาของผู้เรียน ด้วยหลัก E4 คือ
E1 Effective, E2 Engaging,E3 Exciting และE4 Enriching
การน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ Gagne(1985) มาบู ร ณาการเข้ า กั บ
หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลัก E4ของ
Cash (2011) เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย จึงมีความเหมาะสมกับสภาพ ปัญหาและความต้องการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนเกิดประสิทธิผลการเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ
ของตนเอง
จากความสาคัญและปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเลือกบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิ ด ของ Gagne (1985) หลั ก การสอนโดยการสร้ า งความแตกต่ า งขั้ น สู ง และขั้ น ตอนการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ด้ว ยหลัก E4 ของ Cash (2011) ในการพัฒ นาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนภายใต้รูปแบบโปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program) ของ Boyle (1981) เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ ในการจัดการเงินส่วนบุคคลและนามาพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้และสามารถนาปรับใช้แก้ปัญหาชีวิตจริงของผู้ใหญ่วัยกลางคนได้
คาถามการวิจัย
1. สภาพ ปั ญหาและความต้ องการการเรียนรู้ การจัด การการเงินส่ ว นบุค คล มีประเด็ น
อะไรบ้าง
2. การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ควรมีรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร
3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อส่ งเสริมความรู้ ความเข้ าใจและทักษะการจัดการการเงินส่ ว น
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนที่พัฒนาขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะจัดการการเงินส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้นในระดับใด
4. ปัจจัยใดที่ส่งเสริม และปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะ ที่พัฒนาขึ้นมา

10
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ด้านการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบที่พัฒนาขึ้นมา
สมมติฐานของการวิจัย
ด้านการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ชาลิณี เอี่ยมศรี (2549) ศึกษาผลการพัฒ นาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาบล โดยการใช้แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
เป็นกรอบในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าโปรแกรมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข กลุ่มทดลองมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ (2554) ได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะความรอบรู้แห่ง
ตนสาหรับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
เป็นกรอบในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ด้านการสอนโดยใช้แนวคิด ของ Gagne
ภาสกร เรืองรอง (2552) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่าย WBI กับ
ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของ Gagneผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่าย Web-Based instruction
(WBI) เป็ น การเรี ย นการสอนโดยใช้ สื่ อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า สามารถน าไปจั ด การสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประภาศรี ศั ก ดิ์ ศ รี ชั ย สกุ ล (2544) ได้ น าเสนอรู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ วิ ช า
ภาษาไทย ตามกระบวนการสอนของ Gagne สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่าผลการวิจัย พบว่าด้านการเร้าความสนใจ ควรจัดสภาพแวดล้อมให้
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น่าสนใจ โดยใช้ เกม การสนทนาถาม-ตอบ บนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบอกจุดประสงค์ ควร
ใช้รู ป ภาพ/ตัวกระพริ บ คาอธิบ ายบอกจุดประสงค์ ด้ านการทบทวนความรู้เดิม ควรใช้ การสรุป
เปรียบเทียบเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่การชี้แนวทางการเรียนรู้ ควรให้คาแนะนาหรือ
ชี้แนะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ และสามารถวิเคราะห์คาตอบได้ด้วยตนเอง ด้านการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ควรให้ทราบผลทันทีหลัง จากมีการสนทนา ถาม-ตอบระหว่างการสอน และทราบผล
ถูกผิดทันทีที่ทาแบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนจะประเมินตนเองได้ด้านการทดสอบความรู้ จัดให้มีกิจกรรม
เลือกทาแบบทดสอบเมื่อจบบทเรียนหรือระหว่างเรียน ตามความสามารถเรียนรู้และให้ทราบผลของ
แบบทดสอบทันที ด้านการจาและการนาไปใช้ จัดให้มีกิจกรรมให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญ
คัทรียา มีฤกษ์สม (2555) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิเ คราะห์ และผลสั ม ฤทธิ์ท างการอ่า นจับ ใจความของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 4
ผลการวิ จั ย พบว่า ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานได้ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจั ย รูป แบบ ADDIE
Model ของเควิน ครู ส ร่ ว มกับ กรอบแนวคิดทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ Jean Piaget และ Lev Vygotsky รูปแบบการเรียน
การสอนคิดตามแนวคิดของ Gagne และแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของ Bloom เป็นแนวทาง
ในการกาหนดเกณฑ์ประเมินเป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) โดย
การนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึ กษาเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนคิดวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความแบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติร้ อยละค่าเฉลี่ ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสถิติค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลรูปแบบ
การเรียนการสอน (Evaluation: E) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
Richey and Rita (1996) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากทฤษฎีการเรียนการสอน
ของ Gagne โดยบูรณาการกับจิตวิทยาการศึกษาโดยการออกแบบรูปแบบการประชุมและเทคนิคการ
ประชุมพบว่า การเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและทาให้บรรยากาศ
ในการเรียนรู้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
Hannon et al. (2002)ได้นาเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Gagne Brigg
และ Wager ผลการศึกษาพบว่า การประเมินสมรรถนะด้านสุขภาพใน 1 ปีที่ผ่านมาของนักเรียนมี
ตัวชี้วัดที่ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และ
นักเรียนบางกลุ่มยังนาผลที่ได้จากการเรียนไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับสื่อตัวอื่นได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่สาคัญเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนในบรรยากาศของการเรียนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Solanki (2014) ได้พัฒนาโมดูลการเรียนการสอนมัลติมี เดียโดยใช้ทฤษฎีการเรียนการสอน
ของ Gagne ผลการวิจัยพบว่า ในระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย มีการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้าไปผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเป็นโมดูลที่มีลักษณะเป็นกราฟิก เสียง และดีวีโอ ที่ทาให้สนใจในการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งโมดูลนี้เป็นฐานสาคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของ Gagne ที่มีประสิทธิภาพ
Neo (2010) ศึกษางานวิจัย ได้ผลสรุปว่า การเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อดิจิตอล และการ
เรียนรู้จากสื่อดิจิตอลได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน การจัดการเรียนการ
สอนได้เปลี่ยนจากการจดบรรยายเป็นการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้หลักการสอนแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งใช้
รู ป แบบการสอนของ Gagne ที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 9 ประการ พบว่ า กิ จ กรรมการสอนเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ใช้สื่อแอนนิเมชั่น ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถใช้ข้อมูลในการแสวงหา
ความรู้ และการวิจัยจากเทคโนโลยี และมีผลตอบรับในการเรียนรู้ดีขึ้น
ด้านการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
Rock, Gregg, Ellis, and Gable (2008) สร้ า งกรอบแนวคิ ด REACH ส าหรั บ ชั้ น เรี ย นใน
รูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างได้มีครูด้านการศึกษาทั่วไป และด้า นการศึกษาพิเศษได้
ทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ REACH เป็นเทคนิคที่จะช่วยจา รูปแบบที่ครูทั้งสองคนได้พัฒนามีทั้งการ
บันทึก หรือรายงาน และกลยุทธ์ภาคปฏิบัติในการใช้รูปแบบ
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้ว่างานวิจัยส่วน
ใหญ่ ที่นาทฤษฎีของ Gagne (1985) มาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้เรียนในระบบโรงเรียน และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะใน
การคิด และ วิเคราะห์ โดยมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน และทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนที่ดีขึ้น ส่วนงานวิ จัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) นั้นพบว่า
นามาใช้ได้ผลดีกับการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล โดยเฉพาะได้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา ดังเช่น ของ ชาลินี เอี่ยมศรี (2549) และ จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ (2554) กับกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรทางสาธารณสุข ที่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
แก้ปั ญหาการปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีการนามาแนวคิด การสอนโดยการสร้ างความ
แตกต่างขั้นสูง 13 ประการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011) มาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ (Non Formal Education)
ดังนั้นผู้วิจัยจึง พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการบูรณาการ ทฤษฎีของ
Gagne (1985) และ แนวคิดการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง 13 ประการและกระบวนการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011)มาใช้ในการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบต่อไป
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า ผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่สร้างขึ้น มี
ความความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่ว ม
โปรแกรม
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก าหนดขอบเขตที่ จ ะท าการศึ ก ษาออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ขอบเขตด้ า น
ประชากร และขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษากศน.วัยกลางคน อายุระว่าง 40-60 ปี ที่ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่บูรณาการรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของ Gagne (1985) หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง และขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลัก E4 ของ Cash (2011) พัฒนาภายใต้รูปแบบโปรแกรมเชิงสถาบัน
(Institutional Program) ของ Boyle (1981)
ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยจะจัดเนื้อหาหลักสูตรโดยบูรณาการหลักสูตรจากตาราการเงินส่วนบุคคลทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่จัดสอนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่จัดขึ้นในลักษณะการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย ประกอบกับผลการสารวจความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย มีเนื้อหาครอบคลุมใน 5 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่ ว นบุคคล เช่น ขอบเขตและ
จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ความส าคั ญ ของการจั ด การการเงิ น ของบุ ค คล
องค์ประกอบและ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น
ส่วนที่ 2 การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ คือ การบริหารรายได้ -ค่าใช้จ่ายของบุคคล
ให้เกิดสมดุล การจัดทาบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
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ส่วนที่ 3 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ การวางเป้าหมายทางการเงิน การ
วางแผนงบประมาณครัวเรือน การวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ เป็นต้น
ส่ ว นที่ 4 การเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ออม
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์การลดความเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 5 การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ การหาความรู้
เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การฝึกทักษะความสามารถในการการจัดการการเงินส่วนบุคคล
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิง
สถาบันของ Boyle (1981) มี 5 ขั้นตอนคือ 1) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโปรแกรม
2) การระบุ ขอบเขตเนื้ อหาในการพัฒ นาโปรแกรม 3) การสร้างแผนการสอน 4) การจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการ 5) การประเมินผลโปรแกรม
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของประสบการณ์เรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและสิ่งที่สัมพันธ์กันกับประสบการณ์เรียนรู้ นั้นๆ สามารถระลึก
และถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆได้อย่างถูกต้อง โดยการพูด เขียน หรืออากัปกริยาท่าทางใดๆ
ความเข้าใจและทักษะ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสาคัญของประสบการณ์
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถแปลความ ตีความ และขยายความประสบการณ์
เรียนรู้นั้นๆ ลงสู่การปฏิบัติ เช่น การบันทึกบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดทาแผนการ
เงินส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
การจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง การจั ด ระเบี ย บการเงิ น ของบุ ค คลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักการจัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง มีการออมในสัดส่วนที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัย
ผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ 2) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3)การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล 4) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
ผู้ใหญ่วัยกลางคน หมายถึง นักศึกษากศน. วัยกลางคน อายุระว่าง 40-60 ปี ที่ลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
สภาพ หมายถึง สภาวการณ์ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของกลุ่ม
ตัวอย่างวัยกลางคน ได้แก่ ลักษณะความเป็นอยู่โดยทั่วไป ระดับรายได้ ภาระอุปการะ พฤติกรรมการ
ใช้จ่ าย การออม การก่อหนี้ การป้ องกันความเสี่ยง พฤติกรรมในการบันทึกค่าใช้จ่าย การจัดทา
งบประมาณ การจัดทาแผนการเงิน การแสวงหาความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล
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ปัญหา หมายถึง ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินส่วน
บุคคล 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ การวางแผนการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ความต้องการเรียนรู้ หมายถึง ความต้องการที่จะได้รับเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจและฝึก
ทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนต่าง
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagne หมายถึง กระบวนการสอน 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
การเรียกความสนใจ 2) การแจ้งจุดประสงค์ต่อผู้เรียน 3) การเร้าให้ผู้เรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิม
4) การนาเสนอสิ่งเร้า 5) การชี้แนะการเรียนรู้ 6) การทาให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม 7) การเฉลยผลการ
กระทาของผู้เรียนทันที 8) การวัดผลการเรียน และ 9) การทาให้ผู้เรียนคงการเรียนรู้และถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจาของมนุษย์ ที่มุ่งเป้า
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระที่นาเสนอได้อย่างดี รวดเร็ว และจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และเพิ่มพูน
ทักษะในการจัดระบบข้อมูลรวมทั้งการแสดงผลการเรียนรู้ของตนเอง
หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง หมายถึง การสอนที่ผู้สอนจัดสรรเส้นทาง
การเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายให้ผู้เรียน ทั้งการเข้าถึงเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวน
ความคิด และวิธีการนาเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างในตัวผู้เรียนด้านความพร้อม ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้องค์ประกอบ13 ประการ
ของหลักการสอนคือ 1) นาเสนอเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาใน 2) ผสมผสาน ร้อยเรียง
หลักการต่างๆ เข้าสู่เนื้อหาของบทเรีย น 3) นาเสนอประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรีย น 4)
พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนในการวิเคราะห์เนื้อหา 5) พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและการสรุป
สิ่งเรียนรู้ให้เป็นหลักการ 6) ผสมผสานหลักการเบื้องต้น และทักษะการคิดที่สูงขึ้นเข้าไว้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 7) พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 8) จัดให้มีการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่สนใจ
เพิ่มเติม 9) เน้นการมอบหมายงานแบบ 10) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ มี
แนวคิดใหม่ๆ 11) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้วัสดุ รูปแบบเทคนิคใหม่ 12)
ส่งเสริมให้เกิดทักษะการทาความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนด้วยตนเอง และ13) ประเมินผลผู้เรียน
ระหว่างการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลัก E4 ของ Cash หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามหลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง 4 ขั้นตอน ได้แก่ E1 Effective การจุด
ประเด็นความสนใจ E2 Engaging การสร้างความเชื่อมโยง E3 Exciting การสร้างความท้าทาย E4
Enriching การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้ เป็นหลักการที่เน้นความสอดคล้องเข้ากันได้ของกระบวนการ
ดาเนินกิจกรรมกับวิถีการเรียนรู้และการจดจาของผู้เรียน
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ปัจจัยที่ส่งเสริม หมายถึง ปรากฏการณ์เรียนรู้ต่างๆ ที่ทาให้การดาเนินโปรแกรมประสบ
ความสาเร็จ ทาให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดสัมฤทธิ์ผลการเรียน
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หมายถึง ปรากฏการณ์เรียนรู้ต่างๆที่ขัดขวาง ลดทอนความสาเร็จใน
การดาเนินโปรแกรมทาให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าที่ควร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ความรู้และสารสนเทศของสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่สามารถนาไปเป็นปัจจัย
สาคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนในรูปแบบอื่นๆ
2. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่และรูปแบบการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่าง ที่สามารถนาไปขยายผลสาหรั บส่งเสริมความความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนทั้งประเทศ หรือกลุ่มคนทางานในวัยอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลใน
เกิดความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ
3. ต้นแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสาหรับ
ความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรูปแบบการเรียนรู้สาหรับกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประเทศ
4. ต้นแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน และการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมอื่นๆ
ที่มีผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่
5. ข้อมูลด้านปัจจัยสนับสนุ น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ในการใช้โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลที่พัฒนาขึ้น ที่เป็นประโยชน์ในการปรับแต่งโปรแกรมเพื่อนาไปใช้ครั้งต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
8 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 รูปแบบและปัญหาของสังคมผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมตัวของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตอนที่ 4 การเรียนรู้ผู้ใหญ่
ตอนที่ 5 รูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1. ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
พระราชบั ญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) หมวด 3 ระบบ
การศึกษา มาตรา15 จัดประเภทการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1)การศึกษาในระบบ 2) การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย และได้นิยามความหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไว้ว่า คือการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้ และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย ซึ่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลักการใกล้เคียงกับการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มีนิยามว่าเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อมและช่วงเวลา โดยเรียนรู้จากบุคคล ประสบการณ์ สัง คม สภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่ง
ความรู้อื่นๆ ที่มีข้อแตกต่างจากการศึกษาในระบบคือ จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
การศึกษา และการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษาที่การศึกษาในระบบมีการกาหนด
ไว้แน่นอนกว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ว่า การศึกษานอก
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ระบบโรงเรียนหมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการ
เรี ย นรู้ ที่ชัดเจน มีรู ป แบบ หลั กสู ตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรี ยน หรือฝึ กอบรมที่ยืดหยุ่ น และ
หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีก าร
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการ
เรียนรู้
สุ วัฒ น์ วัฒ นวงศ์ (2529) ได้ให้ ความหมายของการศึก ษานอกระบบว่าเป็นกิจ กรรมทาง
การศึกษาใดๆที่จัดขึ้นอย่างมีระบบแต่จัดขึ้นนอกเหนือจากระบบโรงเรียนภาคปกติทั้งนี้ไม่ว่าจะแยก
ออกเป็นกิจกรรมหนึ่งต่างหากหรือเป็นส่วนสาคัญของกิจกรรมหลักก็ตามโดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ให้บริการต่อประชากรให้ได้รับการเรียนรู้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) กล่าวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่ามีความหมายครอบคลุม
ถึงการศึกษาและประมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆก็ตามที่จัดขึ้นโดยบุคคลหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
ในสังคมไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้จากสังคมและการจัด การ
เรียนรู้ที่ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ จากการ
ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะ
เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค์ของบุคคล
ต่างๆในสังคมโดยยึดหลักการที่ว่ากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นๆจะสนองตอบต่อความ
ต้องการความสนใจและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้แก่บุคคลนั้นได้ด้วย
อุ่น ตา นพคุณ (2546) ให้ ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่าเป็นกิจ กรรมหรื อ
โปรแกรมที่สถาบันต่างๆ ในสังคมจัดขึ้นโดยมี เจตนาและมีความมุ่งหมายที่จะจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้และรับประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง หรือ
การเปลี่ ย นแปลงในกลุ่ ม โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วนี้ จั ด ให้ แ ก่ ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก ชุ ม ชนและทุ ก ระดับ
การศึกษาเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคลหรื อชุมชน มีความรู้ ทักษะและเจตนคติที่ดี โดยใช้ระยะเวลาสั้น
ทั้งนี้มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ประหยัดและตอบสนองความต้องการความสนใจของผู้เรียนได้
สุมาลี สังข์ศรี (2549) กล่าวถึง การศึกษานอกระบบโรงเรียน ว่าเป็นกิจกรรมทางการศึกษา
ทุกรูปแบบที่จัดให้บริการแก่เยาวชนทุกเพศทุกวัยซึ่งอาจจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนเด็กในวัยเรียนซึ่งได้
ศึกษาในโรงเรียนระดับหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อหรืออาจจะเป็นผู้ ใหญ่วัยทางานหรือผู้สูงอายุซึ่ง
พลาดโอกาสศึกษาเล่าเรียนเมื่ออยู่ในวัยเรียนด้วยสาเหตุต่างๆการศึกษาดังนี้กล่าวจัดให้เยาวชนทุก
เพศทุกวัยไม่มีการจัดพื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณ์หรือความสนใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ผู้ เรี ย นได้รั บ ความรู้ ทั้งในด้านที่จ ะเป็นพื้นฐานแก่การดารงชีวิตการอ่านการเขียนการคิดคานวณ
เบื้องต้นความรู้ทางด้านทักษะการประกอบอาชีพตลอดจนความรู้และข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันใน
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ด้านต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2552) ให้ความหมายว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน ครอบคลุมถึง
การศึกษาผู้ใหญ่ แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียนนาเอาองค์ความรู้ปรัชญา
แนวคิด ผลงานศึกษาวิจัยของนักการศึกษาผู้ใหญ่มาเป็นหลักในการดาเนินกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
สรุปได้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึงการเรียนรู้ที่จัดให้แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุก
เพศ ทุกวัยทุกชุมชนและทุกระดับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติโดยใช้
องค์ความรู้ปรัชญา แนวคิดของการศึกษาผู้ใหญ่เป็นหลักในการดาเนินกิจกรรม มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา และการประเมินผล ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตและ
ปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1.2. วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สุนทร โคตรบรรเทา (2524) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ดังนี้
1) ให้บริการความรู้ที่อยู่นอกขอบข่ายการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยให้ความรู้สาขา
ต่างๆ ที่น อกเหนื อจากการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เช่นการศึกษาผู้ ใหญ่ส าหรับผู้ ไม่รู้ห นั ง สื อ
การศึกษาสายสามัญต่อเนื่อง และสายอาชีพสาหรับผู้ใหญ่ การฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ
และการยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานเพิ่ ม เติ ม ในที่ ท างาน การให้ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ในรู ป ของการพั ฒ นาแก่
เกษตรกร
2) ให้การศึกษาทดแทนสิ่งที่ไม่ได้รับในโรงเรียนภาคปกติ สาหรับบางกิจกรรมการศึกษา
ที่ไม่สามารถจัดหรือสอนได้ในโรงเรียนภาคปกติเพราะมีการกาหนดอายุ ชั้นเรียน หลักสูตร และเวลา
เรียนตายตัว เงื่อนไขดังกล่าวปิดโอกาสผู้เรียนจานวนมากที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อไปประกอบ
วิชาชีพและทามาหากิน หรือพัฒนาความรู้ เช่นวิชาชีพและวิชาช่างต่างๆ ได้แก่ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
ช่างกลโรงงาน ฯลฯ ที่มีสอนอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาคปกติ ก็สามารถนามาจัดแบ่งย่อยให้เป็น
หลั กสู ตรระยะสั้ น เพื่อสะดวกส าหรับผู้ จัดและผู้ เรียน ในการจัดกิจกรรมตามกลุ่ มความสนใจใน
หลากหลายสาขาวิชา
3) ให้ความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้รับในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมหลังจากจบ
การศึกษาภาคปกติแล้ว ในกรณีที่ความรู้และทักษะที่ได้รับจากโรงเรียนก่อนออกไปทางานอาจล้าสมัย
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงควรจัดหลักสูตรต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ เช่น
การศึกษาผู้ใหญ่ขั้นต่อจากระดับพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาชีพระดับกลางและระดับสูงใน
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โรงเรียนสารพัดช่าง สถาบันฝีมือแรงงาน หลักสูตรพิเศษและหลักสูตรภาคนอกเวลาสาหรับอบรม
ข้าราชการ ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้ทันสถานการณ์
4) ช่วยเสริมการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ในกรณีที่การจัดการศึกษาในโรงเรียน
ภาคปกติไม่สามารถเข้าถึงเช่นผู้อาศัยอยู่ตามแหล่งสลัม ชาวไทยภูเขาบางเผ่าของประเทศไทย เป็นต้น
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเป็นทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส
5) ช่วยถ่วงดุลการศึกษาในระบบโรงเรียน เดิมการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นทางเดียว
ที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนมีศักยภาพ มี อานาจในสังคม โดยมีประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เป็น
ใบเบิ กทางไปสู่ ตาแหน่ งหน้ าที่แต่การศึก ษาในระบบโรงเรียนยังกีด กันคนส่ ว นใหญ่ด้ว ยการสอบ
คัดเลือกคนเก่งเข้าเรียน คนที่ไม่สามารถสอบผ่านจึงถูกสกัดกั้นปัจจุบันนี้มีข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าใบรับรอง
หรือประกาศนียบัตรไม่สามารถวัดความสามารถและความรู้ของคนได้ดีเสมอไปการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่ถือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคปฏิบัติมากกว่าความรู้ความจา จึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วย
ถ่วงดุล เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ากันของการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และ
ทาให้คุณค่าของความรู้ที่ได้รับเท่าเทียมกัน
6) เปิดโอกาสให้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาได้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ ทั้งในแง่การจัดและการเรียนการสอน
จึงเปิดโอกาสให้มีการทดลองนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ได้สะดวกกว่าการศึกษาในโรงเรียน
ภาคปกติซึ่งหากการทดลองปรากฏว่าใช้ได้ผลดี ยังสามารถนาไปใช้หรือปรับปรุงในการศึกษาภาคปกติ
ได้ด้วย
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาคุณภาพของประชากรให้เป็นทรัพยากรที่
สาคัญของประเทศชาติถือเป็นการสร้างพื้นฐานของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเนื่องจาก
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศคือคุณภาพของประชากรอันเป็นปัญหาขั้นมูลฐานของประเทศหากมี
การพั ฒ นาให้ ป ระชากรมี คุ ณ ภาพจะสามารถแก้ ปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมหรื อ การเมื อ งได้ ซึ่ ง
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นมี เ ป้ า หมายให้ ป ระชาชนได้ รั บ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ 3
วัตถุประสงค์ คือ
(1.1) เพิ่มพูน ความรู้ มิ ใช่เ ฉพาะเพี ยงอ่ านออกเขียนได้เ ท่ านั้ นหากครอบคลุ ม ถึ ง
ความรู้ความเข้าใจในด้านอื่นเช่นด้านเศรษฐกิจการปกครองและสุขภาพอนามัยเพื่อยกระดับและ
ปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิตตนเองหรือชุมชนของตนให้ดีขึ้น
(1.2) เกิดทัศนคติที่ดีในสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพการทางานการประกอบอาชีพ
ความสัมพันธ์การสมาคมกับผู้อื่นต้องมีพื้นฐานทัศนคติที่ดี การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจาเป็นต้อง
สร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชราในทุ กด้าน ทั้งการ
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ปกครองแบบประชาธิป ไตยการซื่อสั ตย์ การมีวินัย การตรงต่อเวลาและการเคารพสิ ทธิของผู้ อื่น
เป็นต้น
(1.3) เกิ ด ทั ก ษะหรื อ ความจั ด เจนในชี วิ ต ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ตลอดเวลาของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารที่ฉับพลันนอกจากนี้การที่ประชากรโลก
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่และชีวิตประจาวันของประชาชนบีบคั้นภาวะสังคมและ
เศรษฐกิจให้เกิดการแข่งขันรุนแรงการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงต้องช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ
สามารถปรั บ ตัวเข้ากับ สภาพและสถานการณ์ใหม่ของสังคมได้บุคคลควรได้รับความรู้เพื่ อพัฒนา
คุณภาพและทักษะในอาชีพของตน ในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานหรือเพื่อให้ มีทักษะในการ
ประหยัดทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนมากที่สุด
2) เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวัง
ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือพัฒนาด้านวัตถุที่ดีขึ้นเช่นการ
ส่งเสริมด้านการผลิตการคมนาคมและการส่งเสริมการดูแลสาธารณสมบัติเป็นต้นนอกจากนี้การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนยังมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาของตนเองสภาพแวดล้อม
ของชุมชนที่อาศัยอยู่เ พื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้ง 3 ด้านคือทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรทางเทคนิคและทรัพยากรตามธรรมชาติหากประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ ปั ญหาและตระหนั กว่าตนเองและชุมชนมีทรัพยากรอะไรบ้างแล้ ว ย่อมตระหนักถึงการ
ปกป้ อ งรั ก ษาหรื อ การใช้ ท รั พ ยากรในการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของตนต่ อ ไปได้ ส ร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในการศึกษาความเสมอภาคทางการศึกษามีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานของสิทธิความเป็นมนุษย์และเป็นหัวใจของประชาธิปไตย
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกชุมชนจึงมีส่วนช่วยสนับสนุนความ
เป็นธรรมในการศึกษาอันจะนาไปสู่ความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและสังคมได้
4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรมและวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของประเทศชาติ ใ นโลกปั จจุ บันที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วผู้คนจะเริ่มเหินห่างจากประเพณีพื้น ถิ่นและ
วัฒนธรรมประจาชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถช่วยสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวรรณคดีประวัติศาสตร์และศิลปะประจาท้องถิ่นอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรักษาและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประจาชาติขึ้นช่วยสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการประพฤติปฏิบัติตนตามความ
ถูกต้องและเหมาะสมของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอีกทั้ง
รู้จักแบ่งปันความรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทาให้ดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ
5) เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สามารถมี ส่ ว นช่ว ยสนั บ สนุ น พัฒ นาความสามารถทางด้านประชาธิปไตยของประชาชนไทยและ
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ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้จักการแบ่งงานกันทารู้จักการปรับตัวรู้จัก
การรับผิดชอบงานร่วมกันรู้จักเคารพในความคิดเห็นและสิทธิหน้าที่ของผู้อื่นนอกจากนี้แล้วการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้จักคิดวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย
6) เพื่อพัฒนาจิตใจการศึกษานอกระบบโรงเรียนส่งเสริมให้บุคคลรู้จักการใช้เวลาว่าง
เพื่อการพักผ่อนการอ่านหนังสือที่ตนสนใจการฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลินและได้รู้จักการผ่อนคลาย
ความตึ ง เครี ย ดของชี วิ ต ท าให้ ใ ช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นยั ง ช่ ว ย
สนับสนุนให้บุคคลรู้จักพัฒนาแนวคิดของตนเองให้มีทัศนคติมีค่านิยมที่เหมาะสมมีความเชื่อและเข้าใจ
ในเรื่องของความดีและความเลวมีความสามารถวินิจฉัยตัดสินใจและเข้าใจสภาพการณ์ในสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ได้อย่างถูกต้อง
สรุ ป ได้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเพื่อ ให้ บริการ
ความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ช่วยเสริมหรือทดแทนการจัดการเรียนรู้ในกรณี
ที่การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดทักษะหรือความ
จัดเจนในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนที่หลากหลาย แม้ว่าจะมีข้อจากัด
ในเรื่องของฐานะ เวลา หรือเงื่อนไขอื่นใด ทาให้เกิดการยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานการความ
เป็นอยู่ของชุมชนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
1.3 หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2555) กาหนดว่าภารกิจหลักของงานการศึกษานอก
โรงเรียน คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต สร้างคนให้มีคุณภาพนั้น ได้แก่จัดการศึกษาพื้นฐาน จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. จัดการศึกษาพื้นฐาน เป็นภารกิจสาคัญอันดับแรก เป็นการจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิต การทางาน
และการศึกษาต่อเนื่อง ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัด
การศึกษาจะครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่า
การศึกษาขั้น พื้น ฐานและการศึ กษาต่ อเนื่ องที่ ตอบสนองความต้ องการของกลุ่ ม เป้าหมายอย่ า ง
หลากหลาย รวมทั้งความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดกระบวนการเรียนรู้กาหนดให้มี
กิจกรรมหลักเพื่อให้ผู้ เรีย นเกิดการเรียนรู้ 5 กิจกรรมได้แก่การจัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ ม การ
เรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) การทาโครงงาน การสอนเสริมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จาก
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กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้กาหนด การวัดผลประเมินผลทุกกิจกรรม ซึ่งกาหนดการประเมินเป็น
3 ช่วงได้แก่การประเมินก่อนเรียนเพื่อทราบถึงพื้นความรู้ของผู้เรียนการประเมินระหว่างเรียนและการ
ประเมินปลายภาคเรียนโดยกาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนนซึ่งประกอบ ด้วย
ผลงาน / ชิ้นงานการนาเสนอผลงาน / การร่วมอภิปราย 30 คะแนนการทดสอบย่อย 10 คะแนนการ
ทาโครงงาน 30 คะแนนและคะแนนปลายภาคเรียน 40 คะแนน
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต่างกัน โดยมีสาระ
ดังนี้
2.1 การเรียนรู้อาชีพแบบองค์รวมที่ประชาชน ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
2.2 การออกแบบการเรียนรู้งานอาชีพตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพในรู ป แบบการฝึ กทักษะอาชีพ การเข้าสู่ อาชีพ การพัฒ นาอาชีพและการพัฒ นาอาชีพด้ว ย
เทคโนโลยี
2.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการดับวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด
ทา จา แก้ปัญหาและพัฒนา
2.4 การจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาอาชีพที่พัฒ นาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ การทาอาชีพภายใต้วัฒนธรรมของชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ของชุมชน เป็นชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม โดย มี
สาระสาคัญ ดังนี้
3.1 เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ของตนและแก้ปัญหาสังคมของตนได้อย่างมีความสุข
3.2 เป็ น การเรี ย นรู้โ ดยบู ร ณาการองค์ ความรู้ และกระบวนการเรีย นรู้ ต่า งๆ ใน
ชีวิตประจาวันเข้าด้วยกัน
3.3 เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสามารถให้แก่บุคคล เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้าน ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และแต่ละสถานการณ์
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4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสั งคมและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ตามวิ ถี ท างการปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย ตลอดจนอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2529) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ดังนี้
1) การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความต้องการโดยเฉพาะ
บุคคล อันจะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมี
คุณลักษณะแตกต่างจากการวิจัยทางการศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียน
2) กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเน้ น การก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
พฤติกรรมเฉพาะด้านอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้จากกิจกรรมในการวิจัยนั้นๆ
3) การจัดกิจกรรมในการวิจัยการศึกษานอกระบบโรงเรียนมักจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
และริเริ่มในผู้ได้รับประสบการณ์ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีความชานาญและทักษะ รวมทั้งกระบวนคิดที่
ส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้นาชุมชน
4) การศึกษานอกระบบโรงเรียนต้องมียืดหยุ่นเพียงพอที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆทาง
การศึกษาได้โดยง่าย การจัดการวางแผนการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึ งไม่ควรเข้มงวดและมีการ
ควบคุมกากับดูแลเคร่งครัดเท่ากับการศึกษาในระบบโรงเรียน
5) การวิจัยที่จัดขึ้นทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายมาก
นักผู้เรียนอาจจะต้องช่วยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายด้วยตนเองวิจัยที่บ้าง
6) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการวิจัยที่ริเริ่มขึ้นเพื่อนาไปใช้ให้ ตรงกับความ
ต้องการเฉพาะของผู้เรียน
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นวิธีการที่พยายามใช้ประโยชน์จากการศึกษาให้มาก
ที่สุด โดยนาความชานาญความรู้ที่เรียนมาแล้วจากการศึกษาในระบบโรงเรียนมาสร้างเสริมและฝึก
ปฏิบัติให้เชี่ยวชาญขึ้นอีกในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.4 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) ให้ ค วามหมายของการพั ฒ นาโปรแกรม (Program Development) ว่ า
หมายถึง การปฏิบัติการและการตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบร่วมกันระหว่ างผู้พัฒนาโปรแกรมกับ
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ประชาชนหรื อ ตั ว แทนของประชาชนที่ จะได้ รั บ ผลกระทบจากโปรแกรมในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
โปรแกรมดังต่อไปนี้
1) พัฒนาโครงสร้างขององค์กรที่จะทาหน้าที่วิเคราะห์ ตีความ และตัดสินว่าปัญหาหรือ
สถานการณ์ใดที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น
2) ศึกษาและวิเคราะห์ ประชาชนและชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากแหล่ งข้อมูล อย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3) กาหนดลาดับความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการเปลี่ ยนแปลงและ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน
4) การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดผลที่พึงประสงค์
จากโปรแกรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน
5) เลือกและกาหนดแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุนด้านการเงินที่จะนามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ
6) วางแผนการสอนที่ส่ งเสริมและเอื้อให้ ผู้ เรียนผู้ ใหญ่มีส่ ว นร่ว มอย่างกว้างขวางใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
7) นาแผนการสอนไปปฏิบัติโดยเลือกรูปแบบและวิธีการสอนที่เ หมาะสมกับผู้เรียน เช่น
วิธีการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
โปรแกรมทางวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ
8) ดาเนินการประเมินผลอย่างโปร่งใส ให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลและคุณค่า
ของโปรแกรม
9) การประชาสัมพันธ์ผลงานและคุณค่าของโปรแกรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
สุดท้าย Boyle (1981) ได้สรุปว่าความสาคัญของการพัฒนาโปรแกรม อยู่ที่ความสามารถ
ของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการกาหนดความต้องการปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงที่ จะตอบสนองความต้องการและปัญหา อาจเป็นการให้ความรู้
การสร้างเจตคติหรือการสร้างเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
1.4.1 หลักการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) ได้วางหลักการพัฒนาโปรแกรมไว้ 15 ประการได้แก่
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1) การสร้างพื้นฐานทางปรัช ญาในการพัฒนาโปรแกรม ความเชื่ อ ค่านิยมของ
นั กพัฒ นาโปรแกรมแต่ล ะคนที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการพัฒ นาโปรแกรมในเรื่องของการเลือก
เทคนิคการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนจะให้ความสาคัญเทคนิคที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการหรือสิ่งที่ประชาชนและชุมชน
กังวลห่วงใย ในการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของสถานการณ์สิ่งที่ถูกกาหนดว่า คือความ
ต้องการและปัญหา อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง (Real Problem)นักพัฒนาโปรแกรมจึงต้องวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง จนสามารถลาดับความต้องการและปัญหาได้ การวิเคราะห์สถานการณ์จะต้อง
มีการตัดสินใจเกี่ ยวกับเรื่องใครบ้างที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับโปรแกรม ควรจะศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชนและผู้รับบริการในเรื่องอะไร ในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของชุมชนและ
ผู้รับบริการ ควรจาแนกความต้องการและปัญหาเป็นรายละเอียดอะไรบ้าง
3) การมีส่ ว นร่ วมของผู้รับบริการ หมายถึ งการส่ งเสริมให้บุคคลสนใจกลุ่ มและ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น
4) ระดับทางสติปัญญาและสถานภาพทางสังคมของผู้รับบริการ ผู้ใหญ่จะมีวุฒิ
ภาวะและมีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายมีความแตกต่างเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนรู้ภูมิหลั งทาง
สังคมเศรษฐกิจ เชื้อชาติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ นักพัฒนาโปรแกรมต้องคานึงถึงระดับความ
แตกต่ า งของบุ ค คลและพั ฒ นาโปรแกรมให้ เหมาะสมกั บ ความแตกต่ า งทางสั งคมเศรษฐกิ จและ
การศึกษาของผู้เรียน
5) การศึกษาแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการกาหนดวัตถุประสงค์โปรแกรม
แหล่งข้อมูลที่นักพัฒนาโปรแกรมควรศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
คือตัวผู้รับบริการ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสังคมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ผู้เรียน และเนื้อหาวิชาการ นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้องช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
พัฒนาทักษะในการกาหนดความต้องการของตัวเอง โปรแกรมเชิงพัฒนาที่มีจุดเริ่มต้นในสถานการณ์ที่
คลุมเครือ อาจจะต้องมีการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการรวมเป็นกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเมื่อกลุ่มมี
ความสัมพันธ์ที่ดี วัตถุประสงค์ของโปรแกรมจะปรากฏขึ้น
6) การยอมรับเรื่องข้อจากัดเกี่ยวกับสถาบันและบุคคล นักการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนควรยอมรับว่าบุคคลมีข้อจากัดที่อาจทาให้โปรแกรมไม่สมบูรณ์แบบตามที่ต้องการในหลายๆ
กรณี ข้อจากัดอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือทรัพยากรบางประเภทที่ไม่สามารถจัดให้บางกลุ่ม
ความเชื่อของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในบางเรื่อง ความเชื่อบางเรื่องของผู้รับบริการเกี่ยวกับ
โปรแกรมและความเชื่อของนักพัฒนาโปรแกรมเองเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
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7) เกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญ ในการพัฒนาโปรแกรมมีความสาคัญมาก ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการกาหนดความต้องการให้เป็นเป้าหมายเฉพาะ หรือเรื่องการกาหนดว่ากลุ่มใดควรจะ
เป็นผู้ได้รับบริการ เรื่องการแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู่และการกาหนดเรื่องวิธีปฏิบัติการ งานหลักใน
การจั ดล าดับ ความส าคัญของการพัฒ นาโปรแกรมคือ การก าหนดว่าจะใช้เกณฑ์ อะไรบ้างในการ
ตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ การกาหนดเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การตัดสินใจ
เกี่ย วกับ กระบวนการและขั้ น ตอนต่ า งๆ สมเหตุส มผลและเป็ น ที่ย อมรั บจากทุ ก ๆ ฝ่ ายที่เ ข้ า มา
เกี่ยวข้องกับโปรแกรม นอกจากนี้ควรให้ผู้ที่จะมารับบริการมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ในการ
จัดลาดับความสาคัญขั้นตอนในโปรแกรม
8) ระดับความยืดหยุ่นของการวางแผนโปรแกรม เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมมี
ลักษณะเป็นการพัฒนาและเกี่ยวกับปัญหาของประชาชน การกาหนดและควบคุมทุกปัจจัยทุกขั้นตอน
เป็นเรื่องยาก การประเมินผลวัตถุประสงค์และวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้หลายทางเลือก
ทาให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น
9) ความเห็นของเชิงนิตินัยและการสนับสนุนจากกลุ่มที่มีอานาจอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ถ้านักพัฒนาโปรแกรมไม่ได้รับความเห็นชอบเชิงกฎหมายจากกลุ่มที่เป็นกลุ่ม
ทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มดังกล่าวอาจจะขัดขวางโปรแกรม การขอความเห็นชอบเชิงกฎหมาย
และการสนับสนุนของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอานาจในชุมชน เป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้
10) การเลือกและจัดกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้หมายถึงการ
ใช้ประสบการณ์ในการได้แบบแผนใหม่ทางพฤติกรรม การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมมือกัน วิธีการให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ผู้เรียนสังเกตการณ์ การฟัง
การคิด การเขียน การซักถาม และการอภิปราย ฯลฯ
11) การเลือกวิธีการ เทคนิค และอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสม โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเลือกโดยใช้วิธีการ ( Method ) ในการปฏิบัติที่เป็นระบบในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย
และเทคนิค (Technique ) รูปแบบการเสนอเอกสารที่ต้องการให้มีการเรียนรู้(รูปแบบการบรรยาย
การสัมมนา การอภิปรายรายกลุ่ม ส่วนอุปกรณ์ (Device ) หมายถึงอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่จัด
ขึ้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเรีย นการสอน ( ภาพยนตร์ วิ ท ยุ การจั ด สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ)
12) การใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมี การ
วางแผนที่ดีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เป้าหมายการประชาสัมพันธ์ ลักษณะของสื่อที่
จะใช้และกาหนดเวลา การประชาสัมพันธ์ควรใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้ ข้อมูล ถึง
เป้าหมายให้ได้มากที่สุด
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13) การได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรส าหรับโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรม
จะต้องแสวงหาการสนับสนุนและความเห็นชอบเชิงกฎหมายที่จะช่วยให้องค์กรได้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ
14) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ผล และผลกระทบ การประเมิ น ผลโปรแกรม
หมายถึง การประเมินคุณค่าของโปรแกรม การประเมินหรือการพิจารณาตัดสินคุณค่าของโปรแกรม
คือการนาข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่าโปรแกรมควรมีลักษณะ
อะไรบ้าง การประเมินผลโปรแกรมจึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง การกาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ การรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น การพิจารณาตัดสินผลโดยเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ
ข้อมูลที่รวบรวมไว้
โดยการประเมินผลทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรพิจารณา 4 เรื่องดังต่อไปนี้
(1) ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้ผลมากน้อยเพียงใด
(2) คุณภาพและความเหมาะสม ประสบการณ์การเรียนรู้ดีเหมาะสมสาหรับ
ผู้เรียนหรือไม่
(3) การติดต่อกับผู้รับบริการ ติดต่อกับผู้รับบริการได้มากหรือน้อย
(4) ความสาคัญ โปรแกรมมีความสาคัญต่อผู้รับบริการและเป้าประสงค์งาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือไม่
15) การสื่ อ คุ ณ ค่ า ของโปรแกรมให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจ วิ ธี ก ารสื่ อ ผลของ
โปรแกรมมีตั้งแต่ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การพบประสนทนาอย่างไม่เป็นทางการไปถึง
การรายงานด้วยการวิจัยนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรวางแผนว่าวิธีการใดจะเหมาะสมที่สุด
สาหรับบุคคลและกลุ่มที่ต้องติดต่อและรายงานผลของโปรแกรม

1.4.2 ประเภทของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ Boyle
(1981)
Boyle จัดโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา ( Development Program )
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน( Institutional Program )
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ( Information Program )
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program) มีจุดมุ่งหมายหลักคือ ช่วยให้ผู้เข้า
มารับบริการสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้โปรแกรมเชิงพัฒนา
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แตกต่างจากโปรแกรมประเภทอื่น คือ จุดเริ่มต้นของโปรแกรมจะเกิ ดขึ้นในสถานการณ์ที่เข้าร่วม
โปรแกรมพอจะรู้ว่ามีปัญหา แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะดาเนินการอะไรในการแก้ปัญหานั้น ๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรม ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อกาหนดแนวทางแก้ปัญหาและขั้นตอนการ
ประเมินผลโปรแกรมว่าประชาชนพอใจในโปรแกรมมากน้อยเพียงใด ตัวบ่งชี้วัดโปรแกรมประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนโปรแกรมได้ช่วยให้ประชาชนได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาในชุมชนได้ความรู้ ทักษะ ในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพี ยงวิธีการ เพื่อ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป้าหมายหลัก
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน ( Institutional Program) มีลักษณะสาคัญ คือ ความมุ่งหมาย
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้พัฒนาความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล นอกจากการพัฒนาปัจเจก
บุคคลแล้วโปรแกรมเชิงสถาบันจะให้ความสาคัญเนื้อหาสาระทางวิชาการเพื่อพัฒนาสติปัญญาและ
การมีเหตุมีผ ลของผู้ เรี ย นอย่ างมากกับองค์กรหรือสถาบันที่เป็นผู้พัฒ นาโปรแกรม โปรแกรมเชิง
สถาบันจะกาหนดวัตถุประสงค์จากเนื้อหาสาระของวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ ( Information Program) ลักษณะที่สาคัญของโปรแกรม
เชิงสารสนเทศ คือ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับผู้รับบริการ
เช่นการให้ข้อมูลสารสนเทศแก้ผู้ที่เข้าชมอุทยานแห่งชาติ โดยนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นผู้
มีความรู้ทางชีววิทยา โปรแกรมเชิงสารสนเทศมีวัตถุประสงค์สาคัญที่ จะให้ข้อมูลสารสนเทศใหม่แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม โปรแกรมเชิงสารสนเทศส่วนมากจะเป็นส่วนย่อยของทั้ง
โปรแกรมเชิงพัฒนาและโปรแกรมเชิงสถาบัน
ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)เนื่องจากการ
พัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน มีเป้าหมายพัฒนาความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล ที่เน้นการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของปั จ เจกบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง จึ ง เหมาะสมที่ จ ะน ามาใช้ พั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ส าหรั บ ผู้ ใหญ่วัย กลางคน ที่มีกลุ่ มผู้ เรียนเป้ าหมายเป็น ประชาชนทั่ว ไป มิได้มีสั งกัด องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะรายบุคคลของกลุ่ม
ผู้เรียนวัยกลางคน
1.4.3 องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) กาหนดองค์ประกอบโปรแกรมในการจัดโอกาสการเรียนรู้ไว้ 9 ประการ
ดังนี้
1. เป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมี การกาหนดระดับที่จะให้ความรู้
ความเข้าใจและทักษะใน 3 ด้าน คือด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด้านจิตพิสัย (Affective) และด้าน
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พลังทักษะ (Psychomotor) โดยด้านพุทธิปัญญาแบ่งเป็นอีก 6 ด้านคือ 1) รู้ 2) เข้าใจ 3) การนาไปใช้
4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์และ 6) การประเมินผล
2. วิธีการเทคนิคและอุปกรณ์ที่ต้องมีการการวางแผนก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีข้อควรคานึง 3 ประการคือ
2.1 วิ ธี ก าร (Method) คื อ วิ ธี ด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
2.2 เทคนิค (Technique) คือ รูปแบบที่นาเสนอสิ่งเรียนรู้เช่นการอภิปรายการ
สาธิตการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
2.3 เครื่ อ งมื อ (Device) คื อ สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ ช่ น
ภาพยนตร์วีดีทัศน์ภาพนาเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เป็นต้น
3. ทรัพยากรครูผู้สอนและสื่อการสอน ผู้สอนจะต้อง 1) เข้าใจความต้องการของ
ผู้เรียน 2) รู้เนื้อหาวิชา 3) มีประสบการณ์ 4) มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจตลอด
การเรียนการสอน สื่อการสอน เช่น แผ่นใส ภาพนาเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เอกสารสิ่งพิมพ์
ควรเป็ น สื่ อการสอนที่มีช่วยขยายความคิดและกระตุ้นความสนใจแต่ผู้สอนควรตระหนักเสมอว่า
อุปกรณ์การสอนเป็นเพียงสื่อมิใช่สิ่งแทนการสอนดังนั้นในการเลือกและใช้สื่อการสอนผู้ จัดโปรแกรม
ควรพิจารณาสิ่งต่างๆเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรีย นรู้และ
ลักษณะของกลุ่มผู้เรียนเช่น วิธีสาธิตการแบ่งกลุ่มเรียนย่อยเป็นต้น
3.2 รูปแบบประสบการณ์เรียนรู้ ที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เลือก
ได้แก่การบอกเล่าประสบการณ์ตรง
3.3 เทคนิคการสอน ที่จะใช้ในการถ่ายทอดรูปแบบประสบการณ์เรียนรู้ที่เลือก
เช่นการนาเสนอโดยใช้วีดีทัศน์ เกม เป็นต้น
4. สถานที่และเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่สถานที่ที่สะดวก
แก่การเดินทางพอสมควรมีห้องขนาดต่างๆ เพื่อรองรับการจั ดห้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน
ลักษณะที่ยืดหยุ่นมีแสงสว่างที่เหมาะสมและมีเก้าอี้ที่นั่งสบายมีห้องน้าเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวนการ
เรียนรู้ มีโสตทัศนอุปกรณ์ มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายโดยผู้ดาเนินโปรแกรมจะต้องมีการประสานงาน
กับทุกฝ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคบั่นทอนความสาเร็จของโปรแกรม
5. งบประมาณในการจั ด โปรแกรมการเรี ย นรู้ ที่ มั ก จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
งบประมาณของการศึกษาทั้งหมดผู้จัดโปรแกรมการเรียนรู้จาเป็นต้องจัดหางบประมาณที่เพียงพอ
สาหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายผู้สอนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการประเมิ นผลเพื่อให้การ
ดาเนินโปรแกรมการมีประสิทธิภาพ
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6. ความรับผิดชอบของครูผู้สอน ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบทั้ง 2 บทบาทควบคู่กัน
คือ หน้าที่ในการอานวยการเรียนรู้ และการจัดการกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนอาจมอบหมายให้ตัวแทน
กลุ่มผู้เรียนทาหน้าที่บางส่วนภายใต้การกากับดูแลของผู้สอน
7. ความรับผิดชอบของผู้เรียนผู้สอนสามารถประเมินระดับความรับผิดชอบของ
ผู้เรียนได้ด้วยการสารวจความคาดหวังของผู้เรียน แล้วนามาเปรียบเทียบกับความคาดหวังของผู้สอน
ต่อผู้เรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของตนเองและ
ของผู้สอนหรือไม่
8. การสร้างความเชื่อมโยงของประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนผู้จัดโปรแกรม
ต้องวางแผนการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ
8.1 ความต่อเนื่องผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียกใช้เนื้อหาความรู้และ
ทักษะที่เรียนในบทเรียนก่อน โดยการทบทวนหรือลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เรียน
8.2 การเรี ย งล าดั บ ประสบการณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต่ อ เนื่ อ งการ
เรียงลาดับเน้นความสาคัญของประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งสร้างเสริมแต่งเติมจากประสบการณ์ก่อนให้มี
ความกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น
8.3 การเชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้เข้าด้วยกันผู้สอนควรช่วยขยายความให้
ผู้เรียนเห็นภาพหรือพฤติกรรมที่ชัดเจนจากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกบทเรียน
9. การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ควรทาการประเมิน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1
ประเมินช่วงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพิจารณาว่า การจัดโปรแกรมจะประสบผลสาเร็จ
หรื อไม่ หากจั ดตามวัตถุป ระสงค์และวิธีการที่ออกแบบไว้ ระยะที่ 2 ประเมินโปรแกรมระหว่าง
ดาเนินการ โดยวิเคราะห์ผลป้อนกลับ เพื่อใช้ปรับแผนโปรแกรมในส่วนที่เหลือ และ ระยะที่ 3 เมื่อ
โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ผลการประเมินนี้ ใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้
สรุป Boyle (1981) ได้กาหนดให้มี 9 องค์ประกอบการจัดโอกาสการเรียนรู้ที่ผู้ พัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรคานึงถึงในการวางแผนโปรแกรมได้แก่ 1) เป้าหมายของ
การจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ 2) วิธีการเทคนิคและอุปกรณ์ 3) ทรัพยากรครูผู้ ส อนและสื่ อการสอน
4)สถานที่และเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 5) งบประมาณในการจัดโปรแกรมการ
เรียนรู้ 6) ความรับผิดชอบของครูผู้สอน 7) ความรับผิดชอบของผู้เรียน 8) การสร้างความเชื่อมโยง
ของประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนและ 9) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยจะนามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน จาก
การ เมื่อนาองค์ประกอบของการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้และองค์ประกอบของโอกาสในการจัด
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ มาสั งเคราะห์ เ พื่ อ พัฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ยนจึ ง ได้
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องค์ ป ระกอบ 8 ดั ง นี้ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ 2) กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 3) ผู้ ส อนประจ ากลุ่ ม 4) เนื้ อ หาสาระ 5)
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อ 7) การวัดและประเมินผล และ 8) สภาพแวดล้อม
1.4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
พื้นฐานของปัจเจกบุคคลเป็นสาคัญเน้นการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เจตคติหรือทักษะความชานาญใน
ปัจเจกบุคคลเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนมากกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนดังนั้นในการวางแผน
โปรแกรมจึงอยู่ที่การเลือกเนื้อหาสาระการเรีย นรู้ที่เหมาะสมการเรียงลาดั บ (Sequence) การสร้าง
ความต่ อ เนื่ อ ง (Continuity) และการบู ร ณาการ (Integration) โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ยั ง สามารถ
นามาใช้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทที่มีประกาศนียบัตรมีการรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาได้ด้วยการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
- กาหนดว่าใครเป็นกลุ่มผู้รับบริการถ้าหากกลุ่มดังกล่าวสังกัดสถาบันองค์กรสมาคม
วิชาชีพหรือกลุ่มในชุมชนการประสานงานกับองค์กรและกลุ่มดังกล่าวจะช่วยให้วัตถุประสงค์ข อง
โปรแกรมกระจ่างขึ้น
- ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารว่ า มี ค วามต้ อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถปัญหาอะไรบ้าง
- ศึกษาว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดโปรแกรมที่คล้ายคลึงกัน
ขั้นตอนที่ 2 ระบุเนื้อหาวิชา
- ศึกษาความต้องการพิจารณาเฉพาะของผู้เรียนเนื้อหาและแผนการสอนและความ
ปรารถนาและแรงจูงใจของผู้เรียน
- เปรียบเทียบระดับความสามารถของผู้เรียนกับเนื้อหาวิชาสามารถทาได้โดยการ
ทดสอบก่อนการเรียนการสอน
- ศึกษาประสบการณ์และภูมิหลังของกลุ่มผู้รับบริการในด้านการศึกษาสถานภาพ
ทางสังคมเศรษฐกิจประสบการณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโปรแกรมต่างๆข้อมูลดังกล่าวอาจหาได้จาก
ผู้เข้าโปรแกรมก่อนการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการเรียนรู้โดยคานึงถึง
- ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งจากการเห็นการได้ยินหรือการปฏิบัติ
ระหว่างที่เข้าชั้นเรียนการทากิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ
- ส่งเสริมการนาเสนอหรือประชาสัมพันธ์โ ปรแกรมด้วยวิถีทางที่เหมาะสมเช่นทาง
หนังสือพิมพ์ประกาศต่างๆหรือทางสื่อสารมวลชนอื่นๆ
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- ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์รูปแบบและแนวทางปฏิบัติ
ของโปรแกรม
- กาหนดให้โปรแกรมมีความสัมพันธ์กับการแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน
เช่นการให้ประกาศนียบัตรเป็นขั้นๆ (ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง) หรือยึดตามมาตรฐานอื่นๆ
- ระบุทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ในการสอนที่จาเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้
- ระบุหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
ขั้นตอนที่4 การนาแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติ
- จัดให้มีการสอนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียน
- มีความยืดหยุ่นด้วยวิธีการเทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะเพื่อใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
และความสนใจ
ขั้นตอนที่5 การประเมินผลโปรแกรม
- กาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยการทดสอบก่อนและหลังการเรียนเพื่อเปรียบเทียบ
- ในการตัดสินเกี่ยวกับผลหรือความสาเร็จของโปรแกรมควรให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสิน
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา ว่ า มี ค วามเหมาะสมหรือ ไม่ ค วรจะมี การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างดาเนินโปรแกรมหรือไม่
- การตัดสิ น เกี่ย วกับความเหมาะสมของแผนการสอนความมี ประสิ ทธิภ าพควร
ปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้นให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร
- การกาหนดผลลัพธ์ของโปรแกรมควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
และผู้พัฒนาโปรแกรมซึ่งผู้เรียนจะสามารถนาเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านเงินทุน
สรุป แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) นั้นได้ให้ความสาคัญกับความ
เชื่อพื้นฐานที่นักพัฒนาโปรแกรมมีต่อการพัฒนาโปรแกรม การสารวจสภาพปัญหา ความต้องการการ
พัฒ นา และการมีส่ ว นร่ ว มของกลุ่ มเป้าหมาย ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและการจัด
หลั กสู ตรเพื่อให้ ส อดคล้ องและสนองกับความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังคานึงถึงการใช้
ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ ทั้งต่อกลุ่มเป้าหมายและการสร้างคุณค่าของโปรแกรมต่อผู้มีอานาจ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆในการจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ในโปรแกรม
รวมถึงการประเมิน ผลโปรแกรมที่มีการประเมินอย่างครอบคลุ มทั้งประสิ ทธิภ าพและผลกระทบ
รวมทั้งการสื่อสารคุณค่าของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่
มีอานาจในการตัดสินใจให้มีการดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมที่มี
ความสมบูรณ์ เป็นระบบและครอบคลุม
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่
2.1 การจาแนกวัยผู้ใหญ่ และความเป็นผู้ใหญ่
ศิ ร างค์ ทั บ สายทอง (2530) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของวั ย ผู้ ใ หญ่ มุ่ ง เน้ น จะศึ ก ษาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ ที่อาจจะอยู่ในรูปของความเสื่อมถอย การฟื้นตัว หรือการ
ชดเชยความบกพร่องในด้านต่างๆ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
การจาแนกวัยผู้ใหญ่ และความเป็นผู้ใหญ่ตามแนวคิดทางด้านจิตวิทยา
Buhler (1961) ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะวั ย ในวงจรชี วิ ต จะมี ค วามต้ อ งการที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะวัยเช่น ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (20-40 ปี) ชีวิตจะเริ่มต้นจาก สภาวะก่อนการแต่งงาน
ไปสู่การแผ่ขยาย (Expansion) ซึ่งหมายถึงการมีครอบครัว การมีลูกไว้สืบวงศ์ตระกูล การมีอาชีพ
ในช่วงวัยกลางคน (40ปี) บุคคลมีความต้องการที่จะทาให้สิ่งที่ตนมีอยู่แล้วหรือได้มาใหม่เกิดความ
มั่นคงหรือเป็นปึกแผ่นขึ้น (Consolidation) ในช่วงอายุ 50-60 ปี บุคคลจะอยู่ในระยะของการวัดผล
(Evaluation) เช่น ตนได้รับอะไรมาบ้างแล้ว สิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าหรือไม่ สิ่งที่มีอยู่เท่าเทียมหรือดีกว่า
ของคนอื่นหรือไม่ เป็นต้น
Buhler (1961) กล่าวว่าเราสามารถจะแยกแยะ วัยและความเป็นผู้ใหญ่ ได้โดยพิจารณาจาก
ลักษณะความต้องการประจาวัย
Bischof (1969) มีแนวความคิดว่าบุคคลจะยังไม่มีบุคลิกภาพที่แท้จริงจนกว่าบุคคลจะย่าง
เข้าสู่วัยกลางคน เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่บุคคลสามารถสร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางชีวภาพ
และความต้องการทางวัฒนธรรม พลังงานทางกายภาพและ พลังงานทางจิต ความก้าวหน้าและความ
เสื่อมถอย ความต้องการจากภายนอกและความต้องการจากภายใน
การจาแนกวัยผู้ใหญ่ และความเป็นผู้ใหญ่ตามแนวคิดทางด้านสถิติ Birren (1964) เสนอแนะ
ว่าอายุ (Chronological Age) เป็ น ดัช นีที่มีประโยชน์และมีอานุภ าพมากที่สุ ดในการแบ่งวัยต่างๆ
เพราะจากอายุเราสามารถจะทานายลักษณะทางกายวิภาค กายภาพ ทางจิตและสังคมของมนุษย์ได้
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Bromley (1966) ซึ่งใช้อายุเป็นตัวหลักในการแบ่งวงจรชีวิตที่สมบูรณ์
ออกเป็น 16 ขั้นตอนดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงการแบ่งวัยตามช่วงอายุของ Bromley
ระยะเวลา
1. ระยะ ไซโกส (Zygote)
2.ระยะเอ็มบรีโอ(Embryo)
3.ระยะฟีทัส(Foetus)
4.ระยะแรกเกิด (Birth)
5.ระยะวัยทารก (Infancy)
6.ระยะวัยอนุบาล (Preschool)
7. ระยะประถมศึกษา(Elementary)
8.ระยะย่างเข้าวัยรุ่น(Puberty)
9.ระยะวัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence)
10.ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood)
11.ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (Middle
Adulthood)
12.ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (Late Adulthood)
13. ระยะก่อนการเกษียณอายุ (Preretirement)
14. ระยะเกษียณอายุ (Retirement)
15. ระยะวัยชรา (Old Age)
16. ระยะชราภาพอย่างมาก (Senescence)

ระดับอายุโดยประมาณ
ช่วงเวลาของการปฏิสนธิ
ขึ้นไปถึง 7 สัปดาห์
ภายหลัง 7 สัปดาห์
38 สัปดาห์
จบไปถึง 18 เดือน
ขึ้นไปจนถึง 5 ปี
ขึ้นไปจนถึง 11 -13 ปี
ขึ้นไปจนถึง 11 -16 ปี
ขึ้นไปจนถึง 15 -21 ปี
ขึ้นไปจนถึง 21 -25 ปี
ขึ้นไปจนถึง 25 -40 ปี
ขึ้นไปจนถึง 40 -60 ปี
ขึ้นไปจนถึง 60 -65 ปี
65 ปีขึ้นไป
70 ปีขึ้นไป
เจ็บหรือใกล้ตาย หรือตาย

แนวคิดของ Daniel (1978) ได้แบ่งวงจรชีวิตออกเป็น 4 ระยะต่อเนื่องกันโดยมีระดับอายุ
ต่างกัน 20 ปี ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 แสดงการแบ่งวงจรชีวิตของ Daniel (1978)
ลาดับที่
ระดับอายุ
1

0-20ปี

ลักษณะของกลุ่ม
ระยะก่อนวัยผู้ใหญ่ (preadulthood)

2

20-40ปี

ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนต้น(earlyadulthood)

3

40-60ปี

4

60ปีขึ้นไป

ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือ
วัยกลางคน(middle-adulthood
หรือ middle age)
ระยะวัยผู้ใหญ่ตอนปลายจนถึง
ระยะปลายของชีวิต (lateadulthood and lateadulthood)

สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน (2526) แบ่งวัยตามแนวของพุทธชาดก แบ่งเป็น 4 วัยดังนี้
1. วัยมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดจนถึง 21 ปีเป็นวัยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ การ
พัฒนาการต่างๆ เป็นไปตามลาดับขั้น
2. วัยแห่งชีวิตโค-กระบือ อายุตั้งแต่ 21-40 ปี เป็นวัยที่ต้องทางานหนักเพื่ อต้องสร้าง
หลักฐานของตนเองและครอบครัวให้มั่นคง
3. วัยแห่งชีวิตสุนัข อายุตั้งแต่ 41-60 ปี เป็นวัยที่มีบุคลิกหลักฐาน หน้าที่ การงาน มีบุตร
ภรรยา ที่ต้องรับผิดชอบดูแล ไม่ชอบที่จะโยกย้ายอาชีพการงานโดยไม่จาเป็น
4. วันแห่งชีวิตลิง อายุตั้งแต่ 61-80 ปี วัยนี้โครงสร้างของร่างกาย ความชราภาพของ
ร่างกายและจิตใจ เสื่อมโสมเห็นได้ชัด เนื้อหนังเหี่ยวย่น ตาหูเสื่อม หลังโกงค่อม
ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดของ Daniel (1978) ที่กาหนดวัยกลางคน ในช่วงอายุ 40-60 ปี เป็น
การกาหนดกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนในการวิจัยครั้งนี้
2.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การที่จะนาจิตวิทยาไปใช้ในการศึกษาผู้ใหญ่ ควรจะพิจารณานาปัจจัยสามประการคือ กฎ
แห่ งพฤติกรรม ความรู้ ที่ได้ส ะสมมาจากการศึกษา ค้นคว้าและทดลอง และวิธีการทางจิตวิทยา
(สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, 2526)
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พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม Lewin Kurt
นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้สร้างกฎแห่งพฤติกรรมโดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
B = f(P,E)
เมื่อ B คือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Behavior) เราอาจกาหนดให้ B เป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนผู้ใหญ่ ดังนั้น B ก็คือ วัตถุประสงค์ของการศึกษานั่นเอง ซึ่งจะถูกกาหนดมาจาก
ความต้องการของบุคคล
P คื อ ตั ว บุ ค คล (Person) รวมทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งของบุ ค คล คื อ บุ ค ลิ ก ภาพ พื้ น ฐานความรู้
ความสามารถ เชาวน์ปัญญา ความถนัด นิสัยใจคอ ทัศนคติ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย
จิตใจ
E คือสิ่งแวดล้อม (Environment) รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ บุคคล และ สิ่งแวดล้อมทาง
จิตใจหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราจัดให้ผู้เรียน ซึ่งรวมทั้งสภาพสังคมการเรียนในชั้น สภาพสังคมทาง
บ้าน ทางชุมชน เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ์ บรรยากาศทางการเรียน อิทธิพลของกลุ่ม
ตามกฎแห่งพฤติกรรมนี้ ถ้าเรานามาใช้ทางการศึกษา สมมุติว่าเรากาหนดให้ B เป็นตัวคงที่
เพราะเป็นวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ฉะนั้นเราจะบรรลุเป้าหมาย หรือให้ผู้เรียนผู้ใหญ่มีพฤติกรรม
ตามเป้าหมายได้เพียงใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับ P (ผู้เรียนผู้ใหญ่) และ E (สิ่งแวดล้อมทางการเรียน) และ
ขึ้นอยู่กับการจัดให้ผู้เรียนมีการกระทบกระทั่งกันอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
งานที่สาคัญของนักการศึกษาผู้ใหญ่คือ ทาอย่างไรจึงจะทาให้ P กับ E มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะเจาะ P คือผู้เรียนผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวแปรที่คงที่ซึ่งเราต้องทาความรู้จักทาความเข้าใจให้ดีและ
ตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ างบุ ค คลก่ อ นที่ จะสอนเรา แต่ เ ราอาจจะจั ด การกั บ เทคนิค กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางการเรี ย นคื อ E หน้ า ที่ ข องนั ก การศึ ก ษาคื อ ค้ น คว้ า หาเทคนิ ค วิ ธี ก าร หรื อ จั ด
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนอย่างไรจึงจะทาให้เป็นที่สนใจแก่ผู้เรียนผู้ใหญ่ ทาให้ P และ E มีความ
เชื่อมโยงกัน มีอิทธิพลต่อกันและกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กันในทิศทางที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน P เปลี่ยน
พฤติกรรมไปตามที่เราคาดหวังหลังการสอนแล้ว
Knox (1986) กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มักมีเหตุผลที่ซับซ้อนหลาย
เหตุผลร่วมกัน (multiple reasons) เหตุผลที่ซับซ้อนอยู่ดูเหมือนไม่เด่นชัด แต่โดยแท้จริงอาจมีพลัง
ในการจูงใจแรงกล้ากว่าเหตุผลที่ระบุออกมา ความไม่ พอใจสถานภาพทางสังคมของตนเองในปัจจุบัน
ที่ ผู้ เ รี ย นผู้ ใ หญ่ บ างคนมี อ ยู่ แ ต่มิ ไ ด้ ร ะบุ อ อกมาเป็ นล าดั บ แรก เหตุ ผ ลหลั ก ที่ ผู้ เรี ยนผู้ ใหญ่ ระบุไว้
ประกอบด้วย
1) ความก้าวหน้าในอาชีพ
2) ความสนใจเนื้อหา
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3) ตอบสนองความต้องการจากภายนอก
4) ความสนุกสนานที่ได้ใช้ความสามารถทางสติปัญญา
5) การได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้เป็นผลระหว่างแรงสนับสนุนและอุปสรรค (facilitators and
barriers) ด้านส่วนตัวและด้านสถานการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายบุคคลที่จะพิจารณาให้ความสาคัญต่อสิ่ง
ต่างๆแตกต่างกัน ไป ที่ส าคัญ ยิ่ งกว่านั้นคือ ปั จจัยหรือสิ่ งต่างๆ อาจเป็นได้ทั้งแรงสนับสนุนหรือ
อุปสรรค ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลและสถานการณ์
Houle (1963) กล่าวถึงเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คือ การเห็นคุณค่าของ
“การเรี ย นรู้ ” (learning-oriented) จากแนวคิ ด Houle ดั ง กล่ า ว Tough จึ ง ศึ ก ษาจ านวนและ
กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จานวน 60 คน พบว่าร้อยละ 98 ของกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนผู้ใหญ่วางแผน ดาเนินการ และ ประเมินด้วยตนเองทั้งสิ้น
ภายหลังการศึกษาของ Tough นี้ ก็มีงานวิจัยในทานองเดียวกันจานวนมาก ที่ได้ผลยืนยันเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ Merriam and Brockett (1997) ยังมีความเห็นว่า การศึกษาสิ่งที่เป็นอุปสรรค
หรือสิ่งกีดขวางการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แล้วใช้ในทางกลับกัน น่าจะมีประโยชน์ในการสนับสนุน
หรือเพิ่มการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาสิ่งกีดกั้ นการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่จาแนก
ได้เป็น 4 ประเภทคือ
1) สิ่งกีดขวางด้านสถานการณ์ (situational barriers) ที่เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตของ
แต่ละบุคคลในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การไม่มีเวลาและเงิน ความรับผิดชอบในบ้านและงาน
2) สิ่งกีดขวางด้านสถาบัน (institutional barriers) ที่เป็นการปฏิบัติ กระบวนการและ
นโยบายที่จากัดหรือลดโอกาสของผู้เรียนผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ตารางการทางาน กฎระเบียบ การบังคับ
บัญชา
3) สิ่ ง กี ด ขวางด้ า นจิ ต ใจ (dispositional barriers) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เจตคติ การรั บ รู้
เกี่ยวกับตนเองในฐานะเป็นผู้ เรียน เช่น ความเชื่อมั่นในตนเองต่า มีประสบการณ์ทางลง รู้สึกท้อแท้
ความกลัวว่าจะแก่เกินที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
4) สิ่งกีดขวางด้านข่าวสาร (informational barriers) ที่เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโอกาส
การเรียนรู้ที่มีอยู่
ความรู้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งกีดขวางในการเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับนักการศึกษาผู้ใหญ่ที่เข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และแนวทางการ
สอนผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพได้ (ศิรางค์ ทับสายทอง, 2530)
สรุปได้ว่านักการศึกษาผู้ใหญ่ต้องทาความรู้จักและทาความเข้าใจให้ดี และตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนผู้ใหญ่ อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ หน้าที่ของนักการศึกษาคือ
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การจัดการค้นคว้าหาเทคนิควิธีการ หรือจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ให้เป็นที่สนใจแก่ผู้เรียน
ผู้ใหญ่ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีอิทธิพลต่อกันและกัน
เกิดปฏิสัมพันธ์กันในทิศทางที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่เราคาดหวังหลังการ
สอน ที่สาคัญผู้ใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และผู้เรียน
ผู้ใหญ่มีโอกาสวางแผน ดาเนินการ และ ประเมินผลด้วยตนเอง
ตอนที่ 3 รูปแบบและปัญหาของสังคมผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมตัวของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตามนิยามของสหประชาชาติ ประเทศใดจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เมื่อ
ประชากรสูงอายุ 60 ปี หรือ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรือร้อยละ 7 ตามลาดับ และจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนเกินร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ตามลาดับ
อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุโลก (Population Ageing) ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง
30 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปีค.ศ. 1980 ถึง 2010) ปัจจุบันอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลงอย่างมีนัยสาคัญ แต่ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนากลับมีอัตราการเพิ่มขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว และจะส่ ง ผลกระทบเชิ ง สั ง คมอย่ า งรุ น แรง (D. o. E. a. S. A. United Nations,
Population Division 2013) ในขณะที่ทั่วโลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่สาคัญนี้
ประชากรสูงอายุทั่วโลกได้เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้โครงสร้างของประชากรโลกจึงเปลี่ยนแปลงไป (อัญชนา วงศ์ทอง, 2550)
สาหรับประเทศไทยกาหนดการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างในภาคเอกชนไว้ที่อายุ
60 ปี พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก็ให้คานิยามไว้ว่า ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี
พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีประชากร 66.1 ล้านคน มีการพยากรณ์ว่าในช่วงแรกประชากรจะเพิ่มขึ้น
เป็น 70.1 ล้านคน ในปี พ.ศ.2568 แล้วลดลงเป็น 68.9 ล้านคนในปีพ.ศ.2593 (United Nations,
2008)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินตามโครงสร้าง
ของประชากรไว้ว่า จานวนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) จะลดลงอย่างสม่าเสมอจาก 15.95 ล้าน
คนในปีพ.ศ. 2533 เหลือเพียง 9.54 ล้านคนในปีพ.ศ. 2573 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจะลดลงจากร้อยละ
29.23 เหลือเพียงร้อยละ 13.50 จานวนประชากรวัยทางาน (อายุ 15-59 ปี) จะเพิ่มขึ้นจาก 34.59
ล้านคนในปีพ.ศ.2533 เป็น 46.34 ล้านคนในปีพ.ศ.2560 จากนั้นจะลดลงเป็นลาดับเหลือ 43.35 ล้าน
คนในปีพ.ศ.2573 สัดส่วนของประชากรวัยทางานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.40 ในปีพ.ศ.2533 เป็น
ร้ อยละ 67.67 ในปี พ.ศ.2554 แล้ ว จึงลดลงเหลือร้อยละ 61.38 ในปีพ.ศ.2573 ส่ ว นประชากรวัย
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจาก 4.02 ล้านคนในปีพ.ศ.2533 เป็น 17.74 ล้านคนในปี
พ.ศ.2573 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจะเพิ่มจากร้อยละ 7.36 เป็นร้อยละ 25.12 เมื่อเทียบกับประชากรวัย
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ประชากรวัยสูงอายุซึ่งเคยมีจานวนเพียงหนึ่งในสี่ของประชากรวัยเด็กในปีพ.ศ.2533 กลับเพิ่มเป็น
เกือบ 2 เท่าของประชากรวัยเด็กในปีพ.ศ.2573
ข้อมูลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนเด็กจะลดลง วัยแรงงานจะมีสูงสุดในปีพ.ศ.2560 จากนั้น
ก็จะลดลง ส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้น ทาให้ชัดเจนว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่
รวดเร็วมาก โดยเฉพาะหลังปีพ.ศ.2553สถานการณ์ผู้สูงวัยในสังคมไทยจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นจน
สูงสุดในปีพ.ศ.2573
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่กาลังได้รับความสนใจ
อย่างมาก ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพราะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับ
มหาภาค ได้แก่ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล
ผลิตภาพของแรงงาน ระดับจุลภาค ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านต่างๆ เฉพาะด้านการเงิน
และด้านสุขภาพ การเตรียมพร้ อมเพื่อรับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว ต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ (อัญชนา
วงศ์ทอง, 2550)
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร (2547) ได้สรุปไว้ว่าประเทศไทยได้เริ่มมีการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่าง
เป็นทางการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2494 โดยได้ตราพระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญ พ.ศ.2494 เพื่อเป็น
หลักประกันรายได้ของขาราชการเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ รวมทั้งได้มีการจัดสร้างบ้านบางแคในปีพ.ศ.
2486 ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้งหรือยากจน ดาเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์และต่อมาอีก 26
ปี ก็ได้เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุในปีพ.ศ.2522 การจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติในปีพ.ศ.
2525 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เป็น
เลขานุการ ได้จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่1 (พ.ศ.2525-2544) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ที่
เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุ 5 ด้านหลัก คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงของรายได้ และการ
ทางาน สั งคมและวัฒ นธรรมและสวัส ดิการสั งคม และ ปีพ.ศ.2545 ได้มีการจัดทาแผนผู้ สู งอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแผนฉบับแรก (พ.ศ.
2525-2544) ซึ่งเน้นที่การให้ความรู้และความคุ้มครองผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ โดยให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่ว มทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้แก่สังคม หากพิจารณา
ทิศทางนโยบายโดยรวมเป็นการลดภาระและบทบาทของภาครัฐและหน่วงงานที่ทาหน้าที่ให้ การ
สนั บ สนุ น และส่ งเสริมผู้ สูงอายุ ในทางกลั บกันก็เป็นการพยายามที่จะให้ผู้ สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้น
โดยได้กาหนดมาตรการหลายอย่างต้องใช้เวลาในการดาเนินการมากระยะเวลาที่เหลื ออีก
ประมาณ 20 ปี ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ได้แก่
1. การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ระบบประกันสุขภาพใน
ประเทศไทยมี ทั้ งแบบที่ รั ฐ จั ด ให้ ป ระชาชน และแบบที่เอกชนดาเนิน การ โดยประชาชนต้ อ งซื้ อ
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กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตและสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต ระบบที่รัฐ จัดให้ มี 3 ระบบ ครอบคลุ ม
ประชากร 62.8 ล้านคน โดยระบบประกันสังคมครอบคลุม 8.7 ล้านคน สวัสดิการข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมครอบครัว 6.4 ล้านคน และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุม 47.4
ล้านคน
2. การดูแลระยะยาวแลปัญหาการขาดผู้ดูแล ประเทศจีนนโยบายการมีบุตรคนเดียว
(One-Child Policy) ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาที่ เ รี ย กกั น ว่ า “The 4-2-1 Problem” นั่ น คื อ ปั ญ หาที่
ประชากรวัยทางาน 1คน จะต้องรับภาระในการดูแล ผู้สูงอายุถึง 6คน ได้แก่พ่อ แม่ และ ปู่ ย่า ตา
ยาย ส าหรั บ ประเทศไทย ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม ท าให้ ข นาดของครั ว เรื อ น
เปลี่ยนแปลงลดลงจากเฉลี่ย 4.4 คนต่อครัวเรือนในปี 2533 เหลือเพียง 3.5 คนในปี 2545 และ
รูปแบบครัวเรือนก็เปลี่ยนไป รายงานของสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี 2550 ครัวเรือนไทยมี
ขนาดโดยเฉลี่ย 3-4 คน เป็นครัวเรือนเดี่ยวร้อยละ 53.9 ครัวเรือนขยายร้อยละ 34.5 และมีครัวเรือน
แบบรุ่ น กระโดด (Skip Generation) ที่ มี เ ฉพาะผู้ สู ง อายุ แ ละเด็ ก ร้ อ ยละ 20 อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้าง เป็นม่าย เป็นโสด หรือไม่มีลูก โดยจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อย
ละ 3.6 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2545 ร้อยละ 7.4 ในปี 2547 และร้อยละ 7.7 ในปี 2550
แนวโน้มดังกล่าวนี้ทาให้เกิดปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติคาดการณ์ว่า การขาดแคลนผู้ดูแลจะเพิ่มขึ้นเป็น
3 เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
3. หลักประกันด้านรายได้หรือการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้
ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ต้องอาศัยเงินออมที่ได้เก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่ยังหนุ่มสาว การออมเพื่อวัย
หลังเกษียณหรือหลักประกันด้านรายได้สาหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย แบ่งได้เป็นแบบบังคับและ
แบบสมัครใจ ที่มีการจัดการอย่ างไม่เป็นระบบ มีการบริหารจัดการกันเอง ได้แก่กลุ่มออมทรั พย์
ภายในชุมชน ระบบการออมเพื่อวัยหลังเกษียณมีหลายประเภท ได้แก่ กองทุนประกันสังคมกรณีชรา
ภาพกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสารองเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและการประกันชีวิต
ส่วน ศรีเรือน แก้วกังวาล (2534b) ได้กล่าวเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่กลางคน สรุปได้ดังนี้
การเผชิญภาวะวิกฤตและการปรับตัวของวัยกลางคนว่า วัยกลางคนอยู่ช่วงกลางระหว่างวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น กับวัยสูงอายุโดยประมาณอายุกันระหว่าง40-60ปี อยู่ในระยะเปลี่ยนวัยจากความเป็น
หนุ่มสาวเข้าสู่วัยแรกเริ่มสูงอายุ เป็นวั ยที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
เช่นเดียวกับช่วงวัยรุ่นซึ่งกาลังเปลี่ยนวัยจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นหนุ่มสาวคนวัยกลางคนมักเป็น
บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบอันสูงยิ่งต่อความเจริญและความเสื่อมของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
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เป็นบุคคลซึ่งเป็นหลักของเด็ก วัยรุ่น และคนแก่เฒ่าพร้อมๆกับภาระผิดชอบอันหนักทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม ทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน เป็นระยะเวลาที่ทั้งสามีภรรยาอาจ
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ เป็นระยะเวลาที่บุตรธิดาเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่น หรือ
เป็นผู้ใหญ่ บางคนอาจแต่งงานแยกออกไปตั้งครอบครัวเป็นของตนเองสามีภรรยาไม่ต้องใช้เวลาใน
การเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัวเริ่มลดลง
กิจกรรมที่สามีภรรยาอาจร่วมทากันได้ และจาเป็นสาหรับการครองเรือน ได้แก่ กิจกรรมใน
บ้านเรือน การแบ่งปันภาระผิดชอบระหว่างสามีภรรยาในกิจการบ้านเรือนนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ชีวิตคู่ในวัยกลางคนประสบความสาเร็จ สามีที่ช่วยภรรยาในกิจการบ้านเรือน โดยเฉพาะภรรยาซึ่ง
ทางานนอกบ้านและไม่มีลูกจ้างนั้น นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ของภรรยา
แล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ภรรยาทรุดโทรมจนเจ็บป่วยจากการทางานหนักเกินกาลังอีกด้วยแม้สภาพ
“ความเป็นผู้สูงอายุ” เป็นสภาพอันไม่พึงปรารถนา แต่ผู้สูงอายุมากรายก็สามารถปรับตัวต่อสภาวะอัน
ไม่พึงปรารถนานี้ได้อย่างดี ไม่ว้าวุ่น หรือทาตนให้เป็นภาระของบุคคลอื่นมากเกินควรสาเหตุหนึ่งซึ่ง
คนปรับตัวได้ดีในยามสูงอายุก็คือ มีการเตรียมตัวเตรียมใจเป็นผู้สูงอายุไว้ก่อนถึงวัย
โดยกล่าวถึงการเผชิญกับภาวะความชรานับเป็นสภาวะวิกฤตของคนวัยกลางคน วิธีการ
เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุมีหลายรูปแบบดังนี้
1. เตรียมเรื่องที่อยู่อาศัย มีข้อที่ต้องคานึงหลายประการ เช่น ที่ไหน ของใคร ลักษณะ
บ้าน พอกับกาลังรักษาดูแลไหมใครจะอาศัยอยู่ด้วย ความสงบ สะดวก ปลอดภัย การเตรียมเรื่องที่อยู่
อาศัยในยามสูงอายุมีความจาเป็นควรจัดการตั้งแต่วัยกลางคน เพราะถ้าหากจัดการเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้ว มีปัญหาบางอย่าง ซึ่งคนสูงอายุเตรียมแก้ไขไม่ทันการณ์ เช่น กาลังวังชาที่จะเป็นธุระเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง การเลือกบุคคลที่จะมาอาศัยอยู่ด้วย ฯลฯ
2. เตรียมเรื่องเงิน คนวัยกลางคนจะต้องเตรียมทรัพย์สินเงินทองของตนสาหรับจับจ่าย
ใช้สอยในยามชรา ตามความเหมาะสมและลักษณะอาชีพ วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เมื่อยามอายุมาก
ขึ้น เรี่ยวแรงในการทางานหรือโอกาสในการมีงานทาที่มีรายได้สูงของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี การหวัง
พึ่งพาทรัพย์สินเงินทองจากบุตรหลาน เป็นเรื่องค่อนข้างจะลางเลือน ผู้สูงอายุที่มีเงินทองจับจ่ายใช้
สอยตามอัตภาพ นอกจากจะไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานของตนแล้ว ยังมีส่วนทาให้ลูกหลานเกรงใจและ
ให้ความอาทรเมื่อยามต้องการความช่วยเหลือและในยามช่วยตัวเองไม่ได้ การเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่เนิ่นๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญมากเรื่องหนึ่ง
3. ชะลอความแก่ การชะลอความเสื่อมของร่างกาย เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราด้วย
ความมีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจ วิธีการชะลอความแก่มีหลายวิธี เช่น การออกกาลังกายตามสมควร
เหมาะแก่วัย เพื่อให้ร่างกายดารงความกระฉับกระเฉง การรู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลเรื่อง
อาหารการกิน การรู้จักพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
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4. เตรียมงาน การเข้าสู่วัยชรามิได้หมายความว่า ผู้สูงอายุหมดสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง มี
รายงานการศึกษาค้นคว้าจากที่ต่างๆซึ่งเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้สูงอายุควรมีงานใดงานหนึ่งทาตามใจรัก
ซึ่งเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน ผู้สูงอายุซึ่งไม่มีงานใดๆทาเลยนั้น มักรู้สึกเหงาหงอยเห็นตนเอง
ไร้ค่า จึงมักใช้เวลาสนใจยุ่งเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของลูกหลานมากเกินไปจนตนเองไร้ความสุข มี
กังวล และบางรายถึงกับทาความยุ่งยากให้กับลูกหลานของตน
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในที่ต่างๆ เสนอผลการรายงานว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีงาน
ใดๆทาเลยนั้นเสื่อมโทรมเร็วทั้งกายและใจ การตั้งต้นงานใหม่โดยไม่มีการเตรียมตัวในยามชราเป็น
เรื่องที่ต้องฟันฝ่ามาก ดังนั้นเมื่อย่ างเข้าสู่วัยกลางคน บุคคลต้องคานึงว่า ตนจะทางานอะไร ในยาม
ชรา ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาจานวนหนึ่ง ออกจากงานก่อนวาระเกษียณอายุจริง โดยให้เหตุผลว่า จะ
ได้มีเวลาและมีกาลังพอที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่อีกอาชีพหนึ่ง การเตรียมงานเพื่อทายามชรา อาจมีได้
หลายแบบ นอกจากงานอาชีพ เช่น งานอดิเรกเพื่อความเพลิดเพลินอารมณ์ งานสาธารณกุศลเพื่อการ
สั่งสมบุญบารมีตามแนวนึกในศาสนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ผู้สูงอายุในสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรม
และครอบครัวเล็ก การแสวงหางานทาในยามเกษียณอายุ อาจต้องวางแผนล่วงหน้า และสังคมอาจจะ
ต้องยื่นมือเข้าไปให้ความอนุเคราะห์ด้วย เช่น การจัดตั้งให้มีองค์การหรือสมาคมที่รับผู้สูงอายุเข้า
ทางานโดยได้รับเงินตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร เป็นต้น
5. เตรียมจิตใจเรื่องลูกหลาน วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมแห่งสังคมเกษตรกรรม
บุคคลในวงเครือญาติมีความเคารพผูกพันกันมาก ระหว่างผู้ใหญ่กับคนรุ่นลูกหลาน แต่สังคมไทยกาลัง
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ความเคารพรักใคร่ผูกพันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่กาลัง
เสื่อมโทรมลง ลูกหลานมักไม่ค่อยใกล้ชิดสนิทสนมกับคนรุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะแบบแผน
ของลักษณะสังคมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การที่ผู้อยู่ วัยกลางคนจะตั้งความหวังอันสู งส่ ง กับ
ลูกหลานของตน เมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา อาจก่อให้เกิดความทุกข์ใจ
แม้สภาพ “ความเป็นผู้สู งอายุ ” เป็นสภาพอันไม่พึงปรารถนา แต่ผู้สูงอายุมากรายก็
สามารถปรับตัวต่อสภาวะอันไม่พึงปรารถนานี้ได้อย่างดี ไม่ว้าวุ่น หรือทาตนให้เป็นภาระของบุคคลอื่น
มากเกินควรสาเหตุหนึ่งซึ่งคนปรับตัวได้ดีในยามสูงอายุก็คือ มีการเตรียมตัวเตรียมใจเป็นผู้สูงอายุไว้
ก่อนถึงวัย
วิธีการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุมีหลายมิติ ได้แก่ 1) การเตรียมเรื่องที่อยู่ในยามสูงอายุที่มี
ความสงบ สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจาเป็นต้องจัดการตั้งแต่วั ยกลางคน เพราะถ้าหากจัดการเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุแล้ว มีปัญหาบางอย่าง ซึ่งคนสูงอายุเตรียมแก้ไขไม่ทันการณ์ 2) การเตรียมเรื่องเงิน คนวัย
กลางคนจะต้องเตรียมทรัพย์สินเงินทองของตนสาหรับจับจ่ายใช้สอยในยามชรา ตามความเหมาะสม
และลักษณะอาชีพ วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เมื่ อยามอายุมากขึ้น เรี่ยวแรงในการทางานหรือโอกาสใน
การมีงานทาที่มีรายได้สูงของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี การหวังพึ่งพาทรัพย์สินเงินทองจากบุตรหลาน เป็น
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เรื่องค่อนข้างจะลางเลือน ผู้สูงอายุที่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยตามอัตภาพ นอกจากจะไม่เป็นภาระแก่
ลู ก หลานของตนแล้ ว ยั ง มี ส่ ว นท าให้ ลู ก หลานเกรงใจและให้ ค วามอาทรเมื่ อ ยามต้ อ งการความ
ช่วยเหลือและในยามช่วยตัวเองไม่ได้ การเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญมาก
เรื่องหนึ่ง
บรรลุ ศิริพานิช (2550) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุว่า ก่อนถึงวัย
เกษียณอายุ เราได้ผ่านชีวิตมาหลายช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ซึ่งก่อนการเกษียณอายุได้มี
การเตรียมการให้แก่ชีวิตอย่างมากมาย ตั้งแต่วัยเด็กที่มีพ่อแม่คอยดูแล อบรม สั่งสอน แนะนาก่อนไป
โรงเรียน เป็นการปูพื้นฐานเป็นอย่างดี พอเข้าสู่วัยเรียนก็มีครูอาจารย์คอยอบรมเตรียมตัวให้สูงขึ้นเมื่อ
เข้าสูงอุดมศึกษาหรืออาชีวะศึกษาจะเตรียมตัวไปสู่วัยทางานที่มีความรับผิดชอบ ช่วงทางานและก่อน
เข้าทางาน หน่วยงานต่าง ๆ มีการปฐมนิเทศงานเป็นการเตรียมตัว เพื่อให้การทางานบรรลุผล เมื่อ
อายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุ) จะมีเวลาเหลือประมาณ 10-20 ปี จะเป็นการสมควรที่มีการเตรียมตัว
เตรียมใจเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องสาคัญ ได้แก่
การเตรียมสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่เสมอ การเตรียมวางแผนเรื่องการเงินและทรัพย์สินอย่างรอบคอบ
การเตรียมเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยที่นาสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี การเตรียมเรื่องงานทั้งงานจริงและงาน
อดิเรกหลังเกษียณ บางคนอาจต้องทางานหารายได้ต่อเพราะมีปัญหาเรื่องเงิน ต้องมีความสามารถ
และความถนัด จึงต้องมีการเรียนรู้ก่อนการเกษียณอายุ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจในภาพรวมว่าจะส่งผลกระทบสาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกาลังแรงงานต่อประชากร
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม ซึ่งได้เสนอแนะประเด็นในเชิงนโยบายที่จะต้อง
เตรียมการไว้ล่วงหน้า ได้แก่การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มแรงงานที่มีอายุมาก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนของเงินทุนที่สูงกว่าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุดังเช่น
ประเทศญี่ปุ่น การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจะต้องครบวงจร และมีความสอดคล้องทั้งในด้าน
การส่งเสริมการออมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิ
ภาพทางการเงินโดยการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุน (ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล, 2551)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องเร่งแสวงหาความรู้และร่วมกัน เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนา
สังคมไทยในอนาคตให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สังคมที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็น
สังคมแห่งความสุขของคนทุกวัย (อัญชนา วงศ์ทอง, 2550)
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนจาเป็นต้องมีการเตรียมการ
เพื่อสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่อาจต้องเผชิญทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ครอบครัว สังคม สุขภาพความเจ็บป่วย ซึ่งการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
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ปัญหาดังกล่าว ย่อมต้องใช้เงินเป็นปัจจัยหลัก ผู้ใหญ่วัยกลางคนจึงจาเป็นต้องมีวางแผนการเงินก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ
ภาครัฐได้เริ่มมีการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่า งเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2494 โดยได้ตรา
พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญ พ.ศ. 2494 เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของขาราชการเมื่อถึงวัย
เกษียณอายุ รวมทั้งได้มีการจั ดสร้างบ้านบางแคในปีพ.ศ. 2486 ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ งหรือ
ยากจน ดาเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์และต่อมาอี ก 26 ปีก็ได้เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุในปี
พ.ศ. 2522 การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ใ นปี พ .ศ. 2525 โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นเลขานุการ ได้จัดทาแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2525-2544) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุ 5 ด้าน
หลัก คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงของรายได้ และการทางาน สังคมและวัฒนธรรมและ
สวัสดิการสังคม
ปีพ.ศ. 2545 ได้มีการจัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อแก้ไข
ปรั บ ปรุ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ในช่ว งแผนฉบับแรก (พ.ศ.2525-2544) ได้เน้นการให้ ความรู้และความ
คุ้มครองผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้แก่สังคม
โดยสรุ ป ทิ ศ ทางนโยบายโดยรวม มี แ นวทางที่ จ ะลดภาระและบทบาทของภาครั ฐ และ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ แต่พยายามให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น
แต่รายงานของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่าครัวเรือนไทยมีขนาดโดยเฉลี่ย 3-4
คน เป็นครัวเรือนเดี่ยวร้อยละ 53.9 ครัวเรือนขยายร้อ ยละ 34.5 และมีครัวเรือนแบบรุ่นกระโดด
(Skip Generation) ที่ มี เ ฉพาะผู้ สู ง อายุ แ ละเด็ ก ร้ อ ยละ 20 อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ภาคเหนือมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการหย่า
ร้าง เป็นม่าย เป็นโสด หรือไม่มีลูก โดยจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 3.6 ในปีพ.ศ. 2537
เป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2545 ร้อยละ 7.4 ในปี 2547 และร้อยละ 7.7 ในปี 2550ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ทาให้ขนาดของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงลดลงจากเฉลี่ย 4.4 คนต่อครัวเรือนในปี
2533 เหลือเพียง 3.5 คนในปี 2545 และรูปแบบครัวเรือนได้เปลี่ยนจากเดิม (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2551)
เดิมสังคมไทยเป็นครอบครัวขยาย พี่น้อง ลูกหลาน อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้สูงอายุใน
ครอบครั ว จึ ง ได้ รั บ การดู แ ลปรนนิ บั ติ จ ากลู ก หลานเป็ น อย่ า งดี ปั จ จุ บั น รู ป แบบของรอบครั ว
เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการมีบุตรของแต่ละครอบครัวลดจานวนลง เหลือเพียง
ครอบครัวละ 1-2 คน ก็ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อ หากในครอบครัวนั้น ปู่ ย่า ตา ยาย ยังมี
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ชีวิตอยู่ลูกหลานก็ต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ”ภาระการพึ่งพิง”จึงกระทบต่อครอบครัวมากที่สุด ซึ่งการคิด
อัตราส่วนของจานวนผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ใช้จานวนของคนที่ไม่ทางาน (จานวนเด็ก+ผู้สูงอายุ) หารด้วย
จานวนคนที่อยู่ในวัยทางาน (15-59 ปี) จะได้อัตราของภาวะพึ่งพิง
เด็ก+ผู้สูงอายุ
วัยทางาน

= ภาวะพึ่งพิง

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ส่งผลให้อัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระที่
ประชากรวัยทางานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กลดลง แต่สาหรับภาระต่อประชากรวัยสูงอายุจะ
เพิ่มขึ้น อัตราส่วนของประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทางาน จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 11.61
ในปี 2533 เป็นร้อยละ 40.93 ในปี 2573 แต่เมื่อพิจารณาอัตราส่วนภาระพึ่งพิงรวมจะพบว่าลดลง
จากร้อยละ 57.72 ในปีพ.ศ.2533 เป็นร้อยละ 47.78 ในปีพ.ศ.2554 จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่
หลังจากปีพ.ศ.2563 แล้ว จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 62.92ในปีพ.ศ.2573 ในช่วงที่อัตราส่วน
ภาระพึ่งพิงรวมลดลงไปอยู่ในระดับต่านั้น ถือว่าเป็นยุคทองหรือเป็นช่วงการปันผล ทางประชากร
(Demographic Dividend) เนื่องจากมีประชากรวัยทางานประมาณ2 คนต่อเด็กและผู้สูงอายุ 1คน
ซึ่งจะทาให้มีผลผลิตส่วนเกินเหลือกิน เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในแง่ก ารออม และการ
ลงทุนในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)
งานวิจั ย เรื่ องการสั งเคราะห์ องค์ความรู้ด้า นผู้ ดูแลผู้ สู ง อายุ ของคณะกรรมการผู้ สู ง อายุ
แห่งชาติพบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครัวเรือน จะทาให้เกิดปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐมีหน้าที่จัดสวัสดิการสังคมโดยทุ่ม
งบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น เงินเบี้ยยังชีพ บาเหน็จ บานาญ การบริหาร
ต่างๆ ด้านสาธารณสุข บ้านพักคนชรา ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของรัฐทั้งสิ้น คนแก่ที่ถูก
ทอดทิ้งอาจเป็นปัญหาสังคมที่ ทับซ้อนตามมาสู่ความเป็นครอบครั วล่มสลายอันเนื่องจากลูกหลานที่
ขาดจิตสานึกหรือไม่มีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงวัยในครอบครัวตนเองได้ ตัวผู้สูงอายุ
เองก็จะได้รับผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุ( Aging Society) ไม่ว่าจะด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่เข่าเสื่อม ปวดข้อ เคลื่อนไหวหรือทากิจกรรมได้น้อยลงมีโรค
ประจาตัวที่ร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตวาย นอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพจิต ความเครียดที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เครียดจากปัญหาสุขภาพ เครียดจากความเหงา ว้าเหว่ เครียดจากการไม่มี
รายได้จึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าเมื่อต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้อื่น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2547)
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การคาดคะเนสถานการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่ได้กล่าวมา ได้ข้อสรุปตรงกัน
ประการหนึ่งคือ การดารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องมีเงินเป็นปัจจัยสาคัญอันดับต้น
ผู้ใหญ่วัยกลางคนต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีในด้านการวางแผนการเงิน
ตอนที่ 4 การเรียนรู้ผู้ใหญ่
4.1 ความหมายของการเรียนรู้ผู้ใหญ่
นักการศึกษาผู้ใหญ่ชาวยูโกสลาเวีย ชื่อ DusanSavicevic เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิด และใช้
คาว่า “Andragogy” ในวงการศึกษาอเมริกันเมื่อปี 1967 และต่อมา Knowles ได้ใช้คานี้ในการเขียน
บทความลงในวารสาร Adult Leadership ปี ค.ศ.1986 โดยให้ความหมายของ Andragogy ว่า“เป็น
ศิลป์และศาสตร์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้” (Knowles, 1980)
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้สรุปความหมายของการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult education)ตาม
ความหมายของ Knowles ว่าประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 2)เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและ 3) เป็นการผสมผสาน
ระหว่างกระบวนการ และกิจกรรมสู่การปฏิบัติของบุคคล สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาให้แก่ผู้ใหญ่ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ และพัฒนาวิธีการและอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้
4.2 แนวคิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่
Knowles (1980) ได้ให้ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ Andragogy ไว้ว่า สมมติฐ านของการเรี ย นรู้ ใ น
ผู้ใหญ่ มีดังนี้
1. มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self-concept) เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะยิ่งขึ้น มโน
ภาพต่อตนเองจะเปลี่ยนไปจากการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่การนาตนเอง ตามความเชื่อของ Knowles เมื่อ
บุคคลได้บรรลุถึงการควบคุมและนาตนเองได้ บุคคลนั้นได้เป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือบุคคล
จะเกิดความต้องการทางจิตใจอย่างลึกซึ้งที่จะมองตนว่า ตนสามารถควบคุมและนาตนเองได้ ดังนั้น
หากสถานการณ์ใดที่ผู้ใหญ่ไม่ได้รับโอกาสที่จะควบคุมและนาตัวเอง ผู้ใหญ่จะเกิดความตึงเครียดขึ้น
และแสดงปฏิกิริยาในลักษณะที่โกรธเคืองและต่อต้าน
2. ประสบการณ์ (Experience) เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะขึ้น บุคคลนั้นก็ยิ่งมีประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ที่จะทาให้เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็จะมี
พื้นฐานเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. ความพร้อม (Readiness)ผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จาเป็น”
ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนในฐานะที่เป็นพนักงาน คู่ สมรส ผู้ปกครอง สมาชิก ของ
องค์กร ผู้นา ฯลฯ
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4. แนวโน้มต่อการเรียนรู้ (Orientation to learning)เด็กมีแนวโน้มยึดเนื้อหาวิชาเป็น
ศู น ย์ ก ลางในการเรี ย นรู้ แต่ ผู้ ใ หญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะยึ ด ปั ญ หาเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากมุมมองด้านเวลา กล่าวคือ เด็กจะมองเวลาเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ในขณะที่
ผู้ใหญ่จะมองเวลาเป็นเรื่องของระยะเวลาใกล้ตัว ความรู้ที่ต้องการจากการเรียนรู้จะต้องนาไปใช้
ประโยชน์ได้ทันทีในปัจจุบันเท่านั้น
นอกจากนี้ Knowles, HoltonIII, and Swanson (2005) ยังได้ให้สมมติฐานในการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ผู้ใหญ่ในการจัดโปรแกรมไว้ 6 ประการ คือ
1. ผู้เรียนผู้ใหญ่ต้องการรู้เหตุผลว่าทาไมเขาจึงต้องเรียนรู้
2. ผู้เรียนผู้ใหญ่มีอัตมโนทัศน์ในการเรียนรู้ที่เป็นการนาตนเองมากกว่าการเรียนรู้ตามที่
ผู้สอนกาหนด
3. ผู้เรียนผู้ใหญ่ต้องการใช้ประสบการณ์ของตนเองในการร่วมกิจกรรมเรียนรู้
4. ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเกิดความพร้อมเมื่อสิ่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง
5. ทิ ศ ทางการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นผู้ เ รี ย นผู้ ใ หญ่ คื อ การก าหนดผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง โดยผู้เรียนตระหนักว่าสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
6. ผู้เรียนผู้ใหญ่ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจภายใน เช่น เรื่องที่สนใจมีความหมายต่อชีวิต
ครอบครัวมากกว่าแรงจูงใจภายนอกเช่น คะแนน ประกาศนียบัตร เงินค่าตอบแทน
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2544) ได้ให้ข้อคิดในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ความว่า การเรียนรู้ใน
สถานการณ์หนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหรือดีกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ง ด้วยการใช้หลักการและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ที่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้ต่างกัน
และยังส่งผลให้การฝึกอบรมประสบความสาเร็จด้วยดี ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เหล่านี้มี
ส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ควรคานึงถึง หลัก 10 ประการในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้ใหญ่ ดังนี้
ประการที่ 1 การให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการเรียน (Motivation to learn) ผู้ใหญ่
จะเรี ย นรู้ ได้ดีหากมีความต้องการในการเรียนสิ่งนั้นๆ การชักจู งใจและกระตุ้นให้ เกิดความสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความตั้งใจของผู้เรียน เป็นปัจจัยกระตุ้นการ
เรียนรู้แรกสุด 2) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) ที่ผู้เรียนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเอง 3) ความเชื่อมั่นของผู้เรียน ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ความ
พึงพอใจภายนอก เช่น ประกาศนียบัตร รางวัล แม้ว่าความพึงพอใจที่เกิดจากภายใน จะมีความสาคัญ
มากกว่า แต่ความพึงพอใจภายนอกจะสามารถจูงใจผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้เพิ่มขึ้นในกิจกรรมอื่นๆได้
การใช้เทคนิคเพื่อดึงความสนใจของผู้เรียน สามารถทาได้โดย การเริ่มต้นคาถามต่างๆ ที่
หลากหลาย กิจกรรมแนะนาตนเอง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ เช่น วีดีทัศน์ การ
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นาเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว (Animation) การสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สามารถทาได้โดยใช้
เทคนิคการดึงคาตอบหรือข้อมูลจากผู้เรียน การอ้างถึงประสบการณ์และความรู้เก่าๆ ของผู้เรียน การ
ใช้กิจกรรมสถานการณ์จาลอง กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ส่วนเทคนิคการสาธิต การฝึกปฏิบัติช่วย
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนเห็นว่าสามรถนาความรู้ไปใช้ได้จริง
ประการที่ 2 สภาพแวดล้ อ มในการเรีย นรู้ (Learning Environment) บรรยากาศที่
ปราศจากความกลัวและการวิตกกังวลทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้สอนต้องให้เกิดบรรยากาศเป็นกันเองมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม เช่น การทาความรู้จักชื่อเล่นของผู้เข้าอบรมการจัดที่นั่ งเรียนให้สามารถจับคู่หรือเข้าร่วม
กลุ่มเพื่อกิจกรรมการอภิปรายได้อย่างใกล้ชิด
ประการที่ 3 ความต้องการในการเรีย นที่ มี ความหลากหลายของแต่ล ะบุ ค คล และ
รู ป แบบของการเรี ย นรู้ (Learning Styles) กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า อบรมจะมี ค วามสนใจและความต้ อ งการที่
แตกต่ า งกั น ออกไป การออกแบบกิ จ กรรมเรี ย นรู้ จึ ง ควรจั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของบรรดาสมาชิกที่แตกต่างกัน อาจจะเริ่มจาก
การสารวจผู้เรียนในรูปของแบบสอบถามก่อนดาเนินโปรแกรมเพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการ เช่น การ
จัดกลุ่มเรียนรู้ตามความสนใจ
ประการที่ 4 ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่าของผู้เรียนการนา
ประสบการณ์เดิมไปโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลและความรู้ใหม่ จะทาให้การเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น
หากผู้สอนไม่รับรู้ประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้ใหญ่แล้ว เขาอาจจะเกิดการต่อต้านทางความคิด
และจะไม่รับรู้สิ่งใหม่ๆ ดังนั้นผู้สอนจะต้องให้การยอมรับและไม่มีท่าทีเป็นลบกับวิธีคิดหรือสิ่งที่ผู้เรียน
แสดงออก
ประการที่ 5 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ เนื้ อ หาและกิ จ กรรม ในการเรี ย นรู้ (Learning
Content and Activities) ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น ถ้าหากเขาได้มีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อให้ผู้อบบรมได้
ประเมินความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติในด้านต่างๆ การจัดให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลตนเอง (SelfEvaluation) เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
ประการที่ 6 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความจริ ง (Realistic
Problems) และน าการเรี ย นรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย นผู้ ใ หญ่ ต้ อ งการทราบค าตอบทั น ที
(Immediate Solutions) จากกิจกรรมการเรีย นรู้ ในการออกแบบแผนการสอน จึงควรจะประยุกต์
ความรู้และทักษะที่เป็นประเด็นในชีวิตประจาวันของผู้เรียน จัดให้มีการอภิปราย ใช้วิธีการสาธิต และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้
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ประการที่ 7 การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญาและด้านร่างกายใน
การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ การเป็นผู้ เล่น -ผู้แสดง (Players) จะทาให้ผู้เรียนมีโ อกาสในการเรียนรู้
มากกว่าการเป็น คนดู (Spectators) การเรียนรู้ด้านทักษะหรือการเรียนรู้ด้านการทางาน ต้องให้
ผู้เรียนได้ตอบสนองอย่างเข้มแข็งและมีความจริงจัง (Respond Actively) เทคนิคที่สามารถนามาใช้
ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมด้วยวาจา (Oral Participation) ด้วยการซักถามปัญหา การอภิปราย
การร่วมนาเสนอข้อมูล และการรายงานผลด้วยการพูด
2. การมีส่วนร่วมด้วยวิธีเขียน (Written Participation) ด้วยการทดสอบย่อย (Quizzes)
การให้เขียนตอบคาถาม การให้เขียนแผ่นพับ เป็นต้น
3. การมีกิจกรรมกลุ่ม (Group Activity) ด้วยการอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกม กรณีศึกษา
การเล่นกิจกรรมเป็นทีม (Team Projects)
4. การมีกิจกรรมทางร่างกาย (Physical Activity) ด้วยวิธีการสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ
ในการใช้เครื่องมือ หรือการผลิตชิ้นงานจากวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ประการที่ 8 การจัดให้มีเวลาเพียงพอในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ
การฝึกทักษะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้จะเพิ่มพูนขึ้นถ้าหาก
สมอง ได้รับการหยุดพักในระหว่างการเรียนและการฝึกอบรม เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ได้ส่งผ่าน
เซลล์สมอง ไปเก็บไว้ในหน่วยความจา และเวลาที่ผ่านไปนานมากเท่าไรก็จะยิ่งทาให้ความรู้ลบเลือน
ไปได้ ม ากขึ้ น แต่ ถ้ า หากมี ก ารหยุ ด พั ก ในระหว่ า งการเรี ย นรู้ หรื อ การหยุ ด พั ก ระยะสั้ น ๆ (Brain
Breaks) ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติ หรื อการรับฟังการบรรยาย ก็จะช่วยให้สมองซึมซับสิ่งที่เรียนไป
แล้วดียิ่งขึ้นด้วยข้อควรคานึงถึงในการหยุดพักย่อย (Short Break) คือต้องไม่ให้นานเกินกว่า 30 นาที
เพราะจะทาให้แรงจูงใจและความสนใจในบทเรียนไม่ต่อเนื่อง
ประการที่ 9 การให้ โ อกาสในการฝึ กภาคปฏิ บัติจ นเกิด ผลดี หรือ การนาความรู้ ไ ป
ประยุกต์ได้จะต้องพยายามให้ความสาคัญกับการฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดสอบว่าสิ่งที่
ได้เรียนรู้มานั้น จะนาไปสู่การปฏิบัติจริงๆ ได้มากน้อยเพียงใด การฝึกปฏิบัติจึงมีความจาเป็นอย่าง
มาก ดั ง นั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท างด้ า นบทบาทสมมติ การฝึ ก ในสถานการณ์ จ าลอง
(Simulation) นับว่ามีความสาคัญมาก การพัฒนาแผนการสอนควรใช้หลั กการเรียนรู้ให้ แจ่ม แจ้ง
(Overlearning) โดยอาศัยหลักการกระทาซ้าๆ (Repetition) หลัก 2 ประการที่ควรนามาใช้กระทา
ซ้าๆ โดยจะไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย คือการฝึกซ้าๆ แต่แตกต่างกัน เรียนรู้ข้อมูลความรู้เดิมๆ แต่มี
วิธีการและเทคนิคที่ใหม่ เช่น การใช้วีดีทัศน์ ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้นการฝึกซ้าๆ
ด้วยการทบทวน (Review) ต้องทบทวนทุกครั้งตอนจบบทเรียน เพราะว่าการทบทวนเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้อย่างดี และจะนาไปสู่ความจาระยะยาว (Long-Term Memory)
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ประการที่ 10 การให้ผู้เรียนได้แสดง ศักยภาพ หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้ จนกระทั้ง
เขาได้แลเห็นถึงความก้าวหน้าว่า ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายได้การวัดผลการเรียนรู้จึงต้องกาหนด
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral Objective) โดยอาศั ย จากพฤติ ก รรมปลายทาง
นอกเหนื อจากการวัดผลทดสอบ การรวบรวมประจักษ์พยานจากการประเมินผล (Assessment
Evidence) สามารถทาได้ด้วยวิธีการสังเกตอากัปกริยาของผู้เรียน การอธิบาย การบันทึกสิ่งที่เรียนรู้
ผสมผสานกับวิธีอื่นๆ เช่น การตั้งคาถามหรือการตอบคาถามท้ายบทเรียน
สรุปได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่คานึงถึงธรรมชาติของผู้ใหญ่ในด้านความต้องการ ความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ ประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นสาคัญ การเลือกเทคนิค การออกแบบการสอนในการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน จึงต้องคานึงถึงสมมติฐานของการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้การ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคนมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
4.3 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
โรม วงศ์ประเสริฐ (2544) ได้ให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ดังนี้
คานิยามของคาว่า “กิจกรรม” หมายถึง กิจใดๆ ที่ผู้ดาเนินการจัดการขึ้นมาอย่างมีจุดหมาย
โดยมุ่งหวังเพื่อใช้กระบวนการของกิจกรรมพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป โดยที่กิจกรรมอาจจะจัดใน
ร่วมหรือกลางแจ้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมที่เลือกนามาใช้
การจั ดการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ ควรมีวิธีการพัฒ นาความรู้แ ก่ผู้ เ รี ย นที่
หลากหลาย การใช้กิจกรรมในการเรียนรู้เป็นวิธีหนึ่งที่คิดว่าได้ผลดีในหลายๆด้าน การเลือกกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการเรียนรู้ นอกจากจะทาให้บรรลุผลทางวิชาการแล้ว กิจกรรมยังเป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อีกหลายด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
กระบวนการเรียนรู้ที่เรียนว่า “เรียนปนเล่น” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่างก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีว่า “กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนที่ดีกว่าการบรรยายใน
ห้อง เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทา (Learning by Doing)” นั้นเอง
2. เกิดความคิดรวบยอดของกิจกรรมนั้นๆ ในแต่ละกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้
แต่ละครั้ง จะมีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมในขณะนั้น หรือหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอาจเกิดมโนทัศน์ความคิดรวบยอดได้ด้วย
ตนเอง หรือวิทยากร ผู้นา ครูผู้สอนจะดาเนินการสรุปเป็นแนวความคิดให้ในภายหลัง อันก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
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3. พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมเหล่านี้ ถ้า
อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเคลื่อนไหวและมีกติกา จะช่วยพัฒนาจิตใจให้เกิดความเพลิดเพลิน รู้จัก
ปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับกลุ่มสังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมต่อไป
4. ส่งเสริมความกล้ าแสดงออก และสร้างให้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม จะส่งเสริมให้มีความกล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็น
ตัวเอง และทาให้เชื่อมั่นในตนเองว่า จะสามารถประกอบกิจกรรมหรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็น
อย่างดี
5. ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความมีวินัย ความอดทนและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย กิจกรรมที่วางกฎ ระเบียบไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม จะช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้ ทา
ให้ เป็ น ผู้ รั กษากฎ ระเบี ย บ และร่ ว มมือร่วมใจกันทางาน โดยมีการเสี ยสละความสุขส่วนตัว เพื่อ
ความสาเร็จของส่วนรวม
6. ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีในสังคม ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จะต้องอาศัยผู้นาในการเลือก การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้ น
นอกจากนี้ ยั ง ฝึ ก บทบาทของสมาชิ ก ในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ ต ามได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ตลอดจนบางกิ จ กรรมยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ มี โ อกาส
แสดงออกตามความสามารถ และทาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป
7. ช่วยสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ที่ดีร่วมกันในกลุ่มและส่งเสริม
การทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
การจัดกิจกรรมที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงบทบาท และ
ความสามารถของตนเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดีคุณภาพ มีระเบียบวินัยรู้จักการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
การทาให้เอกสาร ตารา เข้าใจได้ง่ายในการเรียนรู้ ด้วยการแปลงให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นหน้าที่ของผู้นากิจกรรม หรือครูผู้สอนจะต้องดาเนินการศึกษาเนื้อหาวิชาอย่างละเอียด เพื่อนามา
จั ดกิจ กรรมได้อย่ างลื่ น ไหลและผู้ เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร ตาราให้เป็นหมวดหมู่เพื่อนามาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อ ความรู้ ทั้ ง หมดในเรื่ อ งหรื อ หั ว ข้ อ นั้ น ๆ ซึ่ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ว่าต้ องการเรียนรู้เรื่องอะไร เนื้อหาทั้งหมดของภาคเรียนความรู้ในการ
สัมมนาทั้งหมด หรือว่าเพียงหัวข้อหรือบทใดบทหนึ่งในรายวิชาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ต้องการให้ผู้เข้ารับ
การอบรมหรือผู้เรียนมีความรู้ หรือพัฒนาการเรื่องใด ก็รวมรวมข้อความรู้ทั้งหมดเพื่อมาศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป

53
ขั้นตอนที่ 2 การทาความเข้าใจ โดยปกติผู้นากิจกรรม วิทยากรบรรยาย หรือครูผู้สอน
มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ตนเองถนัดอยู่แล้ว ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงไม่มีความยากลาบากเกินไป
เพราะส่วนใหญ่ก็ดาเนินการสอน หรือบรรยายอยู่เป็นประจา จึงเข้าใจเนื้อหาความรู้ทั้งหมดค่อนข้างดี
ขั้นตอนที่ 3 การแยกเนื้อหาของข้อความรู้นั้นออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ขั้นตอนนี้
คือ การจัดระบบระเบียบของความรู้นั่นเอง เนื้อหาใดข้อความรู้ไหนที่เหมือนกัน คล้ายกัน ก็นามาใส่
ไว้ในกรอบความรู้เดียวกัน เพื่อลดการซ้าซ้อนและสร้างความชัดเจนของเนื้อหา กระบวนการนี้จาให้
เนื้อหาลดน้อยลงไป
ขั้นตอนที่ 4 การสร้ างความคิดรวบยอด ของเนื้อหาแต่ล ะหมวดหมู่ ที่รวบรวมไว้ใน
ขั้นตอนที่สาม จากการที่เป็นหมวดหมู่ให้กะทัดรัดยิ่งขึ้น ถ้าเปรียบเหมือนแกงก็คงจะเค้นเอาแต่ส่วน
เนื้อไว้ ส่วนนี้แหละที่ต้องการเก็บไว้ เพื่อนาไปจัดเป็นกิจกรรมต่อไป
การออกแบบพัฒนา “กิจกรรม” หรือ “เกม” ใหม่
ผู้พัฒนาเกมสามารถนาวิธีการเล่นเกมโชว์ หรือเกมอื่นๆ ที่มีขาในท้องตลาด มาประยุกต์กับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึ้น กิจกรรมหรือเกมก็จะมี 3
กลุ่ มใหญ่ให้ พิจ ารณา คือ เกมเดี่ย ว 2-3 และกลุ่ มหรือทีมการจะเลื อ กเกมในกลุ่ ม ใด ก็ขึ้นอยู่กั บ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมนั่นเอง เมื่อใดกิจกรรมหรือเกมในกลุ่มใดแล้ว ก็มีหลักวิธีเลือก โดยใช้
การพิจารณาจากคะแนนตามคุณลักษณะของกิจกรรม จะทาให้การจัดกิจกรรมได้เกมที่มีความหมาย
มากยิ่งขึ้น
4.4 การจัดกิจกรรมคั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ การฝึกทักษะใหม่ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ต้องจัดให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอในการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้จะ
เพิ่มพูนขึ้นถ้าหากสมอง (Brain) ได้รับการหยุดพักในระหว่างการเรียนและการฝึกอบรม เพื่อให้ข้อมูล
และความรู้ ใหม่ได้ส่ งผ่ านเซลล์ ส มอง ไปเก็บไว้ในหน่ว ยความจา หากการเรียนรู้ใช้เวลาต่อเนื่อง
ยาวนานมากเท่าไรก็จะยิ่งทาให้ความรู้ที่ได้รับฟังก่อนหน้าลบเลือนไปได้มากขึ้น แต่ถ้าหากมีการหยุด
พักในระหว่างการเรียนรู้ หรือการหยุดพักระยะสั้นๆ (Short Breaks) ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติ หรือ
การรับฟังการบรรยาย ก็จะช่วยให้สมองซึมซับสิ่งที่เรียนไปแล้วดียิ่งขึ้นด้วยข้อควรคานึงถึงในการหยุด
พักย่อย (Short Break) คือต้องไม่ให้นานเกินกว่า 30 นาที เพราะจะทาให้แรงจูงใจและความสนใจใน
บทเรี ย นไม่ต่อ เนื่ อง (สุ วั ฒ น์ วัฒ นวงศ์ , 2544) ส าหรับวัยกลางคน กิจกรรมที่เหมาะสมควรเป็ น
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวที่ช้า เน้นความเพลิดเพลิน ความสบายใจ และปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ การออก
กาลังกายกายบริหารต่างๆ ที่ช่วยให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2553)
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การบริหารด้วยโยคะ
การฝึกโยคะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ช่วยให้สมาธิดี ความจาดี ส่งผลกระทบต่อการสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมทั้งสมองทาให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่ง เสริมให้การ
เรียนรู้และความจาดีขึ้น ทั้งนี้ผู้ฝึกสามารถเล่นโยคะได้ทุกหนแห่งเนื่องจากไม่ต้องการอุปกรณ์ห รือ
สถานที่ใดเป็นพิเศษ (สรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์, 2550) ท่าโยคะที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและมีประโยชน์ส่งผลดี
ต่อความทรงจาได้แก่
ท่าแมว – คุกเข่า โก้งโค้ง เอามือยันพื้น แขนเหยียดตรง แยกขาห่างพอสมควร หน้าตรง
ตามองตรง หายใจเข้า โก่งหลังขึ้นเหมือนแมวที่กาลังขู่ศัตรู ค้างท่า นับ 1 ถึง 10 (หายใจปกติ) ต่อไป
หายใจเข้า ค่อยๆ ลดหลังที่กาลังโก่งลง เคลื่อนหน้าขึ้นมาให้ตรง หายใจออก หายใจพร้อมกับค่อยๆ
แอ่นหลังลง ค้างท่านับ 1 ถึง 10 (หายใจปกติ) จากนั้นหายใจเข้าพร้ อมกับค่อยๆ เลื่อนหลังขึ้นมาตรง
ลดหน้าที่เงินขึ้นกลับมาตรง และหายใจออก นับเป็น 1 รอบ
ท่าสุนัข แลขึ้น – นอนค่าหน้า หน้าผากแตะพื้น ขาสองข้างชิดกัน ปลายนิ้วเท้าตั้ง มือ
สองข้างอยู่ข้างอก หายใจเข้าพร้อมยกลาตัวแอ่นขึ้นให้มากที่สุด ขาท่อนบนเท่านั้นที่แตะพื้น แล้ วเงย
หน้าให้มากที่สุด ค้างท่านับ 1 ถึง 10 หายใจปกติ แลลง – หายใจออก กดส้นเท้าลงไป ดันลาตัวให้
เป็นรูปตัววี ค้างท่า นับ 1 ถึง 10 หายใจปกติ นับเป็น 1 รอบ
ท่ากระต่าย – ยืนด้วยเข่า ลาตัวตรง มือวางข้างล าตัว หายใจเข้าพร้อมกับกับ ค่ อยๆ
เคลื่อนมือไปจับข้อเท้าทั้งสองข้างให้แน่น แขน 2 ข้างตึง ค่อยๆ ก้มศีรษะลงโดยใช้กลางกระหม่อม
แนบพื้น หายใจออก ค้างท่า นับ 1-10 หายใจปกติ หายใจเข้าพร้อมกับยกลาตัวขึ้นตรง กลับเข้าสู่ท่าที่
1 หายใจออก นับเป็น 1 รอบ
การบริหารสมอง (Brain Gym)
Ward and Daley (1998) กล่ า วว่ า การบริ ห ารสมองหรื อ Brain Gym คื อ กระบวนการ
เคลื่ อ นไหวของร่ า งกายอย่ า งง่ า ยที่ ก ระตุ้ น ให้ ส มองท างานและเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี Paul Dennison ได้
ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายกับการทางานของสมอง โดยได้รวบรวมท่า
เคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งที่มีมาดั้งเดิมรวมกับที่คิดค้นขึ้นใหม่ และพบว่ามีการเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆอย่าง
ชัดเจน ได้แก่การฝังเข็ม โยคะ การนวด การตรวจวัดสายตา การฝึกฝนด้านกีฬา และภาษาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสมอง เพื่อให้ครูอาจารย์ทดลองใช้ Brain Gym ในชั้นเรียน การทดลองพบว่า การเรียนรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นมากสาหรับผู้ที่ใช้ Brain Gym เป็นประจาจะมีความสงบมากขึ้น มีความ
มั่นใจสูงขึ้น แล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพความจาและการเรียน
ผู้ที่มีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ บางครั้งแก้ไขได้ด้วยการใช้ Brain Gym ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกท่าเคลื่อนไหวเพื่อเสริมการทางานของสมอง จะใช้วิธีการตรวจสอบกล้ามเนื้อในการหาข้อบกพร่อง
ของการทางานของสมองทั้งหมด การปรับการเคลื่อนไหวหรือการทางานซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายคือ
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วิธีการแก้ไขเพื่อให้ ผู้ ที่มีความบกพร่องสามารถใช้ส มองทั้งสองซีกพร้อมๆกัน นักเรียนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความตั้งใจเรียน มีความยุ่งยากในการอ่าน สมาธิสั้น หรือวิตกกังวลสูง ส่วนใหญ่จะได้รับการ
ช่วยเหลือด้วยการเคลื่อนไหวตามแนวทาง Brain Gym ซึ่งแก้ไขส่วนบกพร่องให้ทาหน้าที่ได้ตามปกติ
ความตึงเครียดที่เกิดกับร่างกายและอารมณ์ ทาให้สมองปิดสวิตซ์ได้ การเคลื่อนไหวตาม
แนวทางของ Brain Gym สามารถสร้างความสมดุลให้กับสมองด้วยการลดผลกระทบที่ทาให้ร่างกาย
ตึงเครียด สมองนั้นมีระบบจัดการกับความเครียดโดยอัตโนมัติคือ หลั่งสารอดรีนาลีนออกมาเพื่อให้
ร่างกายอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม แล้วจะตอบสนองด้วยการต่อสู้หรือหลบหนีเพื่อให้อยู่รอด ซึ่งเป็นผล
ให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวและสูญเสียออกซิเจนในสมอง นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆ ที่หลั่งออกมาขณะ
ร่างกายเครียดเพื่อจะหนี สู้ หรือชะงัน ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ส่งผลให้เรามีความพร้อมทางร่างกายก็
จริง แต่ขณะเดียวกันส่วนผสมของสารเคมีนี้กลับเป็นอุปสรรคต่อการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและความคิด
สร้างสรรค์ Brain Gym สามารถคลายความตึงเครียดและฟื้นคืนระดับออกซิเจนและสารเคมีที่เป็ น
ประโยชน์กลับคืนสู่สมอง ซึ่งจะช่วยให้การคิดและการเรียนรู้เป็นไปด้วยความผ่อนคลาย และยังนา
ความกระตือรือร้นกลับมา เพื่อการทางานต่อไป
การเคลื่อนไหวแบบบริหารสมองช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น หากใช้สมองทั้งสองซีกไป
ด้วยกัน การเคลื่อนไหวนี้ออกแบบให้สมองซีกซ้ ายและขวาทางานได้พร้อมๆกัน และเชื่อมโยงการ
ทางานระหว่างกันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกันคลื่นสมองจะช้าลงทาให้มีความผ่อนคลาย
เพิ่มขึ้น ผลที่ได้รับคือศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเอง
การเคลื่อนไหวแบบ Brain Gym จะได้ผลดีที่สุดหากผู้ปฏิบัติดื่มน้าเปล่า เพื่อช่วยให้สารเคมี
ในสมองเกิดความสมดุล มีการหายใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนาออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เราควรกินอาหารที่ดี
ด้วยเพื่อป้อนพลังงานให้กับสมอง
การเคลื่อนไหวแบบ Brain Gym มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท
1. การเคลื่ อ นไหวแบบสลั บ ข้ า ง (Cross Lateral Movements) เป็ น การบู ร ณาการ
สมองทั้งสองซีก เพื่อให้สมองทั้งหมดทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เหยี ยดกล้ ามเนื้อ เป็ น การคลายความตึ งเครี ยด เพื่ อ กระตุ้ น
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นที่จะทางานต่อไป
3. การเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพลัง เป็นการนาส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการ
นึกคิดมาทางานร่วมกัน ผลดีที่ได้รับ คือสมองจะดีขึ้น
ท่าเคลื่อนไหวแบบ Brain Gym ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่
การเคลื่อนไหวสลับข้างที่มีจุดตัดกันกลางลาตัว เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายและ
ขวาต้องแข็งขันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวสลับข้างนี้จะ
ไขว้กันตรงกลางลาตัว และเป็นบริเวณที่สายตาทั้งสองข้างตัดกัน ท่านี้จะช่วยฝึกตาในการอ่าน แล้ว
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สมองก็ส่งข้อมูลผ่านบริเวณคอร์ปัสคัลลอสซัมได้สะดวก รวมทั้งกลไกการเคลื่อนไหวต่างๆก็ทางาน
ประสานกัน ทั้งการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียนและใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเล่นกีฬา
ท่าเดินอย่างทหาร (Cross Crawl) ขยับขาเหมือนเวลาทหารตบเท้าเดิน ยกเข่าให้สูงเสมอเอว
แกว่งแขนทั้งสองไปในทิศตรงข้าม ให้แตะเข่าข้างตรงข้าม ท่านี้จะดีมากถ้าแกว่งแขนเป็นวงกว้าง และ
สายตาเหลือบขึ้นไปบนหน้าผาก บริเวณที่แขนทั้งสองไขว้กัน ทาท่านี้ประมาณ 2-3 นาที ใช้ดนตรีที่มี
จังหวะมาร์ชช้าๆ จะช่วยให้มีจังหวะดีกว่าเดิม
ท่าเคลื่ อนไหวสลั บ ข้า งอื่น ๆ (Other Cross-overs) การเคลื่ อนไหวสลั บ ข้า งหลายท่า จะ
สลับกันเป็นจังหวะตรงกลางลาตัว เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการทางานของสมองทั้งสองซีกให้แข็งขัน
ท่าวนมือเป็นเลขแปด (Lazy Eights) ให้เพ่งไปที่หัวแม่มือโดยไม่หันศีรษะตาม ใช้หัวแม่มือ
วาดขึ้นไปจากศูนย์กลางก่อน แล้วทาเช่นเดียวกันนี้ด้วยนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง
ท่านกกะยางหาปลา (Gravity Glider) ยืนไขว้เท้า ทรงตัวให้ดี ให้เข่าทั้ งสองไม่เกร็งตึง ทิ้ง
แขนทั้งสองลงไปอย่างช้าๆ ให้อยู่ในท่าไขว้แขนพร้อมกับหายใจออก ยืดตัวยกแขนขึ้น พร้อมกับหายใจ
เข้า บริหารท่านี้ในอิริยาบถนั่งก็ได้ พูดว่า “ฮ่าฮ่าฮ่า” หลายๆครั้งขณะก้มตัวลง จะช่วยให้หายใจออก
จนหมดปอด
ท่ า นกฮู ก ล่ า เหยื่ อ (The Owl) มื อ ซ้ า ยจั บ บ่ า ขวา แล้ ว เอี ย งหน้ า ไปในทางตรงข้ า ม
ขณะเดียวกันดึงไหล่เข้าหากัน (ยืดอกเหยียดไหล่) หายใจลึกๆ ค่อยๆหันใบหน้ามาอีกข้าง แล้วปล่อย
เสียง “วู้ยย...” ยาวๆ พร้อมกับหายใจออกจนหมดปอด เปลี่ยนมือจับไหล่ตรงกันข้าม ทาซ้าอย่างเดิม
การเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพลัง (Energizing Movements) ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับร่างกายและ
จิตใจจะมีสัญญาณไฟฟ้าไหลผ่านไปมาระหว่างเซลล์สมอง การเพิ่มพลังปราณให้กับร่างกายและการ
บริหารตาจะเสริมการเชื่อมโยงระหว่าเซลล์สมอง ขณะร่างกาย สมอง และระบบต่างๆ ภายในสมอง
ทางานเมื่อสมองมีการทางานเชื่อมโยงกันระหว่างความคิด อารมณ์ และแรงจูงใจก็เกิดขึ้น การคิดไป
ในทางลบและอารมณ์ร้าย ทาให้ แรงจูงใจลดน้อยถอยลง การเคลื่ อนไหวเพื่อเพิ่มพลั งจะช่วยฟื้น
ความคิดในทางบวก และเกิดแรงจูงใจที่ดี
การกระตุ้นพลังงาน (Tapping Triggers) เวลาใช้มือทั้งสองข้างตบศีรษะตรงแนวขมับเบาๆ
พร้อมกัน หรือจะไขว้แขนนวดเบาๆ บริเวณกระดูกไหปลาร้าไปพร้อมกันก็ช่วยได้ ทั้งสองวิธีจะกระตุ้น
ให้พลังปราณไหลเวียนตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติสามารถกดปุ่มกระตุ้นจุดต่างๆ ได้แก่
ปุ่มกระตุ้นสมอง (Brain Buttons) ใช้สองนิ้ว (นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ) ถูเบาๆที่แนวกระดูกใต้
ต้นคอ (thymus) มืออีกข้างวางที่สะดือแล้วกลอกสายตาจากซ้ายไปขวา กลับไปกลับมาหลายๆหน
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ปุ่มกระตุ้นพื้นที่ว่าง (Space Buttons) ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางมือขวาถูตรงรอยหยักเหนือริม
ฝีปากบน มือซ้ายวางที่แนวกระดูกสันหลังบริเวณเอว ให้ปลายนิ้วแตะกระดูกก้นกบ ทาเช่นนี้โดยสลับ
มือกัน
ปุ่มกระตุ้นการทรงตัว (Balance Buttons) มือซ้ายวางตรงปุ่มกระดูกท้ายทอยใกล้หลังหู มือ
ขวาวางบนสะดือ ให้สายตามองไกลออกไปแล้วดึงกลับมาที่ปลายจมูก สลับกันหลายครั้ง ทาเช่นนี้โดย
สลับมือกัน
ปุ่มกระตุ้นจุดยืน (Earth Buttons) ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางมือขวากดริมฝีปากล่าง มืออีกข้างวาง
บนสะดือ หายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับกวาดสายตาขึ้นลงหลายครั้ง แล้วจบท่าด้วยการมองขึ้นด้านบน
กิจกรรมยางยืดเพื่อชีวิต
ทุกคนต่างยอมรับว่าการออกกาลังกายให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ในทางปฏิ บัติ
คนส่วนใหญ่มักอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือในการออกกาลังกาย การสนับสนุน
และกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองด้วยการออกกาลังกาย จึงควรพิจารณาถึงสิ่งที่
เอื้ออานวยให้ทุกคนสามารถออกกาลังกายได้อย่างสะดวกในทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา โดยสามารถ
จั ด หาหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการออกก าลั ง กายได้ อ ย่ า ง
กลมกลืนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และวิถีการดารงชีวิตของตนเอง ยางยืดจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูก
นามาประยุกต์ดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์สาหรับการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง โดย
สามารถพกพาหรือนาติดตัวไปใช้ประกอบการออกกาลังกายได้ทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลา แม้จะมีเวลา
เพียงช่วงสั้นๆ ไม่กี่นาที
การออกกาลังกายด้วยยางยืดนี้ได้รับรางวัลการส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับชาติจากระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2546 นับเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ในการออกกาลังกายเพื่อการบาบัด
รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสาหรับวัยสูงอายุ การออกกาลังกายด้วย
ยางยืดจะช่วยชะลอความเสื่อมของโครงสร้างร่างกาย และช่วยป้องกันบาบัดอาการข้อเสื่อม ข้อติด
กระดูกบาง ตลอดจนช่วยให้เกิดความมั่นคงในการทรงตัว (เจริญ กระบวนรัตน์, 2550)
4.5 รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instruction Model)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Robert M. Gagne (1985) เชื่อว่า การเรียนรู้และความจาที่เกิดขึ้นใน
โครงสร้ า งของสมองมนุ ษ ย์ เ ป็ น ไปตามทฤษฎี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล ( Information-Processing
Theories) กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลสิ่ งเร้าจากภายนอก สมองผู้เรียนจะรับรู้และบันทึกข้อมูล
นั้นไว้ในส่วนความทรงจาระยะสั้นก่อน แต่หากข้อมูลนั้น ถูกจัดให้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ สมองจะ
เคลื่อนย้ายข้อมูลนั้นไปบันทึกไว้ในส่วนความทรงจาระยะยาว เมื่อถึงคราวที่ผู้เรียนต้องการใช้ข้อมูลที่
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บันทึกไว้นี้ สมองจะส่งข้อมูลออกมาในรูปของความจา หรือการระลึกได้ ผู้เรียนจึงสามารถนาข้อมูล
นั้น ๆ ไปใช้ตามที่ต้องการ
Gagne เริ่มต้นจากการศึกษาสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ก่อน เพื่อนามาวิเคราะห์หาเงื่อนไขต่างๆที่
ก่อให้ เกิดการเรี ย นรู้ (Learning Conditions) โดยผลปฏิบัติการของผู้ เรียน (performance) เป็น
หลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใด Gagne (1985) จึงจัดแบ่งผลปฏิบัติการของผู้เรียนออกเป็น 5
ประเภท คือ
1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) ได้แก่ ความสามารถในการแยกประเภท การ
เชื่ อ มโยง การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ ซึ่ ง รวมเรี ย กว่ า เป็ น ความรู้ เ ชิ ง ขั้ น ตอน (Procedural
knowledge)
2. การใช้ภาษา (Verbal information) ได้แก่ ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราว
3. กลวิธีในการคิด (Cognitive strategies) ได้แก่ ความสามารถในการจับความ เทคนิคการ
คิด วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการแก้ปัญหา
4. ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย (Motor skills) ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการใช้ส่วน
ต่างๆของร่างกายเชิงกายภาพ เช่น การเล่นกีฬา การเต้นรา การขับเคลื่อนยานพาหนะ
5. ทัศนคติ (Attitudes) คือการที่ประสบการณ์เรียนรู้โน้มน้าวให้ผู้เรียนเข้าถึงสภาพจิตที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างจากเดิม
Gagne (1985) ขยายความว่ารูปแบบการสอน หมายรวมถึงกระบวนการหลักที่ประกอบด้วย
กระบวนการสอนย่อยๆ ที่มีเป้าหมายกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นาเอาสิ่งเรียนรู้มาแปลงสาระเป็นความทรง
จาระยะยาว เพื่อนามาใช้ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกมาเป็นผลปฏิบัติการได้เป็น 5
ประเภทดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne มีเป้าหมายเพื่อช่ว ยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจาในสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน อีก
ทั้งผู้เรียนยังได้เพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูล และความสามารถในการแสดงผลการเรียนรู้ของ
ตนเองด้วย โดยได้นาเสนอรูปแบบการสอนเพื่อตอบสนองผลการเรียนรู้ที่แตกต่าง 9 ขั้นตอน ไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน (Gaining Attention) โดยการใช้บทนา
ที่สามารถสื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนรวดเร็ว เช่น การใช้เสียงพูดที่ดัง การส่ง
สัญญาณด้วยท่าทาง การใช้วีดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทเรียน เป็นการดึงดูดความสนใจ ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือ สิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี
ขั้นที่ 2 การแจ้งวัต ถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ (Informing Learners of the
Objective) เป็ น การช่ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ รับ ความคาดหวั ง โดยผู้ ส อนสามารถทาได้ด้ ว ยการอธิ บ าย
ภาพรวมของบทเรียนด้วยการใช้แผนภาพ การตั้งคาถามให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบจากบทเรียน การสร้าง
ตัวย่อของวัตถุประสงค์หลายข้อเป็นคาสั้นๆให้ผู้เรียนเรียกใช้ได้ง่าย เป็นต้น
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ขั้นที่ 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม (Stimulating Recall of Prior Learning) เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมที่อยู่ในหน่วยความจาระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจาเพื่อการใช้งาน
(Working Memory) อาจทาได้โดยการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ฝึกทาแบบฝึกหัด โดยใช้หลักการที่ได้เรียนรู้
จากบทเรียนก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ขั้นที่ 4 การนาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ (Presenting the Stimulus) ผู้สอนควรจะ
จัดสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเห็นลักษณะสาคัญของสิ่งเร้านั้นอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของ
ผู้เรียน โดยอาจใช้การสาธิต การแสดงของจริงให้ผู้เรียนได้เห็นได้สัมผัส การใช้แผนภูมิเพื่ออธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติการ เป็นต้น
ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้ (Providing “Learning Guidance”) หรือการจัดระบบข้อมูล
ให้มีความหมาย เพื่อช่วยให้ผู้เรีย นสามารถทาความเข้าใจกับสาระที่เรียนได้ง่ายและเร็ว ขึ้น ด้วย
เทคนิคการเข้ารหัสด้วยคาอย่างมีความหมาย (Semantic Encoding) โดยเลือกคา ตัวเลข สัญลักษณ์
ที่ผู้ เรี ย นมีความคุ้น เคย เพื่ อให้ ผู้ เรียนจดจาได้ง่ายเมื่อจะเรียกใช้ และมีความเชื่อมโยงให้ ผู้ เรีย น
สามารถถอดรหัส (Decode) ได้ด้วยความเข้าใจ
ขั้นที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงผลการเรียนรู้ (Eliciting Performance) เพื่อให้ผู้เรียนมี
โอกาสแสดงผลการเรียนรู้ที่แท้จริงที่ได้รับจากบทเรียน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบอกเล่า การแสดง
การสาธิตทาให้ผู้สอนทราบถึงระดับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Providing Feedback) เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียน
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรี ยน โดยสามารถทาโดยผู้สอน
หรือผู้อื่น เช่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือการให้ผลตอบกลับผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ขั้นที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessing Performance) ช่วยให้ผู้เรียน
ทราบว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด ด้วยการใช้แบบทดสอบ การทาโครงงาน การใช้
แบบประเมินตนเองโดยผู้เรียน
ขั้นที่ 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing Retention and
Transfer) โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่นๆ ได้ ด้วย
การมอบหมายงานนอกชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้นาบทเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง การให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา
เห็นได้ว่ารูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagne เน้นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสาระการเรียนรู้ และการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริม ความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ ให้เกิดแก่ตัว
ผู้เรียน
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ตอนที่ 5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation Instruction
Model) C. A. Tomlinson (2001) แบ่งองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ออกเป็น 4 ส่วน คือ
องค์ประกอบที่ 1 การตอบสนองของผู้สอนต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน โดย
ผู้สอนต้องปรับกระบวนคิดและใช้หลักพื้นฐานของการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ใน
เรื่องต่อไปนี้ 1) ให้ความเคารพต่อภารกิจการสอน 2) การออกแบบหลักสูตรที่มีคุณภาพ 3) การ
จัดการชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ 4) การประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ 5) การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 ผู้สอนสามารถสร้างความแตกต่างโดยผ่านเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ 4
ประการ คือ 1.เนื้อหาหลักสูตร 2.กระบวนการเรียนการสอน 3.การแสดงผลที่ได้รับจากการเรียน รู้
ของผู้เรียน และ 4.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ หรือ สภาพแวดล้อมของชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การคานึงถึงความแตกต่างในตัวผู้เรียน 3 ประการ คือ 1.ความพร้อมของ
ผู้เรียน 2.ความสนใจของผู้เรียน และ 3.พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
องค์ป ระกอบที่ 4 คือ การใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดกลุ่ มเรียนที่
หลากหลายกิจกรรมเพื่อหน่วงเวลาการสอนกลุ่มย่อยการสอนกลุ่มย่อย Think-tac-toe, สัญญาการ
เรี ย นรู้ การมอบหมายการบ้ า นที่ แ ตกต่ า งหลากหลายการใช้ Concept Map การใช้ Graphic
Organizers ฯลฯ เป็นต้น
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการสร้างความแตกต่างของ Tomlinson (2001) แสดงดัง
แผนภาพที่ 2.1
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รูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
ผู้สอนตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนหรือไม่
ด้วยหลักการทั่วไปของการสร้างความแตกต่าง
ได้แก่
การประเมินผลต่อเนื่อง
การงานมอบหมาย
การกาหนดกลุ่มผู้เรียนที่ยืดหยุ่นได้
และการปรับแต่ง
ให้ผู้เรียนอย่างใส่ใจ
ผู้สอนสามารถสร้างความแตกต่าง 3 ด้าน
ใจใจ

โดยคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 3 ด้าน

ผ่านกลยุทธ์การสอนและการจัดการชั้นเรียนต่างๆ ได้แก่
พหุปัญญา
การจัดระดับบทเรียน
4 แมท
จิกซอว์
การจัดระดับศูนย์การเรียน ศูนย์ความสนใจ
เนื้อหาในรูปสื่อวีดีทัศน์
การจัดระดับผลิตผลการ
กลุ่มความสนใจ
ซีดีรอม
เรียนรู้ของผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อหน่วงเวลา
สัญญาการเรียนรู้
การมอบหมายการบ้านที่
แตกต่างหลากหลาย
การจัดกลุ่มเรียนที่
การสอนกลุ่มย่อย
การอัดแน่น
หลากหลาย
ตาราที่แตกต่างหลากหลาย กลุ่มสังเกตการณ์
บันทึกหลังบทเรียน
ตาราเสริมที่แตกต่าง
เทคนิคการหมุนเวียนแสดง กลยุทธ์การตั้งคาถามที่
หลากหลาย
ความคิดเห็น
หลากหลาย
การล้อมวงวิเคราะห์บท
การเรียนรู้โดยลาพัง
คาสั่งที่ซับซ้อน
ประพันธ์
แผนภาพที
รูปแบบการสอนโดยการสร้
างความแตกต่
างของ
Tomlinson
(2001)
รูปที่ 2.1่ 2.1
รูปแบบการสอนโดยการสร้
างความแตกต่
างของ
Tomlinson
(2001)
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ต่อมา Cash (2011) ได้แนะนาเครื่องมือและกลยุทธ์ภายใต้หลัก 10 ประการในการสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูงประกอบด้วย
1. การระบุวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้
3. มีการประเมินผล 3 ประเภท คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม
4. หลักสูตรการสอนสนับสนุนและสอดคล้องเข้ากันได้กับวิถีการเรียนรู้ของสมองผู้เรียน
สร้างขึ้นโดยหลัก E4คือ Effective Engaging Exciting Enriching
5. มีการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการนั่งฟังบรรยาย
6. ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21ได้แก่ Higher Order Thinking
Skills, Critical Thinking และ Self-Regulation
7. มีการจัดกลุ่มเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างสูงสุด
8. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายชิ้นงานที่แตกต่างหลากหลายตาม
ความต้องการและระดับความพร้อมของผู้เรียน
9. มีการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทายน่าสนใจสนุกสนาน และหลากหลาย
ให้แก่ผู้เรียน
10. ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และที่สาคัญ Cash (2011) ได้นาเสนอการออกแบบการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามหลัก E4 ด้วยการเรียงลาดับการจัดกิจกรรมให้เป็น 4 ขั้นตอนคือ
E1 ขั้นจุดประเด็นเป็นการชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่
จะส่งมอบให้ผู้เรียนในแต่ละหน่วยเรียนรู้ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น การนาเสนอ
ประเด็ น ในรู ป แบบวี ดี ทั ศ น์ สไลด์ พาวเวอร์ พ อยท์ รู ป ภาพ การ์ ตู น การใช้ แ ผนภาพ (Graphic
Organizer) เพื่อประกอบการอธิบายการตั้งคาถามเพื่อนาสู่ การอภิปรายกลุ่มหรือการระดมความ
คิดเห็น การใช้เกม การใช้บทบาทสมมติ ฯลฯ
E2 ขั้นสร้างความเชื่อมโยงเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์
ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ใ นหลายรูปแบบ เช่นเทคนิค
การเล่าเรื่อง การอภิปรายกลุ่ม การระดมความคิดเห็น การให้ผู้เรียนบันทึกสาระเรียนรู้โดยใช้ผัง KIQ
(Know Interest Question) การใช้แผนภาพ (Graphic Organizer) การใช้วีดีทัศน์ ฯลฯ
E3 ขั้นสร้างความท้าทาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรีย นกระตือรือร้นที่จะนา
สาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยรูปแบบการสอนหลากหลายได้แก่ การระดม
ความคิดเห็น การเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญ การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด การมอบหมายการบ้าน
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การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นด้วยการ์ดบอร์ด การจั บคู่-อ่าน-เขียน-ร่วม
เรียน การหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วยการอ่านออกเสียง การใช้
รหัสช่วยจา (Mnemonic Devices) การแจ้งผลตอบกลับโดยการชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five)
การเรียบเรียงสาระความรู้ด้วยเทคนิค ทิงค์ แทค โท การใช้เกมจาลองสถานการณ์เป็นต้น
E4 ขั้นเพิ่มคุณค่า ในขั้นนี้จัดให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าในการเรียนรู้ของตนเอง ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรีย นรู้ที่ยั่ งยืน ได้แก่ การบันทึกสิ่งเรียนรู้เป็นลายลั กษณ์อักษรในภาษาของ
ตนเองด้วย I-Chartการมีโอกาสฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน และรับ ผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจ
สาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น การมอบหมายงานนอกชั้นเรียนให้ผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจนอกชั้นเรียน สัญญาการเรียนรู้ การให้ผลตอบกลับรายบุคคลโดย
ผู้สอน
สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง เป็นหลักการจัดการการเรียน
การสอนที่ให้ความสาคัญต่อความหลากหลายของผู้เรียน ในด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการ
เรียนรู้โดยผู้สอนสามารถปรับเครื่องมือและเลือกกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของ
ผู้เรียนในชั้นเรียนเดียวกัน เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หลัก E4 ของ Cash (2011) ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้ใหญ่วัยกลางคน
จากจุดเด่นของรูปแบบการสอนตามแนวคิด ของ Gagne (1985) ที่เน้นความมีประสิ ทธิผล
ของการให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้เรียน และหลักการเรียนการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่างขั้นสูงของ Cash (2011) ที่เน้นรูปแบบการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้ เ รี ย นและกระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข อง Cash (2011) ที่ เ น้ น ความสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้ของสมองในผู้เรียนผู้ใหญ่ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดและรูปแบบการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มาบูรณาการ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะการจั ดการการเงินส่ว นบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายทั้งด้านเพศ การศึกษา อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่ผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
การบูรณาการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจากการสังเคราะห์ รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดของ Gagne (1985) 9 ขั้นตอน เข้ากับหลักการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
ขั้นสูงของ Cash (2011) 10 ประการ จากนั้นจึงนาแนวคิดที่บูรณาการแล้วในขั้นแรกมาสังเคราะห์เข้า
กับกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011) ดังแผนภาพที่ 2.2 ถึง 2.5

+

1.นาเสนอเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาในสถานการณ์
ผู้เรียน
2.ผสมผสาน ร้อยเรียงหลักการต่างๆ เข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน
3.นาเสนอประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนอย่างกว้างขวาง
ครอบคลุมภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ซับซ้อน
หรือเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
5.พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและการสรุปสิ่งเรียนรู้ให้เป็นหลักการ
6.ผสมผสานหลักการเบื้องต้น และทักษะการคิดที่สูงขึ้นเข้าไว้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้
7.พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ลดการพึ่งพาผู้สอน
8.จัดให้มีการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่สนใจเพิ่มเติม โดยตัวผู้เรียนเอง
9.เน้นการมอบหมายงานแบบปลายเปิด (Open-ended tasks) แก่
ผู้เรียน
10.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีแนวคิดใหม่ๆ
11.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้วัสดุ รูปแบบ
เทคนิคใหม่
12.ส่งเสริมให้เกิดทักษะการทาความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน
ด้วยตนเอง
13.ประเมินผลผู้เรียนระหว่างการสอนด้วยเครื่องมือการประเมินผล
ที่เหมาะสม

หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง
13 ประการ (Cash, 2011)

+
E4 Enriching การทาให้กิจกรรม
การเรียนรู้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง การหารือแก่นสาระ
การบันทึก เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจจากกิจกรรมเรียนรู้กิจกรรม
เรียนรู้

E3 Exciting การสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความสับซ้อนคลุมเครือ
เพื่อสร้างความท้าทายชวนให้ผู้เรียน
ค้นหาคาตอบ ข้อสรุป

E2 Engaging การสร้างความผูกพัน
ระหว่างผู้เรียนเข้ากับบทเรียนด้วย
การแสดงให้เห็นความ เชื่อมโยง
ระหว่างประสบการณ์เดิมกับเนื้อหา
ใหม่

E1 Effective การสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ร้อยเรียงเนื้อหา ปัญหา
ประสบการณ์ ที่สามารถดึงความ
สนใจจากผู้เรียน

กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลัก E4 (Cash,
2011)

=

ขั้น จุดประเดน เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เนื้อหาและเทคนิคที่ตรงประเด็นความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของวัยกลางคน
ขั้น สร้างความเ ่อมโยง ดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยงประสบการณ์
ด้านการเงินของวัยกลางคนกับเนื้อหาใหม่
เพื่อตรึงให้ผู้เรียนจดจ่อกับบทเรียน
ขั้น สร้างความท้าทาย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สร้างความสงสัยใคร่รู้ ให้ผู้เรียนวัย
กลางคนค้นหาคาตอบ ข้อสรุปของการจัดการ
การเงิน โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม การ
เสวนา การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ฯลฯ
ขั้น เพิ่มคุ ค่า จัดกิจกรรมที่ต่อยอดการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความทรงจาระยะยาว ด้วย
การให้ผู้เรียนวัยกลางคนฝึกปฏิบัติการจัดการ
การเงินนอกชั้นเรียน การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจของผู้เรียน การนาเสนอผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนวัยกลางคนตามความ
แตกต่างของผู้เรียน

กระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ 4 ขั้น เพ่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน

แผนภาพที่ 2.2 การบูรณาการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
แผนภาพที่ 2.2 การบูร าการกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียน
ทราบเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับความคาดหวัง
ขั้นที่ 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม
ขันที่ 4 การนาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่
ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้
ขั้นที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน
ขั้นที่ 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการ
เรียนรู้

รูปแบบการเรียนรูต้ ามแนวคิด
Gagne (1985) 9 ขั้นตอน
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รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Gagne (1985)

1.การเรียกความสนใจ กระตุ้นเร้า
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อ
เรื่อง ก่อนเริ่มสอน
2. การแจ้งจุดประสงค์ต่อผู้เรียน
โดยการบอกตรงๆ บอกโดยใช้
คาถาม หรือการแสดง การสาธิต
3. การเร้าให้ผู้เรียนระลึกถึง
ประสบการณ์เดิมโดยการสอบถาม
หรือใช้การทบทวนความรู้เดิมของ
ผู้เรียนก่อนเริ่มบทเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนนาไปเชื่อมโยงกับความรู้
ใหม่
4. การนาเสนอสิ่งเร้าคือ เนื้อหา
ความรู้หรือประสบการณ์ที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดย
วิธีการนาเสนอหลากหลายเทคนิค
ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การสอนต่างๆ
5. การชี้แนะการเรียนรู้ได้แก่ การ
ใช้คาถามนาไปสู่การเรียนรู้ การตั้ง
ประเด็นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสคิดและไตร่ตรอง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการสาธิต

หลักการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่างขั้นสูงของ Cash (2011)

บูร าการ รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดของGagne เข้ากับ การ
สอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้น
สูง
1. นาเสนอเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับ 1.การจุดประเด็น ร้อยเรียง
ประเด็นปัญหาในสถานการณ์ผู้เรียน ประสบการณ์ปัญหาของผู้เรียนที่
2. ผสมผสาน ร้อยเรียงหลักการต่างๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทเรียน เพื่อทา
เข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน
ความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้

3. นาเสนอประสบการณ์ที่สัมพันธ์
กับเนื้อหาบทเรียนอย่างกว้างขวาง
ครอบคลุมภายใต้บรรยากาศที่
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การเชื่อมโยงประสบการณ์ปัญหา
ของผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาบทเรียน
อย่างกว้างขวางครอบคลุมภายใต้
บรรยากาศที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

4. พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ซับซ้อนหรือ
เนื้อหาที่เป็นนามธรรม
5. พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและ
การสรุปสิ่งเรียนรู้ให้เป็นหลักการ

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การวิเคราะห์ปัญหา การสร้าง
ความคิดรวบยอด

6. ผสมผสานหลักการเบื้องต้น และ
ทักษะการคิดที่สูงขึ้นเข้าไว้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติเพื่อรวบรวมหลักการ
ทักษะการคิด สู่การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ

7. พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัว
5. การจัดให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้า
ผู้เรียนเอง ลดการพึ่งพาผู้สอน
เรียนรู้เชิงลึกด้วยตนเองในหัวข้อที่
8. จัดให้มีการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ สนใจเป็นพิเศษ
สนใจเพิ่มเติม โดยตัวผู้เรียนเอง
6. การทาให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมผู้สอนต้องกระตุ้น และ
จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน
แสดงผลการเรียนรู้

9. เน้นการมอบหมายงานแบบ
ปลายเปิด (Open-ended tasks)
แก่ผู้เรียน
10. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีแนวคิดใหม่ๆ

6. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงผลการเรียนรู้ด้วยแนวคิด
รูปแบบใหม่ของตนเอง
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รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Gagne (1985)

หลักการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่างขั้นสูงของ Cash (2011)

บูร าการ รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดของGagne เข้ากับ การ
สอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้น
สูง

11.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้วัสดุ รูปแบบ
เทคนิคใหม่
7. การเฉลยผลการกระทาของผู้เรียน
ทันที เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า
พฤติกรรมที่ผู้เรียนนั้น แสดงผิดหรือ
ถูก ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงหรือไม่

12. ส่งเสริมให้เกิดทักษะการทาความ
เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนด้วยตนเอง

7. การฝึกให้ผู้เรียนสรุปสิ่งเรียนรู้ให้เป็น
หลักการของตนเอง

8. การวัดผลการเรียน โดยใช้คาถาม
ให้ทาแบบฝึกหัด หรือข้อทดสอบ ทั้ง
ก่อนเรียน ขณะเรียน และเมื่อสิ้นสุด
การเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขถ้าผู้เรียน
ไม่เข้าใจ

9. การทาให้ผู้เรียนคงการเรียนรู้และ 13. ประเมินผลผู้เรียนระหว่างการสอน
ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ โดยการจัดให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติซ้าๆ จัดให้มีการ
ทบทวน และสร้างสถานการณ์ที่
แปลกใหม่กว่าที่เคยเรียน เพือ่
เสริมสร้างให้ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมี
ความคงทน

8. การจัดให้มีการประเมินผลผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสม ระหว่างการสอนด้วยเครื่องมือการ
ประเมินผลที่เหมาะสม

แผนภาพที่ 2.3 การบูรณาการรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne(1985) เข้ากับการสอนโดยการ
สร้างความแตกต่างขั้นสูง
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รูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของGagne ที่บูร าการ
เข้ากับการสอนโดย
การสร้างความแตกต่างขั้นสูง
1. การจุดประเด็น ร้อยเรียง
ประสบการณ์ปัญหาของผู้เรียนที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทเรียน เพื่อทา
ความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้
2. การเชื่อมโยงประสบการณ์ปัญหา
ของผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาบทเรียน
อย่างกว้างขวางครอบคลุม

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การวิเคราะห์ปญ
ั หา การสร้าง
ความคิดรวบยอด
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติเพือ่ รวบรวมหลักการ
ทักษะการคิด สู่การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ
5. การจัดให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้า
เรียนรู้เชิงลึกด้วยตนเองในหัวข้อที่
สนใจเป็นพิเศษ
6. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงผลการเรียนรู้ด้วยแนวคิด
รูปแบบใหม่ของตนเอง
7. การฝึกให้ผู้เรียนสรุปสิ่งเรียนรู้ให้
เป็นหลักการของตนเอง
8. การจัดให้มีการประเมินผลผู้เรียน
ระหว่างการสอนด้วยเครื่องมือการ
ประเมินผลที่เหมาะสม

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ตามหลัก E4
ของการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่างขั้นสูง

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
4 ขั้น เพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน

E1 Effective การสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ร้อยเรียงเนื้อหา ปัญหา
ประสบการณ์ ที่สามารถดึงความสนใจ
จากผู้เรียน
E2 Engaging การสร้างความผูกพัน
ระหว่างผู้เรียนเข้ากับบทเรียนด้วยการ
แสดงให้เห็นความ เชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกับเนื้อหาใหม่

ขั้น จุดประเดนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเนื้อหาและเทคนิคที่ตรงประเด็น
ความสนใจ-ปัญหาการจัดการการเงิน
ของวัยกลางคน
ขั้น สร้างความเ ่อมโยงดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงความ
เชื่อมโยงประสบการณ์ด้านการเงินของ
วัยกลางคนกับเนื้อหาใหม่ เพื่อตรึงให้
ผู้เรียนจดจ่อกับบทเรียน
E3 Exciting การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้น สร้างความท้าทายจัดกิจกรรมการ
ให้มีความสับซ้อนคลุมเครือ เพื่อสร้าง
เรียนรู้ที่สร้างความสงสัยใคร่รู้ ให้ผู้เรียน
ความท้าทายชวนให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบ วัยกลางคนค้นหาคาตอบ ข้อสรุปของ
ข้อสรุป
การจัดการการเงิน โดยใช้เทคนิคการ
อภิปรายกลุ่ม การเสวนา การฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ฯลฯ

E4 Enriching การทาให้กจิ กรรมการ
เรียนรู้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการปฏิบัติงาน
จริง การหารือแก่นสาระ การบันทึก เพือ่
ทบทวนความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรม
เรียนรู้

ขั้น เพิ่มคุ ค่าจัดกิจกรรมที่ต่อยอดการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความทรงจาระยะยาว
ด้วยการให้ผู้เรียนวัยกลางคนฝึก
ปฏิบัติการจัดการการเงินนอกชั้นเรียน
การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วยความเข้าใจของ
ผู้เรียน การนาเสนอผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนวัยกลางคนตามความแตกต่าง
ของผู้เรียน

แผนภาพที่ 2.4 การบูรณาการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
ภาสกร เรืองรอง (2552) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่าย WBI กับ
ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย่ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่าย Web-Based instruction
(WBI) เป็นการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ กิจกรรมการสื่อสารตลอดจนการประเมินผลการเรียนบนระบบ
เครือข่าย อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน บทเรียนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ควรที่จะนา
ทฤษฎีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของ Gagne เป็นขั้นตอนการสอนที่เป็นที่
ยอมรับแล้วว่า สามารถนาไปจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความสามารถของสื่อ
และกิจกรรมของบทเรียนเครือข่ายสามารถนากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ เมื่อได้ผลการวิจัย
มาแล้วก็สามารถนาไปใช้ในแต่ละขั้นตอนการสอนต่อไป
คัทรี ย า มีฤกษ์ส ม (2555) ได้พัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิเ คราะห์ และผลสั ม ฤทธิ์ท างการอ่า นจับ ใจความของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 4
ผลการวิ จั ย พบว่า ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานได้ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจั ย รูป แบบ ADDIE
Model ของเควิน ครู ส ร่ ว มกับ กรอบแนวคิดทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ Jean Piaget และ Lev Vygotsky รูปแบบการเรียน
การสอนคิดตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model)และแนวคิดเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์ ของบลู มเป็ น แนวทางในการกาหนดเกณฑ์ประเมินการดาเนินการวิจัยประกอบด้ว ย 4
ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ขั้น ที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน
(Design and Development: D and D) แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ขั้นคือขั้นการออกแบบและขั้น
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหา
ประสิ ทธิภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนขั้น ที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) โดยการนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 30 คนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) สานักการศึกษาเทศบาล
นครนครราชสี ม าอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ จ ากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) ระยะเวลาในการทดลองรวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนคิดวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความแบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ ยส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานสถิติค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหาขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
(จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ, 2554) ได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะความรอบรู้แห่ง
ตนสาหรับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
เป็นกรอบในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1) ความรู้ 2) เจตคติ 3) ทักษะการแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล และ 4) สมรรถนะ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
(ชาลิณี เอี่ยมศรี , 2549) ศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาบล โดยการใช้แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
เป็นกรอบในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าโปรแกรมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข กลุ่มทดลองมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ประภาศรี ศั ก ดิ์ ศ รี ชั ย สกุ ล , 2544) ได้ น าเสนอรู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ วิ ช า
ภาษาไทย ตามกระบวนการสอนของ Gagne สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่า. ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านการเร้าความสนใจ ควรจัดสภาพแวดล้อม
ให้น่าสนใจ โดยใช้ เกม การสนทนาถาม-ตอบ บนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 2) ด้านการบอกจุดประสงค์
ควรใช้รูปภาพ/ตัวกระพริบ คาอธิบายบอกจุดประสงค์ 3)ด้านการทบทวนความรู้เดิม ควรใช้ การสรุป
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ เชื่ อ มโยงความรู้ เ ดิ ม กั บ ความรู้ ใ หม่ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมถาม-ตอบ บนกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ 4) ด้านการนาเสนอเนื้อหาใหม่ ควรนาเสนอในรูปเว็บเพจ และใช้ภาพประกอบ ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และคาตอบด้วยตนเอง เนื้อหาแบ่งเป็นตอนๆ มีหลายทางเลือก โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และใช้การถาม-ตอบบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 5) ด้านการชี้แนวทางการเรียนรู้ ควรให้คาแนะนาหรือชี้แนะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยาก
เรียนรู้ และสามารถวิเคราะห์คาตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยตนเอง 6) ด้าน
การกระตุ้นการตอบสนอง ครูยกย่องชมเชย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามมากขึ้น จัดให้มี
กิจกรรมการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาถาม-ตอบ บนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สนทนาออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือ 7) ด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ ควรให้ทราบผลทันที
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หลั งจากมี การสนทนา ถาม-ตอบระหว่างการสอน และทราบผลถูกผิ ดทันทีที่ทาแบบฝึกหั ด เพื่อ
นักเรียนจะประเมินตนเองได้ 8) ด้านการทดสอบความรู้ จัดให้มีกิจกรรมเลือกทาแบบทดสอบ เมื่อ
จบบทเรียน หรือระหว่างเรียน ตามความสามารถที่จะเรียนรู้และให้ทราบผลของแบบทดสอบทันที
9) ด้านการจาและการน าไปใช้ จัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญ หลังจากจบ
เนื้อหาแต่ละตอน และเสนอตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สามารถประเมินตนเองตาม
ความรู้เดิมก่อนนาไปใช้
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Hannon et al. (2002) ได้นาเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ (Robert M.
Gagne, Briggs, & Wager, 1992) ผลการศึกษาพบว่า การประเมินสมรรถนะด้านสุขภาพใน 1 ปีที่
ผ่านมาของนักเรียนมีตัวชี้วัดที่ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีประสบการณ์จากการเรียนรู้
ผ่านสื่อออนไลน์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเรียนบางกลุ่มยังนาผลที่ได้จากการเรียนไปใช้บูรณาการการ
เรียนการสอนกับสื่อตัวอื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่
สาคัญเกิดการปฏิสั มพันธ์ร ะหว่างผู้เรียนและผู้ ส อนในบรรยากาศของการเรียนทางไกลได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
(Richey & Rita, 1996) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากทฤษฎีการเรียนการสอนของ
Gagne โดยบูรณาการกับจิตวิทยาการศึกษาโดยการออกแบบรูปแบบการประชุมและเทคนิ คการ
ประชุมพบว่า การเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและทาให้บรรยากาศ
ในการเรียนรู้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
(Solanki, 2014) ได้พัฒนาโมดูลการเรียนการสอนมัลติมีเดียโดยใช้ทฤษฎีการเรียนการสอน
ของ Gagne ผลการวิจัยพบว่า ในระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย มีการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้าไปผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเป็นโมดูลที่มีลักษณะเป็นกราฟิก เสียง และดีวีโอ ที่ทาให้สนใจในการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งโมดูลนี้เป็นฐานสาคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของ Gagne ที่มีประสิทธิภาพ
(Neo, 2010) ได้ศึกษางานวิจัย โดยสรุปว่า การเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อดิจิตอล และการ
เรียนรู้จากสื่อดิจิตอลได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน การจัดการเรียนการ
สอนได้เปลี่ยนจากการจดบรรยายเป็นการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้หลักการสอนแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งใช้
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รู ป แบบการสอนของ Gagne ที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 9 ประการ พบว่ า กิ จ กรรมการสอนเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ใช้สื่อแอนนิเมชั่น ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถใช้ข้อมูลในการแสวงหา
ความรู้ และการวิจัยจากเทคโนโลยี และมีผลตอบรับในการเรียนรู้ดีขึ้น
Rock et al. (2008) สร้างกรอบแนวคิด REACH สาหรับชั้นเรียนในรูปแบบการสอนโดยการ
สร้างความแตกต่างได้มีครูด้านการศึกษาทั่ วไป และด้านการศึกษาพิเศษได้ทบทวนวรรณกรรมโดยใช้
REACH เป็นเทคนิคที่จะช่วยจา รูปแบบที่ครูทั้งสองคนได้พัฒนามีทั้งการบันทึก หรือรายงาน และกล
ยุทธ์ภาคปฏิบัติในการใช้รูปแบบ
สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า งานวิจัยส่วน
ใหญ่ ได้นาทฤษฎีของ Gagne (1985) มาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบและกระบวนการเรียนการ
สอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้เรียนในระบบโรงเรียน และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
ทักษะในการคิด และ วิเคราะห์ โดยมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน และทาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้น ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
นั้ น พบว่าน ามาใช้ได้ผ ลดีกับ การพัฒ นาความสามารถส่วนบุคคล โดยเฉพาะได้ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ดังเช่น ของ ชาลินี เอี่ยมศรี (2549) และ จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ (2554) ซึ่ง
จากการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรทางสาธารณสุข ที่มีความต้องการ
พัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีการนามาแนวคิด
การสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง 13 ประการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลัก
E4 ของ Cash (2011) มาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนรู้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ (Non Formal
Education) ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการบูรณาการ ทฤษฎี
ของ Gagne (1985) และ แนวคิ ด การสอนโดยการสร้ า งความแตกต่ า งขั้ น สู ง 13 ประการและ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011)มาใช้ในการเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการจัดการการเงินส าหรับผู้ ใหญ่วัยกลางคน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบต่อไป
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย เพื่อ
นามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการจัดการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน เพื่อให้ได้กระบวนการในการดาเนินการ
วิจัยที่จะนาผลการพัฒนาโปรแกรมไปทดลองใช้ และรายงานผลการวิจัยในที่สุด กรอบแนวคิดการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
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ปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย
1. สภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ การจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
2. การพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
3. รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Gagne (1985) 9 ขั้นตอน
4. หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง 13 ประการ ของ Cash (2011)
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011
กระบวนการ
ดาเนินการตามแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่วัยกลางคน
ขั้น ตอนที่ 2 : การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒ นาโปรแกรม จากการศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่3 :กาหนดแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Gagne
(1985) และ หลักการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง ของ Cash (2011) แล้วนามาบูรณาการ
กับ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011)
ได้เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน คือ
ขั้น 1) จุดประเด็น เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาและเทคนิคที่ตรงประเด็นความ
สนใจ-ปัญหาการจัดการการเงินของวัยกลางคน
ขั้ น 2) สร้ า งความเชื่ อ มโยงด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ แ สดงความเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ด้านการเงินของวัยกลางคนกับเนื้อหาใหม่ เพื่อตรึงให้ผู้เรียนจดจ่อกับบทเรียน
ขั้น3) สร้างความท้าทายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้า งความสงสัยใคร่รู้ ให้ผู้เรียนวัย
กลางคนค้นหาคาตอบ ข้อสรุปของการจัดการการเงิน โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม การเสวนา การ
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ฯลฯ
ขั้น 4) เพิ่มคุณค่า จัดกิจกรรมที่ต่อยอดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความทรงจาระยะยาว
ด้วยการให้ผู้เรียนวัยกลางคนฝึกปฏิบัติการจัดการการเงินนอกชั้นเรียน การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินโปรแกรมตามแผนการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลโปรแกรม
- ประเมินผลผู้เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบผล
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
- ประเมินผลโปรแกรมโดยวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนให้สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
จากผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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กระบวนการ

ผลลัพ ์

แนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมเ ิง
ส าบันของ

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพ่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

1. ผู้เรียนผู้ใหญ่วัย
กลางคนสามารถนา
ความรู้และทักษะ
การบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง
2. ผู้ใหญ่วัยกลางคน
มีความมั่นคง
ทางการเงินเมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุ

Boyle (1981)
สภาพปัญหาและ
ความต้องการการ
เรียนรู้ในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล
ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
รูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด

Gagne
(1985)
9 ขั้นตอน
หลักการสอนโดย
การสร้างความ
แตกต่างขั้นสูง
13 ประการ
ของ Cash

(2011)
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักE4
ของ Cash

(2011)

1. กาหนดกลุ่มเปาหมายคือ ผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่วัยกลางคน
2. กาหนดเน้อหาโดยพิจารณาจากผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
3.กาหนดแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิด Gagne(1985) และ หลักการสอนโดยการสร้าง
ความแตกต่างขั้นสูง ของ Cash (2011)แล้วนามาบูรณาการ
กับ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลัก E4Cash (2011) ได้เป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน คือ
ขั้น 1) จุดประเดน เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเนื้อหา
และเทคนิคที่ตรงประเด็นความสนใจ-ปัญหาการจัดการการเงิน
ของวัยกลางคน
ขั้น 2) สร้างความเ ่อมโยงดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ที่แสดงความเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านการเงินของวัยกลางคน
กับเนื้อหาใหม่ เพื่อตรึงให้ผู้เรียนจดจ่อกับบทเรียน
ขั้น 3) สร้างความท้าทายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สร้างความสงสัยใคร่รู้ ให้ผู้เรียนวัยกลางคนค้นหาคาตอบ
ข้อสรุปของการจัดการการเงิน โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม
การเสวนา การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ฯลฯ
ขั้น 4) เพิ่มคุ ค่า จัดกิจกรรมที่ต่อยอดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความทรงจาระยะยาว ด้วยการให้ผู้เรียนวัยกลางคน
ฝึกปฏิบัติการจัดการการเงินนอกชั้นเรียน การบันทึกสิ่งเรียนรู้
ด้วย
4.ดาเนินโปรแกรมตามแผนการเรียนรู้
5.ประเมินผลโปรแกรม
5.1 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
5.2 ประเมินผลโปรแกรมวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนให้
สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค

โปรแกรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพ่อ
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะในการ
จัดการการเงิน
ส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
ปใ ้
- ปัจจัยที่สนับสนุน
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
- ปัญหา อุปสรรค ใน
การนาโปรแกรมไป
ใช้

แผนภาพที่ 2 5 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักการเรียนรู้
ผู้ใหญ่และรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ผลลัพ ์
1. กรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน มีรูปแบบดังแผนภาพ
ที่ 2.5
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้
และผลที่เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน เป็ น รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ประกอบด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และ
การวิจั ย กึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) แบบกลุ่ มเดียวทดสอบก่อน-ทดสอบหลั ง (One Group
Pretest-Posttest Design) ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและความ
ต้องการการส่งเสริ มความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใ หญ่วัย
กลางคน 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใหญ่วัยกลางคน 3) เพื่อศึกษาผลของการนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้โดยเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมและ 4) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนให้ประสบความสาเร็จ ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้
ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน ตามขั้นตอนที่ 1 ของกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของ
โปรแกรม ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3ของกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้แก่ การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรมและการสร้าง
แผนการสอนด้วยหลักประสาทวิทยาศาสตร์ 4 ประการ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้าง
ความแตกต่าง4 ขั้นตอน
ระยะที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ตามแผนปฏิบัติการ
ในขั้ น ตอนที่ 4ของกรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาโปรแกรมฯคื อ การจั ด เตรี ยมแผนปฏิบั ติ ก ารการ
จั ดล าดับ กิจ กรรมต่างๆ และการสื่ อสารการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เพื่อดาเนินโปรแกรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนไปใช้ ได้แก่
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รายละเอียดของวิธีการดาเนินการวิจัย 4 ระยะ มีดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการจัด
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน ตามกรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 1 คือ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโปรแกรม ศึกษาสภาพ ปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยในระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 5 ขั้น คือ 1) การเลือกตัวอย่าง
2) การออกแบบเครื่องมือสาหรับการวิจัยในระยะที่ 1 3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในระยะที่ 1 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอย่าง เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคนแบ่งเป็น 2
กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้สอน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เรียน
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 สาเหตุที่ใช้กลุ่มผู้สอนในการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
จากด้านผู้ ส อนหรื อวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยและทราบถึงคุณลักษณะ
ปัญหา และบริบทของผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนของสังคมไทย เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับเนื้อหาของ
กิจกรรมเรียนรู้ และนาไปประกอบการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้ การ
จั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling)ด้ ว ยการก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ครู ห รื อ วิ ท ยากร ผู้ เ ชี ย วชาญที่ เ คยมี
ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อการจัดการการเงินส่วนบุคคล
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ชั้ น เรี ย นหรื อ 5 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าข้ อ มู ล มาประกอบการสร้ า ง
แบบสอบถามความต้องการการเรียนรู้และปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม โดย
การสัมภาษณ์ครูและวิทยากรด้วยแบบสัมภาษณ์ (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1) ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่มตัวอย่างที่ 1.1 ผู้วิจัยเสาะหากลุ่มตัวอย่างครูและวิทยากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนด จานวน 2 ราย (ดูภาคผนวก ข) เพื่อทดสอบ (Try out) แบบสัมภาษณ์ (เครื่องมือวิจัย
ชุดที่ 1) โดยขอคาแนะนาจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชี้แนะให้ทาการทดสอบสัมภาษณ์ครู จากกศน.เขตบางกอกน้อย ให้ผู้วิจัยทา
การนัดหมายขอเข้าพบเพื่อทาการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ 1.2 ผู้วิจัยเสาะหากลุ่มตัวอย่างครูและวิทยากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนด โดยขอคาแนะน าจากฝ่ ายศูนย์ การเรี ยนรู้ ของตลาดหลั ก ทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ดูแลการสอนการทาบัญชีครัวเรือน และสานักงานส่งเสริมการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อทาการนัดหมายเข้าพบและขอสัมภาษณ์
รวมจานวน 5 ราย
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อนามาปรับปรุงแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2)
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพื่อทาการศึกษาจากด้านผู้ เรียน ได้แก่ตัวอย่างที่เลื อกมาจาก
นั ก ศึ ก ษากศน.วั ย กลางคนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายในเพศ การศึกษา รายได้ และวิถีการดาเนินชีวิต จึงมีความ
เหมาะสมในการเป็นตัวแทนประชากรผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างที่ให้แต่ละหน่วยของประชากรมี
โอกาสถูกเลือกเท่าๆกันในแต่ละครั้งของการเลือก เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
(วรรณี แกมเกตุ, 2551) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 6 ส่วน ตามการแบ่งกลุ่มของสานักกศน.ที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานครแล้วสุ่มเลือกเขตที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 2.1 ผู้ วิ จั ย ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งตามตารางส าเร็ จ รู ป ของ
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (สุวิมล ติรกานันท์, 2549) ทาการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจานวน
372 คน จากประชากรนักศึกษากศน.อายุระหว่าง 40-60 ปีที่ลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา
2555 จานวน 4,995 คนเพื่อให้ตอบแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2)
โดยการจับ ฉลากชื่อเขตขึ้นมากลุ่มละ 1 เขต เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ล ะกลุ่ม รวม 6 เขต
จากนั้นเลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการจัดขนาดตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน (Disproportional
allocation) ดังนี้
ชั้นภูมิ
เขตที่เป็นตัวแทนในชั้นภูมิ
จานวนตัวอย่าง(คน)
1.กลุ่มกรุงเทพกลาง
กศน.เขตดินแดง
62
2.กลุ่มกรุงเทพใต้
กศน.เขตคลองเตย
62
3.กลุ่มกรุงเทพเหนือ
กศน.เขตจตุจักร
62
4.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กศน.เขตบึงกุ่ม
62
5.กลุ่มกรุงธนเหนือ
กศน.เขตบางกอกน้อย
62
6.กลุ่มกรุงธนใต้
กศน.เขตบางราษฎร์บูรณะ
62
รวม
การสุ่มตัวอย่างเป็นดังแผนภาพที่ 3.1

372
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แผนภาพที่ 3.1 การสุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามในการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
กลุ่มตัวอย่างที่ 2.2 เพื่อใช้ทดสอบ (Try out) เครื่องมือแบบสอบถาม (เครื่องมือ
วิจัยชุดที่ 2) ผู้วิจัยสุ่มเลือก 1 เขตจาก 6 เขตตัวแทน จากการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ 2.1 โดย
สุ่มเลือกได้เขตบึ งกุ่ม จากนั้นผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการกศน.เขตบึงกุ่มชี้แนะ เพื่อ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด้วยวิธีอาสาสมัครนักศึกษา กศน.อายุ
ระหว่าง 40-60 ปีจานวน 25 คน ผู้วิจัยได้รับการแนะนาให้เข้าทาการคัดเลือกอาสาสมัครจากชุมชน
เสนา 88 ของกศน.เขตบึงกุ่ม (ตามแผนภาพที่ 3.2)
ขั้นที่ 2 การออกแบบเครื่องมือสาหรับการวิจัยในระยะที่ 1เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่วัยกลางคน แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือ ได้แก่
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มที่ 1.2
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มที่ 2.1
ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาเครื่องมือตามขั้นตอนต่อไปนี้
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(1) ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตารา บทความ งานวิจัย รวมทั้งหนังสือราชการ
ที่เกี่ยวข้องความต้องการการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
(2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สาคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัด
การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
(3) สร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ชุ ด ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ใช้ สั ม ภาษณ์ ค รู ห รือ
วิทยากรของตัวอย่างกลุ่มที่ 1เพื่อนามาพิจารณาประกอบการสร้างเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงิน
ส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตัวแทนจากกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ
กศน. เขตจตุจักร

ตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพ
ตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพ
ใต้
ตะวันออก
กศน.เขตคลองเตย
กศน.เขตบึงกุ่ม

ตัวแทนจากกลุ่ม
กรุงเทพกลาง
กศน.เขตดินแดง

ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธน
เหนือ
กศน.เขตบางกอกน้อย

ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธนใต้
กศน.ราษฎร์บูรณะ

ชุมชนเสนา
88

อาสาสมัคร

25 คน

แผนภาพที่ 3.2 การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบแบบสอบถามในการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 คาถามเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัยชุดที่
2 ประกอบด้วยคาถามปลายเปิดจานวน 6 ข้อ
(4) สร้างเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา และความต้องการ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ ข้อคาถามให้เลือกตอบ หรือเติมคา
ลงในช่องว่าง เพื่อให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนได้ระบุรายละเอียดส่วนบุคคลด้วยตนเองจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคนเป็นข้อคาถามให้เลือกตอบ และขยายความด้วยการเติมคาลงในช่องว่างจานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้ใหญ่วัยกลางคนจานวน 12 ข้อที่ประกอบด้วยข้อย่อยรวม 43 ข้อโดยออกแบบข้อคาถามเพื่อ วัด
ระดับความต้องการในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert
scale) โดยให้ความหมายถึงระดับความมากน้อยของความต้องการในแต่ละประเด็น ดังนี้
5 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการมากที่สุด
4 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการมาก
3 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการปานกลาง
2 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการน้อย
1 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการน้อยที่สุด
โดยใช้การแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
ระดับความต้องการเรียนรู้จะเป็นตัวกาหนดให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความแตกต่างตาม
ระดับความต้องการดังนี้
ระดับความต้องการเรียนรู้ในเนื้อหาหลัก กาหนดให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
เรียนรู้มีความแตกต่างตามระดับความต้องการ คือ
มากที่สุด
จัดให้มีการอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด มีกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เรียน มีกิจกรรมเกม การแข่งขัน
การละเล่น มีการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดสาหรับการฝึกฝนนอก
ห้องเรียน และจัดให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน หรือ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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มาก

จัดให้มีการอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด มีกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มี กิ จ กรรมเกม การแข่ ง ขั น การละเล่ น มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งเรี ย น มี
แบบฝึกหัดสาหรับการฝึกฝนนอกห้องเรียน
ปานกลาง จัดให้มีการอธิบายเนื้อหาพอสังเขป มีกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจมีกิจกรรมเกม การแข่งขัน การละเล่นตามความเหมาะสมของเวลา
น้อย
จัดให้มีการอธิบายเนื้อหาพอสังเขป มีกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมของเวลา
น้อยที่สุด
ไม่จัดกิจกรรมเรียนรู้
ระดับความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และทักษะ กาหนดให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความแตกต่างตามระดับความต้องการ คือ
มากที่สุด
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นหลัก และจัดสรรเวลาระหว่าง 4-6 ชั่วโมง
มาก
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นหลัก และจัดสรรเวลาระหว่าง 1- 3 ชั่วโมง
ปานกลาง จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นั้น หากเวลาเอื้ออานวยในระหว่าง 30 – 60 นาที
น้อย
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นั้น หากเวลาเอื้ออานวยในระหว่าง 10 – 30 นาที
หรืออาจตัดกิจกรรมเรียนรู้นั้นออกไป
น้อยที่สุด
ตัดกิจกรรมเรียนรู้นั้นออกไป
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเพื่อ
วัดระดับความต้องการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบโดยแบ่งเป็นสองส่วนย่อย
คือ ส่วนย่อยที่ 1 การเรียนรู้หลักการทฤษฎี และส่วนย่อยที่ 2 การเสริมทักษะในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจและการฝึ กปฏิบัติการ ผู้วิจัยออกแบบคาถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลาดับจากรูปแบบกิจกรรม
ที่ต้องการมากที่สุดลงไปถึงรูปแบบกิจกรรมที่ต้องการน้อยที่สุด โดยให้ความหมายถึงระดับความมาก
น้อยของความต้องการในแต่ละรูปแบบกิจกรรมดังนี้
5 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการมากที่สุด
4 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการมาก
3 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการปานกลาง
2 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการน้อย
1 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีความต้องการน้อยที่สุด
โดยใช้การแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูตร, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความต้องการมากที่สุด
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในระยะที่ 1 จานวน 2 ชุด คือ เครื่องมือ
วิจัยชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวบรวมความต้องการ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคนมีการตรวจสอบ
ตามวิธีการต่อไปนี้
3.1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content validity) โดยนาเครื่องมือวิจัยชุดที่ 1
แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจานวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนจานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจานวน 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
การเงิ น จ านวน 1 ท่ า น(ตามภาคผนวก ก) ท าการตรวจสอบความสอดคล้ อ งด้ า นเนื้ อ หาและ
วัตถุประสงค์ความเหมาะสมด้านภาษา จากนั้นผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective
Congruence Index :IOC ) ที่มีสูตรในการคานวณดังนี้
n

IOC 

R
i1

n

โดยที่

R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ซึ่งค่า IOC จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยข้อคาถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อคาถามที่มี
ค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 ข้อคาถามโดยส่วนใหญ่ได้ค่า IOC ราย
ข้อระหว่าง 0.6 ถึง 1 ยกเว้นข้อคาถามจานวน 3 ข้อ ที่ได้ค่า IOC รายข้อระหว่าง 0.2 ถึง 0.4 โดยมี
ค่า IOC เฉลี่ยรวมของแบบสัมภาษณ์ที่ 0.79 ผู้วิจัยจึงทาการปรับปรุงข้อคาถาม 3 ข้อตามคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข-2)
ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 ได้ค่า IOC รายข้อระหว่าง 0.6 ถึง 1
โดยมีค่า IOC เฉลี่ ย รวมของแบบสอบถามที่ 0.74 ผู้ วิจั ยได้ทาการปรับปรุงข้อคาถาม 2 ข้อตาม
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ-4)
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3.2 ตรวจสอบความเที่ ย ง (Reliability) ด้ ว ยการน าเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ทั้ ง 2 ชุ ด ไป
ทดสอบใช้ (Tryout) โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
3.2.1 เครื่ องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสั มภาษณ์ นาไปทดสอบใช้สั มภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 1.1 คือ ครูกศน. 2 รายจากกศน.เขตบางกอกน้อย ผู้วิจัยนาคาถาม ข้อสงสัย ข้อแนะนา
จากการสัมภาษณ์ครูกศน.ทั้ง 2 ราย มาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1)ได้แก่ ความ
ชัดเจนของคาถาม คาถามที่มีบ างประเด็นทับซ้อนกัน และการพูดคุยทาให้ ได้ ข้อประเด็นคาถาม
ปลี กย่ อยเพิ่มเติม บางส่ ว น การปรับปรุงทาให้ ไ ด้แ บบสั มภาษณ์ ดัง ภาคผนวก ค-1 เพื่อนาไปใช้
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 1.2 ต่อไป
3.2.2 เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสอบถาม นาไปทดสอบใช้ (Tryout) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2.1 (ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ 2.2) จานวน 25 คน จากกศน.เขตบึงกุ่ม ชุมชน
เสนา 88เพื่อหาข้อบกพร่องเชิงภาษา และข้อบกพร่องอื่นๆ แล้วทาการปรับปรุงแบบสอบถามดังกล่าว
ก่อนนาไปใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล การวิจัยในขั้นตอนที่ 4 ของระยะที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยพบข้อที่ควรแก้ ไข
ปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มตัวเลือกตอบอื่นๆเพื่อให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในบางข้อ การจัดเรียง
หน้ากระดาษและหมวดหมู่ของคาถามที่ทาให้เกิดความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และชนิด
ตัวอักษร (Font) ที่เลือกใช้ผู้วิจัยจึงทาการปรับปรุงได้เป็น เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสอบถาม ดัง
ภาคผนวก ข-3
ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 1แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1การเก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มที่ 1ผู้วิจัยทาการนัดหมายเข้าพบเพื่อทาการ
สัมภาษณ์โดยเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ และ
เทปบันทึกเสียง โดยขออนุญาตผู้ให้ สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียง เพื่อขอรับคาแนะนาจากครู และ
วิทยากรกลุ่มตัวอย่างในด้านความเหมาะสมของคาถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ เ รี ย นวั ย กลางคน ความชั ด เจนของค าถาม และรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาการจั ด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนฯ จากนั้นผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาใช้ในการ
พัฒนาแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2)
ตอนที่ 2การเก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มที่ 2ผู้วิจัยประสานงานกับสานักงานกศน.
เพื่อขอเข้าแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ ณ โรงเรียนกศน.เขตที่กาหนดเป็นตัวแทนใน
แต่ละชั้นภูมิ6 เขต เขตละ 62 คน รวม 372 คน ดังที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจัยจัดเตรียมผู้ช่วยวิจัยจานวน 5 คน แบ่งเป็น 3 ทีม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยทีมผู้วิจัย
คอยให้คาแนะนาและอธิบายคาถามในแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2) และอานวยความสะดวก
ในการตอบแบบสอบถาม แล้วเก็บแบบสอบถามที่กรอกเรียบร้อยแล้วกลับทันที
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 1สาหรับข้อมูลที่ได้จากข้อคาถามที่ให้
เลือกตอบ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ วิธีการจัดลาดับ (Ranking)
ผลความต้ อ งการการเรี ย นรู้ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม เพื่ อ คั ด เลื อ กเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมในการจั ด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนฯ ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิด ผู้วิจัยนามา
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content analysis) ท าการสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ พื่ อ แสดงสภาพ ปั ญ หา และความ
ต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน การ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้นาไปใช้เป็นปัจจัยนาเข้าของงานวิจัยในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3ของกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) ได้แก่
ขั้นตอนที่ 2 การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรมโดยนาข้อมูลในการวิจัยระยะที่
1 มากาหนดเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแผนการสอน (Design of Instructional Plan)โดยผสมผสานรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดของ Gagneเข้ากับรูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่ างขั้นสูงของ Cash
(2011)
การวิจัยในระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 1
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagneและรูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูงของ
Cash (2011) ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลนาเข้าและกาหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content validity) โดยนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับแก้โปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นที่ 3
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัยในระยะที่ 2โดยการทดสอบใช้ (Try-out)
เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ก่อนนาไปทดลองใช้ในการวิจัยระยะที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 1 บูรณาการเข้ากับรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Gagne เข้ า กั บ รู ป แบบการสอนโดยการสร้ า งความแตกต่ า งขั้ น สู ง ของ Cash (2011) มาพั ฒ นา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
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การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรม
2) การระบุเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การสร้างแผนการเรียนรู้ ดังนี้
1) การกาหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากการสุ่มเลือกเขตที่เป็นตัวแทนของกศน.
ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร6 ส่วน ตามการแบ่งกลุ่มของสานัก งานกศน.ได้ตัวแทน 6 เขตในการเข้าเก็บ
ข้อมูลดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 แล้วนั้น ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างที่ให้แต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน
ในแต่ละครั้งของการเลือก สุ่มเลือกตัวแทน 2 เขต จากตัวแทน 6 เขตเพื่อใช้ในการดาเนินการวิจัยใน
ระยะที่ 2 ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ 3.1เพื่อใช้ทดสอบ (Try out) เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ผู้วิจัย
สุ่มเลือกตัวแทนด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 1 เขตจาก 6 เขตตัวแทน จากการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่
2.1โดยสุ่ ม เลื อ กได้ เ ขตดิ น แดง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ด้ว ยวิธีอาสาสมัครนั กศึกษากศน.ที่ มีคุ ณสมบั ติตามเงื่อ นไข คือลงทะเบียนเรีย นในปี
การศึกษา 2555 มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจานวน
25 คน (การสุ่มตัวอย่างเป็นดังแผนภาพที่ 3.3)
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ตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพ ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธน ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธนใต้
เหนือ
กลาง
กศน.ราษฎร์บูรณะ
กศน.เขตบางกอกน้
อ
ย
กศน.เขตดินแดง
แผนภาพที่ 3. 3 การสุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3.1เพื่อใช้ทดสอบเครื่องมือวิจัยชุดที่ 3, 4 และชุดที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ 3.2 เพื่อเข้าร่วมการทดลองโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน คือ เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 และชุดที่ 4
ผู้วิจัยสุ่มเลือกตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 1 เขตจาก 5 เขตตัวแทนที่เหลือ (ไม่นาเขตดินแดงมาเลือก
ซ้ า) โดยสุ่ ม เลื อ กได้ เ ขตคลองเตย จากนั้ น ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
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sampling) ด้ว ยวิธีอาสาสมัคร เนื่ องจากผู้ วิจัยต้องการกลุ่ มตัว อย่างที่มี ความประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรมได้ต่อเนื่องจนจบโปรแกรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่ระบุว่า ความต้องการ
การเรียนรู้ต้องเกิดจากตัวผู้เรียนเอง (Knowles, 1980) และการเก็บผลการทดลองจาเป็นต้องมีการ
ประเมินผลต่อเนื่องตลอดการจัดโปรแกรม โดยประกาศรับสมัครนักศึกษากศน.ที่มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไข คือลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจานวน 25 คน โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นดังแผนภาพที่ 3.4

ตัวแทนจากกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ
กศน. เขตจตุจักร
ตัวแทนจากกลุ่ม
กรุงเทพกลาง
กศน.เขตดินแดง

ตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพ ตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพ
ใต้
ตะวันออก
กศน.เขตคลองเตย
กศน.เขตบึงกุ่ม
ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธน
เหนือ
กศน.เขตบางกอกน้อย

ตัวแทนจากกลุ่มกรุงธนใต้
กศน.ราษฎร์บูรณะ

แผนภาพที่ 3. 4 การสุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3.2 เพื่อทดลองเครื่องมือวิจัยชุดที่ 3, 4 และชุดที่ 5
2) การระบุ เนื้ อหากิจกรรมการเรียนรู้ผู้ วิจัยระบุเนื้อหาการจัดการการเงินส่วน
บุคคลจากการสังเคราะห์เอกสารและตาราจากต่างประเทศและในประเทศ ประกอบกับคาแนะนาจาก
ครูและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสอบถาม
ความต้องการการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 โดยแบ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล 4ด้านได้แก่ (1) การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (2) การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล (3) การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลและ (4) ความรู้และทักษะทางการเงินส่วน
บุคคล (FINRA Investor Education Foundation, 2009) โดยจัดสัดส่วนเนื้อหาของแต่ละด้านตาม
ระดับความต้องการที่กลุ่มตัวอย่างระบุ กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2551 (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) กาหนดให้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการจัดการเรียนเป็น
จานวน 100 ชั่วโมง ประกอบกับการกาหนดให้รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ต้องมีจานวนชั่วโมงในการนับ
หน่วยกิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของรายวิชาปกติ ผู้วิจัย จึงให้มีโครงสร้างด้านเนื้อหาส่งเสริมความรู้การ
จัดการการเงินส่วนบุคคล และด้านการส่งเสริมความเข้าใจและทักษะทางการเงินส่วนบุคคลในสัดส่วน
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ที่เท่าๆกัน คืออย่างละ 50 ชั่วโมงการจัดการการเงินส่วนบุคคลจานวน 50 ชั่วโมง ในส่วนของเนื้อหา
ส่งเสริมความรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคล จานวน 50 ชั่วโมง ได้จัดแบ่งเวลาให้มีเนื้อหาด้านการจัด
การเงินสดไม่ให้ขาดมือจานวน 28 ชั่วโมงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจานวน 13 ชั่วโมงการเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลจานวน 9 ชั่วโมงตามระดับความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
3) การสร้างแผนการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน และส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-1) ดาเนินการพัฒนาโดยใช้ผลข้อมูล
จากการวิจัยระยะที่ 1 คือ การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคนมากาหนดเป็นสาระการเรียนรู้โดยอิงจากตาราการจัดการ
การเงิน ส่ ว นบุ คคลของประเทศไทยได้แก่ห นังสื อ การเงินส่ ว นบุคคล (สุ พพตา ปิยะเกศิน , 2546)
หนังสือกลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล (สุขใจ น้าผุด, 2543) หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคล
(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) หนังสือหลักสูตรวางแผนการเงิน: ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมความรู้การพัฒนา
ตลาดทุน, 2553 ก) หนังสือหลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนสาหรับวัยเกษียณ
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมความรู้การพัฒนา
ตลาดทุน, 2553 ค) หนังสือ เงินทองต้องใส่ใจ: วางแผนการเงินส่วนบุคคล (กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ,
2552) และตาราการจัดการการเงินส่วนบุคคลของต่างประเทศได้แก่หนังสือ Financial Capability
in the United States: National Survey - Executive summary (FINRA Investor Education
Foundation, 2009) ห นั ง สื อ Personal Financial Planning (Gitman, Joehnk, & Billingsley,
2011) และหนังสือErnst & Young’s personal financial planning guide (Nissenbaum, Raasch,
& Ratner, 2004) เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างชุดหน่วยการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Gagne หลักการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง และกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ของ Cash (2011) มาบู ร ณาการเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนประกอบด้ว ย 1) ขั้นจุด
ประเด็น2) ขั้นสร้างความเชื่อมโยง 3) ขั้นสร้างความท้าทาย 4) ขั้นเพิ่มคุณค่า โดยผู้วิจัยทาการสร้าง
แผนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ (1) วัตถุประสงค์(2) กลุ่มผู้เรียน(3) ครูผู้สอน(4)
เนื้อหาสาระ(5) กิจกรรมการเรียนรู้(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้ (7) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และ(8) สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
(1) วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ผลที่ ค าดว่ าผู้ เรี ยนจะได้ รั บ จากเรี ย นรู้ ภ ายหลั ง เข้ าร่ว ม
โปรแกรมได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
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4 ด้านคือ การจัดการเงินสดไม่ให้ ขาดมือการวางแผนการเงินส่ว นบุ คคลการเลื อกผลิ ตภัณ ฑ์ท าง
การเงินส่วนบุคคลและ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
(2) กลุ่มผู้เรียนคือนักศึกษากศน.ผู้ใหญ่วัยกลางคน อายุระหว่าง 40-60 ปี และ
มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
(3) ผู้สอน จัดให้มีวิทยากรผู้สอนที่มีความรู้ความเข้ าใจการจัดการการเงินส่วน
บุคคล และทีมผู้ช่วยสอนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการทากิจกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างการเข้า
ร่วมโปรแกรม จานวน 4 คน โดยจัดสัดส่วนผู้ช่วยสอน หรือผู้สอน 1 คน ดูแลผู้เข้าร่วมโปรแกรม 5
คน
(4) เนื้อหาสาระคือเนื้อหาการเรียนรู้แบ่งเป็น 11 หน่วยเรียนรู้ได้แก่ 1) ปฐมบท
2) บัญชีครัวเรือน 3) การสร้างวินัยทางการเงิน 4) งบประมาณครัวเรือน 5) การใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน 6)
การจัดทางบกระแสเงินสด 7) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม 8) เป้าหมายทางการเงิน 9) การตรวจสุขภาพการเงิน
10) การจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล และ 11) บูรณาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
(5) กิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagne (1985) หลักการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง
ขั้นสูง และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ Cash (2011)จัดเรียบเรียงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้4
ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นจุดประเด็นชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจั ดการการเงินในชีวิตจริงเป็นการกระตุ้นให้ ผู้เรียนผู้ใหญ่เกิดความสนใจในหัวข้อ
เรียนรู้ และพร้อมที่จะแสวงหาคาตอบจากบทเรียนต่อไป 2) ขั้นสร้างความเชื่อมโยงทาให้ผู้เรียนนา
ประสบการณ์ ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเกิด
ความผูกพันที่จะเรียนรู้ 3) ขั้นสร้างความท้าทาย ให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะนาสาระการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยรูปแบบเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างที่คานึงความ
แตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมคั่น (Brain break)
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความทรงจาระยะยาว 4) ขั้นเพิ่มคุณค่า ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผล
การเรียนรู้และรับผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
เนื้อหาในการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมี ความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล 4ด้านประกอบด้วย 1) การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือประกอบด้วย การ
รู้ จั ก จั ด หาเงิ น เข้ า มาอย่ า งเพี ย งพอ การใช้ จ่ า ยเงิ น ออกไปอย่ า งคุ้ ม ค่ า ไม่ เ กิ ด หนี้ สิ น เกิ น ตั ว และ
ความสามารถในการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น 2) การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย
ความสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนเก็บเงินสารองสาหรับเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนการเงินสาหรับการศึกษาของบุตรหลาน การวางแผนการเงินสาหรับ
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วัยเกษียณ การจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายในระยะกลาง (1-5 ปี) และระยะยาว (เกิน 5 ปี
ขึ้นไป) 3) การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย การประเมินทางเลือกในการกู้เงิน
ประเภทต่างๆ การประเมินทางเลือกในการออมเงินประเภทต่างๆ ที่จะได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของแต่ละบุคคล และ 4) ความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย การ
แสวงหาข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการ
จัดการการเงิน (FINRA Investor Education Foundation, 2009) และ (สุพพตา ปิยะเกศิน, 2546)
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการตรึงความสนใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างตามกระบวนการ โดยแบ่งการออกแบบ
แผนการสอนออกเป็น 7 ส่วนย่อยได้แก่
ส่วนย่อยที่ 1 การออกแบบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ออกเป็นหน่วยการเรียนรู้
ย่อย 11 หน่วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและร้อยเรียงสาระตามลาดับขั้นตอน และง่ายต่อการทา
ความเข้าใจของผู้เรียน
ส่ ว นย่ อ ยที่ 2การออกแบบแบบฝึ ก ฝนประสบการณ์ ใ นชั้ น เรี ย น (In-Class
Experiences) เช่น การฝึกปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน การฝึกปฏิบัติการการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล
ส่วนย่อยที่ 3 การออกแบบแบบฝึกฝนด้วยประสบการณ์จริงเช่น แบบจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนที่บ้าน แบบจัดทางบประมาณครัวเรือนที่บ้าน
ส่ ว นย่ อ ยที่ 4 การบู ร ณาการแบบฝึ ก ประสบการณ์ ใ นชั้ น เรี ย นเข้ า กั บ
ประสบการณ์จริงเช่น การสร้างโครงงานจัดการการเงินของครัวเรือน การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคล
ส่วนย่อยที่5การออกแบบกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนการเรียนรู้ ของผู้ เรียน
ผู้ใหญ่จะเพิ่มพูนขึ้นถ้าหากสมองได้รับการหยุดพักในระหว่างการเรียน หลัง จากการฝึกภาคปฏิบัติ
หรื อ การรั บ ฟั ง การบรรยาย เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และความรู้ ใ หม่ ไ ด้ ส่ ง ผ่ า นเซลล์ ส มอง ไปเก็ บ ไว้ ใ น
หน่วยความจา (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544) โดยผู้วิจัยเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรี ยน ที่เหมาะกับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคนได้แก่ การบริหารสมอง(Brain Gym) การดื่มน้าเย็น การฝึกโยคะเบื้องต้น การออก
กาลังกายด้วยยางยืด
ส่วนย่อยที่ 6 การออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดการเรียนการ
สอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ที่ประกอบด้ว ย การประเมินผลก่อน
บทเรียน (Pre Assessment) การประเมินผลระหว่างบทเรียน (Formative Assessment) และการ
ประเมินผลหลังบทเรียน (Summative Assessment) ด้วยเครื่องมือวัดผลต่างๆ ได้แก่ แบบสารวจ
ผู้เรียน การหารือ การตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบสั้นๆ การฝึกฝน เช็คลิสต์ แฟ้ม สะสมผลงานผู้เรียน
(Portfolio) เพื่อใช้ในการรวบรวมผลการเรียนของผู้เข้าร่วมโปรแกรมประดิษฐ์กรรมเช่น โครงงาน
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จัดทาโดยผู้เรียน เอกสารเชิงประจักษ์ เช่น การให้ดาวสะสมคะแนน อีกทั้งการประเมินการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้สะสมของผู้เรียนด้วยการประเมิน ตนเองด้วยผังKIQ และการ
สะท้อนบทเรียนด้วยตนเองเช่น การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart รวมถึงการออกแบบให้ผู้สอนมีการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในระหว่างหน่วยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Cash, 2011) การออกแบบ
วิธีประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื่องของโปรแกรมฯตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่าง
ส่วนย่อยที่ 7 การออกแบบ แบบวัดผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้แจ้งผลตอบกลับ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนต่างๆ สาหรับทุก
กิจกรรมคั่น
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้คือทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสาระความรู้
ให้ แก่ผู้ เรี ย นประกอบด้ว ยสื่ อหลายรูป แบบได้แ ก่ 1) ชุดหน่ว ยการเรียนรู้ 2) วิทยากรที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านการทาบัญชีครัวเรือน 3) เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ห้องสมุด
เคลื่อนที่ที่คัดสรรหนังสือเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้ยืมไปอ่าน
นอกเวลา 5) พร้อมแบบฟอร์มการยืม -คืนหนังสือ6) ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีระบบเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายภายนอก (อินเตอร์เน็ต)7) เอกสาร ใบงานต่างๆ 8) อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมคั่นระหว่าง
บทเรียน ได้แก่ ยางยืด ถังน้าเย็น โจทย์คณิตศาสตร์กระดาษกาว (Post-it) หลากสี เครื่องดนตรี กลอง
กีตาร์ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
(7) การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลดั ง นี้ 1)
แบบทดสอบความ สามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้า ร่วมโปรแกรม (Pretest) 2) แบบ
ประเมินผลกระบวนการเรี ยนรู้ และ 3) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจั ด การ
การเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Posttest)
(8) สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผู้ จัด โปรแกรมจั ด สถานที่ เ พื่ อจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบห้ องเรี ยนที่เ อื้อ ให้ ผู้ เรียนมี ความสะดวกสบายต่ อการร่ว มกิจ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ ห้องโล่งกว้างที่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้หลากหลาย
หมุน เวีย นได้ ตลอดโปรแกรมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจัดห้ องเรียนเป็นรูปตัว วีห รือจัดเป็นกลุ่มย่อยเป็นต้น
บริเวณสาหรับห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์เครื่อง
ฉายภาพโปรเจคเตอร์ จ อฉายภาพไมโครโฟนเครื่ องขยายเสี ย งระบบเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายภายนอก
(อิน เตอร์ เน็ ต ) เพื่อการสื บ ค้น ข้อมู ล การเรียนรู้ กระดานไวท์บอร์ด ฟลิ ปชาร์ท ปากกา กระดาษ
เครื่องพิมพ์ กระดานแสดงผลงาน สื่อการเรียนรู้ ที่จัดวางเอกสารหนังสืออ่านนอกเวลา และบริเวณส่ง
งานนอกชั้นเรียน มีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายเครื่องดนตรีประกอบเกม การละเล่น เช่น
กลอง กีตาร์ อาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม
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เมื่อใกล้ เวลาเริ่มโปรแกรม ผู้ วิจัย ทาการประชาสัมพันธ์การจัดโปรแกรมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 25 คน ครูกศน.ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการกศน.เขตให้
เป็นผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และทีมผู้ช่วยสอน ก่อนการเริ่มโปรแกรม 2 สัปดาห์ล่วงหน้า
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมฯ เป็นดังแผนภาพที่ 3.5
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้จานวน 4 ชุด ดังต่อไปนี้
1. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-1)
2. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
หลังเข้าร่วมโปรแกรม (Posttest) (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-2
3. แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-2)
4. แบบประเมินผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน(เครื่องมือวิจัยชุดที่3-3)
การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและตาราที่เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล องค์ประกอบของความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ (สุวิมล ว่องวาณิช ,
2550) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา (โชติกา ภาษีผล, 2554) และ
แบบวัดความรู้ (Anderson & Krathwohl, 2001) เพื่อนามาสร้างแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อน-หลังเข้าร่วมโปรแกรมแบบทดสอบความรู้ ความ
เข้ า ใจและทั ก ษะในการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลระหว่ า งหน่ ว ยเรี ย นรู้ แ ละแบบประเมิ น ผล
กระบวนการเรียนรู้
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพ่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน
สภาพ ปัญหา ความต้องการเรียนรู้

ความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน

จิตวิทยาผู้ใหญ่วัยกลางคน

ระบุความต้องการของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย
กาหนดขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้

ออกแบบหน่วยเรียนรู้

การออกแบบโปรแกรม
แผนการเรียนรู้
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้น

ออกแบบกิจกรรม
เรียนรู้

E4
E1 Effective จุดประเด็น
E2 Engagement สร้าง

ออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กาหนดสื่อการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

ความ
เชื่อมโยง

ออกแบบกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรี
ยน
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
E3 Excitement
สร้างความ
ท้าทาย

E4 Enrichment เพิ่มคุณค่า
แผนภาพที่ 3. 5 แสดงขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ช่วงที่ 2 การสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้แนวการสร้างเครื่องมือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ใช้วัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ชุดที่ 2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรม
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ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลในลักษณะ
แบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple choices) มี 4 ตัวเลือกคือ ก ข ค และ ง จานวนชุดละ 60 ข้อตาม
แนวคิ ด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข อง Bloom’s Taxonomy “Revised” (Anderson & Krathwohl,
2001) โดยครอบคลุมเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง4ด้าน
ได้แก่การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ส่วนบุคคลและการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล โดยจาแนกข้อทดสอบให้สามารถ
วัดระดับของการวัดความรู้ 6 ระดับคือจา (Remembering) เข้าใจ (Understanding) ประยุกต์ใช้
(Applying) วิเคราะห์ (Analyzing) ประเมินค่า (Evaluation)สร้างสรรค์ (Creating) ดังตารางที่ 3.1
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม ให้มีข้อคาถามที่มีวัตถุประสงค์และความยากง่ายสมมาตรกับแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทุกข้อ
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างของแบบทดสอบความรู้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล
องค์ประกอบของเนื้อหา
1. ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล 4 ด้าน
2. ความสามารถในการจัดการเงิน
สดไม่ให้ขาดมือ

น้าหนัก ความ
% จา
5% 2

21.7
%

3. ความสามารถในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล

28.3 34
%

4.ความสามารถในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล

6.7% 30

ระดับของการวัด (พุทธิพิสัย)
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้าง
ค่า
สรรค์
3

4,10,

1

16,19

26,2
7
38,4 55
1,42,
44,5
0,51,
56

3

5,12,1 6,11
4,15,2
5
35,39 37,40 46
,45,4
7,52

31

รวม
(ข้อ)

32,33

13

17

4
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ตารางที่ 3.1 โครงสร้างของแบบทดสอบความรู้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล (ต่อ)

องค์ประกอบของเนื้อหา
5.ความรู้และทักษะทางการเงิน
ส่วนบุคคล

น้าหนัก ความ
% จา

38.3 21
%

รวม(ข้อ)
รวม %

ระดับของการวัด (พุทธิพิสัย)
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้าง
ค่า
สรรค์

22,5
9

3

100
%

รวม
(ข้อ)

8,17,24 9,18,2 13,20 7,36,
,28,29, 3
,49,5 43,4
57
3,54, 8,60
58

15

9

12

5% 25%

15%

20%

15

6

23

60

25% 10%

กลุ่มที่ 2 แบบประเมินผลเพื่อใช้วัดผลจากกระบวนการเรียนรู้ต่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม
โดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ 1.แบบ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ และ 2.แบบประเมินผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ความจาระยะยาว
1. แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-3) แบ่งเป็น 4 ส่วน
เทียบเคียงกับ การเรียนรู้4ขั้นตอน ตามหลัก E4 (Cash, 2011)คือ 1.ขั้นจุดประเด็น2.ขั้นสร้างความ
เชื่อมโยง 3.ขั้นสร้างความท้าทาย 4.ขั้นเพิ่มคุณค่า ทั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบคาถามในรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลาดับ
จากผลที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุดลงไปถึงระดับน้อยที่สุด โดยให้ความหมายถึง
ระดับความมากน้อย ดังนี้
5 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับมากที่สุด
4 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับมาก
3 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับน้อย
1 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับน้อยที่สุด
โดยใช้การแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูตร, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีผลในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีผลในระดับมาก
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีผลในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีผลในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีผลในระดับน้อยที่สุด
โดยผู้วิจัยออกแบบข้อคาถามเพื่อวัดผลสาหรับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นดังนี้คือ ขั้น
จุดประเด็นจานวน 1 ข้อขั้นสร้างความเชื่อมโยงจานวน 2 ข้อขั้นสร้างความท้าทาย จานวน 4 ข้อ ขั้น
เพิ่มคุณค่าจานวน 5 ข้อและจัดให้มีคาถามปลายเปิดท้ายแบบประเมินผล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้กรอกปัญหา ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ
2. แบบประเมิ น ผลกิ จ กรรมคั่ น ระหว่ า งบทเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งหน่ ว ยความจ า
(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-4)เพื่อวัดผลของกิจกรรมที่มีต่อการจดจาของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ตามหลักการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544) คือ การเรียนรู้จะเพิ่มพูนขึ้นถ้าหากสมอง ได้รับ
การหยุดพักในระหว่างการเรีย นรู้ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ได้ส่งผ่ านเซลล์ สมอง ไปเก็บไว้ใน
หน่วยความจา ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความทรงจาระยะยาวทั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบข้อคาถามแบ่งเป็น 5
หัวข้อ โดยจัดตัวเลือกให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเลื อกตอบในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) เรียงลาดับจากผลที่ได้รับจากกิจกรรมในระดับมากที่สุดลง
ไปถึงระดับน้อยที่สุด โดยให้ความหมายถึงระดับความมากน้อย ดังนี้
5 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับมากที่สุด
4 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับมาก
3 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับปานกลาง
2 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับน้อย
1 หมายความว่า
ผู้ตอบเห็นว่ามีผลในระดับน้อยที่สุด
โดยใช้การแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีผลในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีผลในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีผลในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีผลในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีผลในระดับน้อยที่สุด
และจัดให้มีคาถามปลายเปิดท้ายแบบประเมินผล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
กรอกปัญหา ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)
ขั้ น ที่ 2 การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา(Content validity)เป็ น การตรวจสอบ
คุณภาพของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
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จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยใช้วิธีทางสถิติ ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่มตามการใช้
งานเครื่องมือวิจัยดังนี้
กลุ่ มที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองวิจัย (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3) ประกอบด้วย
เครื่องมือวิจัยย่อย 3 ชุด ได้แก่
1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-1)
2. แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยเรียนรู้ (เครื่องมือวิจัยชุดที่
3-2)
3. แบบประเมินผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนเพื่อเสริมสร้างหน่วยความจา
(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-3)
ผู้ วิจั ย น าส่งเครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 (ประกอบด้ว ย 3 ชุดย่อยดังกล่ า ว) ให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่ า น ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจ านวน 2 ท่ า น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนจานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
จานวน 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงินจานวน 1 ท่าน (ตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หลักการ
และเหตุผล แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมหลักทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย
องค์ประกอบของโปรแกรมและแผนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาตัดสินโดยอิส ระแต่ละท่านด้วย
การให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency: IOC) โดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
n

IOC 

R
i1

n

เมื่อ

R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ซึ่งค่า IOC จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยประเด็นพิจารณาที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วน
ประเด็นพิจารณาที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
5 ท่าน ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละประเด็นของเครื่องมือวิจัยชุดที่ 3
ได้ค่า IOCรายข้อระหว่าง0.80ถึง 1(ตามภาคผนวก ฉ) และผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านความชัดเจนของเนื้อหา และการใช้ภาษาบางประเด็น เพื่อให้เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนาไปทดสอบใช้ (Tryout)
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กลุ่มที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในวัดผลการทดลองวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4) แบ่งออกเป็น 2 ชุดย่อย คือ
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest)
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Posttest)
ผู้วิจัยทาการส่งเครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จานวน 5 ท่าน คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจานวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนจานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจานวน 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
และการเงินจานวน 1 ท่าน(ตามภาคผนวก ก) ทาการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ความครอบคลุมของแบบทดสอบในการวัดผลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง4ด้านได้แก่ความสามารถในการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือความสามารถ
ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลและ
ความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ของ Bloom’s
Taxonomy “Revised” (Anderson & Krathwohl, 2001)โดยจ าแนกข้ อ ทดสอบให้ ส ามารถวั ด
ระดั บ ของการวั ด ความรู้ 6 ระดั บ คื อ จ า (Remembering) เข้ า ใจ (Understanding) ประยุ ก ต์ ใ ช้
(Applying) วิเคราะห์ (Analyzing) ประเมินค่า (Evaluation) และสร้างสรรค์ (Creating)ซึ่งเป็นการ
พิ จ ารณาตั ด สิ น โดยอิ ส ระของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะท่ า นด้ ว ยการให้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง(ItemObjective Congruence Index: IOC) โดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
n

IOC 

R
i1

n

เมื่อ

R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ซึ่งค่า IOC จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยข้อคาถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อ
คาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
ผลการตรวจสอบความตรงของแต่ละแบบทดสอบ (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-1 และชุดที่ 42)ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อคาถาม ทั้ง 2ชุด จานวนชุดละ 60 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1
ดังภาคผนวก จ
ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิให้เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนาไปทดสอบใช้ (Tryout)ดังมีรายละเอียดในการปรับแก้ไข ได้แก่ การคานึงถึง
หลักการในการออกข้อสอบแบบปรนัยที่ควรจะเป็น เช่น ควรเรียงลาดับตัวเลือกที่มีเนื้อหาจา กสั้น
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ที่สุดไปยังตัวเลือกที่มีเนื้อหายาวที่สุดการปรับให้ตัวเลือกมีข้อความที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
เช่น ขึ้นต้นด้วยกริยา ก็ควรเป็นเช่นเดียวกันในทุกตัวเลือกการหลีกเลี่ยงตัวเลือกที่อาจสร้างความรู้สึก
ทางลบให้แก่ผู้เลือกตอบ เช่น คาว่า สิ่งเสพติด เป็นต้น การเพิ่มตัวเลือกที่ผู้เลือกตอบสามารถกรอก
คาตอบที่แตกต่างจากตัวเลือกที่มีให้ ความชัดเจนของตัวเลือกตอบที่ถูกต้องและตัวลวง เป็นอาทิ
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยง(Reliability) ของเครื่องมือวิจัยในระยะที่ 2 โดยการนา
เครื่องมือวิจัยไปทดสอบใช้ (Try-out) 2 ชุด คือ 1.เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 โปรแกรมการศึกษานอก
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคนและ 2.เครื่องมือ
วิจัยชุดที่ 4 แบบทดสอบก่อนและหลั งการเข้าร่ว มโปรแกรมฯ โดยผู้วิจัยนารูปแบบโปรแกรมฯที่
ปรับแก้ไขแล้วจากขั้นที่ 2ไปทดสอบใช้กับกลุ่ มตัวอย่างที่ 3.1(อาสาสมัครนักศึกษากศน.เขตดินแดง
จานวน 25 คน) เพื่อหาข้อบกพร่องด้านการจัดลาดับเนื้อหา การจัดสรรเวลา ข้อบกพร่องเชิงภาษา
และข้อบกพร่องอื่นๆ แล้วทาการปรับปรุงโปรแกรมฯดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การทดสอบใช้เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัย
ชุดที่ 3-1โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนฯ เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-2 แบบทดสอบระหว่างการ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-3 แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยเรียนรู้
และ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ชุ ด ที่ 3-4 แบบประเมิ น ผลกิ จ กรรมคั่ น ระหว่ า งบทเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
หน่วยความจาการทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา การจัดลาดับเนื้อหา
การจั ดสรรเวลาการใช้สื่ อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การสั งเกตการณ์ และการ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ 3.1
3.2 การทดสอบใช้เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ 3.1 ทา
แบบทดสอบความสามารถก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ได้ ผ ลวิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย ง
Cronbach’s Alphaในระดับ 0.907 และ 0.904 ตามลาดับ (ดังภาคผนวก ฉ)ซึ่งถือว่าแบบทดสอบทั้ง
2 ชุดนี้มีความน่าเชื่อถือได้โดยที่ความเที่ยงของแบบทดสอบที่ยอมรับกันได้ทั่วไปควรมีค่าไม่น้อยกว่า
0.70 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ , 2553) ส่วนการหาค่าอานาจจาแนก และค่าความยากง่ายใช้ วิธี
วิเคราะห์ข้อทดสอบ (Item Analysis) แบบตัดกลุ่ม 50 % เนื่องจากมีจานวนผู้สอบไม่มาก (จานวน25
คน) โดยใช้เกณฑ์วัดมาตรฐานข้อทดสอบที่มีอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปและระดับความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 (โชติกา ภาษีผล, 2554)
ผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่ายพบว่ามีข้อทดสอบที่มีระดับความยากเกินเกณฑ์
จานวน 22 ข้อและมีข้อทดสอบที่มีระดับความง่ายเกินเกณฑ์จานวน5ข้อ
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ผลการวิ เ คราะห์ อ านาจจ าแนก พบว่ า มี ข้ อ ทดสอบที่ มี อ านาจจ าแนกต่ าเกิ นไป
จานวน 20 ข้อซึ่งสอดคล้องกับข้อทดสอบที่มีระดับความยากเกินเกณฑ์ทั้ง 20 ข้อ (มีเพียง 2 ข้อ ที่มี
ระดับความยากเกินเกณฑ์ แต่ได้ค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์)
ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก มาพิจารณาสาเหตุ
และทาการปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังแสดงในภาคผนวก ฉ
นอกจากนี้การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยในระยะที่ 2 ยังทาให้พบข้อที่
ควรแก้ไขปรับปรุง ได้แก่ การจัดเรียงลาดับกิจกรรม เวลาที่กาหนดให้แต่ละกิจกรรม การใช้ภาษาและ
ศัพท์เชิงวิชาการในบางข้อทดสอบ (เช่น ผู้ทดสอบไม่เข้าใจคาว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน” ควรต้องมี
คาอธิบายขยายความกากับ) การจัดเรียงหน้ากระดาษของข้อคาถามที่ทาให้เกิดความสะดวกในการทา
แบบทดสอบ ชนิดและขนาดตัวอักษร (Font) ที่เลือกใช้
ส่ ว นผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บความสมมาตรของแบบทดสอบก่ อ นเข้ าร่ว ม
โปรแกรมกับแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม ด้วยค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด
เป็นรายข้อ (ชุดละ 60 ข้อ) พบว่า แบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีข้อทดสอบจานวน 4 ข้อ ที่มี
ระดับความยากมากกว่าแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ 0.04 และมีข้อทดสอบจานวน 1 ข้อที่มี
ระดับความยากมากกว่าแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ 0.08 (ดังภาคผนวก ฉ) ซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมมีความสมมาตรกัน คานวณเป็นอัตราร้อยละได้ 91.67 ส่วนข้อทดสอบอีกส่วนหนึ่ง
จานวนร้อยละ 8.33 ของแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีความยากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม จึงไม่เป็นเหตุที่จะทาให้การเปรีย บเทียบผลการเรียนรู้ก่อน-หลังการเข้าร่วมโปรแกรมขาด
ความเชื่อถือ
โปรแกรม(Pretest) ก่อนเริ่มการทดสอบใช้โปรแกรมฯ และให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ทาแบบทดสอบหลั งการเข้าร่ วมโปรแกรม(Posttest) เมื่อจบการทดสอบใช้โ ปรแกรมฯเพื่อนามา
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง อานาจจาแนก และค่า ความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อเพื่อให้ได้
แบบทดสอบที่มีมาตรฐานมาใช้ในการวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติคานวณค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (coefficient -  ) ของ Cronbach เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมได้เท่ากับผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขทาให้ได้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลระหว่างหน่วยเรียนรู้ (Formativetest) แบบ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยเรียนรู้ แบบประเมินผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน(ดัง
ภาคผนวก ง) ปรับปรุงแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
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ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทั้ง 2 ชุดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ภาษาและความชัดเจนได้
จานวนข้อทดสอบนาไปใช้จานวนชุดละ 60 ข้อ ทาให้ได้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมตามภาคผนวก จ เพื่อนาไปใช้ทดลอง
ผลวิจัยในระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนที่ 4 ของกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981)
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการการจัดลาดับกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อดาเนินโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการทดลอง ขั้นที่2
การออกแบบการทดลอง ขั้ น ที่ 3 การด าเนิ น การทดลอง และ ขั้ น ที่ 4 การก าหนดแนวทางการ
ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการทดลอง
ประชากร ประชากรสาหรับการศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนคือ นัก
ศึกษากศน.ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 40-60 ปีที่ลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา 2555
จานวน 4,995 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งด้ ว ยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ นตอน
(Multi-stage Random Sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) โดยแบ่งประชากรออกเป็น 6 ส่วน ตาม
กลุ่มของสานักกศน.ในกรุงเทพมหานครแล้วสุ่มเลือกเขตตัวแทนในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยการจับฉลากชื่อเขตกลุ่มละ 1 เขต จาก 6 กลุ่ม และสุ่มเลือกตัวอย่างที่จะทาการทดลองด้วย
วิธีการจับฉลากชื่อเขต 1เขต จาก 6 เขต โดยเลือกได้เขตคลองเตย (ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตกศน.ตัวอย่างที่
ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลในระยะที่ 1 ของการวิจัย) ที่มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น487คนจากนั้นผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมการทดลองโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงิน ส่ ว นบุ คคลส าหรั บ ผู้ ใหญ่วัยกลางคน จานวน 25 คน ด้ว ยวิธีการสุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติให้เป็นนักศึกษากศน.ไม่จากัดเพศที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษา 2555 มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป และ
อาศัยความสมัครใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
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ขั้นที2่ การออกแบบการทดลอง
ผู้ วิจั ย ใช้การวิจั ย เชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง(Quasi-Experiment) ในรูปแบบการวิจัย
(Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-ทดสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest
Design)ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้
E O1

X

O2

โดยที่ E = การทดลอง
O1 = การประเมินก่อนการทดลอง
O2 =การประเมินก่อนการทดลอง
X = การจัดกระทาตามโปรแกรมการทดลอง
โดยกาหนดให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest)ก่อนเริ่มการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และ
จัดให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่ ว น
บุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Posttest)เมื่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จบลง
ขั้นที่ 3 การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ที่สร้างไว้ในการวิจัย
ระยะที่ 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ มีระยะเวลารวม 100 ชั่วโมง ประกอบด้วยการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนการศึ กษาด้วยตนเองในรูปแบบการฝึกฝนนอกห้องเรียน สัญญาการเรียนรู้ และ
การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างตามความสนใจ ความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
พร้อมทั้งจัดการประเมินผลผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯโดยการทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม การทดสอบ
ระหว่างหน่วยเรียนรู้ และการทดสอบหลังการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยแบบทดสอบที่ได้ผ่านการตรวจ
และทดสอบแล้วจากการวิจัยระยะที่ 2โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 100 ชั่วโมง ให้เป็นตามหลักการจัดหลักสูตรระยะ
สั้นของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยกาหนดวันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สะดวกต่อกลุ่มผู้เรียนนักศึกษากศน.วัยกลางคน ให้เป็นในวันอาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์รวมเวลา 7 วัน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม
2556 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยแบ่งสาระการเรียนรู้เป็นหน่ว ยเรียนรู้ย่อย 11 หน่วย พร้อมแบบ
ฝึ ก ฝนประสบการณ์ ใ นชั้ น เรี ย น (In-Class Experiences) และกิ จ กรรมคั่ น ระหว่ า งบทเรี ย นเพื่ อ
เสริ มสร้ างหน่ ว ยความจ ารวม 49 ชั่ว โมง (7 วัน วันละ 7 ชั่ว โมง) แบบฝึ กฝนนอกชั้ นเรีย นด้ ว ย

102
ประสบการณ์จริงแบบฝึกฝนที่บูรณาการประสบการณ์ในชั้นเรียนเข้า กับประสบการณ์จริงและการ
แสวงหาความรู้ตามความสนใจนอกชั้นเรียน รวม 51 ชั่วโมง
3.2 จัดแผนการเรียนรู้ โดยเรียงลาดับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลัก E4
(Cash, 2011) เป็น 4 ขั้นตอนในทุกกิจกรรมเรียนรู้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ขั้นจุดประเด็นโดยการชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญความจาเป็นของ
สาระการเรียนรู้ที่จะส่งมอบให้ผู้เรียนในแต่ละหน่วยเรียนรู้ โดยนาเสนอด้วยเทคนิคและสื่อการเรียนรู้
ในหลากหลายรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2ขั้นสร้างความเชื่อมโยงเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้ผู้เรียนนา
ประสบการณ์ ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ในหลายรูปแบบ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สาระที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับปัญหาในชีวิตจริงของผู้เรียน
ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียนรู้
ขั้น ตอนที่ 3ขั้นสร้างความท้ าทาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย น
กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะน าสาระการเรี ย นรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆด้ ว ยรู ป แบบการสอน
หลากหลายที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนในด้านความพร้อม ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นขั้ น นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะน าสาระการเรี ย นรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 4ขั้นเพิ่มคุณค่า ในขั้นนี้จัดให้ผู้เรียนได้สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง
เป็นลายลักษณ์อักษร มีโอกาสฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน และรับผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจ
สาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้ต้องการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความทรงจาในสิ่งเรียนรู้ได้คงทน
3.3 ภาพรวมโครงร่างแผนการสอนของโปรแกรมฯโดยสังเขป เป็นดังนี้
วันที่ 1 - แนะนาโปรแกรมสถานที่ กาหนดเวลา ข้อปฏิบัติของผู้ เข้าร่ ว ม
โปรแกรม
- กิจกรรมทาความรู้จักกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรม
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
- หน่วยเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมร่วมตอบคาถามท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- เลือกอ่านหนังสือเสริมความรู้ชุดที่ 1 นานาสารพันเรื่องเงิน เงิน
ทอง ทอง
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วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

- หน่วยเรียนรู้ที่ 2บัญชีครัวเรือน
- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็นทางออก” / “Crosslateral Brain Activity”
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- บันทึกบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายประจาวันของตนเองตลอด 1
สัปดาห์
- เลือกอ่านหนังสือเสริมความรู้ชุดที่ 2 หาเงินได้ ใช้เงินเป็น
- หน่วยเรียนรู้ที่ 3 การสร้างวินัยทางการเงิน
- หน่วยเรียนรู้ที่ 4 งบประมาณครัวเรือน : การจัดทา และ นาสู่การ
ปฏิบัติ
- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็นทางออก” / การออก
กาลังกายสมองด้วย “Cross-lateral Brain Activity” / “ยางยืด
ชีวิต พิชิตโรค”
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- บันทึกบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายประจาวันของตนเองตลอด 1
สัปดาห์
- วิเคราะห์รายจ่ายประจาสัปดาห์ของตนเอง
- เลือกอ่านหนังสือเสริมความรู้ชุดที่ 3 ฉลาดรู้เรื่องเงินๆทองๆ และ
สิทธิผู้บริโภค
- หน่วยเรียนรู้ที่ 5 วิธีการจ่ายเงินให้คุ้มค่าเงิน
- หน่วยเรียนรู้ที่ 6 การจัดทางบกระแสเงินสด
- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็ นทางออก” / “เลข
คณิตพิชิตสมองเสื่อม” / “ยางยืดชีวิต พิชิตโรค”
- แนะนาโครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมร่วมตอบคาถามท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- บันทึกบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายประจาวันของตนเองตลอด 1
สัปดาห์
- วิเคราะห์รายจ่ายประจาสัปดาห์ของตนเอง
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วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

- จัดทาแผนการปรับรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนให้เกิดสมดุล
- เลื อ กอ่ า นหนั ง สื อ เสริ ม ความรู้ ชุ ด ที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก ารออม ลงทุ น
จัดการหนี้ จัดการความเสี่ยง และกิจกรรมสร้างความสุข การดูแล
รักษาสุขภาพของผู้สูงวัย
- จัดทาสัญญาการเรียนรู้ โครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
- หน่วยเรียนรู้ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : สินเชื่อ เงินลงทุน การ
ประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็นทางออก” / “ยืดเส้น
สายคลายสมองด้วยโยคะเบื้องต้น”
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- บันทึกบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายประจาวันของตนเองตลอด 1
สัปดาห์
- วิเคราะห์รายจ่ายประจาสัปดาห์ของตนเอง
- จัดทาแผนการปรับรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนให้เกิดสมดุล
- เลือกอ่านหนังสือเสริม ความรู้ชุดที่ 5 เทคนิคการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล และกิจกรรมสร้างความสุข การดูแลรักษาสุขภาพของ
ผู้สูงวัย
-จัดทาโครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
- หน่วยเรียนรู้ที่ 8 เป้าหมายทางการเงิน
- หน่วยเรียนรู้ที่ 9 การตรวจสุขภาพการเงินส่วนบุคคล
- หน่วยเรียนรู้ที่ 10 การทาแผนการเงินส่วนบุคคล
- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็นทางออก” / “ยืดเส้น
สายคลายสมองด้วยโยคะเบื้องต้น”
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมน าเสนอโครงงาน “สุ ข จั ง ตั ง ค์ อ ยู่ ค รบ”
รายบุคคล
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมร่วมตอบคาถามท้ายบท
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางานนอกชั้นเรียน
- เลือกอ่านหนังสือเสริมความรู้ชุดที่ 6 กลยุทธ์การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล
- หน่วยเรียนรู้ที่ 11 บูรณาการการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
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- กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน “ดื่มน้าเย็นเห็นทางออก”
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
- ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตอบแบบประเมินผลภาพรวมโปรแกรม
- ประกาศผลผู้เข้าร่วมโปรแกรมดีเด่น และกล่าวปิดโปรแกรม
ประมวลแผนการเรียนรู้ของโปรแกรม มีรายละเอียดดังภาคผนวก ง
ขั้นที่ 4 การกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ในการ
วิจัยระยะที่ 3 มี 5 ชุด เรียงลาดับตามขั้นตอนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
1. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-1)
2. แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยเรียนรู้(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-2)
3. แบบประเมิ น ผลกิ จ กรรมคั่ น ระหว่ า งบทเรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งหน่ ว ยความจ า
(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3-3)
4. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม (Posttest) (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4-2)
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลผลทดสอบที่ได้ เพื่อวิเคราะห์ในประเด็น
ต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลระหว่าง ก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
(2) วิเคราะห์ผลจากกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม ในมิติต่างๆ
(3) วิเคราะห์ ผ ลจากกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน ที่ส่ งผลต่อ การเสริม สร้าง
หน่วยความจาของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีและเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลทดสอบดังนี้
1) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลก่อน-ระหว่าง-หลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้ค่าสถิติ x , SD
2) วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness
Index : E.I) เพื่อหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนโดยใช้สูตร
ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล = ร้ อ ยละของผลรวมของคะแนนหลั ง บทเรี ย น – ร้ อ ยละของผลรวมของคะแนนก่ อ น บทเรี ย น
100 – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
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ดัช นี ป ระสิ ทธิผ ลจะมีค่าสู งสุ ดเป็น 1.00 ส่ ว นค่าต่าสุ ดไม่ส ามารถกาหนดได้
เพราะค่าต่ากว่า -1.00 และถ้าเป็นค่าลบแสดงว่า ผลคะแนนสอบก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียน ซึ่ง
หมายความว่าระบบการเรียนการสอนหรือสื่อที่สร้างขึ้นไม่มีคุณภาพ (เผชิญ กิจระการ, 2545 ข)
3) วิเคราะห์ ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรมกับ
ผลทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมด้วย
การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-test)
4) วิเคราะห์ผลจากกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้ค่าสถิติ
x SDและสถิ ติ พ รรณนาได้ แ ก่ การหาค่ า สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ร่ ว มกั บ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
analysis) สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
5) วิเคราะห์ ผ ลจากกิจกรรมคั่นระหว่า งบทเรียน ที่ส่ งผลต่อ การเสริมสร้ า ง
หน่วยความจาของผู้เข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้ค่าสถิติ x , SDและสถิติพรรณนาได้แก่ การหาค่าสัดส่วน
ร้อยละ ร่วมกับวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 4 การศึกษาปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไปใช้
คือการศึก ษาผลการทดลองใช้โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นที่ พั ฒ นาขึ้น เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย นไปใช้ และจั ด ท ารายงานผลของโปรแกรม ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย ในระยะนี้ จ ะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์สาหรับผู้
ที่ต้องการนาไปวิจัยเพิ่มเติมการดาเนินการวิจัยระยะนี้ เป็นไปตามขั้นตอนที่ 5 ของกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมเปรียบเที ยบกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในการจัดโปรแกรมในอนาคต
โดยผู้ วิ จั ย แบ่ ง การดาเนิ น งานเป็ น 6 ขั้ น คื อ 1.พั ฒ นาแบบประเมิ นผลโปรแกรมโดยรวม
(เครื่องมือวิจัยชุดที่ 5) 2.ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3.กาหนดแนวทางวิเคราะห์ผล 4.วิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูล 5.สรุปปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินโปรแกรม 6.นาเสนอรูปแบบ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นผลจากการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 พัฒนาเครื่องมือวิจัยชุดที่ 5 แบบประเมินผลโปรแกรมโดยรวม
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ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบค าถามเพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ ประเมิน ผลโปรแกรมโดยรวม
แบ่งเป็น2ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สร้างข้อคาถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมโดยรวม จานวน 12 ข้อ ผู้วิจัยออกแบบข้อคาถามเพื่อวัดระดับความ
คิดเห็นในรูปแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้
ความหมายถึงระดับความมากน้อยของความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
5 หมายความว่า
ผู้ตอบมีความเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายความว่า
ผู้ตอบมีความเห็นด้วยมาก
3 หมายความว่า
ผู้ตอบมีความเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายความว่า
ผู้ตอบมีความเห็นด้วยน้อย
1 หมายความว่า
ผู้ตอบมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด
โดยใช้การแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูตร, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 สร้างข้อคาถามปลายเปิด จานวน 3 ข้อ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุ
ปัญหา แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อรวบรวมปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยชุดที่ 5 แบบประเมินผลโปรแกรมโดยรวม แบ่งเป็น 2
ขั้นตอน
ขั้ น ตอนที่ 1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา(Content validity) โดยน าแบบ
ประเมินผลโปรแกรมโดยรวม (เครื่องมือวิจัยชุดที่ 5) ไปให้ผู้ท รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจานวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนจานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจานวน 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
และการเงินจานวน 1 ท่าน(ตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบสอดคล้องด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์ความ
เหมาะสมด้านภาษาซึ่งเป็นการพิจารณาตัดสินโดยอิสระของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านด้วยการให้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
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โดยที่

R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อคาถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อคาถาม
ที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์, 2551)
ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบประเมิ น ผลตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ นะน าก่ อ นน าแบบ
ประเมินผลไปตรวจสอบความเที่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือด้วยการทดสอบใช้( Tryout)แบบ
ประเมินผล โดยนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดียวกับการทดสอบโปรแกรม คือกลุ่มตัวอย่างที่ 3.1 ใน
การวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษากศน.ของเขตดินแดง หลังจากการทดสอบโปรแกรม และการ
ทดสอบทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วม
โปรแกรม (Posttest) เพื่อหาข้อบกพร่องด้านรูปแบบและการใช้ภาษา โดยพิจารณาจากคาถาม ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในระหว่างการทดสอบ
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ท าการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ท าให้ ไ ด้ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ชุ ด ที่ 5 แบบ
ประเมินผลโปรแกรมโดยรวม ดังภาคผนวก จ ก่อนนาออกใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต่อไป
ขั้นที่ 4 กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการตอบแบบ
ประเมินผลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ร่วมกับวิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขั้นที่ 5 สรุปปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัญหาที่เกี่ยวข้องในการทดลองใช้
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และแนวทางวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปผลการดาเนินงานโปรแกรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัญหาที่เกี่ยวข้องใน
การทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตอบแบบประเมินผล
โปรแกรมโดยรวมหลังจากการดาเนินโปรแกรมเสร็จสิ้นลง
ขั้นที่ 6 ผู้วิจัยนาเสนอรูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นผลจากการ
วิจัยโดยนาข้อมูลปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัญหาที่เกี่ยวข้องในการทดลองใช้โปรแกรม
ฯ มาปรับปรุงโปรแกรมฯ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ แสดงตามแผนภาพที่ 3.6
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แผนภาพที่ 3. 6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ระยะที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่สนับสนุน ปัญหาและอุปสรรค เมื่อนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
โดยที่การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ สามารถทาได้ผ่าน 3 ทางคือ
การศึกษาจากเอกสาร จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เรียน และจากกลุ่มผู้เรียนเองในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้เลื อกศึ ก ษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการการเรี ยนรู้ ใ นการจั ด การการเงิน ส่ ว นบุ ค คลจาก
การศึกษาผ่านเอกสาร ศึกษาผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เรียนด้วยการสัมภาษณ์ และศึกษาผ่านกลุ่ม
ผู้เรียนด้วยการใช้แบบสอบถาม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยใช้แบบสั มภาษณ์ครูและ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2การศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยใช้แบบสอบถาม นักศึกษากศน.
วัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยใช้แบบสั มภาษณ์ครูและ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ได้ข้อแนะนาจากกลุ่มตัวอย่าง สรุปเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1) ด้าน
สภาพ ปัญหาการจัดการการเงินส่วนบุคคล 2) ด้านความต้องการการเรียนรู้ในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนดังต่อไปนี้
1. ด้านสภาพ ปัญหาในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 3 (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2555)
กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนส่วนใหญ่มักมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการ
ก่อหนี้ของตนเอง แต่อาจมีปัญหาการควบคุมการใช้จ่ายของลูกหลาน
วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ท่าน (สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2555)
กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นของกรมฯมี ทั้ ง เกษตรกรและคนในหน่ ว ยงานองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น ทหาร
ข้าราชการชั้นผู้น้อย ความสนใจของผู้เรียนจึงหลากหลายผู้เรียนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ฟังแต่ ไม่นาไปปฏิบัติ
จึงจาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ตรงกับจริตของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่น เกษตรกร จะกาหนดให้ใช้
บันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งในการขอกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้นการ
เริ่มต้นบรรยากาศการเรียนสาคัญที่สุด ผู้เรียนวัย 40-60 ปี มีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของ
ตนเองเยอะ ผู้เรียนกลุ่มที่ เป็นผู้ใหญ่มักมีความระมัดระวัง ไม่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจไม่ได้รับความสนใจประเด็นการเล่นหวย กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขา การแนะนาให้เลิกจะไม่ได้ผลและผู้เรียนส่วนใหญ่จะต่อต้าน จึงใช้วิธี
ให้ผู้เรียนจดบันทึก แล้วพิจารณาค่าใช้จ่ายซื้อหวยแต่ละเดือน เปรียบเทียบกับเงินรางวัลที่ได้แทน
อุปสรรคที่ทาให้ชาวบ้านไม่อยากบันทึกบัญชีครัวเรียนอีกประการหนึ่ง คือ อาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่
ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวล่วงรู้ ซึ่งผู้สอนสามารถแนะนาเทคนิคในการบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ด้วยรหัสพิเศษได้ ที่สาคัญผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็น
ประจา และมีการตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
ครูกศน.จากเขตคลองเตย (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2555)
กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนส่วนใหญ่มาเรียนเพื่อต้องการวุฒิการศึกษาไปใช้ในการทางาน
ตามความต้องการของต้นสังกัด ผู้เรียนผู้ใหญ่มักมีลักษณะน้าเต็มแก้ว คือคิดว่ารู้มาแล้ว ไม่ค่อยเชื่อ
ใครง่ายๆ ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบไม่ชอบการท่องจา
สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาด้านการจัดการการเงินของผู้ใหญ่วัยกลางคน กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่
วัยกลางคนส่วนใหญ่มักมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการก่อหนี้ของตนเองแต่อาจมีปัญหา
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การควบคุมการใช้จ่ายของลูกหลาน ผู้ใหญ่วัยกลางคนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถือว่าการเล่น
หวยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขาผู้เรียนผู้ใหญ่มักมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ของตนเอง ไม่ค่อย
เชื่อใครง่ายๆ นักศึกษาผู้ใหญ่กศน.ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ไม่ชอบ
การท่องจา
2. ด้านความต้องการการเรียนรู้ ในการจัดการการเงินส่ วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 2.1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และ
2.2 ด้านความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบ (เทคนิค) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 1 (สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2555)
เนื้อหาในด้านการลงทุน การจัดการความเสี่ยง การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ดู
จะเป็นเรื่องไกลตัวในกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่เป็นนักศึกษากศน.วัยกลางคน ควรจะนาเนื้อหาที่อยู่ใน
ความสนใจของชาวบ้านเข้ามาเสริมแทน เช่น การจัดการเรื่องหนี้บัตรเครดิต เทคนิคการออม ซึ่ง
สามารถหาได้จากพ้อกเกตบุ๊คในท้องตลาด
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 2 (สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2555)
การจัดเนื้อหาของการเรียนรู้ในผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษากศน.วัยกลางคน
ควรคานึ งถึงความยากง่ายของเนื้ อหาบทเรียน อาจนาเนื้อหาจากหนังสื อที่ใช้เป็นบทเรียนให้ กับ
นักเรียนในระดับประถมปลายหรือระดับมัธยม ที่จัดทาและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเสริมได้
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 3 (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2555)
เนื้อหาการจัดการการเงินในผู้ใหญ่วัยกลางคนกลุ่ มเป้าหมาย ควรเน้นในด้านการ
จัดการสภาพคล่อง การบริหารหนี้ และการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ อาจจะให้ผู้เรียนได้มี
หนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็นเนื้อเรื่องย่อยเบาๆ ไม่เป็นวิชาการจนเกินไป
ครูกศน.จากเขตคลองเตย (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2555)
หลักสูตรของกศน.มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง และการออมเงิน
อยู่บ้าง แต่ไม่เคยมีวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล เนื้อหาการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ น่าจะมี
ความจาเป็นที่สุด
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ จั ด โปรแกรมควรระมั ด ระวั ง เรื่ อ งความยากง่ า ยของเนื้ อ หาบทเรี ย นให้
เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย อาจจะให้ผู้เรียนได้มีหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็น
เนื้อเรื่องย่อยเบาๆ ไม่เป็นวิชาการจนเกินไปเนื้อหาที่คัดเลือกมาจากตาราการเงินส่วนบุ คคลบางส่วน
อาจมีความล้าหน้าเกินกว่าความต้องการจาเป็นของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายกศน.วัยกลางคน ได้แก่
เนื้อหาในด้านการลงทุน การจัดการความเสี่ยง การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ที่สามารถจะตัด
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ออกได้ แต่ควรเน้นในด้านการจัดการสภาพคล่องมากที่สุด การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินเพื่อวัย
เกษียณ และการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นลาดับรองลงมา และควรเพิ่มเนื้อหาในส่วนที่เป็น
ความจ าเป็ น ใกล้ ตัว เช่น การจั ดการเรื่องหนี้บั ตรเครดิต เทคนิคการออม ซึ่งสามารถหาได้ จ าก
พ้ อ กเกตบุ๊ ค ในท้ อ งตลาด หรื อ อาจน าเนื้ อ หาจากหนั ง สื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น บทเรี ย นให้ กั บ นั ก เรี ย นใน
ระดับประถมปลายหรือระดับมัธยม ที่จัดทาและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเสริมได้
2.2 ด้านความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบ (เทคนิค) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 1 (สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2555)
ควรเลือกเทคนิคการสอนให้เข้ากับจริตของกลุ่มผู้เรียนกลุ่มชาวบ้าน ควรใช้ภาษากาย
ให้มาก เช่น การสร้างสมดุลการเงินของครัวเรือน สามารถใช้แขนซ้ายแทนรายรับ แขนขวาแทน
รายจ่ายเป็นต้น การสอนควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ตัวอย่างเป็นภาพที่สื่อความได้ชัดเจน เช่น
ภาพการเติมน้าใส่หม้อที่รั่ว เพื่อถ่ายทอด และสร้างการมีส่วนร่วม กิจกรรมบทบาทสมมติก็น่าจะใช้
ได้ผล โดยกาหนดบทบาทสมมติให้ผู้เรียนแต่ละคนร่วมเล่นเกม แล้วผู้ดาเนินการสอนแจ้งเหตุการณ์
ต่างๆที่มีผ ลกระทบต่ อ การเงิน ของครัว เรื อ น เพื่อให้ กลุ่ มผู้ เรีย นปรึ ก ษากั นแล้ ว มานาเสนอการ
แก้ปัญหา เป็นต้น
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรระวังหากจะเชิญวิทยากรมาบรรยาย ต้อง
แน่ใจว่าวิทยากรสามารถสร้างสีสันให้ชั้นเรียน การบรรยายมีความเร้าใจ ถ้าเป็นนักวิชาการไม่น่าจะดี
การมอบหมายการบ้าน หรือสัญญาการเรียนรู้ ไม่แน่ใจว่าจะได้ ผล เพราะผู้เรียนอาจไม่ทาหากไม่มี
แรงจู ง ใจเพี ย งพอ ส่ ว นการจั ด ทั ศ นะศึ ก ษา ไม่ แ นะน า เพราะคนไทยชอบเที่ ย วและตื่ น เต้ นกับ
บรรยากาศ มากกว่าสาระการเรียนรู้
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 2 (สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2555)
การเริ่มต้นบทเรียนทุกบทมีความสาคัญมาก ผู้สอนต้องชวนผู้เรียนคิดก่อน เพื่อสร้าง
ความสนใจและการมีส่วนร่วม เช่น การเริ่มบทเรียนการวางแผนการเงิน ผู้สอนต้องชวนให้ผู้เรียนคิด
ก่อนว่าทาไมต้องวางแผน เพื่อให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมาย แล้วจึงค่อยร่วมกันหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมาย
จากชั้น เรี ย น การใช้กรณีศึ ก ษา (case study) เล่ าเป็ นโจทย์ แล้ ว ให้ ผู้ เรียนร่ว มฝึ กแก้ ปัญ หา ก็
สามารถสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมได้ดีสาหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการอบรม หากเป็นช่วง
สั้นๆติดต่อกันใน 1 สัปดาห์ การมอบหมายการบ้าน หรือสัญญาการเรียนรู้ ไม่เหมาะ เพราะผู้ใหญ่มี
ภาระนอกจากการเรียนมาก อาจไม่มีเวลาเพียงพอ การเรียนการสอนด้านการเงินที่ต้องมีการคานวณ
ควรจัดให้มีเครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการคานวณ เช่น โปรแกรมการคานวณเงินสะสม
ก่อนวัยเกษียณ ที่ผู้เรียนสามารถกรอกข้อมูลความต้องการและรายได้ -รายจ่ายเบื้องต้นได้ง่ายๆ แล้ว
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ให้โปรแกรมคานวณจานวนเงินที่ต้องเก็บสะสมให้แต่ละคน เป็นต้น ส่วนการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษา
ดีแต่เสียค่าใช้จ่ายสูง
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ลาดับที่ 3 (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2555)
การจั ด การอบรมที่ มี ร ะยะเวลายาวนานให้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน ต้ อ งออกแบบ
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และควรมีช่วงพักบ่อยๆ ควรมีการแบ่งซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อยเพื่อง่าย
ต่อการทาความเข้าใจ เครื่องมือเพื่อใช้ช่วยจาในการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจาเป็น และควรเป็นแบบ
พกพาง่าย เช่น สมุดออมเงินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทาขึ้น มีขนาดและรูปแบบเหมือนสมุดเงินฝาก
ธนาคาร เป็นต้น
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีประสบการณ์มาก การเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็ นแบ่งปับ ประสบการณ์จะช่วยดึงความสนใจ การเชิญวิทยากรต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของกลุ่มผู้เรียน ควรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในทุกๆหัวข้อหากเวลาเอื้อ
อานวยการมอบหมายการบ้ าน หรือสั ญญาการเรียนรู้ ไม่ แน่ใจว่าจะใช้กับกลุ่ มผู้ เรียนผู้ ใหญ่วั ย
กลางคนหรือไม่ส่วนการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษา อาจไม่เหมาะสมกับเนื้อหา
วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ท่าน (สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2555)
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระยะเวลาในการอบรม
การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ ไม่เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรเพราะต้องทางานกลางวัน เวลา
ที่ใช้ในการอบรมมักเป็นช่วงเย็นหลังเสร็จภารกิจ การระดมความคิดเห็นขึ้นกับกลุ่มผู้เรียน บางกลุ่ม
ไม่กล้าแสดงออก การมอบหมายการบ้าน ต้องวางแผนกาหนดแรงจูงใจให้สูงพอที่ผู้เรียนจะให้ความ
ร่วมมือ ส่วนสัญญาการเรียนรู้ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะเข้าใจหรือไม่ว่าคืออะไร
ครูกศน.จากเขตคลองเตย (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2555)
หากจะจัดอบรมช่วงวันหยุดอาจไม่ได้รับความร่วมมือหากไม่มีก ารสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สิ่งอานวยความสะดวกในการเรีย นของเขตคลองเตยมีความพร้อมปานกลาง คือ มีพรินเตอร์ ให้
ส่งออกผลพิมพ์ได้ แต่อินเตอร์เน็ตยังไม่เปิดบริการให้นักเรียนใช้
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ได้พูดคุย
ปรึ กษากับ เพื่ อนร่ ว มชั้ น เรี ย น จะช่ว ยทาให้ ไม่เ บื่ อ นักศึกษาชอบแสดงความคิ ดเห็ นของตั ว เอง
โดยเฉพาะวัยกลางคน ต้องมีกิจกรรมเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย สัญญาการเรียนรู้สาหรับ
นักศึกษากศน.วัยกลางคนสามารถทาได้ โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ การฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียน หากให้เขียนไม่ดีเพราะนักศึกษาไม่ชอบเขียนเยอะ แต่ถ้าเป็นการทากิจกรรม โดยเฉพาะ
กิจกรรมแข่งกันระหว่างกลุ่ม จะได้รับความสนใจมาก วิทยากรรับเชิญ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
วิทยากรว่าจะดึงความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมได้หรือไม่ส่วนใหญ่นักศึกษากศน.วัยกลางคนชอบ
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อะไรที่เป็นสูตรสาเร็จ อยากให้บอกเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าต้องทาอะไรอย่างไร วันเวลาในการอบรม
ควรเป็นทุกวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องทางานวันเสาร์
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนการเริ่มต้นบทเรียนทุกบทมี
ความสาคัญมาก ผู้สอนต้องชวนผู้เรียนคิดก่อน เพื่อสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วม ควรใช้ภาษา
กายให้มาก การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยดึงความสนใจได้มาก การ
ใช้กรณีศึกษาแล้วให้ผู้เรียนร่วมฝึกแก้ปัญหามีความเหมาะสมกับผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนต้องเน้น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้ตัวอย่างเป็นภาพที่สื่อความได้ชัดเจนผู้เรียนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ฟังแต่ไม่น าไป
ปฏิบัติ จึงควรจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติให้มาก การจัดการอบรมที่มีระยะเวลายาวนานควรมีการแบ่ง
ซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อยเพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจให้แก่ ผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ร ะหว่างวัน ควรมีช่ว งพักบ่อยๆ สื่ อการเรียนด้านเครื่องมือเพื่อใช้ช่ว ยจาในการบัน ทึ ก
ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจาเป็น และควรเป็นแบบพกพาง่ายควรจัดให้มีเครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยย่นระยะเวลาใน
การคานวณ เช่น โปรแกรมการคานวณวันเวลาในการอบรมควรเป็นทุกวันอาทิตย์หรือวัน หยุดนักขัต
ฤกษ์
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเลือกเทคนิคการสอนให้เข้ากับจริตของกลุ่ม
ผู้เรียนกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคน กิจกรรมเกมแข่งขันจะสร้างความตื่นตัว โดยเฉพาะต้องเน้นการฝึ ก
ปฏิบัติในห้องเรียน การเชิญวิทยากรมาบรรยายต้องมั่นใจว่าวิทยากรสามารถสร้างสีสันให้ชั้นเรียนและ
มีความเร้าใจเพียงพอ การเรียนการสอนด้านการเงินที่ต้องมีการคานวณ ไม่ควรจัดการจัดกิจกรรม
ทัศนะศึกษานอกสถานที่เพราะจะควบคุมด้านเวลาและค่าใช้จ่ายได้ยาก
ผู้ วิ จั ย ได้ น าผลสั ม ภาษณ์ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ และการพั ฒ นา
แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนต่อไป
ตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษากศน.วัย
กลางคนในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 6 เขต ได้ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบ าม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน(คน)

ร้อยละ

ชาย

112

29.95

หญิง

262

70.05

374

100

268
106

71.66
28.34

รวม

374

100

3. อาชีพ
ลูกจ้างรายวัน

70

18.72

ลูกจ้างรายเดือน
เจ้าของหาบเร่แผงลอย

188
4

50.27
1.07

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก
รับเหมาก่อสร้าง

64
3

17.11
0.80

ว่างงาน
อื่นๆ

34
11

9.09
2.94

374

100

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น

123
90

32.89
24.06

มัธยมศึกษาปลาย
อื่นๆ

147
14

39.30
3.74

374

100

1. เพศ

รวม
2. อายุ
40 - 49 ปี
50 - 60 ปี

รวม
4. ระดับการศึกษา

รวม
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน(คน)

ร้อยละ

5. ช่องทางในการใช้อินเตอร์เน็ต(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ใช้
ใช้จากร้านอินเตอร์เน็ต

194
24

51.87
6.42

ใช้จากที่ทางาน
ใช้จากที่บา้ น

59
97

15.78
25.94

ใช้จากมือถือ

80

21.39

374

100

รวม

6. ประสบการณ์เข้ารับการอบรมด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ไม่เคย
เคย
รวม

318
56

85.03
14.97

374

100

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่ มตัว อย่างเป็นเพศหญิง 262 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
70.05 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี 268 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 71.66 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
188 คน จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27 เป็นลูกจ้างรายเดือน รองลงมา 70 คน คิดเป็นร้อยละ
18.72 เป็นลูกจ้างรายวัน และ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก มีเพียง 34
คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ที่เป็นผู้ว่างงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 147 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
39.30 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89 มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 194 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 51.87 ไม่ใช้
อินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 318 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 85.03 ไม่เคยมีประสบการณ์
เข้ารับการอบรมด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
ข้อคาถาม
1.1. รายได้ของตนเอง
ไม่มีรายได้
รายเดือนต่ากว่า 9,000 บาท
รายเดือน 9,001 - 15,000 บาท
รายเดือนสูงกว่า 15,000 บาท

จานวน(คน)

ร้อยละ

28
97
114
61

7.49
25.94
30.48
16.31
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
ข้อคาถาม
รายวันต่ากว่า 300 บาท
รายวัน 301-500 บาท
รายวันสูงกว่า 500 บาท
รายได้ไม่แน่นอน
รวม
1.2. การหารายได้เสริมจากงานประจา
ไม่หารายได้เสริม
ทางานล่วงเวลาจากงานประจา
หารายได้เสริมอื่นจากงานหลัก
รวม
1.3. ท่านมีภาระต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีรายได้
ได้แก่ คู่สมรส ลูกหลาน ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ หรือไม่
มีจานวน 1 - 2 คน
มีจานวน 3 - 4 คน
มีจานวน 5 คนขึ้นไป
ไม่มีภาระต้องดูแล
รวม
1.4. บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบนั เป็น
บ้านเช่า/ห้องเช่า/อาศัยผู้อื่นอยูท่ ี่ต้องจ่ายค่าที่พัก
บ้านของพ่อแม่/คู่สมรส/บ้านพักที่หน่วยงานจัดให้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
บ้านของท่านเอง
อื่นๆ
รวม
2. ท่านคานึงถึงเรื่องใดมากที่สุดในการซื้ออาหารและของ
ใช้จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ความสะดวก
ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงของสินค้า
ของแถม / โปรโมชั่นลดราคา

จานวน(คน)
11
15
5
43
374

ร้อยละ
2.94
4.01
1.34
11.50
100.00

201
60
113
374

53.74
16.04
30.21
100.00

241
73
39
21
374

64.44
19.52
10.43
5.61
100.00

175

46.79

85
113
1
374

22.73
30.21
0.27
100.00

63
12
25

16.84
3.21
6.68
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
ข้อคาถาม
ความชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยไม่เกี่ยง
ราคา
ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
อื่นๆ
รวม
3. ในการซื้อสินค้า-บริการที่มีราคาสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ บริการทัวร์ท่องเที่ยว ฯลฯปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านทีส่ ุดคือ
ความเห็นของสมาชิกในครอบครัว
เห็นเพื่อนบ้าน / เพื่อนร่วมงานซื้อหรือใช้บริการ
ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงของสินค้า
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย
ของแถม / โปรโมชั่นลดราคา
อื่นๆความจาเป็น
รวม
4. ท่านสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ ไวน์หรือเสพสิ่งมึนเมาอื่น
บ้างหรือไม่
เสพเป็นประจา
เสพบางครั้งคราว
เสพเฉพาะในงานเลี้ยงและเทศกาลรื่นเริง
ไม่เสพ
รวม
4. ท่านสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ ไวน์หรือเสพสิ่งมึนเมา
หรือไม่
เสพเป็นประจา
เสพบางครั้งคราว
เสพเฉพาะในงานเลี้ยงและเทศกาลรื่นเริง
ไม่เสพ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

21
253
0
374

5.61
67.65
0.00
100.00

159
14
57
71
21
52
374

42.51
3.74
15.24
18.98
5.61
13.90
100.00

13
87
81
193
374

3.48
23.26
21.66
51.60
100.00

13
87
81
193
374

3.48
23.26
21.66
51.60
100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
ข้อคาถาม
5. ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน เล่นการพนัน
(เช่นซื้อลอตเตอรี่ แทงหวยใต้ดิน เล่นไพ่ ชนไก่ ตู้ม้า แทง
ม้าแข่ง พนันมวย เข้าบ่อนพนันบอล) หรือไม่
ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
เล่นการพนันบางครั้งคราวเพื่อความบันเทิง โดย
จากัดวงเงินไม่ให้กระทบต่อรายจ่ายประจา
เล่นการพนันเพื่อลุ้นโชคเป็นประจาในวงเงิน
เล็กน้อย
เล่นการพนันเพื่อการเสี่ยงโชคเป็นประจาในวงเงิน
สูง
อื่นๆ
รวม
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนของท่านมี
สัดส่วนเช่นไร (เช่น เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายรวมเป็น 100 บาท
ท่านใช้สาหรับค่าอาหารกี่ส่วนค่าเดินทางกี่ส่วน ค่าเช่า ค่า
บันเทิง ฯลฯ กี่ส่วน)
ไม่ทราบเพราะไม่เห็นว่าสาคัญต้องจดจา
ไม่ทราบเพราะไม่เคยบันทึกได้แต่สงสัยว่าเงินหมด
ไปกับอะไร
ไม่ทราบเพราะไม่เคยนาบันทึกค่าใช้จ่ายมา
วิเคราะห์
ทราบเพราะมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
เป็นประจา
รวม
7. ท่านรู้จักบัญชีครัวเรือนหรือไม่
ไม่เคยได้ยิน
เคยได้ยินมาบ้าง
รู้จักแต่ทาไม่เป็น
รู้จักและทาเป็น
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

138

36.90

93

24.87

90

24.06

37
16
374

9.89
4.28
100.00

26

6.95

101

27.01

112

29.95

135
374

36.10
100.00

13
138
79
144
374

3.48
36.90
21.12
38.50
100.00
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จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 114 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 มี
รายได้ระหว่าง 9,001-15,000 บาทต่อเดือน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.94 มีรายได้ต่ากว่าเดือนละ
9,000 บาท 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 มีรายได้สูงกว่าเดือนละ 15,000 บาท และ 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 มีรายได้ไม่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 201 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
53.74 ไม่หารายได้เสริม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 241 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 64.44 มี
สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีรายได้ต้องดูแลจานวน 1-2 คน มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง 21 คน คิดเป็นร้อยละ
5.61 ที่ไม่มีภาระต้องดูแล กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง คือ 175 คนจาก 374คน คิดเป็นร้อยละ 46.79
มีค่าใช้จ่ายเช่าทีอยู่อาศัย
ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้ออาหารและของใช้จาเป็น
ในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 253 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65 คานึงถึงความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา มีเพียง 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.84 ที่คานึงถึงความสะดวกสบาย
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า -บริการที่มีราคาสูง กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง 159 จาก 374
คน คิดเป็นร้อยละ 42.51 คานึงถึงความเห็นของสมาชิกในครอบครัว มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.39 ที่คานึงถึงความจาเป็นของครัวเรือน
ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุขของกลุ่มตัวอย่าง 193 คนจาก 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.61 ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ ไวน์ หรือเสพสิ่งมึนเมา มีเพียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 ที่
เสพเป็นประจา การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการพนัน กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง คือ 183 คนจาก 374 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.93 เล่นการพนันบางครั้งคราวเพื่อความบันเทิง โดยจากัดวงเงินไม่ให้กระทบต่อ
รายจ่ายประจา หรือเล่นการพนันเพื่อลุ้นโชคเป็นประจาในวงเงินเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่าง 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.90 ไม่เล่นการพนันใดๆ มีเพียง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89 เล่นการพนันเพื่อการ
เสี่ยงโชคเป็นประจาในวงเงินสูง
ส่วนพฤติกรรมในการดูแลค่าใช้จ่าย มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 135 คนจาก 374 คิ ดเป็นร้อยละ
36.10 ที่ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะมีการจดบันทึกและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นประจา และมี
กลุ่มตัวอย่างเพียง 144 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ที่ทาบัญชีครัวเรือน
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

66
99

17.65
26.47

8. ท่านทางบประมาณครัวเรือนหรือไม่อย่างไร

ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อคาถาม
เคยทาแผนงบประมาณแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแผนได้
ทาแผนงบประมาณและทบทวนผลปฏิบตั ิเป็นประจา
รวม
9. ท่านทางบกระแสเงินสดหรือไม่อย่างไร
ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
เคยทางบกระแสเงินสดเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตการเงิน
เกิดสภาพเงินขาดมือเท่านั้น
ทางบกระแสเงินสดและเปรียบเทียบปรับให้เป็นจริง
เป็นประจา
รวม
10. ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับรูปแบบการใช้จ่ายเงินของท่าน
ที่สุด
ใช้ไม่พอต้องกู้ยืม
ใช้เท่าที่หาได้
ใช้เหลือค่อยเก็บ
เก็บก่อนส่วนที่เหลือจึงนามาใช้
รวม
11. ท่านได้กาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณไว้อย่างไร
ไม่เคยกาหนด
คิดไว้บ้างแต่ยังไม่ได้กาหนดชัดเจน
กาหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน
รวม
12. ข้อใดอธิบายถึงการสารวจสุขภาพการเงินของท่านได้ใกล้เคียงทีส่ ุด
ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง
รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินแต่ไม่เคยทา
รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินและเคยทาเป็นบางครั้งคราว
รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินและทาการสารวจสุขภาพ
การเงินเป็นประจา
รวม

จานวน(คน)
128
81
374

ร้อยละ
34.22
21.66
100.00

131
122

35.03
32.62

97

25.94

24
374

6.42
100.00

54
84
167
69
374

14.44
22.46
44.65
18.45
100.00

228
105
41
374

60.96
28.07
10.96
100.00

327
29
10

87.43
7.75
2.67

8
374

2.14
100.00
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อคาถาม
13. ท่านเคยทาแผนการเงินส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไร
ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
เคยทาแผนการเงินส่วนบุคคลแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้
ทาแผนการเงินส่วนบุคคลและทบทวนผลปฏิบัติ
เป็นประจา
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

66
129

17.65
34.49

128

34.22

51
374

13.64
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 164 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12
ไม่สนใจทาแผนงบประมาณ หรือสนใจแต่ทาไม่เป็น 128 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 34.22 เคย
ทาแผนงบประมาณแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ มีเพียง 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66 ที่ทาแผน
งบประมาณครัวเรือนและทบทวนผลปฏิบัติเป็นประจา กลุ่มตัวอย่าง ด้านการจัดทางบกระแสเงินสด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 253 คิดเป็นร้อยละ 67.65 ไม่เคยทาและไม่รู้จักงบกระแสเงินสด
ด้านรูปแบบการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 167 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
44.65 มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เน้นการออมแบบใช้เหลือค่อยเก็บ มีเพียง 69 คนจาก 374 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.45 ที่มีรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่ให้ความสาคัญต่อการออมแบบเก็บก่อนส่วนที่เหลือจึง
นามาใช้ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 228 คิดเป็นร้อยละ 60.96 ไม่เคยกาหนดเป้าหมายชีวิตหลัง
วัยเกษียณ มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง 41 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 ที่กาหนดเป้าหมายชีวิต
หลังวัยเกษียณไว้แล้วอย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 327 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 87.43
ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง และมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 51 คนจาก 374
คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ที่มีการทาแผนการเงินส่วนบุคคลและทบทวนผลปฏิบัติเป็นประจา
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

14.1. เมื่อท่านมีความจาเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ท่านนิยมพึ่งพาการเงินนอกระบบแบบ
ใดในการจัดหาเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่เคยใช้การเงินนอกระบบ
เงินกู้ยืมจากญาติหรือคนรู้จักโดยไม่เสียดอกเบี้ย
เงินกู้นอกระบบ

161
134
39

43.05
35.83
10.43
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(ต่อ)
ข้อคาถาม

จานวน(คน)
81
32
5
374

ร้อยละ
21.66
8.56
1.34
100.00

73
46
82
72
153
374

19.52
12.30
21.93
19.25
40.91
100.00

132
77

35.29
20.59

29
78
76
114
374

7.75
20.86
20.32
30.48
100.00

ไม่เคยใช้การออมนอกระบบ
เล่นแชร์
ลงทุนในแชร์ลูกโซ่เช่น แชร์น้ามัน แชร์ทองคา

144
150

38.50
40.11

ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่โฆษณาว่าให้ผลตอบแทนสูง
นาไปผ่อนชาระซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเรือน

21
26

5.61
6.95

การเล่นแชร์
การจานาจานองกับเจ้าหนีน้ อกระบบ
อื่นๆ
รวม
14.2. ท่านมีหนี้จากการกู้ยืมแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินกู้นอกระบบ
เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน /เงินกู้จากหน่วยงานภาครัฐ
เงินกู้สหกรณ์ / เงินกู้ธนาคาร
สินเชื่อบัตรเงินสด /บัตรเครดิต
ไม่มี
รวม
14.3. ขณะนี้ท่านมีหนี้สนิ จากการกู้ยืม หรือใช้สินเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ที่อยู่อาศัย
ยานพาหนะ
โทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์ไอที(แทปเล็ตโน้ตบุค
ฯลฯ)
เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน
ของกินของใช้ประจาวัน
ไม่มีหนี้สิน
รวม
15.1. เมื่อท่านมีเงินเหลือเก็บท่านนิยมเลือกออมเงินนอก
ระบบแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

แชร์
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(ต่อ)
ข้อคาถาม
อื่นๆ
ซื้อหวย/ลอตเตอรี่
รวม

จานวน(คน)
33
65
374

ร้อยละ
8.82
17.38
100.00

93
217

24.87
58.02

16
103
9
374

4.28
27.54
2.41
100.00

93
52
53

24.87
13.90
14.17

15.2. ท่านมีรูปแบบการออมเงิน การลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลัง
วัยกลางคนของท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีการออม การลงทุนใดๆ
ฝากเงินกับธนาคาร-สถาบันการเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เกิดรายได้ประจา เช่นรถแท็กซี่
ให้เช่า
ทาประกันชีวิต
อื่นๆ
รวม
16.1. ท่านและสมาชิกในครอบครัว เคยประสบอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ
หรือความเดือดร้อนทีไ่ ม่คาดคิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทรัพย์สินเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน
บ้านหรือที่ทากินถูกไฟไหม้ / ถูกน้าท่วมเสียหาย
สมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ผู้นาครอบครัวหรือสมาชิกผูเ้ ป็นหลักในการหารายได้
เสียชีวิตหรือไม่สามารถทางานได้อีกต่อไป
อื่นๆ
รวม
16.2. ท่านมีวิธีรับมือต่อความเสี่ยงจากอุบัติภัยหรือความไม่
แน่นอนของชีวิตอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ประกันสุขภาพ
เปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครองชีวิต
ขอความช่วยเหลือจากญาติและเพือ่ นฝูง
รอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
ไม่มี

60
156
374

16.04
41.71
100.00

224
132
22
16
52

59.89
35.29
5.88
4.28
13.90

รวม

374

100.00
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสภาพ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(ต่อ)
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

100
118
56
27
54
55
136

26.74
31.55
14.97
7.22
14.44
14.71
36.36

102
27
69

27.27
7.22
18.45

59
12
374

15.78
3.21
100.00

42
16
9
8
104
162
33
374

11.23
4.28
2.41
2.14
27.81
43.32
8.82
100.00

17.1. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดบ้างต่อไปนี้เป็นอย่างดี
(เข้าใจประโยชน์ ข้อดี-ข้อด้อย ข้อควรระวัง ของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินแต่ละชนิด) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บัตรเงินด่วน
บัตรเครดิต
สินเชื่อจานาทะเบียนรถ
สินเชื่อรีไฟแนนซ์
เงินกู้-สินเชื่อจากธนาคาร-สถาบันการเงิน
สินเชื่อจากโรงรับจานา
สลากออมสิน
บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ ฝากประจาสิน
มัธยัสถ์)
หลักทรัพย์กองทุนรวม กองทุน RMF/LTF
เงินฝากคุ้มครองในรูปแบบประกันชีวิต
กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตประกันภัย
ต่างๆ
ไม่รู้จักทุกผลิตภัณฑ์
รวม
17.2. หากมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน บริษัทประกันหลาย
แห่งมาชวนท่านใช้บริการต่างๆ เช่น บัตรเครดิต ทาประกันชีวิต
ซื้อกองทุนรวมฯลฯ ท่านมักตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยพิจารณา
จากปัจจัยใดเป็นสาคัญที่สดุ
มีเพื่อนแนะนา
เกรงใจเจ้าหน้าทีผ่ ู้มาชวน
ของแถมถูกใจ
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิประโยชน์ที่มากกว่ารายอื่น
ความจาเป็นของตนเองในการใช้บริการนั้นๆ
อื่นๆ
รวม
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าความนิยมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 295 คนจาก 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.88 ไม่ใช้การเงินนอกระบบ หรือมักใช้การกู้ยืมเงินจากญาติหรือคนรู้จักโดยไม่เสียดอกเบี้ย
และ 81 คนร้อยละ 21.66 ใช้การกู้จากการเล่นแชร์ มีเพียง 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43 ที่นิยมใช้
เงินกู้นอกระบบ กลุ่มตัวอย่าง 200 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 มีหนี้ในระบบ กลุ่มตัวอย่าง
153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ไม่มีหนี้จากการกู้ยืม มีเพียง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.52 ที่มีหนี้
เงินกู้นอกระบบ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง 132 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.29 ใช้เพื่อที่อยู่อาศัย 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86 ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องเรือนเครื่องใช้ใน
บ้าน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อยานพาหนะ และมี 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32
ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อของกินของใช้ประจาวัน
ด้านการออม กลุ่มตัวอย่าง 150 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 ระบุว่าออมเงินด้วย
การเล่นแชร์ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ระบุว่าไม่เคยใช้การออมนอกระบบ แต่ ที่น่าสนใจมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 ระบุว่าการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ถือเป็นการออม ส่วนรูปแบบ
การออม การลงทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังวัยกลางคน กลุ่มตัวอย่าง 217 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.02 ใช้การฝากเงินกับธนาคาร-สถาบันการเงิน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 ทาประกันชีวิต
แต่ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 ไม่มีการออม หรือการลงทุนใดๆ
ด้านความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือความเดือดร้อนที่ไม่คาดคิด กลุ่มตัวอย่าง 93 คน
จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 ระบุว่ามีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุรถชน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
16.04 เกิดจากผู้นาครอบครัว หรือสมาชิกผู้เป็นหลักในการหารายได้เสียชีวิตหรือไม่สามารถทางานได้
อีกต่อไป 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 เกิดจากสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคร้ายแรง และ 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.90 มีสาเหตุมาจากบ้านหรือที่ทากิน ถูกไฟไหม้ / ถูกน้าท่วมเสียหาย ส่วนวิธีรับมือ
ต่อความเสี่ยงจากอุบัติภัย หรือความไม่แน่นอนของชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 224 คนจาก 374 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.89 ลดความเสี่ยงด้วยวิธีซื้อกรมธรรม์ประกันภัย หรือประกันสุขภาพ 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.29 ใช้วิธีเปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครองชีวิต แต่ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 ไม่มีการรับมือ
ใดๆต่อความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ สลากออมสิน
(ร้อยละ 36.36) บัตรเครดิต (ร้อยละ 31.55) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 27.27) บัตรเงินด่ว น
(ร้อยละ 26.74) และเงินฝากคุ้มครองในรูปแบบประกันชีวิต (ร้อยละ 18.45) ตามลาดับ ส่วนปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน กลุ่มตัวอย่าง 162 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 43.32
พิจารณาจากความจาเป็นของตนเอง 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.81 พิจารณาจากสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่ารายอื่น และ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 ได้รับคาแนะนาจากเพื่อน
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความถี่และร้อยละของสภาพ ด้านการเพิม่ พูนความรู้และทักษะการเงินส่วนบุคคล
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

พูดคุยสอบถามคนรู้จัก
ฟังวิทยุ-ดูโทรทัศน์

151
53

40.37
14.17

ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต

55

14.71

เข้าชมงานมหกรรมการเงิน

21

5.61

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร-สถาบันการเงิน

254

67.91

อื่นๆ

1
374

0.27
100.00

จัดทาบัญชีครัวเรือน
คานวณดอกเบีย้ ทบต้น
จัดทางบประมาณครัวเรือน

95
31
50

25.40
8.29
13.37

สร้างแผนการออมเพื่อเป้าหมายเฉพาะเช่น การศึกษาของบุตร
หลาน การซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อชีวิตหลังวัยทางาน

75

20.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่น
เงินกู้ เงินฝากกรมธรรม์ประกันประเภทต่างๆที่สถาบันนาเสนอ

22

5.88

วิเคราะห์ความจาเป็นและกาหนดรายการอาหารของใช้ ประจา
ครัวเรือน

103

27.54

169
14
374

45.19
3.74
100.00

18.1. เมื่อท่านต้องจัดการเงินของท่าน เช่น ฝากเงิน กู้เงิน ลงทุนหรือซื้อ
กรมธรรม์ประกันต่างๆ ท่านหาข้อมูลด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รวม
18.2. ท่านมีความรู้และสามารถทาสิ่งใดดังต่อไปนีไ้ ด้อย่างเชี่ยวชาญ
(สามารถจดบันทึก คิด คานวณวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อใช้ตัดสินใจ
ได้คล่องแคล่ว) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เปรียบเทียบราคาอาหารของใช้จาเป็น ว่าสินค้ายี่ห้อใดมี
คุณภาพและราคาสมเหตุสมผล
ไม่เชี่ยวชาญสิ่งใดเลย
รวม

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 254 คน จาก 374 คน ร้อยละ 67.91 หาข้อมูลด้วย
วิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร- สถาบันการเงิน และ 151 ร้อยละ 40.37 หาข้อมูลด้วยวิธี
พูดคุยสอบถามคนรู้จัก นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทักษะด้านการเงินส่วนบุคคลดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 169 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 สามารถเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพอาหารหรือของใช้จาเป็น ว่ามีความสมเหตุสมผล 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 สามารถ
วิเคราะห์ความจาเป็นและกาหนดรายการอาหาร ของใช้ ประจาครัวเรือน 95 คน คิดเป็นร้อยละ
25.40 สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนได้ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05 สามารถสร้างแผนการออมเพื่อ
เป้าหมายเฉพาะ และ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 สามารถจัดทางบประมาณครัวเรือนได้
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
ข้อคาถาม
1. ยอดรายรับ-รายจ่ายประจางวดของท่านมีลักษณะดังนี้
มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับมากเป็นประจา
มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับบ้างบางครัง้ คราว
มีรายรับพอดีกับรายจ่าย
มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเล็กน้อย
มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมากสามารถมีเงินเก็บออมได้
สม่าเสมอ
รวม
2. ท่านคิดว่าข้อใดตรงกับปัญหาการใช้จ่ายเงินของ
ท่านที่สุด
ไม่ทันคิดก่อนใช้จ่าย
ถูกชักจูงด้วยโฆษณาชวนเชื่อแฟชั่น ความนิยม
ถูกโน้มน้าวด้วยโปรโมชั่นและของแถม
บ่อยครั้งที่ต้องทิ้งของที่ซื้อมาเกินความจาเป็นเพราะ
ลดราคา
ท่านไม่มีปญ
ั หาการใช้จ่ายเงิน
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

65
111
72
93

17.38
29.68
19.25
24.87

33
374

8.82
100.00

98
17
30

26.20
4.55
8.02

65
150
14
374

17.38
40.11
3.74
100.00

121
79
77
96

32.35
21.12
20.59
25.67

3. ในการซื้อสินค้า-บริการที่มีราคาสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ บริการทัวร์ท่องเที่ยว ฯลฯท่านเคย
ประสบปัญหาใดบ้างดังหัวข้อต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาใช้ไม่ได้ตาม
ต้องการ
ไม่มีบริการหลังการขายหรือไม่ได้รบั ความสะดวก
ใช้งานยากมีข้อจากัดที่ไม่รู้ก่อนซื้อ
เสียบ่อยอะไหล่ และค่าบริการซ่อมมีราคาสูง

130
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
ข้อคาถาม
ไม่เคยประสบปัญหา
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
107
9
374

ร้อยละ
28.61
2.41
100.00

4. ข้อคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ ไวน์ สิ่งมึนเมาข้อใดตรงใจท่านที่สุด
เป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้
เป็นเครื่องมือสาคัญในการสมาคมสังสรรค์
เป็นเครื่องแสดงภาพลักษณ์ความนาสมัย ความเท่ห์
เป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความเครียดบางครั้งคราว
เป็นสิ่งให้โทษและทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
รวม

7
29
14
46
278
374

1.87
7.75
3.74
12.30
74.33
100.00

5.1. ปัญหาที่มักทาให้ท่านไม่สามารถควบคุมแผนการเงินของครัวเรือนได้ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกะทันหันจากเหตุฉุกเฉิน
เสียการพนันจานวนไม่แน่นอน
ข้อมูลรายการใช้จ่ายจาเป็นตกหล่นไปเพราะไม่เคย
บันทึกการใช้จ่าย
มีสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาถี่จงึ มีความต้องการซื้อ
ของใหม่บ่อยๆ
ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายของลูกหรือผู้อยู่ใต้การ
อุปการะ
ไม่มีปญ
ั หา
รวม

221
15

59.09
4.01

32

8.56

41

10.96

105

28.07

68
374

18.18
100.00

5.2. เมื่อท่านหรือสมาชิกในครอบครัวแพ้พนันท่านมักประสบปัญหาอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้พนัน
ต้องนาทรัพย์สิน เครื่องประดับไปจานาเพื่อใช้หนี้
ต้องผันเงินงบที่วางแผนไว้สาหรับเรื่องอื่นออกไปใช้หนี้
พนันแทน
ต้องตัดค่าใช้จ่ายจาเป็น เช่นค่าอาหาร ค่าเทอมลูก ออกไป
ไม่เคยมีปัญหา
รวม

20
22

5.35
5.88

49

13.10

25
286
374

6.68
76.47
100.00
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

6. เมื่อท่านต้องตัดสินใจเรื่องปัญหาเงินสดขาดมือ ท่านมักประสบ
ปัญหาใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สับสนไม่รจู้ ะเริ่มต้นอย่างไร

85

22.73

61

16.31

75
118
105
0
374

20.05
31.55
28.07
0.00
100.00

34
13

9.09
3.48
65.78
21.66
100.00

ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้
ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่สามารถวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาได้
ขาดประสบการณ์ในการหมุนเงิน
ไม่เคยประสบปัญหาเงินสดขาดมือ
อื่นๆ
รวม
7. ความเห็นของท่านเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
ไม่มีความเห็น เพราะไม่รจู้ ัก
ไม่มีประโยชน์ เสียเวลาในการบันทึก
มีประโยชน์ เคยบันทึกแต่ยังปรับให้บันทึกเป็นนิสัยไม่ได้
มีประโยชน์มาก ทาเป็นประจา
รวม

246
81
374

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการออมเนื่องจาก 246
จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 65.78 มีรายรับพอดีหรือสูงกว่ารายจ่ายเล็กน้อยและ 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.38 มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับมากเป็นประจามีเพียง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 ที่มีรายรับสูง
กว่ารายจ่ายมากสามารถมีเงินเก็บออมได้สม่าเสมอ ด้านปัญหาการใช้จ่ายเงิน กลุ่มตัวอย่าง 150 จาก
374 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 คิดว่าตนเองไม่มีปัญหาการใช้จ่ายเงินกลุ่มตัวอย่างส่วน98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.20 มีปัญหาไม่ทันคิดก่อนใช้จ่ายเงิน65 คน คิดเป็นร้อยละ17.38 มีปัญหาต้องทิ้งของที่ซื้อ
มาเกินความจาเป็นเพราะลดราคาในการซื้อสินค้า-บริการที่มีราคาสูงกลุ่มตัวอย่างเพียง 121 จาก 374
คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 ที่ไม่เคยประสบปัญหานอกนั้นเคยประสบปัญหาถูกเอาเปรียบจากผู้ ขาย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 278 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 74.33 เห็นว่าสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมาเป็นสิ่งให้
โทษและทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่ปัญหาที่มักทาให้ไม่สามารถควบคุมแผนการเงินของครัวเรือนได้
อันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิด (221 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09)
รองลงมา เกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายของลู กหรือผู้อยู่ใต้การอุปการะได้ (105 คน คิด
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เป็นร้อยละ 28.07) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 286 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 ไม่เคยมี
ปัญหาการเงินจากการพนัน
ด้านปัญหาเงินสดขาดมือ กลุ่มที่มีปัญหา 118 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 31.55 ขาด
ประสบการณ์ในการหมุนเงิน 85 ร้อยละ 22.73 สับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และ 75 ร้อยละ 20.05
ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินจึงไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ มีกลุ่มตัวอย่างเพียง
105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 ที่ไม่เคยประสบปัญหาเงินสดขาดมือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 301 จาก
374 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 เห็นว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจา
เพื่อควบคุมค่าใช่จ่ายแต่กลุ่มตัวอย่างถึง 246 คิดเป็นร้อยละ 65.78 ยังไม่สามารถปรับให้บันทึกบัญชี
ครัวเรือนเป็นนิสัยได้
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ข้อคาถาม
8. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณครัวเรือน
เสียเวลาเปล่าไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายตามงบได้
เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาได้เอง
เป็นเรื่องน่าทาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจัดทาอย่างไร
เป็นเรื่องจาเป็นทีต่ ้องจัดทาเป็นประจาเพื่อควบคุมค่า
ใช้จ่าย
รวม
9. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการจัดทางบกระแสเงินสด
เสียเวลาเปล่าไม่สามารถควบคุมเงินรับเข้า-จ่ายออกตาม
งบกระแสเงินสดที่จดั ทาไว้ได้
เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาได้เอง
เป็นเรื่องน่าทาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจัดทาอย่างไร
เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจาเพื่อดูแลไม่ให้เกิด
สภาพเงินสดขาดมือ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

16
35
22

4.28
9.36
5.88

301
374

80.48
100.00

19
73
101

5.08
19.52
27.01

181
374

48.40
100.00

10. ท่านมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยจากแผนการใช้สินเชื่อหรือการกู้ยมื หรือไม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายท่วมท้นต้องกูส้ ินเชื่อก้อนอื่นมา
ชาระ
40
10.70
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวนมากเกือบเท่าค่าใช้จ่ายอื่น
ทุกเดือน
61
16.31
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายบางครั้งคราวที่เงินขาดมือ
114
30.48
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อคาถาม
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายประจาคงที่จากสินเชื่อระยะยาว
เช่น ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เป็นจานวนที่สามารถจ่ายได้โดย
ไม่เดือดร้อน
ไม่มภี าระจ่ายดอกเบี้ย

จานวน(คน)

ร้อยละ

103
96

27.54
25.67

14

3.74

112

29.95

75

20.05

173
374

46.26
100.00

181
25
23

48.40
6.68
6.15

145

38.77

374

100.00

เสียเวลาเปล่าวางแผนไปก็ทาไม่ได้
เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ต้องกังวล
เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาแผนได้เอง
เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแต่ไม่รู้ว่าจะเริม่ ต้นวางแผนอย่างไร

15
31
26
107

4.01
8.29
6.95
28.61

เป็นเรื่องจาเป็นทีต่ ้องจัดทาแผนแต่เนิ่นๆหากรอใกล้
เกษียณจะไม่ทันการ
รวม

195
374

52.14
100.00

11. มุมมองของท่านในการกาหนดเป้าหมายชีวิต
ไม่จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ
ไม่เคยฉุกคิดว่าควรต้องกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัย
เกษียณ
การกาหนดเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องน่าสนใจแต่ยังไม่ได้
เริ่มทา
การกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณเป็นเรื่อง
สาคัญและควรทาล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ
รวม
12. มุมมองของท่านในการสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง
ไม่รู้จักว่าการสารวจสุขภาพการเงินคืออะไร
ไม่รู้จักวิธีสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง
ไม่เห็นความสาคัญว่าเหตุใดจึงต้องตรวจสุขภาพการเงิน
การตรวจสุขภาพการเงินเป็นเรื่องจาเป็นและควรทา
สม่าเสมอเป็นระยะๆ
รวม
13.1. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการวางแผนการเงินของตนเองและ
ครอบครัว
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อคาถาม
13.2. หากท่านต้องวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวท่าน
คิดว่าข้อใดเป็นปัญหาของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีความรู้เกีย่ วกับวิธีวางแผนการเงิน
ไม่รู้ว่าต้องวางแผนการเงินสาหรับรายการใดบ้าง
ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสมของแผนการ
เงินได้
ไม่มีแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการเงิน
ไม่สามารถเลือกข้อเสนอทางการเงินที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
ไม่มีปญ
ั หาท่านมีความสามารถวางแผนการเงินที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสถานการณ์ของตนเองได้
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

78
25

20.86
6.68

88
66

23.53
17.65

73

19.52

153
374

40.91
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 301 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 เห็นว่าการ
จัดทางบประมาณครัวเรือนเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.24 เห็นว่าเป็นเรื่องน่าทาแต่ไม่มีความรู้ในการจัดทาหรือคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่า
จะจัดทาได้เอง แต่ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดทางบประมาณครัวเรือน
ด้านการจัดทางบกระแสเงินสด กลุ่มตัวอย่าง 181 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 เห็นว่าการ
จัดทางบกระแสเงินสดเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจาเพื่อดูแลไม่ให้เกิดสภาพเงินสดขาดมือ
101 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01 เห็นว่าเป็นเรื่องน่าทาแต่ไม่มีความรู้ในการจัดทา 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.52 เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาได้เอง ในด้านภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสินเชื่อ
หรือการกู้ยืม กลุ่มตัวอย่าง 114 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 มีภาระดอกเบี้ยจ่ายบางครั้ง
คราวที่เงินขาดมือ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 มีภาระดอกเบี้ยจ่ายประจาจากสินเชื่อระยะยาว แต่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 96 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.67 ไม่ มี ภ าระจ่ า ยดอกเบี้ ย ด้ า นมุ ม มองในการก าหนด
เป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 173 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 เห็น
ว่าเป็นเรื่องสาคัญและควรทาล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 ไม่เคยฉุก
คิดว่าควรต้องกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ และ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05 เห็นว่าการ
กาหนดเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องน่าสนใจแต่ยังไม่ได้เริ่มทา
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 229 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 61.23 ไม่รู้จักและไม่
เห็นความสาคัญของการสารวจสุขภาพการเงิน แต่กลุ่มตัวอย่าง 195 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
52.14 เห็นว่าการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาก่อนวัยเกษียณ

135
107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 เห็นว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นวางแผนอย่างไร ส่วน
กลุ่มตัวอย่างอีก 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ต้อง
กังวลวางแผนไปก็ทาไม่ได้ ด้านปัญหาในการวางแผนการเงิน กลุ่มตัวอย่าง 88 คน คิดเป็นร้อยละ
23.53 ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของแผนการเงิน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86 ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีวางแผนการเงิน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52 ไม่สามารถเลือกข้อเสนอทางการเงิน
ที่เหมาะสม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ไม่มีแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการเงิน และมี
กลุ่มตัวอย่าง 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ที่ระบุว่าไม่มีปัญหาในการวางแผนการเงิน
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

14.1. ท่านใช้สินเชื่อบัตรเงินด่วน บัตรเครดิตสินเชื่อโรงรับจานาเพื่อวัตถุประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพื่อการชาระหนี้
การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าอาหารค่าเช่าบ้าน ค่าน้า-ไฟ
เพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาสูงเช่น เครื่องเรือน คอมพิวเตอร์
แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
เพื่อผ่อนบ้าน รถยนต์
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ไม่เคยใช้สินเชื่อดังกล่าว
รวม

53
80

14.17
21.39

49
64
17
177
374

13.10
17.11
4.55
47.33
100.00

14.2. ประสบการณ์ที่ท่านเคยมีปญ
ั หาจากการใช้สินเชื่อ เงินกู้ ใน/นอกระบบ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ถูกข่มขู่ ทาร้ายร่างกายประจานให้ได้รับความอับอาย
เมื่อผิดนัดชาระ
วิตกกังวลเมื่อถูกฟ้องร้อง ขาดความรู้และข้อมูลการต่อสู้คดี
ถูกยึดทรัพย์จานองที่มีมลู ค่าสูงกว่าเงินต้นมาก
ไม่เข้าใจเงื่อนไขสัญญากู้จึงถูกโกงถูกเอาเปรียบจาก
เจ้าหนี้
ถูกคิดดอกเบี้ยทับทวีคณ
ู ไม่สามารถเจรจาผัดผ่อนหนี้ได้
มีปัญหาอื่นๆ
ไม่เคยมีปัญหา
รวม
15.1. ท่านเล่นแชร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพื่อการออมเงิน
เพื่อการชาระหนี้

9
71
16

2.41
18.98
4.28

36
43
4
246
374

9.63
11.50
1.07
65.78
100.00

177
46

47.33
12.30
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ต่อ)
ข้อคาถาม
เพื่อนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจาเดือนเช่น ค่าอาหาร ค่าเช่า
บ้าน ค่าน้า-ไฟ-โทรศัพท์ ฯลฯ
เพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาสูงเช่น เครื่องเรือน คอมพิวเตอร์
แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
เพื่อจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ไม่เคยเล่นแชร์
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

52

13.90

33
61
4
133
374

8.82
16.31
1.07
35.56
100.00

15.2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้ท่านไม่อยากใส่ใจการออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีเงินเหลือเป็นจานวนเพียงเล็กน้อยไร้ประโยชน์ที่จะ
เก็บออม
102
27.27
ได้อัตราดอกเบีย้ ต่ามากไม่จูงใจให้เก็บออม
65
17.38
การออมที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่ามักมีระยะเวลายาวนาน
อาจมีปัญหาหากมีความจาเป็นใช้เงิน
86
22.99
ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูงจากการลงทุนในรูปแบบอื่น
นอกจากเงินฝากธนาคาร
147
39.30
อื่นๆ
18
4.81
รวม
374
100.00
16.1. ท่านมีมุมมองต่อการประกันความเสีย่ งอย่างไร
ไม่ควรทาเพราะเป็นการแช่งตัวเอง
5
1.34
เสียเงินโดยสูญเปล่าเพราะโอกาสที่จะเกิดเหตุร้ายคงไม่มี
26
6.95
เป็นเรื่องยากและไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์
22
5.88
เป็นเรื่องควรทาแต่ไม่มีความรู้
100
26.74
เป็นเรื่องจาเป็นทีต่ ้องทาเพื่อความมั่นคงของสมาชิกใน
ครอบครัว
221
59.09
อื่นๆ
0
0.00
รวม
374
100.00
16.2. ปัญหาที่ท่านเคยประสบภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบตั ิหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีเงินเพียงพอสาหรับค่าซ่อมแซมค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่ารักษาพยาบาล
81
21.66
มีหนี้สินเนื่องจากต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
48
12.83
สมาชิกในครอบครัวต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย
41
10.96
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ต่อ)
ข้อคาถาม
ครอบครัวขาดรายได้
ไม่มีปัญหา
รวม

จานวน(คน)
85
161
374

ร้อยละ
22.73
43.05
100.00

78

20.86

90

24.06

57

15.24

121

32.35

72

19.25

23
374

6.15
100.00

17. เมื่อท่านมีความจาเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่นหา
แหล่งเงินกู้เก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ หรือทาประกันเพื่อลด
ความเสีย่ งท่านมักประสบปัญหาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขาดความรู้และข้อมูลทางเลือกเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆเช่น คุณสมบัติของสินเชื่อ,เงินฝาก,
กรมธรรม์ประกันภัย วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
วิเคราะห์ไม่เป็นว่าทางเลือกใดจะประหยัดหรือให้
ผลตอบแทนดีกว่ากัน
ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่มี
เงื่อนไขอื่นๆหรือบทปรับที่แตกต่างกันจากทางเลือก
ต่างๆ
ไม่รู้ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดใดให้เหมาะสม
กับเป้าหมายเฉพาะต่างๆอย่างไรดี
มีความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆแต่ขาดความ
ชานาญในการเลือก
มักถูกครอบงาด้วยความเกรงใจเพือ่ นหรือผู้มาแนะนา
ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้คานึงถึงความจาเป็นหรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
รวม

จากตารางที่ 4.8 พบว่าการศึกษาปัญหาด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินได้ผลดังนี้ การใช้
สินเชื่อในระบบของกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ กลุ่มตัวอย่าง 80 คนจาก 374 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.39 ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจาเดือน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 ใช้เพื่อการผ่อน
ชาระบ้าน รถยนต์ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 นามาชาระหนี้ก้อนอื่น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10
ใช้เพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาสูง เช่น เครื่องเรือน แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และกลุ่มตัวอย่าง 177 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.33 ไม่เคยใช้สินเชื่อในระบบ ด้านปัญหาในการใช้สินเชื่อต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ 246 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 65.78 ไม่เคยมีปัญหาในการใช้สินเชื่อ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 64.44) เล่นแชร์เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันคือ กลุ่มตัวอย่าง 177 คน คิดเป็นร้อยละ
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47.33 เล่นแชร์เพื่อการออมเงิน 61 คน ร้อยละ 16.31 เพื่อจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.90 เพื่อนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจาเดือน 46 คน ร้อยละ 12.30 เพื่อการชาระหนี้ก้อนอื่น
ด้านการออมเงิน พบว่าสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 253 คนจาก 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.65 ไม่อยากใส่ใจการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงิน เป็นดังนี้ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 มี
เงินเหลือเป็นจานวนเพียงเล็กน้อย 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 เห็นว่าการออมที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่า
มักมีระยะเวลายาวนาน อาจมีปัญหาหากมีความจาเป็นใช้เงิน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 เห็นว่า
อัตราดอกเบี้ยต่ามาก ไม่จูงใจให้เก็บออม แต่กลุ่มตัวอย่าง 147 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ไม่ต้องการ
รับความเสี่ยงสูงจากการลงทุนในรูปแบบอื่นอกจากเงินฝากธนาคาร
ด้านการการประกันความเสี่ยง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 221 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
59.09 เห็นว่าการประกันความเสี่ยง เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องทา เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในครอบครัว
100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 เห็นว่าเป็นเรื่องควรทา แต่ไม่มีความรู้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
เห็นว่าเป็นเรื่องยาก และไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ ส่วน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ไม่เห็น
ความสาคัญในการประกันความเสี่ยง และปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเคยประสบภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ได้แก่ 85 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ทาให้ครอบครัวขาด
รายได้ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66 ไม่มีเงินเพียงพอสาหรับค่าซ่อมแซม ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
รักษาพยาบาล ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 161 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05 ระบุว่าไม่มีปัญหา
ส่วนปัญหาในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มตัวอย่าง 147 คนจาก 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.30 ไม่สามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่ประหยัดหรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.35 ไม่มีความสามารถในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะ
ต่างๆ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86 ขาดความรู้และข้อมูลทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ระบุว่ามีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
แต่ขาดความชานาญในการเลือก
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงิน
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

18.1. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการหาความรู้เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคล
เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะทาความเข้าใจได้
เป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้มีเงินมากพอต้องจัดการ
เสียเวลาไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือประโยชน์ที่จับต้องได้
เป็นเรื่องน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะหาความรู้ได้จากที่ใด
เป็นเรื่องจาเป็นและต้องขวนขวายหาความรูต้ ลอดชีวิต
รวม

39
71
10
93
161
374

10.43
18.98
2.67
24.87
43.05
100.00
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับปัญหาด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงิน (ต่อ)
ข้อคาถาม

จานวน(คน)

ร้อยละ

18.2. เมื่อท่านเห็นว่าท่านควรต้องจัดการเรื่องเงินของตนเองท่านมักประสบปัญหาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเกินที่จะเข้าใจและจัดการได้
ขาดแรงจูงใจในการวางแผน
ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้
ขาดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาหาความรู้
ขาดประสบการณ์ในการนาความรู-้ เทคนิคมาปฏิบตั ิจริง
ขาดความชานาญในตัดสินใจการจัดการการเงินให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสถานการณ์ของตนเอง
การจัดการเงินทาได้เป็นครั้งคราวขาดความต่อเนื่อง
ไม่มีปญ
ั หา
รวม

50
40
89
35
50

13.37
10.70
23.80
9.36
13.37

74
143
29
374

19.79
38.24
7.75
100.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่า มุมมองของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และทักษะเรื่อง
การจัดการการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง 161 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05 เห็นว่าเป็น
เรื่องจาเป็น และต้องขวนขวายหาความรู้ตลอดชีวิต 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 เห็นว่าเป็นเรื่อง
น่าสนใจแต่ไม่มีแหล่งหาความรู้ แต่กลุ่มตัวอย่าง 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98 เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
ไม่ได้มีเงินมากพอต้องจัดการ และ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ไม่
เห็นประโยชน์ ส่วนปัญหาในการจัดการการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 143 คนจาก 374
คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 มีปัญหาการจัดการเงินทาได้เป็นครั้งคราว ขาดความต่อเนื่อง 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.80 ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 ขาดความ
ชานาญในตัดสินใจการจัดการการเงินให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสถานการณ์ของตนเอง ปัญหาการ
ขาดประสบการณ์ในการนาความรู้ -เทคนิคมาใช้ปฏิบัติ และ ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเกินที่จะเข้าใจ
และจัดการได้ มีจานวนเท่าๆกัน คือ กลุ่มละ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 มีเพียง 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.75 ที่ระบุว่าไม่มีปัญหา
สรุปผลวิเคราะห์การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
1. สภาพ-ลักษณะโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70) เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (258 จาก 374 คน) เป็นลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวัน กลุ่มตัวอย่างประมาณ
ร้อยละ 40 (147 คนจาก 374 คน) มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย รองลงมา(123 คน) มี
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การศึกษาในระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง(194 คนจาก 374 คน) ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.03) ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ารับการอบรมด้านการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลมาก่อน
2. สภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา การจัดการการเงินส่วนบุคคลด้านการจัดการเงินสดไม่ให้
ขาดมือ
สภาพ
- ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง (211 คนจาก 374 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.42) เป็นผู้มรี ายได้น้อย คือต่ากว่า
เดือนละ 9,000 และไม่เกิน15,000 บาทต่อเดือน และ
กว่าครึ่ง ไม่หารายได้เสริม อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ (241 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 64.44) มี
ภาระ ดูแลสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ม่มรี ายได้ต้องเป็น
ภาระแก่กลุ่มตัวอย่างจานวน 1-2 คน กลุ่มตัวอย่าง
เพียง 1 ใน 3 (113 คนจาก 374 คน) มีบ้านพักของ
ตนเอง
- ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
253 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65) คานึงถึง
ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า-บริการทีม่ ีราคาสูง ส่วนใหญ่
(159 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 42.51)
คานึงถึงความเห็นของสมาชิกในครอบครัว ส่วน
พฤติกรรมการใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข กลุ่มตัวอย่าง
กว่าครึ่ง ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมา และกลุม่ ตัวอย่างกว่า
1 ใน 3 ไม่เล่นการพนัน
-ด้านพฤติกรรมในการดูแลค่าใช้จา่ ย มีกลุ่มตัวอย่าง
เพียง 135 คนจาก 374 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.10) ที่
ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะมีการจดบันทึกและ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นประจา และมีกลุม่ ตัวอย่าง
เพียง 144 คนจาก 374 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.50) ที่
ทาบัญชีครัวเรือน

ปัญหา
-กลุ่มตัวอย่างเพียง 33 คนจาก 374 คน (ร้อยละ
8.82) มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมากพอที่จะเก็บออมเงิน
ได้สม่าเสมอ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 150 คนจาก 374
คน (ร้อยละ 40.11) คิดว่าตนเองไม่มีปัญหาการใช้
จ่ายเงิน

- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (278 คนจาก 374 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.33) เห็นว่าสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา เป็น
สิ่งให้โทษและทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาที่มัก
ทาให้ไม่สามารถควบคุมแผนการเงินของครัวเรือนได้
อันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินไม่
คาดคิด (ร้อยละ 59.09) รองลงมาเกิดจากการทีไ่ ม่
สามารถควบคุมการใช้จ่ายของลูกหรือผู้อยู่ใต้การ
อุปการะได้ (ร้อยละ 28.07)
-กลุ่มตัวอย่างที่มีปญ
ั หา 118 จาก 374 คน (ร้อยละ
31.55) ขาดประสบการณ์ในการหมุนเงิน 85 คน
(ร้อยละ 22.73) ขาดความรู้ความเข้าใจ และ 75 คน
(ร้อยละ 20.05) ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 80.48 เห็นว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็น
เรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจา แต่กลุ่มตัวอย่างถึง
150 คน (ร้อยละ 40.11) คิดว่าตนเองไม่มีปญ
ั หาการ
ใช้จ่ายเงิน
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3. สภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการวางแผนการเงิน
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลด้านการวางแผนการเงิน
สภาพ
ปัญหา
- กลุ่มตัวอย่าง 128 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
34.22 เคยทาแผนงบประมาณครัวเรือนแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้ด้านการจัดทางบกระแสเงินสด กลุ่ม
ตัวอย่างกว่า 1 ใน 3 ไม่เคยทา ไม่รู้จักงบกระแสเงิน
สด
- ด้านรูปแบบแผนการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่าง มี
เพียง 69 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 ที่มี
รูปแบบการใช้จ่ายเงินที่ให้ความสาคัญต่อการออม
- กลุ่มตัวอย่าง 228 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
60.96 ไม่เคยกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 327 จาก 374 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.43 ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสารวจสุขภาพ
การเงินของตนเอง

- กลุ่มตัวอย่าง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24 ระบุว่า
ไม่มีความรู้ในการจัดทาแผนงบประมาณครัวเรือนและ
กลุ่มตัวอย่าง 174 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ
46.53ไม่มีความรู้ในการจัดทางบกระแสเงินสด
- กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง 217 จาก 374 คน มีภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้เงินกู้และสินเชื่อระยะยาว
- กลุ่มตัวอย่าง 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 ไม่เคย
ฉุกคิดว่าควรต้องกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ
และ75 คน (ร้อยละ 20.05) สนใจแต่ยังไม่ได้เริ่ม
กาหนดเป้าหมายชีวิต กลุม่ ตัวอย่างถึง 229 คน (ร้อย
ละ 61.23) ไม่รู้จักและไม่เห็นความสาคัญของการ
สารวจสุขภาพการเงินด้านมุมมองในการจัดทา
แผนการเงิน 179 จาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 47.86
ไม่มีความรู้ในการจัดทาแผนการเงิน หรือไม่เห็น
ความสาคัญเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ต้องกังวล
- ด้านปัญหาในการวางแผนการเงินกลุ่มตัวอย่าง 239
จาก 374 คน (ร้อยละ63.90) ไม่สามารถกาหนด
เป้าหมายทีเ่ หมาะสมของแผนการเงิน ไม่มีความรู้ใน
การวางแผนการเงินหรือ ไม่สามารถเลือกข้อเสนอ
ทางการเงินที่เหมาะสมกลุ่มตัวอย่าง 66 คน (ร้อยละ
17.65) ไม่มีแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผน
การเงิน

4. สภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์การเงิน
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินด้านการเลือกผลิตภัณฑ์การเงิน
สภาพ
ปัญหา
-กลุ่มตัวอย่าง 295 คนจาก 374 คน(ร้อยละ 43.05)
ไม่พึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ 134 คน (ร้อยละ 35.83)
ใช้การกู้ยืมเงินจากญาติหรือคนรู้จกั โดยไม่เสียดอกเบีย้
มีเพียง 73 คน(ร้อยละ 19.52) ที่มีหนี้เงินกู้นอกระบบ
วัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง 132 คน

- กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการใช้สินเชื่อไม่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ เช่น 80 คน(ร้อยละ 21.39) ใช้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 53 คน(ร้อยละ 14.17) นามาชาระหนี้ก้อน
อื่น แต่ 177 คน(ร้อยละ 47.33) ไม่เคยใช้สินเชื่อใน
ระบบ และ 246 คน(ร้อยละ 65.78) ระบุว่าไม่เคยมี
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ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินด้านการเลือกผลิตภัณฑ์การเงิน (ต่อ)
สภาพ
(ร้อยละ 35.29) ใช้เพื่อผ่อนชาระที่อยู่อาศัย 78 คน
(ร้อยละ20.86) ใช้ผ่อนซื้อเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน
77 คน (ร้อยละ 20.59) เพื่อผ่อนชาระยานพาหนะ
- ด้านการออม กลุ่มตัวอย่าง 144 คน (ร้อยละ38.50)
ไม่เคยใช้การออมนอกระบบแต่กลุม่ ตัวอย่าง 150 คน
(ร้อยละ 40.11) ระบุว่าออมเงินด้วยการเล่นแชร์ ที่
น่าสนใจมีกลุม่ ตัวอย่าง 65 คน (ร้อยละ 17.38) ระบุ
ว่าการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ถือเป็นการออม ส่วน
รูปแบบการออม การลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังวัย
กลางคน กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึง่ (ร้อยละ 58.02)
ใช้การฝากเงินกับธนาคาร-สถาบันการเงิน 103 คน
(ร้อยละ 27.54) ทาประกันชีวิตแต่ 93 คน(ร้อยละ
24.87) ไม่มีการออม หรือการลงทุนใดๆ
- ด้านความเสีย่ งจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติหรือความ
เดือดร้อนทีไ่ ม่คาดคิด 113 คน (ร้อยละ 30.21) เกิด
จากการที่หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกป่วยด้วยโรค
ร้าย93 คน(ร้อยละ24.87) ระบุว่ามีสาเหตุมาจาก
อุบัติเหตุรถชน
-ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สดุ 4
อันดับแรก คือ สลากออมสินบัตรเครดิตบัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัตรเงินด่วนและเงินฝากคุ้มครองชีวิต
กลุ่มตัวอย่างรับมือต่อความเสีย่ งโดย 224 คน(ร้อยละ
59.89) เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ประกันสุขภาพ
132 คน(ร้อยละ 35.29) เปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครอง
ชีวิต
- มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 104 คน (ร้อยละ 27.81) ที่
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่ารายอื่น

ปัญหา
ปัญหาในการใช้สินเชื่อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
64.44) เล่นแชร์เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่าง 177 คน เห็นว่าเป็นการออมเงิน 192 คน ใช้
เป็นสินเชื่อ
- ด้านการออมเงิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่อยากใส่ใจ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงินเนื่องจาก 102 คน(ร้อย
ละ 27.27) มีเงินเหลือเป็นจานวนเพียงเล็กน้อย 86
คน (ร้อยละ 22.99) เห็นว่าการออมที่ได้ดอกเบี้ยสูง
กว่ามักมีระยะเวลายาวนาน อาจมีปัญหาหากมีความ
จาเป็นใช้เงิน

- กลุ่มตัวอย่าง 221 คน (ร้อยละ 59.09) เห็นว่าการ
ประกันความเสี่ยงเป็นเรื่องจาเป็น 100 คน (ร้อยละ
26.74) เห็นว่าควรทาแต่ไม่มคี วามรู้ ปัญหาที่เคย
ประสบภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน ได้แก่ 85 คน(ร้อยละ 22.73) ทาให้ครอบครัว
ขาดรายได้ 81 คน ไม่มเี งินเพียงพอสาหรับค่า
ซ่อมแซมค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่ารักษาพยาบาล
แต่กลุ่มตัวอย่าง 161 คน(ร้อยละ 43.05) ไม่มีปัญหา
- กลุ่มตัวอย่าง 121 คน (ร้อยละ 32.35) ไม่มี
ความสามารถในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้
เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะ 147 คน (ร้อยละ
39.30)ไม่สามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีกว่า 78 คน
(ร้อยละ 20.86) ขาดความรู้และข้อมูลทางเลือก
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
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5. สภาพ ปัญหาในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการ
เงินส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบสภาพ ปัญหา ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
สภาพ
-กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 254 จาก 374 คน (ร้อยละ
67.91) หาข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ของธนาคาร-สถาบันการเงินและ 151 คน (ร้อยละ
40.37) หาข้อมูลด้วยวิธีพูดคุยสอบถามคนรู้จัก

ปัญหา
-มุมมองของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการหาความรู้เรื่อง
การจัดการการเงินส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่าง 161 คน
(ร้อยละ 43.05) เห็นว่าเป็นเรื่องจาเป็นต้องหาความรู้
ตลอดชีวิต 93 คน (ร้อยละ 24.87) สนใจแต่ไม่มีแหล่ง
หาความรู้ แต่ 181 คน (ร้อยละ 48.39) เห็นว่าเป็น
เรื่องไกลตัวไม่ได้มีเงินมากพอต้องจัดการหรือเป็นเรื่อง
ยุ่งยาก
- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 143 จาก 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.24 มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการจัด
การเงิน 263 คน (ร้อยละ 43.58) ขาดความรู้แล
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล

3. ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
3.1 ความต้องการเรียนรู้เน้อหาหลัก
ระดับความต้องการเรียนรู้ในเนื้อหาหลักเป็นดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลักเกี่ยวกับ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน

ระดับความต้องการเรียนรู้
SD
ระดับ
x

1. การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล4 ด้าน
1.1. การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
1.2. การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1.3. การวางแผนการเงิน
1.4. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล

4.51
3.32
3.89
3.81

0.69
0.97
0.80
0.89

มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลักดังนี้ ด้านการจัด
การเงินสดไม่ให้ขาดมือ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 (SD=0.69) (เป็นไปตามผลสัมภาษณ์ที่
ครูกศน.ได้ให้ข้อมูลไว้) ด้านการวางแผนการเงิน และด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงิน
ส่วนบุคคล มีความต้องการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 (SD=0.80)และ 3.81 (SD=0.89) ตามลาดับ
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ส่ ว นด้ า นการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น มี ค วามต้ อ งการในระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.32
(SD=0.97)
ผู้วิจัยจึงนาผลวิเคราะห์ความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ประกอบการจัดสัดส่วนเนื้อหา
และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามระดั บ ความต้ อ งการ ร่ ว มกั บ ค าแนะน าของวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญการสอนการจัดการการเงินส่วนบุคคล
3.2 ความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้เพ่อเสริมความรู้และทักษะในการจัดการการเงิน
แต่ละด้าน
ระดับความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และทักษะเป็นดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และทักษะ
ด้านความสามารถจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ

หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน

ระดับความต้องการเรียนรู้
ระดับ
SD
x

2. เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการทาบัญชีครัวเรือน
2.1. กิจกรรมร่วมถอดบทเรียนจากคลิปภาพยนตร์เกีย่ วกับ
ประสบการณ์ของผู้ทาบัญชีครัวเรือน
2.2. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน
2.3. ห้องปฏิบัติการทาบัญชีครัวเรือน
3. เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินส่วนบุคคลและฝึกทักษะ(ความ
ชานาญ) ในการจัดการการเงินอย่างยั่งยืน
3.1. คลินิกรักษาวินัยทางการเงิน
3.2. ห้องปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อที่ไม่พึงประสงค์
3.3. กิจกรรมการสร้างสุขนิสัยทางการเงิน
3.4. กิจกรรมแชมเปี้ยนนักออม
3.5. กิจกรรมบัตรเติมความสุข
3.6. กลยุทธการปลดหนี้
3.7. คลินิกบาบัดหนี้บัตรเครดิต
3.8. ห้องปฏิบัติการ การเจรจาประนอมหนี้

3.60
3.75
3.71

1.01
0.98
0.96

มาก
มาก
มาก

3.78
1.03
มาก
3.63
1.09
มาก
3.36
1.18
ปานกลาง
2.40
1.10
น้อย
2.49
1.08
น้อย
2.36
1.10
น้อย
2.45
1.01
น้อย
2.35
1.02
น้อย
4. เพื่อจัดสรรรายจ่ายของครัวเรือนให้สมดุลกับรายรับและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกในครัวเรือน
4.1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
4.2. วิธีเพิ่มพูนรายได้

4.20
2.49

0.71
1.04

มาก
น้อย
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านความสามารถจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ (ต่อ)
หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
4.3. วิธีจัดทางบประมาณครัวเรือน
4.4. วิธีปรับแผนงบประมาณครัวเรือน

ระดับความต้องการเรียนรู้
SD

ระดับ

3.67

0.96
0.95

มาก
มาก

3.87
3.83
2.15
3.86
3.98

0.94
0.96
0.92
0.96
0.85

มาก
มาก
น้อย
มาก
มาก

3.33
3.66

1.17
1.02

ปานกลาง
มาก

x
3.63

5. เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายลดปัญหาการใช้จ่ายเกิน

ความจาเป็น หรือถูกล่อลวงจากผู้ขายสินค้า
5.1. การซื้ออย่างชาญฉลาด
5.2. รู้ทันเล่ห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น)
5.3. การรักษาอาการเสพติดการช้อปปิ้ง
5.4. การใช้จ่ายกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5.5. กิจกรรม “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
6. เพื่อจัดการการหมุนเงิน ลดความฉุกละหุกในการกู้ยืม
6.1. ความรู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
6.2. ห้องปฏิบัติการทางบกระแสเงินสด

จากตารางที่ 4.15 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และทักษะ
ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือในระดับมาก ในหัวข้อ 2.1 – 2.3 หัวข้อ 3.1 – 3.2 หัวข้อ 4.1
หัวข้อ 4.3 – 4.4 หัวข้อ 5.1 – 5.2 หัวข้อ 5.4 – 5.5 และ หัวข้อ 6.2 โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.60
(SD=1.01) และ 4.20 (SD=0.71) มีความต้องการกิจกรรมเรียนรู้ในหัวข้อ 3.3 และ 6.1 ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 (SD=1.18) และ 3.33 (SD=1.17) ตามลาดับ ความต้องการกิจกรรมเรียนรู้ใน
หัวข้อ 3.4 – 3.8 หัวข้อ 4.2 หัวข้อ 5.3 อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.15 (SD=0.92) และ
2.49 (SD=1.08) เนื่องจากค่า SD หลายข้อมีค่าเกิน 1.0 จึงควรวิเคราะห์ ค่าความถี่ประกอบการ
พิจารณา
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ระดับความต้องการเรียนรู้
หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ระดับ
SD
x
7. เพื่อให้ท่านเข้าใจคุณลักษณะประโยชน์และข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
7.1.ความรู้เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล
7.2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
7.3. หนี้กับการคุ้มครองผู้บริโภค
7.4. เทคนิคการแปลงหนี้นอกระบบเข้าสู่หนี้ในระบบ

3.45
3.72
2.00
2.12

1.14
1.08
0.86
0.90

ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อย

8. เพื่อให้ท่านเข้าใจคุณลักษณะประโยชน์และข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน
8.1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน
3.86 0.91
มาก
8.2. การวิเคราะห์ข้อเสนอทางการเงิน
3.71 1.02
มาก
9. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งประโยชน์และค่าใช้จ่ายของการซื้อกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงต่างๆที่แท้จริง
9.1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การประกันประเภทต่างๆ
3.49 0.99
ปานกลาง
9.2. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
3.47 1.05
ปานกลาง
9.3. ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัตภิ ัย
2.18 0.97
น้อย
10. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคานวณค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนจากทางเลือกต่างๆในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์การเงิน
10.1. การวิเคราะห์อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงและเงื่อนไขของสินเชื่อ/
เงินฝากในรูปแบบต่างๆ
3.49 1.07
ปานกลาง
10.2. การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการประกันชีวิตและ
สุขภาพที่เหมาะกับตนเองและครอบครัว
3.37 1.06
ปานกลาง
10.3. การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการประกันวินาศภัย
อุบัติภัยที่เหมาะกับสถานการณ์
2.20 0.96
น้อย

จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับมาก ในหัวข้อ 7.2 หัวข้อ 8.1 – 8.2 โดยมีค่าเฉลี่ย
3.72 (SD=1.08), 3.86 (SD=0.91) และ 3.71 (SD=1.02) ตามลาดับ มีความต้องการกิจกรรมเรียนรู้
ในหัวข้อ 7.1 หัวข้อ 9.1 – 9.2 และหัวข้อ 10.1 – 10.2 ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.37 (SD=1.06) และ 3.49 (SD=1.07) ความต้องการกิจกรรมเรียนรู้ในหัวข้อ 7.3, 7.4, 9.3 และ
10.3 ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.00 (SD=0.86), 2.12 (SD=0.90), 2.18 (SD=0.97) และ 2.20
(SD=0.96) ตามลาดับ เนื่องจากค่า SD หลายข้อมีค่าเกิน 1.0 จึงควรวิเคราะห์ค่าความถี่ประกอบด้วย
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการวางแผนการเงิน
ระดับความต้องการเรียนรู้
SD
ระดับ
x

หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
11. เพื่อบูรณาการความรูส้ ู่การปฏิบัติในการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ
11.1. กิจกรรมตรวจสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง
11.2. ห้องปฏิบัติการฝึกการวางเป้าหมายทางการเงิน
11.3. ห้องปฏิบัติการจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล
11.4. เกมจาลองสถานการณ์วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

4.16
3.35
3.56
3.94

0.72
1.18
0.97
1.01

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการวางแผนการเงินในระดับมาก ในหัวข้อ 11.1, 11.3 และ 11.4 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16
(SD=0.72), 3.56 (SD=0.97) และ 3.94 (SD=1.01) ตามลาดับ ความต้องการกิจกรรมเรียนรู้ในหัวข้อ
11.2 ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 (SD=1.18) เนื่องจากค่า SD 2 ใน 4 ข้อมีค่าเกิน 1.0 จึง
ควรวิเคราะห์ค่าความถี่ประกอบการพิจารณา
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าความถี่และร้อยละของแต่ละหัวข้อความต้องการการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้
และทักษะความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้าน
หัวข้อความ
5 มากที่สุด
4 มาก
ต้องการ
เรียนรู้
ความถี่
ความถี่
%
%
2.1
78 20.86
129 34.49
2.2
96 25.67
129 34.49
2.3
80 21.39
149 39.84
3.1
100 26.74
140 37.43
3.2
88 23.53
129 34.49
3.3 *
80 21.39
82 21.93
3.4 **
16 4.28
50 13.37
3.5 **
19 5.08
55 14.71
3.6 **
14 3.74
49 13.10
3.7 **
12 3.21
46 12.30
3.8 **
9 2.41
47 12.57
4.1
137 36.63
175 46.79
4.2 **
13 3.48
57 15.24

ระดับความต้องการ
% รวม
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ระดับ
ความถี่
ความถี่
5+4
%
%
55.35
45 12.03
8 2.14
60.16
24 6.42
8 2.14
61.23
28 7.49
8 2.14
64.17
16 4.28
17 4.55
58.02
30 8.02
20 5.35
43.32
51 13.64
29 7.75
17.65
145 38.77
81 21.66
19.79
164 43.85
59 15.78
16.84
131 35.03
92 24.60
15.51
148 39.57
63 16.84
14.98
154 41.18
77 20.59
83.42
1 0.27
0 0.00
18.72
155 41.44
60 16.04

% รวม
ระดับ
2+1
14.17
8.56
9.63
8.83
13.37
21.39
60.43
59.63
59.63
56.41
61.77
0.27
57.48
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าความถี่และร้อยละของแต่ละหัวข้อความต้องการการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้
และทักษะความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้าน (ต่อ)
หัวข้อความ
ต้องการ
เรียนรู้
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
11.4

**

*
**
**

*
*
**
*
*
**
*

5 มากที่สุด
ความถี่
72
76
113
109
7
115
116
85
82
101
4
5
101
92
64
71
6
67
57
131
72
60
129

%
19.25
20.32
30.21
29.14
1.87
30.75
31.02
22.73
21.93
27.01
1.07
1.34
27.01
24.60
17.11
18.98
1.60
17.91
15.24
1.87
35.03
19.25
16.04
34.49

4 มาก
ความถี่
141
142
129
121
26
123
149
132
96
129
14
18
144
137
114
103
21
124
113
173
96
142
131

%
37.70
37.97
34.49
32.35
6.95
32.89
39.84
35.29
25.67
34.49
3.74
4.81
38.50
36.63
30.48
27.54
5.61
33.16
30.21
5.08
46.26
25.67
37.97
35.03

ระดับความต้องการ
% รวม
2 น้อย
1 น้อยที่สุด % รวม
ระดับ
ระดับ
ความถี่
ความถี่
5+4
%
%
2+1
56.95
30 8.02
9 2.41 10.43
58.29
28 7.49
8 2.14 9.63
64.70
20 5.35
4 1.07 6.42
61.49
13 3.48
8 2.14 5.62
8.82
181 48.40
89 23.8 72.20
63.64
18 4.81
6 1.60 6.41
70.86
13 3.48
1 0.27 3.75
58.02
41 10.96
8 2.14 13.10
47.60
51 13.64
21 5.61 19.25
61.50
29 7.75
17 4.55 12.30
4.81
169 45.19
113 30.2 75.40
6.15
162 43.32
98 26.2 69.52
65.51
10 2.67
7 1.87 4.54
61.23
41 10.96
7 1.87 12.83
47.59
29 7.75
14 3.74 11.49
46.52
32 8.56
19 5.08 13.64
7.21
123 32.89
108 28.9 61.77
51.07
27 7.22
24 6.42 13.64
45.45
48 12.83
21 5.61 18.44
6.95
35.03
26.7 61.77
81.29
1 0.27
0 0.00 0.27
44.92
32 8.56
38 10.2 18.72
54.01
23 6.15
15 4.01 10.16
69.52
17 4.55
11 2.94 7.49

จากตารางที่ 4.18 การวิ เ คราะห์ ค วามถี่ พ บว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ หั ว ข้ อ ที่ ไ ม่ มี ก ารท า
เครื่องหมายใดๆ มีผลรวมความถี่ (%) ของความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ในฝั่ง มาก ถึง มากที่สุด
สูงกว่าร้อยละ 50ทุกข้อ ผู้วิจัยจึงจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว
กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อที่ ทาเครื่องหมาย ( * ) ได้แก่หัวข้อ 3.3, 6.1, 7.1, 9.1, 9.2, 10.1,
10.2, และ 11.2 มีผลรวมความถี่ (%) ของความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ในฝั่ง มาก ถึง มากที่สุด
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สูงกว่า ฝั่ง น้อย ถึง น้อยที่สุด อย่างชัดเจน (ฝั่งมาก มีค่าผลรวมความถี่ในรูปร้อยละเกินกว่า 2 เท่า
ของค่าผลรวมความถี่ ฝั่งน้อย) ผู้วิจัยจึงจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อที่ ทาเครื่องหมาย ( ** ) ได้แก่หัวข้อ 3.4 – 3.8, 4.2, 5.3, 7.3
– 7.4, 9.3, และ 10.3 มีผลรวมความถี่ (%) ของความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ในฝั่ง น้อย ถึง น้อย
ที่สุด สูงกว่าร้อยละ 50 ในทุกหัวข้อ ผู้วิจัยจึงตัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวออกจากโปรแกรมฯ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับความต้องการรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อความต้องการ
กิจกรรมการเรียนรูข้ อง
ผู้ใหญ่วัยกลางคน

ระดับความต้องการ
มาก
ที่สุด

%

ปาน
กลาง

%

น้อย

%

น้อย
ที่สุด

%

มาก

1.1. การจัดการเรียนการสอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อย

130

34.8

66

17.6

61

16.3

48

12.8

69

18.4 374 100.0

1.2. สัญญาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

78

20.9

58

15.5

100

26.7

65

17.4

73

19.5 374 100.0

1.3. การบรรยาย/อภิปรายโดย
วิทยากรรับเชิญ

56

15.0

88

23.5

85

22.7

72

19.3

73

19.5 374 100.0

1.4. การเรียนรู้ในรูปแบบเกม
การละเล่น

62

16.6 110 29.4

56

15.0

68

18.2

78

20.9 374 100.0

1.5. การเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดี
ทัศน์

56

15.0

76

20.3

117

31.3

77

20.6 374 100.0

%

รวม

%

1. การเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี

48

12.8

2. การเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การปฏิบตั ิการ
2.1. การระดมความคิดเห็น

124

33.2

20.3

62

16.6

56

15.0

56

15.0 374 100.0

2.2. การอภิปรายกลุ่ม

73

19.5 104 27.8

80

21.4

61

16.3

56

15.0 374 100.0

2.3. การแบ่งกลุ่มแข่งขัน

63

16.8

53

14.2

119

31.8

110

29.4

29

7.8

2.4. การโต้วาที

18

4.8

71

19.0

29

7.8

103

27.5

153

40.9 374 100.0

2.5. การฝึกปฏิบัตกิ ารใน
ห้องเรียน

100

26.7

74

19.8

84

22.5

40

10.7

76

20.3 374 100.0

76

374 100.0

จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยกลางคนประมาณ 1 ใน 3 คือ 130 คนจาก 374
คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ต้องการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย มากที่สุด ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ มีความต้องการกระจายไม่แตกต่าง
กันมาก อยู่ระหว่างร้อยละ 15.0 ถึง 20.9 ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยมากที่สุด และการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ระคนกัน
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ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การปฏิบัติการ
กลุ่มตัวอย่างวัยกลางคนประมาณ 1 ใน สาม คือ 124 คนจาก 374 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ต้องการ
เรียนรู้ในรูปแบบการระดมความคิดเห็น มากที่สุด กลุ่มตัวอย่าง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ต้องการ
การฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนรองลงมา ส่วนการอภิปรายกลุ่ม และ การแบ่งกลุ่มแข่งขัน มีความ
ต้องการในระดับใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มตัวอย่างเพียง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ที่ต้องการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมโต้วาที ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตั ดสินใจ
การปฏิบั ติการ โดยเน้ น กิจ กรรมการระดมความคิ ดเห็ น มากที่สุ ด กิจกรรมการฝึ กปฏิบั ติ ก ารใน
ห้องเรียนรองลงมา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ระคนกัน
โดยสรุป ผลวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือในระดับมาก
ที่สุด ด้านการวางแผนการเงิน และด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล มีความ
ต้องการในระดับมาก ส่วนด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีความต้องการในระดับปานกลาง
ด้านความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (เทคนิคการสอน) ในการเรียนหลักการ ทฤษฎี
กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบการแบ่งกลุ่มย่อย มากที่สุด ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ มี
ความต้องการกระจายไม่แตกต่างกันมาก
ด้านความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตั ดสินใจ
การปฏิบั ติการ กลุ่ มตัว อย่ างต้องการเรียนรู้ในรู ปแบบการระดมความคิ ดเห็ น มากที่สุ ด การฝึ ก
ปฏิบัติการในห้องเรียนรองลงมาการอภิปรายกลุ่ม และ การแบ่งกลุ่มแข่งขัน มีความต้องการในระดับ
ใกล้เคียงกัน แต่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโต้วาที ไม่ได้รับความสนใจ
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอเป็น 2 ตอนคือผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน และผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนฯ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่อ ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนโดยรวบรวมข้อมูลจากการศึ กษา
แนวคิดเกี่ย วกับ การพัฒ นาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ ใหญ่
รูปแบบและปัญหาของสังคมผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมตัวของผู้ใหญ่วัยกลางคนการเรียนรู้ผู้ใหญ่รูปแบบ
การสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ประกอบกับ ผลการวิจัยในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา
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และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน และมาสร้างเป็นโครงร่างโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนเพื่อ
นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ โปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

องค์ประกอบของโปรแกรม
1. วัตถุประสงค์

2. กลุ่มผู้เรียน
3. เนื้อหาสาระ

รายละเอียด
ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากเรียนรู้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถ 4 ด้านคือ การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลและ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางการเงินส่วนบุคคล
นักศึกษากศน.ผู้ใหญ่วัยกลางคน อายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล 4ด้านได้แก่ (1) การจัดการเงิน
สดไม่ให้ขาดมือประกอบด้วย การรู้จักจัดหาเงินเข้ามาอย่างเพียงพอ การใช้
จ่ายเงินออกไปอย่างคุ้มค่าไม่เกิดหนี้สินเกินตัว และการจัดทาบัญชีครัวเรือน (2)
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย ความสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา
ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนเก็บเงินสารองสาหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น การวางแผนการเงินสาหรับการศึกษาของบุตรหลาน การวางแผนการเงิน
สาหรับวัยเกษียณ การจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายในระยะกลาง (1-5 ปี)
และระยาว (เกิน 5 ปีขึ้นไป) (3) การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล
ประกอบด้วย การประเมินทางเลือกในการกู้เงินประเภทต่างๆ การประเมิน
ทางเลือกในการออมเงินประเภทต่างๆ ที่จะได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของแต่ละบุคคล และ (4) ความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
ประกอบด้วย การแสวงหาข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน และ
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการจัดการการเงิน(FINRA Investor Education
Foundation, 2009) และ (สุพพตา 2546) แบ่งเป็น 11 หน่วยเรียนรู้ได้แก่ 1)
ปฐมบท 2) บัญชีครัวเรือน 3) การสร้างวินัยทางการเงิน 4) งบประมาณครัวเรือน
5) การใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน 6) การจัดทางบกระแสเงินสด 7) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:
สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุนการประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง
เหมาะสม 8) เป้าหมายทางการเงิน 9) การตรวจสุขภาพการเงิน 10) การจัดทา
แผนการเงินส่วนบุคคล และ 11) บูรณาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
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ตารางที่ 4.20 องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน (ต่อ)
องค์ประกอบของโปรแกรม
4. กิจกรรมการเรียนรู้

5.สื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้

6. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

7. สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้

รายละเอียด
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการรูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Gagne (1985) และรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้น
สูงของ Cash (2011)จัดเรียบเรียงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้4ขั้นตอนประกอบด้วย 1.
ขั้นจุดประเด็นชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินในชีวิตจริง 2.ขั้นสร้างความเชื่อมโยงทาให้ผู้เรียน
นาประสบการณ์ ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้ 3.ขั้นสร้างความท้าทาย ให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นที่จะนาสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วย
รูปแบบการสอนหลากหลายและกิจกรรมคั่น เพื่อสร้างความทรงจาระยะยาว 4.
ขั้นเพิ่มคุณค่า ให้ผู้เรียนได้สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัตินอกชั้น
เรียน
ทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสาระความรู้ให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วยสื่อหลาย
รูปแบบได้แก่ (1) ชุดหน่วยการเรียนรู้ (2) วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert)
ด้านการทาบัญชีครัวเรือน (3) เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ห้องสมุด
เคลื่อนที่ที่คัดสรรหนังสือเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนได้ยืมไปอ่านนอกเวลา (5) ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีระบบเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายภายนอก (อินเตอร์เน็ต)
มีการประเมินผล 4 รูปแบบ คือ (1) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) (2) แบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วม
โปรแกรม (Posttest)และ (3) แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้
ผู้จัดโปรแกรมต้องจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายต่อการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแสงสว่าง
และอุณหภูมิเหมาะสมมีความเงียบสงบมีขนาดกว้างเพียงพอในการจัดห้องเรียนได้
หลายรูปแบบเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เช่นจัดเป็นรูปตัววีหรือ
จั ด เป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยเป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละโสตทั ศ นู ป กรณ์ เ ช่ น
คอมพิวเตอร์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์จอฉายภาพไมโครโฟนเครื่องเสียง ฟลิป
บอร์ด กระดานแสดงผลงาน สื่อการเรียนรู้ที่จัดวางเอกสารหนังสืออ่านนอกเวลา
และบริเวณส่งงานนอกชั้นเรียนมีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ได้มีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายเครื่องดนตรี
ประกอบเกม การละเล่น เช่น กลอง กีต าร์ อาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้ผู้เข้ารับ
การอบรมอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามผลการศึกษาระดับความต้องการการเรียนรู้
เป็นดังตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
หน่วย
เรียนรู้
1. ปฐมบท

2. บัญชี
ครัวเรือน

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1. กิจกรรมทาความรู้จัก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
– เกมทายนิสัยจากสัตว์
ประจาราศีเกิด
1.2. การเก็บข้อมูลส่วน
เพื่อศึกษาทาความเข้าใจ ความสนใจ วิถี
บุคคลของผู้เรียน
การเรียนรู้และความพร้อมที่แตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน
1.3. การทดสอบ
วัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
รายบุคคล
จัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้เรียนก่อน
เริ่มโปรแกรม
1.4. กรณีศึกษา - ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ปัญหาการเงินที่อาจ
การดารงชีวิตของผู้สูงวัย ประสบในวัยสูงอายุหากไม่มีการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล
1.5. การนาเสนอภาพรวม เพื่อให้ผู้เรียน
ของโปรแกรมฯ
1. เห็นภาพรวมของโปรแกรม
2. เข้าใจวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
1.6 การนาเสนอบทนา - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของการ
การจัดการการเงินส่วน
จัดการการเงินส่วนบุคคล
บุคคล
1.7. กิจกรรมเลือกอ่านดี เตรียมตัวสู่บทเรียนต่อไป
มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
2.1. การเสวนาการทา
1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบันทึกบัญชี
บัญชีครัวเรือน
ครัวเรือนแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความเข้าใจ
ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน
2.2.การสร้างรูปแบบบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบรูปแบบ
ครัวเรือนตามใจฉัน
บัญชีครัวเรือนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ตนเอง
กิจกรรมยืดเส้นสายคลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
สมองสองด้าน
หน่วยความจา

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล 4 ด้าน

(1)

(2)

(3)

(4)

3

2

1

1

1*
7
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล4 ด้าน

(1)
2.3. การแนะนาเทคนิคใน เพื่อให้ผู้เรียนได้ซักซ้อมความเข้าใจและ
การทาบัญชีครัวเรือน
วิธกี าร ก่อนทาชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกชั้นเรียน
2.4. กิจกรรมเลือกอ่านดี ต่อยอดความรู้ และเตรียมตัวสู่บทเรียน
มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
ต่อไป
2.5. การมอบหมายงาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและสร้างวินัย ในการ
นอกชั้นเรียนบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีครัวเรือน4สัปดาห์
ครัวเรือน
2.6. การติดตามผลงาน
ตรวจทานและให้คาแนะนาการบันทึกบัญชี
นอกชั้นเรียน
ครัวเรือน 4 สัปดาห์ของผู้เรียน
3. การ
3.1. วินัยทางการเงินและ 1. รู้ว่าวินัยทางการเงินคืออะไร
สร้างวินัย ประโยชน์ของวินัยทาง
2. เข้าใจประโยชน์ของวินัยทางการเงิน
ทางการเงิน การเงิน

4. งบ
ประมาณ
ครัวเรือน :
การจัดทา
และ นาสู่
การปฏิบัติ

กิจกรรม(ยาง)ยืดชีวิต
พิชิตโรค
3.2. คลินิกรักษาวินัยทาง
การเงิน
4.1. ทาความรู้จักและ
เข้าใจประโยชน์ของ
งบประมาณครัวเรือน
4.2. การวิเคราะห์รายรับ–
รายจ่าย
กิจกรรมยืดเส้นสายคลาย
สมองสองด้าน
4.3. การจัดทา
งบประมาณครัวเรือน

เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
หน่วยความจา
รู้วิธีสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดกับตนเอง
รู้จักและเข้าใจประโยชน์ของงบประมาณ
ครัวเรือน
สามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายจากข้อมูล
ที่ได้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อนามา
จัดทางบประมาณครัวเรือน
เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
หน่วยความจา
สามารถจัดทางบประมาณครัวเรือนของ
ตนเอง

(2)

(3)

(4)

1*
7x
4
=
28
*
1

1
2

1

1
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล4 ด้าน

(1)
4.4. กิจกรรมหาได้ใช้เป็น:
การสร้างสมดุลรายรับรายจ่ายครัวเรือนและ
การปรับพฤติกรรมการใช้
จ่าย
4.7. กิจกรรมเลือกอ่านดี
มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
4.8 แผนการปรับรายรับ–
รายจ่ายของครัวเรือนให้
เกิดสมดุล

5.
วิธีการใช้
จ่ายให้คุ้ม
ค่าเงิน

6. การ
จัดทางบ
กระแสเงิน
สด

1. เรียนรู้กลยุทธ์การปรับพฤติกรรมการใช้
จ่ายครัวเรือน
2. สามารถปรับงบประมาณครัวเรือนให้เกิด
สมดุลระหว่างรายรับ–รายจ่ายของ
ครัวเรือน
ต่อยอดความรู้ และเตรียมตัวสู่บทเรียน
ต่อไป
1. ฝึกทักษะปฏิบัติการจริง
2. ฝึกบันทึกผลการปฏิบัติ เพื่อใช้ทบทวน
แผน
ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
4.9. การส่งมอบผลงาน
ตรวจทานและให้คาแนะนาการปฏิบัติ
นอกชั้นเรียน – แผนการ แผนการปรับรายรับ–รายจ่ายของครัวเรือน
ปรับรายรับรายจ่าย
ของผู้เรียนและการบันทึกผล 3 สัปดาห์
5.1. เล่ห์เหลี่ยมกลโกง กล 1. เรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง / กลยุทธ์
ยุทธ์การตลาดที่ต้องรู้เท่า การตลาดที่ถูกเอาเปรียบจากผู้ขาย
ทัน
2. เรียนรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่
ควรรู้
5.2. กิจกรรม(ยาง)ยืดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
พิชิตโรค
หน่วยความจา
6.1. ทาความรู้จักงบ
1. รู้จักงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสด
2. เข้าใจประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
กิจกรรมเลขคณิต พิชิต
ออกกาลังสมองอุ่นเครื่องก่อนเริ่มกิจกรรม
สมองเสื่อม
ต่อไป
6.2. ฝึกจัดทางบกระแส
ฝึกทักษะการทางบกระแสเงินสด
เงินสด
6.3. โครงงาน “สุขจัง
เรียนรู้การสร้างความสุขให้ครัวเรือนโดยไม่
ตังค์อยู่ครบ”
ต้องใช้เงิน
6.4. กิจกรรมเลือกอ่านดี ต่อยอดความรู้ และเตรียมตัวสู่บทเรียน
มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
ต่อไป

(2)

(3)

(4)

1

1*
2x
3
=
6*

2

2

2
1
1*
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล4 ด้าน

(1)

7. การ
เลือก
ผลิตภัณฑ์
เงินกู้ยืม
เงินออม
เงินลงทุน

6.5. งานนอกชั้นเรียน
1) โครงงาน “สุขจังตังค์
อยู่ครบ”
2) การจัดทางบกระแสเงิน
สดของครัวเรือน
6.6. การส่งมอบผลงาน
นอกชั้นเรียน – งบกระแส
เงินสดของครัวเรือนราย 6
เดือน
7.1. ทาความรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
7.2. กิจกรรมร่วมด้วยช่วย
เรียน : เจาะลึกผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
กิจกรรมยืดเส้นสายคลาย
สมองด้วยโยคะ
7.3. การคานวณ
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่ายหรือ
ผลตอบแทนที่จะได้รับใน
แต่ละทางเลือก
7.4. การเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

1. ประยุกต์สิ่งเรียนรู้จากชั้นเรียน สู่การคิด
สร้างกิจกรรมเพื่อใช้ปฏิบัติจริง
2. ฝึกทักษะการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์
จริง

7.5. กิจกรรมเลือกอ่านดี
มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ

ต่อยอดความรู้ และเตรียมตัวสู่บทเรียน
ต่อไป

(2)

(3)

(4)

6*
5*

ตรวจทานและให้คาแนะนาการจัดทางบ
กระแสเงินสดครัวเรือนราย 6 เดือนของ
ผู้เรียน
รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีในอยู่ในตลาด

3

เข้าใจคุณสมบัติ ข้อดี ข้อด้อยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท
เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
หน่วยความจา
สามารถคานวณผลตอบแทน หรือค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย เพื่อเปรียบเทียบในแต่ละ
ทางเลือก ก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงิน

1

สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสถานการณ์
ทางการเงินของผู้เรียนเอง

2

1*

1
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล4 ด้าน

(1)
8.
เป้าหมาย
ทาง
การเงิน

8.1. เรียนรู้และกาหนด
เป้าหมายทางการเงิน

1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
ทางการเงินและเป้าหมายชีวิต
2. รู้และเข้าใจลักษณะที่ดีของเป้าหมาย
ทางการเงิน
3. เรียนรู้องค์ประกอบของการกาหนด
เป้าหมายการเงิน
4. สามารถกาหนดเป้าหมายทางการเงิน
ของตนเองได้
กิจกรรมยืดเส้นสายคลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
สมองสองด้าน
หน่วยความจา
9. การ
9.1.สุขภาพการเงินส่วน
1. มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินส่วน
ตรวจ
บุคคลคืออะไร
บุคคล
สุขภาพ
2. มีความเข้าใจวิธีตรวจสุขภาพทางการเงิน
การเงิน
ส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
3. สามารถจัดทา ”งบดุลชีวิต” ของตนเอง
ได้
4. มีความเข้าใจวิธีวิเคราะห์สัดส่วนสถานะ
ทางการเงินส่วนบุคคล
5. สามารถวิเคราะห์และปรับสัดส่วน
สถานะทางการเงินของตนเองได้
10. การทา 10.1. แผนการเงินส่วน
1. มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
แผนการ
บุคคลคืออะไร
แผนการเงินส่วนบุคคลกับงบประมาณ
เงินส่วน
ครัวเรือนและงบกระแสเงินสด
บุคคล
2. รู้จักใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อประกอบการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล
กิจกรรมยืดเส้นสาย คลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้กระตุ้นสมอง เพิ่มการสร้าง
สมองด้วยโยคะ
หน่วยความจา
10.2. กิจกรรมเลือกอ่านดี ต่อยอดความรู้ และเตรียมตัวสู่บทเรียน
มีเงินใช้ไม่ขาด
ต่อไป

(2)

(3)

(4)

2

1

1

2

1

1*
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ตารางที่ 4.21 โครงสร้างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนชั่วโมงของเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล4 ด้าน

(1)
11. บูรณา
การการ
วางแผน
การเงินเพื่อ
วัยเกษียณ

1. สามารถจัดการการเงินให้เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย
2. สามารถระบุปัจจัยที่ต้องคานึงถึงในการ
วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
11.2. ฝึกจัดทาแผนการ
สามารถนาประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับมา
เงินส่วนบุคคล
บูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การเงินได้จริง
11.3. เกมวางแผนการเงิน สามารถนาประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับมา
เพื่อวัยเกษียณ
บูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การเงินได้จริง
11.4. การสรุปสาระเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากเกมเพื่อเรียบเรียงหลักคิด
ที่ได้จากเกม
และเรียนรู้จากความผิดพลาด
การ
11.5. การทดสอบ
1. วัดผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการ
ประเมินผล รายบุคคล และการตอบ เข้าร่วมโปรแกรม
โปรแกรม แบบประเมินผลโปรแกรม 2. ให้ผู้เรียนประเมินคุณภาพการจัด
โปรแกรม
3. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดโปรแกรม
รวม 100 ชั่วโมง

(2)

(3)

11.1. การบูรณาการการ
วางแผนการเงินเพื่อวัย
เกษียณ

(4)
3

1

1

1

1

28

13

9

50

*คือการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวม 51 ชั่วโมง
ทั้งนี้จากการศึกษาหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีและมีความทรงจาคงทนเมื่อมีการ
น าความรู้ม าฝึกปฏิบั ติอย่ างสม่ าเสมอ ประกอบกับ ข้อจ ากัดด้ านวัน เวลาการเรีย นของผู้เรีย นผู้ ใหญ่วัย
กลางคนที่จะมาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบกับช่วงวันหยุด
ภาคฤดูร้อนที่มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ผู้วิจัยจึงออกแบบระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเรียนรู้จานวนรวม
100 ชั่วโมง ออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ทุกวันอาทิตย์จานวน 7 ครั้งๆละ 7 ชั่วโมง
รวม 49 ชั่วโมง และกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินอกชั้นเรียนจานวน 51 ชั่วโมง
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การออกแบบการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
4 ขั้น เพื่อส่ งเสริ มความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัด การการเงินส่ ว นบุค คลส าหรับผู้ ใ หญ่ วั ย
กลางคนด้วยการเรียงลาดับการจัดกิจกรรมให้เป็น 4 ขั้นตอนในทุกกิจกรรมเรียนรู้คือ
ขั้นตอนที่ 1ขั้นจุดประเด็นโดยการชี้ให้ ผู้เรียนเห็นความสาคัญความจาเป็นของสาระการ
เรียนรู้ที่จะส่งมอบให้ผู้ เรียนในแต่ละหน่วยเรียนรู้ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น การ
นาเสนอประเด็นในรูปแบบวีดีทัศน์ สไลด์ พาวเวอร์พอยท์ รูปภาพ การ์ตูน การใช้แผนภาพ (Graphic
Organizer) เพื่อประกอบการอธิบายการตั้งคาถามเพื่อนาสู่ การอภิปรายกลุ่มหรือการระดมความ
คิดเห็น การใช้เกม การใช้บทบาทสมมติ ฯลฯ ขั้นตอนนี้มีเป้าประสงค์เพื่อ ดึงความสนใจให้ผู้เรียนเห็น
ความสาคัญของบทเรียน
ขั้นตอนที่ 2ขั้นสร้างความเชื่อมโยงเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์
ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่นเทคนิค
การเล่าเรื่อง การอภิปรายกลุ่ม การระดมความคิดเห็น การให้ผู้เรียนบันทึกสาระเรียนรู้โดยใช้ผัง KIQ
(Know Interest Question) การใช้แผนภาพ (Graphic Organizer) การใช้วีดีทัศน์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สาระที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับปัญหาในชีวิตจริงของผู้เรียนก่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน
ขั้นตอนที่ 3ขั้นสร้างความท้าทาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะ
นาสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยรูปแบบการสอนหลากหลายที่เป็นกิจกรรม
เชิงรุก ได้แก่ การระดมความคิดเห็น การเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญ การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด
การมอบหมายการบ้าน การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นด้วยการ์ดบอร์ด การ
จับคู่-อ่าน-เขียน-ร่วมเรียน การหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้ วยการ
อ่านออกเสียง การใช้รหัสช่วยจา (Mnemonic Devices) การแจ้งผลตอบกลับโดยการชูกาปั้นถึงชูห้า
นิ้ว (Fist to Five) การเรียบเรียงสาระความรู้ด้วยเทคนิค ทิงค์ แทค โท การใช้เกมจาลองสถานการณ์
ฯลฯ กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะสร้างความทรงจาระยะยาว
ขั้นตอนที่ 4ขั้นเพิ่มคุณค่า ในขั้นนี้จัดให้ผู้เรียนได้สรุปผลการเรียนรู้ของตนเองเป็นลายลักษณ์
อักษร มีโ อกาสฝึ กปฏิบั ติน อกชั้น เรีย น และรับผลตอบกลั บเพื่ อนามาปรับ ความเข้ าใจสาระของ
บทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การบันทึกสาระเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย I-Chart การมอบหมาย
งานนอกชั้นเรียน การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจนอกชั้นเรียน สัญญาการเรียนรู้ การให้ผลตอบ
กลับรายบุคคลโดยผู้สอน การให้ความช่วยเหลือโดยทีมผู้สอนแก่ผู้เรียนกลุ่มที่มีพื้นฐานความรู้หรือ
ความพร้อมน้อย ฯลฯ กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความทรงจาระยะยาว
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ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน มีรายละเอียดดัง
แผนการสอนในภาคผนวก ง โดยแบ่งเป็น 7 ส่วนย่อยคือ
ส่วนย่อยที่ 1 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย 11 หน่วย
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและร้อยเรียงสาระตามลาดับขั้นตอน และง่ายต่อการทาความเข้าใจของ
ผู้เรียน
ส่ ว นย่ อ ยที่ 2แบบฝึ ก ฝนประสบการณ์ ใ นชั้ น เรี ย น (In-Class Experiences) ที่
ออกแบบให้เข้ากับวิถีการเรียนรู้และบริบทของกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน การฝึกปฏิบัติการการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ส่วนย่อยที่ 3 แบบฝึกฝนด้วยประสบการณ์จริงได้แก่ แบบจดบันทึกบัญชีครัวเรือนที่บ้าน
แบบจัดทางบประมาณครัวเรือนที่บ้าน
ส่วนย่อยที่4 การบูรณาการแบบฝึกประสบการณ์ในชั้นเรียนเข้ากับประสบการณ์จริง
ได้แก่ การสร้างโครงงานเพื่อจัดการการเงินของครัวเรือน การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคล
ส่วนย่อยที่5กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ การหยุดพักระยะสั้ นๆ
(Short Breaks) ในระหว่างการเรียนรู้ จะทาให้สมองของผู้เรียนได้มีเวลาประมวลผลบทเรียนข้อมูล
ความรู้ใหม่ ไปเก็บไว้ในหน่วยความจา กิจกรรมที่เหมาะสมควรเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวที่ช้า เน้น
ความเพลิดเพลิน ความสบายใจ และปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอได้แก่ การออกกาลังสมองด้วยการฝึก
สมองซีกซ้าย-ขวา (Cross-lateral Brain Activity) การดื่มน้าเย็น การฝึกโยคะเบื้องต้น การออกกาลัง
กายด้วยยางยืด ดังมีรายละเอียดในภาคผนวก ง
ส่ ว นย่ อ ยที่ 6 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต่ อ เนื่อ งตลอดการเรีย นการสอน ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ที่ประกอบด้วย การประเมินผลก่ อนบทเรียน
(Pre Assessment) การประเมินผลระหว่างบทเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผล
หลังบทเรียน (Summative Assessment) ด้วยเครื่องมือวัดผลต่างๆ ได้แก่ แบบสารวจผู้เรียน การ
หารือ การตั้งคาถามให้ผู้เรียนตอบสั้นๆ การฝึกฝน เช็คลิสต์ แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน (Portfolio) เพื่อ
ใช้ในการรวบรวมผลการเรียนของผู้เข้าร่วมโปรแกรมประดิษฐ์กรรมเช่น โครงงานจัดทาโดยผู้เรียน
เอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ เช่ น การให้ ด าวสะสมคะแนน อี ก ทั้ ง การประเมิ น การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้สะสมของผู้เรียนด้วยการประเมินตนเองด้วยผัง KIQ และการสะท้อน
บทเรียนด้วยตนเองเช่น การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart รวมถึงการออกแบบให้ผู้สอนมีการประเมิน
ความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย นในระหว่ า งหน่ว ยเรี ย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Cash, 2011) การออกแบบวิ ธี
ประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื่องตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างของโปรแกรม
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ส่วนย่อยที่ 7 แบบวัดผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้แจ้งผล
ตอบกลับ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนต่างๆ สาหรับทุกกิจกรรมคั่น (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ง)
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพ่ อ ส่ ง เสริ ม เพ่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
การตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
ประเมินความเหมาะสมก่อนนาไปทดลองใช้ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมินโดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องไม่น้อยกว่า 0.5ถือว่าโปรแกรมมี
ความเหมาะสมโดยนาเสนอดังนี้
ตารางที่ 4.22 ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวข้อ
1
2
3
4

รายการประเมิน
ทีมาและความสาคัญ
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แผนการเรียนรู้
รวม

ค่าความสอดคล้อง (IOC)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
1.0
0.8
1.0
0.8
0.9

จากตารางที่ 4.22 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนมี
ความเหมาะสมทั้งด้านหลักการและเหตุผลแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบของ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและแผนการเรียนรู้โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 0.9
หลังจากผู้วิจัยทาการปรับปรุงโปรแกรมฯ ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและผลการทดสอบ
ใช้โปรแกรมฯกับกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครแล้ว ทาให้ได้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ดัง
ภาคผนวก ง
ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลองในรูปแบบการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนทดสอบหลัง ในขณะที่การทดสอบผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน (Formative Test) เป็นเครื่องมือ
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ที่สาคัญในกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผล
การทดลองใช้โปรแกรมฯ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล ระหว่างการทดลองและก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 3 ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้
ส่วนที่ 4 ผลประเมินกิจกรรมคั่น
ส่วนที1่ ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลจาแนกรายด้าน ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน

ผลต่างคะแนน

x

S.D.

x

S.D.

2.24
1.24

0.72
0.78

1.00

0.76

t

df

Sig. (2tailed)

6.547

24

0.000

จากตารางที่ 4.23 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน
x

9.88
6.72

S.D.
1.69
1.79

ผลต่างคะแนน
x

S.D.

3.16

1.72

t

df

Sig. (2tailed)

9.163

24

0.000
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จากตารางที่ 4.24 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเงินสดไม่ให้
ขาดมือก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดย
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ หลังการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน

ผลต่างคะแนน

x

S.D.

x

S.D.

9.12
5.36

1.99
2.02

3.76

1.54

t

df

Sig. (2tailed)

12.246

24

0.000

จากตารางที่ 4.25 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่ มตัว อย่าง แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วน
บุคคล หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน

ผลต่างคะแนน

x

S.D.

x

S.D.

5.88
2.36

1.30
1.25

3.52

1.23

t

df

Sig. (2tailed)

14.323

24

0.000

จากตารางที่ 4.26 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางการเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน

ผลต่างคะแนน

x

S.D.

x

S.D.

15.12
10.64

2.73
2.33

4.48

1.81

t

df

Sig. (2tailed)

12.406

24

0.000

จากตารางที่ 4.27 พบว่าคะแนนเฉลี่ ยความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ ม พูนความรู้ และทัก ษะทาง
การเงินส่วนบุคคลก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล หลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลทุกด้านก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
การ
ทดลอง

N

หลัง
ก่อน

25
25

คะแนน

ผลต่างคะแนน

x

S.D.

x

S.D.

43.92
27.32

6.238
5.344

16.60

0.76

t

df

Sig. (2tailed)

23.398

24

0.000

จากตารางที่ 4.28 พบว่าคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลทุกด้านก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลทุกด้านหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนการทดลอง
โดยสรุปผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการเงิน
และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงิน และความรู้พื้นฐานในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนที่ 2 ผลสัมฤท ิ์ การเรี ยนรู้ เ กี่ ย วกั บความรู้ ความเข้า ใจและทัก ษะในการจั ด การ
การเงินส่วนบุคคลหลังการทดลองและก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.29 แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดา้ นความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลหลังการทดลอง(Posted Test) และก่อนการทดลอง(Pre-test) ของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนร้อยละ
ดัชนีประสิทธิผล
Pre-Test
Post-Test
ผลต่าง
รวม 25 คน
การเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน
41.33
74.67
33.33
0.57
เงินสดไม่ขาดมือ
56.92
76.00
19.08
0.44
เลือกผลิตภัณฑ์
46.33
76.00
29.67
0.55
วางแผนการเงิน
31.50
73.50
42.00
0.61
การเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะ
52.95
72.00
19.05
0.40
จากตารางที่ 4.29 พบว่าคะแนนร้อยละรวมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทุกด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เท่ากับ 0.61 รองลงมาเป็นด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลเท่ากับ 0.57 และการเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ เท่ากับ 0.55
โดยสรุปผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้านของความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยมีพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะทางการเงินส่วนบุคคลตามลาดับ ส่วนการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ และการเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินในระหว่างการดาเนินโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่ากัน
4. ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาผลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจใส่คุณค่า”โดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม จานวน 25 คน ตอบแบบสอบถามหลังจากจบแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยแยกแสดงผลเป็นแต่ละหน่วยเรียนรู้จานวน 11 หน่วย ได้ข้อมูลดังนี้
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ขั้น

x

SD

ระดับ

ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตาม
วิถีชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความ
สนใจอยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อ
นามาใช้แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้
ท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้า
ใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อ
หน่าย

ฉุดโยงใย

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง

4.40 0.76 มาก

4.28 0.79 มาก

4.40 0.71 มาก
4.28 0.74 มาก

Devices)
เร้าใจ

กรณีศึกษา ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
- ปัญหา
การ
ดารงชีวิต
ของผู้สูงวัย

จี้จุด

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิด
การนาเสนอโดยสื่อวิดีทัศน์และ การสารวจความสนใจของผู้เรียน

1.4.

หัวข้อประเมิน

การใช้รหัสช่วยจา (Mnemonic

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.30 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท

4.24 0.72 มาก
4.04 0.88 มาก
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กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.30 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท (ต่อ)
ขั้น

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

ใส่คุณค่า

ชูห้านิ้ว (Fist to five)

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้

การแจ้งผลตอบกลับโดยชูกาปั้นถึง

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

SD

ระดับ

4.12

0.78

มาก

4.00

0.82

มาก

4.04

0.84

มาก

4.12

0.83

มาก

3.92

0.86

3.48

มาก
ปาน
0.82 กลาง

4.11

0.25

มาก

4.40

0.76

มาก

4.28

0.79

มาก

จี้จุด

(Concept Map)

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน

(Graphic Organizer)
ฉุดโยงใย

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การนาเสนอโดยใช้แผนที่มโนทัศน์

1.5. การ
นาเสนอ
ภาพรวมของ
โปรแกรมฯ

การนาเสนอโดยใช้แผนภาพ

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

x
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หัวข้อประเมิน

ขั้น

x

SD

ระดับ

4.40

0.71

มาก

4.28

0.74

มาก

4.24

0.72

มาก

4.04

0.88

มาก

4.12

0.78

มาก

4.00

0.82

มาก

3.96

0.84

มาก

4.08

0.81

มาก

11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับความ
เข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความพร้อมที่
จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป

3.92

0.86

12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

3.32

3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจอยาก
ติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
การเงินของท่าน

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่านอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหา ไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้ด้าน
การจัดการการเงินของท่าน

การแจ้งผลตอบกลับโดยชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to
five)
เร้าใจ

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ใส่คุณค่า

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.30 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท (ต่อ)

มาก
ปาน
0.80 กลาง

4.13 0.31

มาก
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจอยาก
ติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
การเงินของท่าน

เทคนิคการสอน

จีจ้ ุด
ฉุดโยงใย

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน

แผนผัง KIQ

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

ขั้น

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

เร้าใจ

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่านอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม

ระดมความคิดเห็น

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้ด้าน
การจัดการการเงินของท่าน

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน

x

SD

ระดับ

4.40

0.76 มาก

4.28

0.79 มาก

4.40

0.71 มาก

4.28

4.04

0.74 มาก
ปาน
0.72 กลาง
ปาน
0.88 กลาง

4.12

0.78 มาก

4.00

0.82 มาก

4.04

0.75 มาก

4.24

ใส่คุณค่า

1.6 การ
นาเสนอบท
นา - การ
จัดการ
การเงินส่วน
บุคคล

หัวข้อประเมิน

การให้รางวัลแฟ้มสะสมผลงาน (Student Portfolio)
และการบันทึกการเรียนรู้ด้วย I-Chart

กิจกรรม
การเรียนรู้

การนาเสนอโดย
ใช้พาวเวอร์พอยท์

ตารางที่ 4.30 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท (ต่อ)
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กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับความ
เข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความพร้อมที่
จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.30 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบท (ต่อ)
ขั้น

x

SD

ระดับ

4.20

0.76 มาก

3.60

0.87

3.44

ปาน
0.87 กลาง

3.92

0.36

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.30 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 1.4 กรณีศึกษาปัญหาการ
ดารงชีวิตของผู้สูงวัย โดยใช้สื่อวี ดีทัศน์ประกอบกับการสารวจความสนใจผู้เรียนด้วยแบบสอบถาม
สั้นๆสามารถจุดประเด็น (จี้จุด)และสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 1 ถึง 3 ได้ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28 (SD=0.79) และ 4.40(SD=0.71) การใช้เทคนิครหัสช่วยจา
(Mnemonic Devices) สามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04(SD=0.88) และ 4.28(SD=0.74) การใช้เทคนิคการแจ้งผลตอบกลับโดยชู
กาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 11 ได้
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92(SD=0.86) และ 4.12(SD=0.83) และหัวข้อประเมิน 12 ได้
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.48(SD=0.82) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.11(SD=0.25)
กิจกรรมการเรียนรู้ 1.5 การนาเสนอภาพรวมของโปรแกรมฯ โดยใช้การนาเสนอโดยแผนที่
มโนทัศน์ (Concept Map) สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.20(SD=0.82) การนาเสนอโดยใช้แผนภาพ (Graphic Organizer)สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุด
โยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28(SD=0.79) และ 4.24(SD=0.78)
การใช้เทคนิคการแจ้งผลตอบกลับโดยชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) สามารถสร้างความท้าทาย
(เร้ า ใจ) ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 4 ถึ ง 7 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 4.36(SD=0.76) และ
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4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

x

SD

ระดับ

4.12

0.73

มาก

จี้จุด
ฉุดโยงใย

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

ขั้น

3.76

0.83

มาก

4.00

0.76

มาก

4.40

0.71

มาก

4.20

0.82

มาก

เร้าใจ

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

ระดมสมอง

2.1. การ
เสวนาการ
ทาบัญชี
ครัวเรือน

หัวข้อประเมิน

การเสวนาร่วมกับวิทยากร
รับเชิญ

กิจกรรม
การเรียนรู้

การนาเสนอโดยใช้ เทคนิคการสอน
สื่อวีดีทัศน์

4.44(SD=0.71) และสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 11 ได้ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92(SD=0.86) และ 4.08(SD=0.81) และหัวข้อประเมิน 12 ได้ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32(SD=0.80) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมการนาเสนอภาพรวม
ของโปรแกรมฯ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13(SD=0.31)
กิจกรรมการเรียนรู้ 1.6 การนาเสนอบทนา-การจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยใช้การนาเสนอ
โดยพาวเวอร์ พ อยท์ ส ามารถจุ ด ประเด็ น (จี้ จุ ด )ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 1 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
4.36(SD=0.70) การใช้เทคนิคแผนผัง KIQ สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน
2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12(SD=0.73) และ 4.28(SD=0.68) การใช้เทคนิคการระดม
ความคิดเห็นสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 และ 7 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.16(SD=0.69) และ 4.16(SD=0.75) และหั ว ข้อประเมิ น 5 และ 6 ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
3.48(SD=1.00) และ 3.36(SD=0.95) และสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน
8 ถึง 11 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60(SD=0.87) และ 4.20(SD=0.76) และหัว ข้อ
ประเมิน 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44(SD=0.87) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม
การนาเสนอบทนา-การจัดการการเงินส่วนบุคคล ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92(SD=0.36)
ตารางที่ 4.31 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บัญชีครัวเรือน
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x

SD

ระดับ

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนือ้ หาไม่เบื่อ
หน่าย

4.28

0.79

มาก

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับ
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน

4.36

0.76

มาก

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้

3.88

0.88

มาก

3.80

0.82

มาก

4.28

0.68

มาก

3.56

0.96

มาก

3.32 0.85
4.00 0.34

ปาน
กลาง
มาก

3.60

0.87

มาก

3.88

0.83

มาก

3.68

0.85

มาก

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาการเงิน
ของท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่าน
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป

ขั้น

ใส่คุณค่า

หัวข้อประเมิน

การสรุปผลโดยใช้การ์ดบอร์ด

กิจกรรมการ
เรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.31 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บัญชีครัวเรือน (ต่อ)

12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงในการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพือ่ นามาใช้
แก้ปญ
ั หาการเงินของท่าน

จี้จุด

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชือ่ มโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน

ฉุดโยงใย

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิด
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

กลุ่มเรียนรู้ย่อย

2.2.การ
สร้าง
รูปแบบ
บัญชี
ครัวเรือน
ตามใจฉัน

การนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่
แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

173

กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.31 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บัญชีครัวเรือน (ต่อ)
ขั้น

x

SD

ระดับ

3.68

0.75

มาก

3.56

0.82

มาก

3.56

0.82

มาก

3.84

0.80

มาก

3.20

ปาน
0.76 กลาง

3.84

0.75 มาก

3.92

0.76 มาก

3.36

ปาน
0.76 กลาง

12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

3.12

ปาน
0.78 กลาง

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

3.60

0.26

3.92

0.81 มาก

เร้าใจ

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนือ้ หาไม่เบื่อ
หน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ทา่ นได้รบั
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับ
สาระการเรียนรูไ้ ด้

มาก

จี้จุด

การสาธิตโดยวิดีทัศน์

2.4. การ
แนะนา
1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิด
เทคนิคใน
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
การทาบัญชี
ครัวเรือน

ใส่คุณค่า

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาการเงิน
ของท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่าน
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้
ถูกต้องชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหา
ของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับ
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน
2.5. การ
มอบหมาย
งานนอกชั้น
เรียนบันทึก
บัญชี
ครัวเรือน

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาการเงิน
ของท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่าน
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป

2.6. การ
ติดตาม
ผลงานนอก
ชั้นเรียน
บันทึกบัญชี
ครัวเรือน
ประจา
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
สัปดาห์ใน ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
รูปแบบของ
ผู้เรียนเลือก

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ขั้น

x

ฉุดโยงใย

4.00

0.82 มาก

3.92

0.76 มาก
ปาน
0.81 กลาง

3.36

เร้าใจ

3.52

SD

ระดับ

3.28

0.82 มาก
ปาน
0.84 กลาง

3.88

0.83 มาก

3.76

0.93 มาก

4.04

0.84 มาก

3.92

0.81 มาก

3.32

ปาน
0.80 กลาง

3.16

ปาน
0.93 กลาง

3.67

0.32

ใส่คุณค่า

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

การสาธิตโดยผู้สอน

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชือ่ มโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพือ่ นามาใช้
แก้ปญ
ั หาการเงินของท่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ทา่ น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

การฝึกฝนในชั้นเรียน

หัวข้อประเมิน

การนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีทแี่ ตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน
การให้ผลป้อนกลับรายบุคคล และแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน

กิจกรรมการ
เรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.31 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บัญชีครัวเรือน (ต่อ)

มาก
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จากตารางที่ 4.31 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เป็นดั งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 2.1 เสวนาการทาบัญชี
ครัวเรือน โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.12(SD=0.73) การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็น สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อ
ประเมิน 2-3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.76(SD=0.83) และ 4.00(SD=0.76) การเสวนา
ร่วมกับวิทยากรรับเชิญสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20(SD=0.82) และ 4.40(SD=0.71) การสรุปผลโดยใช้การ์ดบอร์ดสามารถสร้าง
การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า (ใส่ คุ ณ ค่ า ) ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 8 ถึ ง 11 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง
3.56(SD=0.96) และ 4.28(SD=0.68) และหั ว ข้ อ ประเมิ น 12 ได้ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย
3.32(SD=0.85) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00(SD=0.34)
กิจกรรมการเรียนรู้ 2.2 การสร้างรูปแบบบัญชีครัวเรือนตามใจฉัน โดยใช้กลุ่มเรียนรู้ย่อย
สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60(SD=0.87) การนาเสนอ
ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลาย สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2
และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88(SD=0.83) และ 3.68(SD=0.85) สามารถสร้างความท้าทาย
(เร้ า ใจ) ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 4 ถึ ง 7 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 3.56(SD=0.82) และ
3.84(SD=0.80) และสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 9 และ 10 ได้ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.84(SD=0.75) และ 3.92(SD=0.76) และหัวข้อประเมิน 8,11,12 ได้ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20(SD=0.76) 3.36(SD=0.76) และ 3.12(SD=0.78) โดยได้ผลประเมินโดยรวม
ของกิจกรรมการสร้างรูปแบบบัญชีครัวเรือนตามใจฉัน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60(SD=0.26)
กิจกรรมการเรียนรู้ 2.4 การแนะนาเทคนิคการทาบัญชีครัวเรือน โดยการสาธิตด้วยวี ดีทัศน์
สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92(SD=0.81) การสาธิต
โดยผู้สอนสามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2-3 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00
(SD=0.82) และ 3.92(SD=0.76) การฝึกฝนในชั้นเรียนสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อ
ประเมิน 5,7 ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 3.52(SD=0.82), 3.88(SD=0.83) และหั ว ข้อประเมิน 4, 6
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36(SD=0.81), 3.28(SD=0.84) กิจกรรมการเรียนรู้ 2.5 การมอบหมาย
งานนอกชั้นเรียน และ 2.6 การติดตามผลงานนอกชั้นเรียน โดยการใช้ใช้เทคนิคการนาเสนอผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลายของผู้เรียน การให้ผลป้อนกลับรายบุคคลและแฟ้มสะสมผลงานผู้ เ รียน
สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 10 ได้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.76(SD=0.93) ถึง 4.04(SD=0.84) และหัวข้อประเมิน 11, 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
3.32(SD=0.80) และ 3.16(SD=0.93) โดยได้ผ ลประเมินรวมของกิจกรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
3.67(SD=0.32)
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เทคนิคการสอน

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การอภิปราย
กลุ่ม

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

SD

ระดับ

3.36

0.81

ปาน
กลาง

3.72

0.84

มาก

3.84

0.80

มาก

3.88

0.88

มาก

3.72

0.84

มาก

3.72

0.79

มาก

3.84

0.85

มาก

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้

3.76

0.88

มาก

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน

3.92

0.81

มาก

4.00

0.76

มาก

0.82

ปาน
กลาง

0.81

ปาน
กลาง

3.69 0.27

มาก

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่าน
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

x

จี้จุด
ฉุดโยงใย
เร้าใจ

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

ขั้น

ใส่คุณค่า

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

การระดมความคิดเห็น

3.1. วินัย
ทางการเงิน
และประโยชน์
ของวินัยทาง
การเงิน

หัวข้อประเมิน

ระดมความคิดเห็น และ I-Chart

กิจกรรม
การเรียนรู้

การ์ดบอร์ด

ตารางที่ 4.32 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างวินัยการเงิน

3.44
3.08
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2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

ขั้น

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

เร้าใจ

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้

12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ระดับ

3.32

0.80

ปาน
กลาง

3.68

0.80

มาก

3.48

0.82

ปาน
กลาง

3.76

0.83

มาก

3.80
3.76

0.82
0.83

มาก
มาก

4.08

0.81

มาก

0.75

ปาน
กลาง

3.44

0.77

ปาน
กลาง

3.68

0.80

มาก

3.72

0.79

มาก

0.72

ปาน
กลาง

3.16

ใส่คุณค่า

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่าน
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป

SD

จี้จุด

x̄

ฉุดโยงใย

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การ์ดบอร์ด

3.3. คลีนิก
รักษาวินัยทาง
การเงิน

หัวข้อประเมิน

การให้รางวัล

กิจกรรมการ
เรียนรู้

การแข่งขันวิเคราะห์และตอบ การตอกย้าสิ่งเรียนรู้
เทคนิคการสอน
ปัญหา
ด้วยการออกเสียง

ตารางที่ 4.32 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3การสร้างวินัยการเงิน (ต่อ)

3.24

3.59 0.27 มาก
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จากตารางที่ 4.32 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 วินัยทางการเงินและ
ประโยชน์ของวินัยทางการเงิน โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1
ได้ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.36(SD=0.81) การใช้ เ ทคนิ ค การ์ ด บอร์ ด สามารถสร้ า งความ
เชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72(SD=0.84)
และ 3.84(SD=0.80) การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็นสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ใน
หัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72(SD=0.79) และ 3.88(SD=0.88)
การสรุปผลโดยการระดมความคิดเห็นและการใช้ I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ใน
หัวข้อประเมิน 8 ถึง 10 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.76(SD=0.88) และ 4.00(SD=0.76)
และหัวข้อประเมิน 11 และ 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44(SD=0.82) และ 3.08(SD=0.81)
โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69(SD=0.27)
กิจกรรมการเรียนรู้ 3.3 คลินิกรักษาวินัยทางการเงินโดยใช้เทคนิคการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วย
การออกเสี ย ง สามารถจุ ด ประเด็ น (จี้ จุ ด )ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 1 ได้ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย
3.32(SD=0.80) การแข่งขันวิเคราะห์และตอบปัญหา สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อ
ประเมิน 2 ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 3.68(SD=0.80) และหั ว ข้อประเมิน 3 ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ย 3.48(SD=0.82) การใช้เทคนิคการ์ดบอร์ดสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหั ว ข้อ
ประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.76(SD=0.83) และ 4.08(SD=0.81) เทคนิค
การให้รางวัล (ดาวสะสมแต้ม)สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 10 และ 11
ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68(SD=0.80) และ 3.72(SD=0.79) และหัวข้อประเมิน 8,9,12 ได้ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16(SD=0.75) 3.44(SD=0.77) และ 3.24(SD=0.72) โดยได้ผลประเมิน
โดยรวมของกิจกรรมคลินิกรักษาวินัยทางการเงิน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59(SD=0.27)
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2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ ย วกั บปัญ หาด้า นการเงิ นตามวิ ถี
ชีวิตของท่าน
3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ร้า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

จี้จุด

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

ขั้น

x

SD

ระดับ

ปาน
3.24 0.72 กลาง

ฉุดโยงใย

3.72 0.79 มาก
ปาน
3.40 0.76 กลาง
ปาน
3.20 0.71 กลาง
3.24 0.72 กลาง

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

3.16 0.69 กลาง

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่ วยท าให้ ท่ า นล าดั บ สาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรีย นได้ถูก ต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จ ะเรีย นรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

เร้าใจ

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

3.60 0.76 มาก
ปาน
3.12 0.60 กลาง
ปาน
3.36 0.76 กลาง

ใส่คุณค่า

4.2. ทาความ
รู้จักและเข้าใจ
ประโยชน์ของ
งบประมาณ
ครัวเรือน

หัวข้อประเมิน

การระดมความคิดเห็น

กิจกรรม
การเรียนรู้

การบรรยายโดย
เทคนิคการสอน
ผู้สอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ

3.80 0.82 มาก

ปาน
3.20 0.71 กลาง
ปาน
3.08 0.70 กลาง
ปาน
3.34 0.24 กลาง
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6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรีย นได้ถูก ต้ อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่ วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

จี้จุด
ฉุดโยงใย

SD

ระดับ

3.32 0.80

ปาน
กลาง

3.60 0.87

มาก

3.52 0.87

มาก

x

3.20 0.58

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.64 0.86

มาก

3.36 0.76
3.12 0.60

เร้าใจ

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

ขั้น

3.24 0.66

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.56 0.82

มาก

3.04 0.61

ปาน
กลาง

3.32 0.80

ใส่คุณค่า

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ ยวกั บปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ท าให้ ท่า นเกิ ดความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้สร้างความท้ าทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

การสาธิตโดยผู้สอน

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด

4.3. การ
วิเคราะห์
รายรับ–
รายจ่าย

หัวข้อประเมิน

I-Chart

กิจกรรม
การเรียนรู้

การสนทนากลุ่ม เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

3.12 0.97
3.34 0.20

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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จี้จุด

ขั้น

ฉุดโยงใย

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ ยวกั บปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ท าให้ ท่า นเกิ ดความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้สร้างความท้ าทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

การสนทนากลุ่ม

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การสาธิตโดยผู้สอน

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรีย นได้ถูก ต้ อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่ วย
เรียนรู้ถัดไป

ระดับ

3.36 0.81

ปาน
กลาง

3.92 0.85

มาก

3.72 0.84

3.28 0.68

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.68 0.85

มาก

3.32 0.85

ปาน
กลาง

3.64 0.81

มาก

3.64 0.86

มาก

3.84 0.90

มาก

3.16 0.80

เร้าใจ

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน

SD

x

3.28 0.74

ใส่คุณค่า

4.5. การจัดทา
งบประมาณ
ครัวเรือน

หัวข้อประเมิน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมิน กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
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หัวข้อประเมิน

ขั้น

x

SD

ระดับ

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

3.53 0.25 มาก

4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ร้ า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

4.00 0.82 มาก

ฉุดโยงใย

มาก
4.60 0.65 ที่สุด
มาก
4.52 0.71 ที่สุด

4.20 0.76 มาก

เร้าใจ

3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

การระดมความคิดเห็น(หม้อ
รั่ว)

4.6. กิ จ กรรม
หาได้ ใ ช้ เ ป็ น :
การสร้างสมดุล
1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
รายรับรายจ่าย
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
ครัวเรือน และ
ก า ร ป รั บ
พฤติก รรมการ
ใช้จ่าย
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน

จี้จุด

3.52 1.00 มาก

การนาเสนอโดยใช้ แผนภาพ
(Graphic Organizer)

12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

เกม – “ใช่” หรือ “ชอบ” การใช้จ่ายอย่าง
ชาญฉลาด

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมิน กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

4.24 0.72 มาก
4.20 0.76 มาก
4.28 0.68 มาก
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8. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ช่ ว ยท าให้ ท่ า นล าดั บ สาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรั บปรุง
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูก ต้องชัดเจนมี ความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม
8. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ช่ ว ยท าให้ ท่ า นล าดั บ สาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน

10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้

x

SD

ระดับ

3.80

0.82

มาก

3.84

0.90

มาก

3.96

0.84

มาก

3.96

0.84

มาก

3.64

0.86

มาก

4.10

0.29

3.44

0.71

มาก
ปาน
กลาง

3.52

0.82

มาก

3.84

0.85

มาก

ใส่คุณค่า

4.7. งาน
นอกชั้น
เรียน
4.7.1.
การ
วิเคราะห์
รายจ่าย
ประจา
สัปดาห์
4.7.2.
แผนการ
ปรับ
รายรับ–
รายจ่ายให้
เกิดสมดุล

ขั้น

ใส่คุณค่า

หัวข้อประเมิน

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์จริง

กิจกรรม
การเรียนรู้

การสรุปสิ่งเรียนรู้ด้วยเทคนิคบอร์ดการ์ดและการทบทวนความรู้ด้วย I-Chart เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
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กิจกรรม
การเรียนรู้
4.8. การ
ติดตาม
ผลงานนอก
ชั้นเรียน

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.33 แสดงผลประเมิน กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งบประมาณครัวเรือน :
การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
ขั้น

x

SD

ระดับ

3.96

0.89

มาก

3.40

0.91

ปาน
กลาง

3.63

0.25

มาก

11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับปรุง
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

จากตาราง 4.33 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยงใยเร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 4.3 ทาความรู้จักและเข้าใจ
ประโยชน์ของงบประมาณครัวเรือน โดยใช้เทคนิคการบรรยายโดยผู้สอน สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ใน
หัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24(SD=0.72) การใช้เทคนิคการระดมความ
คิดเห็น สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) และสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน
2 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 (SD=0.79) และหัวข้อประเมิน 3 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.40 (SD=0.76) สามารถสร้างความท้าทาย(เร้าใจ)ในหัวข้อประเมิน 4-6 ได้ในปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.20 (SD=0.71), 3.24 (SD=0.72) และ 3.16(SD=0.69) ในหั ว ข้ อ 7 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
3.60(SD=0.76) และสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8, 9,11,12 ได้ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.08(SD=0.70) และ 3.36(SD=0.76) และหัวข้อประเมิน 10
ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80(SD=0.82) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมทาความรู้จักและ
เข้าใจประโยชน์ของงบประมาณครัวเรือน ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34(SD=0.24)
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.6 การวิเคราะห์รายรับ –รายจ่าย โดยใช้การสนทนากลุ่ม สามารถจุ ด
ประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32(SD=0.80) การสาธิตโดย
ผู้สอนสามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.60(SD=0.87) และ 3.52(SD=0.87) การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดสามารถสร้างความท้ าทาย (เร้า
ใจ) ในหั ว ข้อประเมิน 4 ถึง 6 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.12(SD=0.60) และ
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3.36(SD=0.76) และหัวข้อประเมิน 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64(SD=0.86) การใช้ I-Chartใน
การสรุปบทเรียน สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8, 9,11 และ 12 ได้ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.04(SD=0.61) และ 3.32(SD=0.80) และหัวข้อประเมิน 10
ได้ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 3.56(SD=0.82) โดยได้ผ ลประเมินโดยรวมของกิจกรรมการวิเคราะห์
รายรับ–รายจ่าย ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34(SD=0.20)
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.5 การจัดทางบประมาณครัวเรือน โดยใช้การสนทนากลุ่มสามารถจุด
ประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36(SD=0.81) การการสาธิตโดย
ผู้สอนสามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.92(SD=0.85) และ 3.72(SD=0.84) การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดสามารถสร้างความท้าทาย (เร้า
ใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 และ 6 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28(SD=0.74) 3.16(SD=0.80) และ
3.28(SD=0.68) และหัวข้อประเมิน 7 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68(SD=0.85) อีกทั้งสามารถสร้าง
การเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32(SD=0.85) หัวข้อ
ประเมิน 9 ถึง 12 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.52(SD=1.00) และ 3.84(SD=0.90) โดย
ได้ ผ ลประเมิ น โดยรวมของกิ จ กรรมการจั ด ท างบประมาณครั ว เรื อ น ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
3.53(SD=0.25)
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.6 หาได้ใช้เป็น:การสร้างสมดุลรายรับรายจ่ายครัวเรือน และการปรับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายโดยใช้การนาเสนอด้วยแผนภาพ (Graphic Organizer) สามารถจุดประเด็น (จี้
จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00(SD=0.82) การระดมความคิดเห็นโดยใช้
เทคนิคภาพเคลื่อนไหว(หม้อรั่ว)ประกอบสามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2
และ 3 ได้ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60(SD=0.65) และ 4.52(SD=0.71) การใช้เทคนิคเกม “ใช่ชอบ”เพื่อฝึกวิเคราะห์การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน
4 ถึง 7 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20(SD=0.76) และ 4.28(SD=0.68) การสรุปสิ่งเรียนรู้ด้วย
บอร์ดการ์ดและการทบทวนความรู้ด้วย I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อ
ประเมิน 8 ถึง 12 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.64(SD=0.86) และ 3.96(SD=0.84) โดย
ได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมหาได้ใช้เป็น:การสร้างสมดุลรายรับรายจ่ายครัวเรือน และการปรับ
พฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.10(SD=0.29)และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 4.7 การ
มอบหมายงานนอกชั้นเรียนเพื่อฝึ กวิเคราะห์รายจ่ายประจาสัปดาห์และทาแผนการปรับรายรับ –
รายจ่ายให้เกิดสมดุล ด้วยเทคนิคการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์จริง สามารถสร้างการเพิ่ม
คุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 และ 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44(SD=0.71) และ
3.40(SD=0.91) หัวข้อประเมิน 9 ถึง 11 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.52(SD=0.82) ถึง
3.96(SD=0.89) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63(SD=0.25)
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11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้ าใจสาระของบทเรีย นได้ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จ ะเรีย นรู้เ นื้อหาของหน่ ว ย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

การเรียนรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ตและการทบทวนความรู้ด้วย I-Chart

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้

3.92

0.81

มาก

4.00

0.82

มาก

4.00

0.82

มาก

3.80

0.82

มาก

3.96

0.79

มาก

4.04

0.79

มาก

4.08

0.76

มาก

3.76

0.83

มาก

3.60

0.87

มาก

3.92

0.81

มาก

3.88

0.73

มาก

3.52

0.87

มาก

3.87

0.17

มาก

เร้าใจ

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

SD

เทคนิคการเล่าเรื่อง

3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ร้ า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

x

ฉุดโยงใย

5.1. เล่ห์เหลี่ยม 1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
กลโกง กลยุทธ์ สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
การตลาดที่ต้อง
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงประสบการณ์
รู้เท่าทัน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน

ขั้น

จี้จุด

หัวข้อประเมิน

ระดับ

ใส่คุณค่า

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.34 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิธีการใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน
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จากตารางที่ 4.34 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่ว ยการเรียนรู้ที่ 5 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียน 5.1 รู้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง
กลยุทธ์การตลาดที่ต้องรู้เท่าทันโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน
1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92(SD=0.81) สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน
2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.00(SD=0.82) สามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ใน
หัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80(SD=0.82) ถึง 4.08(SD=0.76) การ
เรี ย นรู้ จ ากสื่ ออิน เตอร์ เน็ ตและการทบทวนความรู้ด้ว ย I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่
คุ ณ ค่ า ) ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 8 ถึ ง 12 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 3.52(SD=0.87) ถึ ง
3.92(SD=0.81) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87(SD=0.17)

เทคนิคการสอน

1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่ า น
เกิดความสนใจปัญหาการจัดการการเงิน
ของท่าน

6.1. ท าความ
รู้จักงบกระแส
เงินสด

ขั้น

SD

ระดับ

0.78

ปาน
กลาง

3.36

0.81

ปาน
กลาง

3.56

0.82

3.36

0.81

x

จี้จุด

หัวข้อประเมิน

ฉุดโยงใย

3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความ
สนใจอยากติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อ
นามาใช้แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้
ท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรม

เร้าใจ

2. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค วามเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงิน
ตามวิถีชีวิตของท่าน

การนาเสนอโดยใช้แผนภาพ
(Graphic Organizer)

3.12

เช็คลิสต์

กิจกรรม
การเรียนรู้

อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิดเห็น และ
การนาเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยใช้ Matrix

ตารางที่ 4.35 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิธีการใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน

มาก
ปาน
กลาง
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หัวข้อประเมิน

ขั้น

5. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค วามสนุ ก สนาน

เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหา ไม่
เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับ
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน

8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับ

สาระการเรียนรู้ได้

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุป

จากเนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้
จ า ก กิ จ ก ร ร ม ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การ
แก้ปัญหาการเงินของท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บจากผู้ สอนช่วยให้
ท่ า นปรั บ ปรุ ง ความเข้ า ใจสาระของ
บทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความพร้ อมที่
จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอน
เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

x

SD

ระดับ

ปาน
3.12 0.60 กลาง
ปาน
3.28 0.74 กลาง
ปาน
3.44 0.77 กลาง

การบันทึกการเรียนรู้ด้วยผังเรียนรู้ของฉัน (I-Chart) การนาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์
สาธิตด้วยเอ็กเซล และการระดมความคิดเห็น
ใส่คุณค่า

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.35 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5 วิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน(ต่อ)

ปาน
3.44 0.82 กลาง
ปาน
3.24 0.78 กลาง
ปาน
3.40 0.82 กลาง

ปาน
3.40 0.91 กลาง
3.72

1.06 มาก
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ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม
6.3. งานนอก
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
ชั้นเรียน – การ
การเรียนรู้ได้
ฝึกจัดทางบ
กระแสเงินสด 9. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้อ สรุ ป จาก
รายเดือน และ เนื้อหาบทเรียน
ราย 6 เดือน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
6.4. การ
ติดตามผลงาน กิ จ กรรมไปประยุก ต์ใช้ในการแก้ ปัญหาการเงิ น
นอกชั้นเรียน ของท่านได้
การฝึกจัดทา 11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
งบกระแสเงิน ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูก ต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
สดรายเดือน
เรียนรู้ถัดไป
และราย 6
12. ท่านสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บจากผู้ส อนเพื่ อ
เดือน
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ขั้น

SD

ระดับ

3.32

0.85

ปาน
กลาง

3.64

0.86

มาก

0.87

ปาน
กลาง

3.48

0.77

ปาน
กลาง

3.68

0.85

มาก

3.41

0.17

มาก

0.91

ปาน
กลาง

0.90

ปาน
กลาง

0.82

ปาน
กลาง

0.78

ปาน
กลาง

x

ใส่คุณค่า

3.44

3.20
3.32

3.40

ใส่คุณค่า

6.2. ฝึ ก จั ด ท า 8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
งบกระแสเงิ น การเรียนรู้ได้
สด
9. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิ จ กรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน
ของท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด การทบทวนความรู้ด้วย I-Chart

หัวข้อประเมิน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.35 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5 วิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน (ต่อ)

3.24
3.28

0.79

3.29

0.08

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ขั้น

x

SD

จี้จุด

กิจกรรม
การเรียนรู้

3.84

0.80

มาก

4.00

0.82

มาก

4.08

0.81

มาก

3.80

0.82

มาก

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

3.68

0.95

มาก

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

3.88

0.93

มาก

3.84

0.99

3.12

0.73

มาก
ปาน
กลาง

3.88

0.88

มาก

3.96

0.89

มาก

3.56

1.00

มาก

3.48

0.92

ปาน
กลาง

3.76

0.27

มาก

6.5. โครงงาน 1. กิ จ กรรมการเรีย นรู้จุดประเด็น ให้ ท่า นเกิ ด ความ
"สุขจัง ตังค์อยู่ สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
ครบ"
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน

10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้
6.6. ก า ร
ติ ด ต า ม
ผลงานนอ ก
ชั้ น เ รี ย น
โครงงาน "สุข
จั ง ตั ง ค์ อ ยู่
ครบ"

11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับปรุง
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

เร้าใจ

สัญญาการเรียนรู้การนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้ด้าน
การจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน

ฉุดโยงใย

3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจอยาก
ติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หา
การเงินของท่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่านอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม

การเพิ่มคุณค่า

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.35 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5 วิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน (ต่อ)
ระดับ

จากตารางที่ 4.35 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”กิจกรรมการเรียนรู้6.1 ทาความรู้จักงบกระแสเงินสด โดยใช้เทคนิคการอภิปราย
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กลุ่ม ระดมความคิดเห็น และการนาเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยใช้ตาราง 2 มิติ (Matrix) สามารถ
จุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12(SD=0.78) การนาเสนอ
โดยใช้แผน (Graphic Organizer) สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 ได้ใน
ระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.36(SD=0.81) และหั ว ข้ อ ประเมิ น 3 ในระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย
3.56(SD=0.82) การใช้เทคนิค Check List เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ)
ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.12(SD=0.60) ถึง 3.44(SD=0.77)
การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart การนาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ และการระดมความคิดเห็นสามารถ
สร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 11 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.24(SD=0.78) ถึง 3.44(SD=0.82)และหัวข้อประเมิน 12 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.72(SD=1.06)
ได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้6.2 ฝึกจัดทางบกระแสเงินสดโดยการฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด และการ
ทบทวนความรู้ด้วย I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8,10,11 ได้ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32(SD=0.85), 3.44(SD=0.87), 3.48(SD=0.77) และหัวข้อประเมิน
9,12 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.64(SD=0.86) และ 3.68(SD=0.85) ได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม
6.2 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41(SD=0.17)และกิจกรรมการเรียนรู้ 6.3 การมอบหมายงานนอกชั้น
เรียน ด้วยเทคนิคการฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน และ 6.4 การติดตามผลงานนอกชั้นเรียน
สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.20(SD=0.91) ถึง 3.40(SD=0.82) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม 6.3 และ 6.4 ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29(SD=0.08)
กิจกรรมการเรียนรู้ 6.5 โครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ” โดยใช้สัญญาการเรียนรู้ สามารถจุด
ประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84(SD=0.80) สามารถสร้างความ
เชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหั ว ข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.00(SD=0.82)และ
4.08(SD=0.81) สามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.68(SD=0.95) ถึง 3.84(SD=0.99) การนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลาย
โดยผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้6.6การติดตามผลงานนอกชั้นเรียน สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า
(ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8,12 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12(SD=0.73)และ 3.48(SD=0.92)
ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 9 ถึ ง 11 ได้ ผ ลในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 3.56 (SD=1.00) ถึ ง
3.96(SD=0.89)โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.76(SD=0.27)
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
7.2. กิ จ ก ร ร ม
ร่ วมด้ ว ย ช่ ว ย
เรี ย น :เจาะลึก 4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง อยากเข้าร่วมกิจกรรม
การเงิน

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิ จ กรรมท าให้ ท่ า นตื่ น ตั ว กั บ เนื้ อ หาไม่ เ บื่ อ
หน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

จี้จุด
ฉุดโยงใย

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน

ขั้น

x

SD

3.80

0.90

มาก

3.84

0.85

มาก

3.64

0.81

มาก

3.76

0.88

มาก

3.68

0.85

มาก

3.76

0.83

มาก

3.92

0.81

มาก

ระดับ

เร้าใจ

7.1. ท า ค ว า ม
รู้ จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จุ ด ประเด็ น ให้ ท่ า นเกิ ด
ทางการเงิน
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การอภิปรายกลุ่มและการบันทึกผล
การเรียนรู้ด้วยผัง KIQ

หัวข้อประเมิน

การจับคู่อ่าน-เขียน-ร่วมเรียนเกมโดยใช้เทคนิค ทิงค์ แทค โท และการ
หมุนเวียนแสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆ

กิจกรรม
การเรียนรู้

การสนทนาแลกเปลีย่ นความ เทคนิคการสอน
คิดเห็น

ตารางที่ 4.36 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:
สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง
เหมาะสม
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หัวข้อประเมิน

ขั้น

x

SD

ระดับ

3.48

0.96

ปาน
กลาง

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน

3.84

0.90

มาก

4.00

0.82

มาก

0.82

ปาน
กลาง

3.36

0.86

ปาน
กลาง

3.71

0.19

มาก

0.87

ปาน
กลาง

0.91

ปาน
กลาง

0.84

ปาน
กลาง

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม
7.3. การ
คานวณ
เปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ย 1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความสนใจ
ที่ต้องจ่ายหรื ปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
ผลตอบแทนที่
จะได้รับในแต่
ละทางเลือก
2. กิ จ กรรมการเรีย นรู้มีความเชื่ อมโยงประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจอยาก
ติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หา
การเงินของท่าน

ใส่คุณค่า
จี้จุด

12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

3.48

3.20

3.40

ฉุดโยงใย

11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับปรุง
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป

การนาเสนอด้วย พาวเวอร์พอยท์

10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้

การบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยผัง I-Chart

8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้

การสาธิตโดยผู้สอน

กิจกรรม การ
เรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.36 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: สินเชื่อ
เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม (ต่อ)

3.28
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ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม
7.4. การเลือก
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 1. กิ จ กรรมการเรีย นรู้จุดประเด็น ให้ ท่า นเกิ ด ความ
ทางการเงิน สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของท่าน

เร้าใจ

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้ด้าน
การจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระการ
เรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจากเนื้อหา
บทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ สอนช่ ว ยให้ ท่ า นปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

ใส่คุณค่า

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

จี้จุด

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

ขั้น

ฉุดโยงใย

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่านอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกผัง I-Chart และแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน

หัวข้อประเมิน

การนาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์

กิจกรรม
การเรียนรู้

การฝึกทักษะด้วยแบบฝึกหัดในรูปแบบ Anchoring เทคนิคการสอน
Activity

ตารางที่ 4.36 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:
สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม (ต่อ)
x

SD

3.00

0.71

3.00

0.96

2.80

0.81

3.24

0.83

3.28

0.79

3.32

0.80

3.20

0.71

ระดับ

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.24

0.93

3.00

0.87

3.16

0.17

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

0.76

ปาน
กลาง

0.79

ปาน
กลาง

4.40
4.28
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กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.36 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: สินเชื่อ
เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม (ต่อ)
ขั้น

x

SD

ระดับ

3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ท าให้ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

4.40

0.71

4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ สร้า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

4.28

0.74

4.24

0.72

4.04

0.88

4.12

0.78

4.00

0.82

มาก
ปาน
กลาง

3.64

0.86

มาก

0.81

ปาน
กลาง

8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรีย นได้ถูก ต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรีย นรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

เร้าใจ
3.08

ใส่คุณค่า

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

Check List ผัง I-Chart และแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย

การฝึกทักษะด้วยแบบฝึกหัด

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.24

0.88

3.08

0.81

3.26

0.22

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.36 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 7.1 ทาความรู้จักผลิตภัณฑ์
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ทางการเงิน โดยใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1
ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80(SD=0.90) การอภิปรายกลุ่มและการบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยผัง KIQ
สามารถสร้ างความเชื่ อ มโยง(ฉุ ด โยงใย) ในหั ว ข้ อ ประเมิน 2 และ 3 ได้ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
3.84(SD=0.85), 3.64(SD=0.81)การจับคู่อ่าน-เขียน-ร่วมเรียนเกมโดยใช้เทคนิค ทิงค์ -แทค-โท และ
การหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง
7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68(SD=0.85) ถึง 3.92(SD=0.81)การบันทึกผลการเรียนรู้
ด้วยผัง I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8,11,12 ได้ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.48(SD=0.96), 3.48(SD=0.82) และ 3.36(SD=0.86) และหัวข้อประเมิน 9,10 ได้
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84(SD=0.90) และ 4.00(SD=0.82) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.71(SD=0.19)
กิจกรรมการเรียนรู้ 7.3 การคานวณเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือผลตอบแทนที่
จะได้รับในแต่ละทางเลือก โดยใช้การนาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อ
ประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20(SD=0.87) การสาธิตโดยผู้สอน สามารถสร้างความ
เชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40(SD=0.91) และ
3.28(SD=0.84) สามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ)ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.80(SD=0.81) ถึง 3.24(SD=0.83) และสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า)
ในหัวข้อประเมิน 8 และ 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.84(SD=0.75) และ 3.92(SD=0.76)
และหั ว ข้ อ ประเมิ น 8,11,12 ได้ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.00(SD=0.87) ถึ ง
3.32(SD=0.80) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16(SD=0.17)
กิจกรรมการเรียนรู้ 7.4 การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยการนาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์
สามารถจุดประเด็น ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96(SD=0.89) และสามารถ
สร้ า งความเชื่ อ มโยงในหั ว ข้ อ ประเมิ น 2-3 ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.48(SD=0.92) และ
3.28(SD=0.89) การฝึกทักษะด้วยแบบฝึกหัดสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4
ถึง 6 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.08(SD=0.95)ถึง 3.16(SD=0.99) และหัวข้อประเมิน 7
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52(SD=0.87)การใช้เทคนิคCheck List การบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยผัง IChart และแฟ้มสะสมผลงานผู้ เรี ย น สามารถสร้างการเพิ่ม คุ ณ ค่า (ใส่ คุณค่า) ในหั ว ข้อประเมิ น
8,10,11,12 ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.08(SD=0.81) ถึง 3.48(SD=0.82) และหั ว ข้อ
ประเมิน 9 ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.64(SD=0.86) โดยผลประเมินรวมของกิจกรรมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.26(SD=0.22)
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5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิ จ กรรมท าให้ ท่ า นตื่ น ตั ว กั บ เนื้ อ หาไม่ เ บื่ อ
หน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จาก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน
ของท่านได้
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนช่ ว ยให้ ท่ า น
ปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วย
เรียนรู้ถัดไป
12. ท่านสามารถใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

SD

จี้จุด

4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

x

3.56

0.77

มาก

3.64

0.81

มาก

3.68

0.80

มาก

3.72

0.89

มาก

3.76

0.88

มาก

3.72

0.79

มาก

3.64

0.81

มาก

3.84

0.85

มาก

3.88

0.83

มาก

3.84

0.80

มาก

3.56

0.92

3.32

0.95

มาก
ปาน
กลาง

3.68

0.15

มาก

ใส่คุณค่า

1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จุ ด ประเด็ น ให้ ท่ า นเกิ ด
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อน ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

ขั้น

การระดมสมองการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ อภิปรายกลุ่ม
ด้วยการออกเสียง และการใช้รหัสช่วยจา
เร้าใจ
ฉุดโยงใย

8.1. เรียนรู้
และกาหนด
เป้าหมาย
ทางการเงิน

หัวข้อประเมิน

การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.37 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เป้าหมายทางการเงิน
ระดับ
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3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ท าให้ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ สร้า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน

SD

ระดับ

3.68

0.80

มาก

3.44

0.82

ปาน
กลาง

3.60

0.87

3.48

0.82

มาก
ปาน
กลาง

3.56

0.82

มาก

3.64

0.86

มาก

3.88

0.83

มาก

เร้าใจ

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ ย วกั บปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน

x

การนาเสนอโดยใช้
Graphic Organizer
จี้จุด

9.1.สุ ข ภ า พ
การเงิ น ส่ ว น
บุ ค ค ล คื อ 1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
อะไร

ขั้น

การสาธิตด้วยโปรแกรม
เอ็กเซล
ฉุดโยงใย

หัวข้อประเมิน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

จากตารางที่ 4.37 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 8.1 เรียนรู้และกาหนด
เป้าหมายทางการเงินโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1
ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56(SD=0.77) สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน
2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64(SD=0.81), 3.68(SD=0.80)การระดมสมองการตอกย้าสิ่ง
เรียนรู้ด้วยการออกเสียง และการใช้รหัสช่วยจาสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4
ถึง 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.64(SD=0.81) ถึง 3.76(SD=0.88)การทาแบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียนเพื่อฝึกสร้างเป้าหมายการเงิน สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง
11 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56(SD=0.92), 3.88(SD=0.83) และหัวข้อประเมิน 12 ได้
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32(SD=0.95) โดยได้ผลประเมินรวมของกิจกรรมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย3.68(SD=0.15)
ตารางที่ 4.38 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เป้าหมายทางการเงิน

199

กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.38 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8 เป้าหมายทางการเงิน (ต่อ)
ขั้น

12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน
ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ใส่คุณค่า

10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้
11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูก ต้องชัดเจนมี
ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาของหน่ ว ยเรี ย นรู้
ถัดไป

I-Chart แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน

8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน

x

SD

ระดับ

3.60

0.87

มาก

3.64

0.76

มาก

3.84

0.85

มาก

3.64

0.86

มาก

3.44

0.87

ปาน
กลาง

3.62

0.14

มาก

จากตารางที่ 4.38 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 9.1 สุขภาพการเงินส่วน
บุคคลคืออะไรโดยใช้เทคนิคการนาเสนอโดยใช้แผนภาพ (Graphic Organizer)สามารถจุดประเด็น (จี้
จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68(SD=0.80) การสาธิตด้วยโปรแกรมเอ็กเซล
สามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยง(ฉุ ด โยงใย) ในหั ว ข้ อ ประเมิ น 2 ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย
3.44(SD=0.82) และหัวข้อประเมิน 3 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60(SD=0.87)การฝึกปฏิบัติด้ว ย
แบบฝึกหัดในชั้นเรียนสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ได้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.60(SD=0.87 หัวข้อประเมิน 5 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56(SD=0.82)
ถึง 3.88(SD=0.83)การใช้แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียนสามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อ
ประเมิน 8 ถึง 11 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60(SD=0.87), 3.84(SD=0.85) และหัวข้อ
ประเมิน 12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44(SD=0.87) โดยได้ผลประเมินรวมของกิจกรรมใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.62(SD=0.14)
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4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิ จ กรรมท าให้ ท่ า นตื่ น ตั ว กั บ เนื้ อ หาไม่ เ บื่ อ
หน่าย
7. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นได้ รั บ
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ ใหม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน
ของท่านได้

จี้จุด

ระดับ

0.71

ปาน
กลาง

0.76

ปาน
กลาง

3.48

0.87

ปาน
กลาง

3.68

0.80

3.20

0.71

มาก
ปาน
กลาง

3.92

0.81

มาก

3.80

0.82

มาก

3.76

0.78

มาก

3.72

0.79

มาก

3.92

0.81

มาก

3.20

3.40

ฉุดโยงใย

อภิปรายกลุ่มและ
การระดมความคิดเห็น

SD

x

เร้าใจ

3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรีย นเพื่อนามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

ขั้น

ใส่คุณค่า

2. กิ จ ก ร ร มก าร เ รี ย นรู้ มี คว า มเ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน

เช็คลิสต์และการนาเสนอโดยใช้
Graphic Organizer

10.1.
แผนการเงิ น
ส่วนบุคคลคือ 1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จุ ด ประเด็ น ให้ ท่ า นเกิ ด
อะไร
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การนาเสนอในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์
และเอ็กเซล และการระดมความคิดเห็น

หัวข้อประเมิน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด
และ I-Chart

กิจกรรม
การเรียนรู้

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.39 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่10 การทาแผนการเงินส่วน
บุคคล
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กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน
11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ สอนช่ ว ยให้ ท่ า นปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป
12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.39 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่10 การทาแผนการเงินส่วน
บุคคล (ต่อ)
ขั้น

x

SD

ระดับ

3.72

0.89

มาก

3.44

0.87

ปาน
กลาง

3.60

0.25

มาก

จากตารางที่ 4.39 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยง
ใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 10.1แผนการเงินส่วน
บุคคลคืออะไรโดยใช้เทคนิคอภิปรายกลุ่มและ การระดมความคิดเห็น สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ใน
หัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20(SD=0.71) การใช้เทคนิค Check List และ
การนาเสนอโดยใช้แผนภาพ (Graphic Organizer)สามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อ
ประเมิน 2 และ 3 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย3.40(SD=0.76) และ3.48(SD=0.87)การนาเสนอใน
รูปแบบพาวเวอร์พอยท์และเอ็กเซล และการระดมความคิดเห็นสามารถสร้างความท้าทาย(เร้าใจ) ใน
หัวข้อประเมิน 4,6,7 ได้ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.68(SD=0.80) 3.92(SD=0.81) และ 3.80(SD=0.82)
หัวข้อประเมิน 5 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20(SD=0.71) ถึง 3.80(SD=0.82)การฝึกปฏิบัติ
ด้วยแบบฝึกหัด และการใช้ I-Chart สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง
11 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72(SD=0.79)ถึง3.92(SD=0.81) และหัวข้อประเมิน 12
ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44(SD=0.87) โดยได้ผลประเมินรวมของกิจกรรมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย3.60(SD=0.25)
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5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ
6. กิ จ กรรมท าให้ ท่ า นตื่ น ตั ว กั บ เนื้ อ หาไม่ เ บื่ อ
หน่าย
7. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นได้ รั บ
ความรู้ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านได้ข้อสรุปจาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ ใหม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน
ของท่านได้

จี้จุด

SD

ระดับ

0.76

ปาน
กลาง

0.71

ปาน
กลาง

3.40

0.76

ปาน
กลาง

3.72

0.79

มาก

3.84

0.90

มาก

4.00

0.82

มาก

3.60

0.91

มาก

0.76

ปาน
กลาง

0.87

ปาน
กลาง

0.82

ปาน
กลาง

x

3.36

ฉุดโยงใย

3.20

เร้าใจ

2. กิ จ ก ร ร มก าร เ รี ย นรู้ มี คว า มเ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถี
ชีวิตของท่าน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ท่านเกิดความสนใจ
อยากติดตามเนื้อหาของบทเรีย นเพื่อนามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความท้าทายให้ท่าน
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้น

3.20
3.20

ใส่คุณค่า

11.2. ฝึก
จัดทา
แผนการเงิน
ส่วนบุคคล

1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จุ ด ประเด็ น ให้ ท่ า นเกิ ด
ความสนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน

การฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด

11.1. การ
บูรณาการ
การวางแผน
การเงินเพื่อ
วัยเกษียณ

หัวข้อประเมิน

การบันทึกการเรียนรู้ด้วย I-Chart

กิจกรรม
การเรียนรู้

เช็คลิสต์ในรูปแบบแมทริกซ์ การระดมสมองและการนาเสนอในรูปแบบ เทคนิคการสอน
และการระดมสมอง
พาวเวอร์พอยท์

ตารางที่ 4.40 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่11 บูรณาการการวางแผน
การเงินเพื่อวัยเกษียณ

3.48
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กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.40 แสดงผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่11 บูรณาการการวางแผน
การเงินเพื่อวัยเกษียณ (ต่อ)
ขั้น

11. การให้ผลตอบกลับจากผู้สอนช่วยให้ท่านปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูก ต้องชัดเจนมี
ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาของหน่ ว ยเรี ย นรู้
ถัดไป

จี้จุด

6. กิจกรรมทาให้ท่านตื่นตัวกับเนื้อหาไม่เบื่อหน่าย
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ท่านได้รับความรู้
ด้านการจัดการการเงินของท่าน
8. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ช่วยทาให้ท่านลาดับสาระ
การเรียนรู้ได้
9. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ท่ า นได้ ข้ อ สรุ ป จาก
เนื้อหาบทเรียน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถน าความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ าก
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของ
ท่านได้

ระดับ

3.68

0.90

มาก

3.44

1.00

ปาน
กลาง

3.51

0.26

มาก

4.12

0.78

มาก

4.12

0.88

มาก

4.00

0.87

มาก

3.96

0.84

มาก

4.00

0.82

มาก

4.04

0.84

มาก

4.04

0.79

มาก

3.88

0.88

มาก

4.08

0.81

มาก

4.04

0.79

มาก

ใส่คุณค่า

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ

การถอดบทเรียนจากเกมจาลอง
สถานการณ์

4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ สร้า งความท้ า ทายให้ ท่ า น
อยากเข้าร่วมกิจกรรม

SD

เร้าใจ

3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ท าให้ท่ า นเกิ ด ความสนใจ
อยากติ ด ตามเนื้ อ หาของบทเรี ย นเพื่ อ น ามาใช้
แก้ปัญหาการเงินของท่าน

เกมจาลองสถานการณ์

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม
11.3. เกม 1. กิจกรรมการเรียนรู้จุดประเด็นให้ท่านเกิดความ
วางแผน
สนใจปัญหาการจัดการการเงินของท่าน
การเงิน
2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
เพื่อวัย
ประสบการณ์เกี่ ย วกั บปัญหาด้านการเงินตามวิถี
เกษียณ
ชีวิตของท่าน

ฉุดโยงใย

12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

x

204

กิจกรรม
การเรียนรู้

หัวข้อประเมิน

เทคนิคการสอน

ตารางที่ 4.40 แสดงผลประเมิน กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่11 บูรณาการการวางแผน
การเงินเพื่อวัยเกษียณ (ต่อ)
x

SD

11. การให้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ สอนช่ ว ยให้ ท่ า นปรับ
ความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมีความ
พร้อมที่จะนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง

4.24

0.72

มาก

12. ท่ า นสามารถใช้ ผ ลตอบกลั บ จากผู้ ส อนเพื่ อ
ปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตนของท่าน

4.32

0.56

มาก

4.07

0.12

มาก

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรายกิจกรรม

ขั้น

ระดับ

จากตารางที่ 4.40 พบว่าผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ E4ในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 11 เป็นดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ 11.1 การบูรณาการการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
โดยการระดมความคิดเห็นและการนาเสนอในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ใน
หัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36(SD=0.76) การใช้เทคนิค Check List ใน
รูปแบบตาราง 2 มิติ (Matrix) และการระดมความคิดเห็นสามารถสร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ใน
หัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20(SD=0.71) และ3.40(SD=0.76)การฝึก
ปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด สามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ) ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60(SD=0.91) ถึง 4.00(SD=0.82) การบันทึกผลการเรียนรู้ด้ว ยผั ง I-Chart
สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8,9,10,12 ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.20(SD=0.76), 3.20(SD=0.87), 3.48(SD=0.82) และ 3.44(SD=1.00) และหัวข้อประเมิน 11 ได้
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 3.68(SD=0.90) โดยได้ผ ลประเมินโดยรวมของกิจ กรรมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย3.51(SD=0.26)
กิจกรรมการเรียนรู้ 11.3 เกมวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยใช้เกมจาลองสถานการณ์
สามารถจุดประเด็น (จี้จุด)ในหัวข้อประเมิน 1 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12(SD=0.78) สามารถ
สร้างความเชื่อมโยง(ฉุดโยงใย) ในหัวข้อประเมิน 2 และ 3 ได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12(SD=0.88)
และ 4.00(SD=0.87) และสามารถสร้างความท้าทาย (เร้าใจ)ในหัวข้อประเมิน 4 ถึง 7 ได้ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่าง 3.96(SD=0.84) ถึง 4.04(SD=0.79) และการถอดบทเรียนจากเกมจ าลอง
สถานการณ์สามารถสร้างการเพิ่มคุณค่า (ใส่คุณค่า) ในหัวข้อประเมิน 8 ถึง 12 ได้ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.88(SD=0.88) ถึง 4.32(SD=0.56) โดยได้ผลประเมินโดยรวมของกิจกรรม ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.07(SD=0.12)

205
โดยสรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดในโปรแกรมนี้จานวนรวม 23 กิจกรรม เป็นดังนี้
สรุปผลประเมินรายกิจกรรมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้น “จี้จุดฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุ ค่า”
กลุ่ ม แรก ได้ รั บ ผลประเมิ น ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.5 1(SD=0.26) ถึ ง
4.13(SD=0.31) จานวน 18 กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการจัด
โปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
กลุ่ มที่ส อง ได้รั บ ผลประเมินในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.16(SD=0.17) ถึง
3.34(SD=0.20) จานวน 5 กิจกรรม (ได้แก่ กิจกรรมที่ 4.2, 4.3, 6.3, 7.3, และ 7.4) กิจกรรมเรียนรู้
ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรั บกิจกรรมในรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือ
บริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
สรุปผลประเมินของเทคนิคการสอนที่ใ ้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4
ขั้น “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุ ค่า”
กลุ่ ม ที่ 1 ได้ รั บ ผลประเมิ น ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 4.52(SD=0.71) ถึ ง
4.60(SD=0.65) เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้ เป็นเทคนิคเด่นที่ต้องนาไปใช้ในการ
จัดโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลครั้งต่อไปสาหรับ
กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนได้แก่ เทคนิค ฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง)โดยการระดมความคิด
ด้วยแผนภาพหม้อรั่ว ในกิจกรรมที่ 4.6
กลุ่ ม ที่ 2 ได้ รั บ ผลประเมิ น ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.52 (SD=0.87) ถึ ง
4.44(SD=0.71) เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการ
จัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตาม
กระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย เร้าใจ ใส่คุณค่า ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ)ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวีดีทัศน์
“วงเวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์ (Concept
Map) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 1.6และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง)ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วย
วีดีทัศน์ “วงเวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนภาพ(Graphic
Organizer) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคแผนผัง KIQ ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิคสัญญาการ
เรียนรู้และการนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
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ขั้น เร้ าใจ (การสร้างความท้าทาย)ได้แก่ การใช้เทคนิครหั ส ช่วยจา(Mnemonic
Devices) ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) ในการให้ผู้เรียนแจ้งผล
ตอบกลับในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมที่ 2.1 การใช้
เทคนิคเกม “ใช่” หรือ “ชอบ” ในกิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ในกิจกรรมที่ 5.1 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้)ได้แก่ การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว(Fist to
Five) ในการทบทวนเนื้อหาจากการแจ้งผลตอบกลับของผู้เรียนในกิจกรรมที่ 1.4 และ 1.5 การใช้
เทคนิคให้รางวัลจากแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน(Student Portfolio) ในกิจกรรมที่ 1.6การใช้เทคนิค
การสรุปผลด้วยการ์ดบอร์ด ในกิจกรรมที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในกิจกรรมที่ 4.7 การใช้เทคนิคสัญญาการเรียนรู้และการนาเสนอผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 การถอดบทเรียนจากเกมจาลอง
สถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
กลุ่มที่ 3 ได้รับผลประเมินรายหัวข้อในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.80(SD=0.81)
ถึง 3.48(SD=0.72) เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรับในรายละเอียด
เพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือบริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัด
โปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับ กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตาม
กระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย เร้าใจ ใส่คุณค่า ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ)ได้แก่ การใช้เทคนิคการการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วย
การออกเสียง(Concept Map) ในกิจกรรมที่ 3.3การใช้เทคนิคการบรรยายโดยผู้สอน ในกิจกรรมที่
4.2และการใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พอยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง)ได้แก่ การใช้เทคนิคการสาธิตโดยผู้สอนใน
กิจกรรมที่ 7.3การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4 และการใช้
เทคนิคเช็คลิสต์ในรูปเมทริกซ์(ตารางสองมิติ)ในกิจกรรมที่ 11.1
ขั้นเร้าใจ (การสร้างความท้าทาย)ได้แก่ การใช้เทคนิคระดมความคิดเห็น ในกิจกรรม
ที่ 4.2 การใช้เทคนิ คการฝึ กปฏิบั ติในชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 4.3, 4.5 การใช้เทคนิคเช็คลิ สต์ ใน
กิจกรรมที่ 6.1 และการใช้เทคนิคการฝึกทักษะการคานวณด้วยแบบฝึกหัดในรูป Anchoring Activity
ในกิจกรรมที่ 7.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้)ได้แก่ การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็น ใน
กิจกรรมที่ 4.2การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart ในกิจกรรมที่ 4.3, 7.2, 7.3 และ
11.2 และการใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 6.3
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5. ผลประเมินกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
แบบประเมินผลกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนเพื่อเสริมสร้างหน่วยความจา(เครื่องมือวิจัยชุดที่
3-4)ใช้เพื่อวัดผลของกิจกรรมที่มีต่อการจดจาของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ด้วย
หลักการประสาทวิทยาศาสตร์โดยผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินผลแยกแต่ละกิจกรรม
ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4.41 แสดงผลประเมินกิจกรรมยืดเส้นสาย คลายสมอง (Cross-lateral brain activity)
หัวข้อประเมิน
SD
ในระดับ
x
1. กิจกรรมคั่นช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจาก
เนื้อหาบทเรียน
3.20
0.82
ปานกลาง
2. กิจกรรมคั่นช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน
ได้ต่อเนื่อง
3.20
1.00
ปานกลาง
3. การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมคั่นช่วย
ทาให้สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น
3.24
0.93
ปานกลาง
4. กิจ กรรมมีความยื ดหยุ่ น ให้ ผู้ เรีย นสามารถร่ ว ม
กิจกรรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
3.60
1.00
มาก
5. ท่ า นต้ อ งการน ารู ป แบบกิ จ กรรมนี้ ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันของท่าน
2.88
0.93
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.41 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรมยืดเส้นสาย คลายสมอง (Cross-lateral
brain activity) ช่ ว ยท าให้ ผ่ อ นคลายความเครี ย ดจากเนื้ อ หาบทเรี ย น กระตุ้ น ให้ รู้ สึ ก สดชื่ น
กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรม
คั่นช่วยทาให้สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น และต้องการนารูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.88(SD=093) ถึง3.20(SD=1.00) แต่เห็นว่า
กิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดั บที่เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60(SD=1.00)
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลประเมินกิจกรรม (ยาง) ยืดชีวิต พิชติ โรค
หัวข้อประเมิน
SD
ระดับ
x
1. กิจกรรมคั่นช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหา
บทเรียน
4.56
0.51 มากที่สุด
2. กิจกรรมคั่นช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง
4.60
0.50 มากที่สุด
3. การผ่ อนคลายความเครี ย ดจากกิจกรรมคั่นช่ว ยทาให้
สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น
4.32
0.69
มาก
4. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรม
ในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
4.64
0.49 มากที่สุด
5. ท่านต้องการนารูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของท่าน
4.48
0.59
มาก
จากตารางที่ 4.42 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรม (ยาง)ยืดชีวิต พิชิตโรค ช่วยทาให้ผ่อน
คลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหา
บทเรียนได้ต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.56(SD=0.51) ถึง 4.64(SD=0.49) การผ่อนคลายความเครียด
จากกิจกรรมคั่นช่วยทาให้สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น และต้องการนารูปแบบกิจกรรม
นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย4.32(SD=0.69) และ 4.48(SD=0.59)
ตารางที่ 4.43 แสดงผลประเมินกิจกรรมเลขคณิต พิชิตสมองเสื่อม
หัวข้อประเมิน
SD
ระดับ
x
1. กิจกรรมคั่นช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหา
บทเรียน
2.76
0.66
ปานกลาง
2. กิจกรรมคั่นช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง
3.36
0.81
ปานกลาง
3. การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมคั่นช่วยทาให้
สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น
3.16
0.75
ปานกลาง
4. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรม
ในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
3.88
0.83
มาก
5. ท่ า น ต้ อ ง ก า ร น า รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม นี้ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันของท่าน
2.84
0.62
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.43 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรมเลขคณิต พิชิตสมองเสื่อม ช่วยทาให้
ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้
เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมคั่นช่วยทาให้สามารถจดจาสาระ
ของบทเรียนได้มากขึ้น และต้องการนารูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ ย ระหว่า ง 2.76(SD=0.66) ถึง 3.36(SD=0.81) แต่เห็ นว่ากิจกรรมมี ความยื ดหยุ่ น ให้
ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.88(SD=0.83)
ตารางที่ 4.44 แสดงผลประเมินกิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น
หัวข้อประเมิน
SD
ระดับ
x
1. กิจ กรรมคั่น ช่ว ยทาให้ ผ่ อนคลายความเครียดจากเนื้อหา
บทเรียน
4.24 0.72
มาก
2. กิ จ กรรมคั่ น ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ รู้ สึ ก สดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง
4.32 0.69
มาก
3. การผ่ อ นคลายความเครี ย ดจากกิ จ กรรมคั่ น ช่ ว ยท าให้
สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น
3.88 0.93
มาก
4. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมใน
ระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
4.44 0.65
มาก
5. ท่านต้องการน ารู ป แบบกิจ กรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของท่าน
4.40 0.58
มาก
จากตารางที่ 4.44 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองด้วยการฝึกโยคะ
เบื้องต้น ช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมคั่นช่วยทาให้
สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่
เหมาะสมกับตนเอง และต้องการนารูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.88(SD=0.93) ถึง 4.44(SD=0.65)
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ตารางที่ 4.45 แสดงผลประเมินกิจกรรม “ดื่มน้าเย็น” เห็นทางออก
หัวข้อประเมิน
1. กิจ กรรมคั่น ช่ว ยทาให้ ผ่ อนคลายความเครียดจากเนื้อหา
บทเรียน
2. กิ จ กรรมคั่ น ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ รู้ สึ ก สดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง
3. การผ่ อ นคลายความเครี ย ดจากกิ จ กรรมคั่ น ช่ ว ยท าให้
สามารถจดจาสาระของบทเรียนได้มากขึ้น
4. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมใน
ระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
5. ท่านต้องการน ารู ป แบบกิจ กรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของท่าน

x

SD

ระดับ

2.96

1.06

ปานกลาง

2.76

1.01

ปานกลาง

2.68

0.99

ปานกลาง

3.60

0.96

มาก

2.88

1.09

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.45 พบว่ า กิ จ กรรม “ดื่ ม น้ าเย็ น ” เห็ น ทางออก ช่ ว ยท าให้ ผ่ อ นคลาย
ความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้เนื้ อหา
บทเรียนได้ต่อเนื่อง การผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมคั่นช่วยทาให้สามารถจดจาสาระของ
บทเรียนได้มากขึ้น และต้องการนารูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.68(SD=0.99) ถึง2.96(SD=1.06) แต่เห็นว่ากิจกรรมมีความยืดหยุ่นให้ผู้ เรียน
สามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60(SD=0.96)
โดยสรุปกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่เหมาะกับผู้ใหญ่วัยกลางคนคือกิ จกรรม (ยาง)ยืดชีวิต
พิชิตโรค ที่ช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่
เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น มี
ความเหมาะสมรองลงมา
ระยะที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่สนับสนุน ปัญหาและอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข เมื่อนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ในการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่สนับสนุ นปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเมื่อนา
โปรแกรมไปใช้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยให้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตอบแบบประเมินผลโปรแกรมโดยรวม
มีรายละเอียดดังตาราง 4-6-1
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ตารางที่ 4.46 แสดงผลประเมินโปรแกรมโดยรวม
หัวข้อประเมิน
1. ท่านมีทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสนใจของตนเอง
2. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้สอนในการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
3. ความช่วยเหลือจากทีมผู้สอนช่วยให้ท่านก้าวผ่าน
ปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการเรียนรู้หรือสามารถทา
ชิ้น งานที่ได้รั บ มอบหมายในชั้น เรียนได้สาเร็จตาม
กาหนดเวลา
4. แบบฝึ ก หั ด ที่ จั ด ให้ ท่ า นได้ ฝึ ก ฝนนอกห้ อ งเรียน
ช่วยส่งเสริมให้ท่านเกิดความชานาญและสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของท่าน
ได้
5. หนังสืออ่านนอกเวลาที่จัดให้ท่านเลือกยืมอ่านได้
ตามความสนใจช่วยเสริมให้ท่านมีความเข้าใจและ
สามารถน าเนื้ อ หาบทเรี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
จัดการการเงินของท่านเองได้
6. ท่านมีทางเลือกในการนาเสนอผลการเรียนรู้จาก
หน่วยเรียนรู้ตามความถนัดหรือความชอบของท่าน
7. การเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นได้ มี ท างเลื อ กในการ
นาเสนอผลการเรีย นรู้ กระตุ้น ให้ กระตือรือร้น ที่ จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
8. อุ ป กรณ์ ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี
ความพร้อม
9. การจั ด ที่ นั่ ง และสภาพแวดล้ อ มของห้ อ งเรี ย น
ส่งเสริมให้ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้อย่างสะดวกสบาย
10. ความเหมาะสมด้านเวลา ส าหรับแต่ล ะหน่วย
เรียนรู้

x

SD

ระดับ

3.60

0.87

มาก

3.96

0.89

มาก

4.08

0.70

มาก

3.68

0.85

มาก

3.76

0.83

มาก

3.68

0.85

มาก

3.56

0.77

มาก

4.16

0.90

มาก

3.76

0.83

มาก

2.88

0.53

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.46 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินผลที่ได้รับจากโปรแกรมโดยรวม ในระดับมาก
ทุกหัวข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.56 (SD=0.77) ถึง 4.16 (SD=0.90) ยกเว้นหัวข้อความเหมาะสมด้าน
เวลาส าหรั บ แต่ ล ะหน่ ว ยเรี ย นรู้ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลางโดยมี ค่ า เฉลี่ ย 2.88(SD=0.53) แสดงว่า
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับตัวแปรตามรูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ได้แก่ ทางเลือกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจที่แตกต่าง ความช่วยเหลือในระดับต่างๆตามความพร้อม
ของผู้เรียนจากทีมผู้สอนทางเลือกที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในการนาเสนอผลการเรียนรู้จากหน่วย
เรียนรู้ตามความถนัดหรือความชอบที่แตกต่างของผู้เรียน และองค์ประกอบของโปรแกรมที่ผู้ออกแบบ
โปรแกรมต้องการส่งมอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคลแก่ผู้เรียน ได้แก่ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้ อมของห้ องเรียนเพื่อส่งเสริม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตัวแปรดังที่กล่าวมา เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในระดับมาก
ยกเว้นความเหมาะสมด้านเวลาสาหรับแต่ละหน่วยเรียนรู้ที่มีผลประเมินในระดับปานกลาง จึงควร
ปรับปรุงในหัวข้อนี้
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
การจัดโปรแกรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมฯ หรือลดทอน
เนื้อหาลง เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้รายละเอียดขึ้น (จานวน 12 คน)
2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เสนอให้เพิ่มการอธิบายเนื้อหาในส่วนที่ทาความเข้ าใจได้ยากให้
ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่ต้องคานวณ (จานวน 8 คน)
3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เสนอให้จัดชั้นเรียนเฉพาะช่วงเช้า แต่ทอดระยะเวลาของโปรแกรม
ออกไปให้ยาวนานได้ (จานวน 4 คน)
4. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความเห็นว่า ควรกระชับเวลาเกมจาลองสถานการณ์ให้อยู่ภายใน
กรอบเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ต้องรอกลุ่มที่ช้า นานเกินไป (จานวน 5 คน)
5. ผู้ เข้าร่ ว มโปรแกรมฯ ชื่นชอบความช่ว ยเหลื อจากทีมผู้ ช่ว ยสอน ที่ทาให้ ส ามารถท า
ชิ้นงานที่ยากได้ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน (จานวน 3 คน)
6. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ต้องการให้มีผู้ช่วยสอนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ต้องรอคิวรับความช่วยเหลือ
ที่ทาให้ทาแบบฝึกหัดไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน (จานวน 2 คน)
7. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เสนอให้มีกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน เช่น ยางยืดเพื่อชีวิต หรือ
การบริหารร่างกายด้วยโยคะ ทั้งช่วงเช้าและบ่ายเพื่อทาให้คลายเครียด (จานวน 9 คน)
8. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ชื่นชอบหนังสืออ่านเสริมความรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้ยืมในห้องสมุด
เคลื่อนที่ (จานวน 7 คน) และผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ (จานวน 3 คน)ยังต้องการให้แจกหนังสือดังกล่าว
แก่ผู้เรียน
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9. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ชื่ น ชอบเสี ย งกลองที่ เ พิ่ ม ความเร้ า ใจในกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
เสียงกีต้าร์คั่นกิจกรรมเล่าเรื่องที่สร้างสีสันให้กิจกรรมมีความสนุกสนาน (จานวน 4 คน)
10. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ เสนอให้มีบริการชา กาแฟ หรือน้าไม่เย็น นอกจากบริการน้าเย็น
เนื่องจากเชื่อว่าการดื่มน้าเย็นทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้สูงวัย (จานวน 14 คน)
11. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ต้องการให้มีห้องว่างที่มีความเงียบในช่วงที่มีการแบ่งกลุ่มทางาน
เพื่อให้เกิดสมาธิในการระดมความคิด (จานวน 3 คน)
12. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ระบุว่าเสียงกลองช่วงการแข่งขัน ทาให้ตื่นเต้นและกดดันในการคิด
หาคาตอบ (จานวน 2 คน)
จากข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิดสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมคั่น
ระหว่างบทเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่จัดหนังสืออ่านเสริมความรู้ตามเนื้อหา
บทเรียน ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความพร้อมแตกต่างกันจากทีมผู้ช่วยสอน เป็นปัจจัยสนับสนุน การ
จัดโปรแกรม ช่วงเวลาการจัดโปรแกรม การจัดสรรเวลาของกิจกรรมเรียนรู้ที่มี เนื้อหาซับซ้อนหรือมี
การคานวณ จานวนคนของทีมผู้ช่วยสอนที่ไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความพร้อม
แตกต่างกันความเชื่อหรือวิถีการดาเนินชีวิตที่ขัดต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (เช่น การไม่ดื่มน้าเย็น) เป็น
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดโปรแกรม
ผลการประเมินโปรแกรมโดยรวม
จากการพิ จ ารณาผลการทดลอง ได้ แ ก่ ผลการทดสอบก่ อ น-หลั ง การเข้ า ร่ว มโปรแกรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ และผลประเมินกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
ประกอบกัน สรุปได้ว่า
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ มีดังนี้
1. ด้านผู้เรียนได้แก่
1.1 ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมเรียนรู้ที่อยู่ในความสนใจ ตรงกับปัญหาของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่งผลต่อความสาเร็จของโปรแกรม
1.2 ความพร้อมของผู้เรียน ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อบทเรียนของผู้เรียน ทาให้
การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการระดมความคิดเห็นประสบความสาเร็จ ผู้เรียนได้แบ่งปัน
ประสบการณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ด้านผู้สอน ได้แก่
2.1 ความช่ว ยเหลื อจากทีมผู้ส อนตามความพร้อมที่แตกต่างของผู้ เรียน เพื่อช่ว ยให้
ผู้เรียนก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการเรียนรู้หรือสามารถทาชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในชั้น
เรียนได้สาเร็จตามกาหนดเวลาส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
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2.2 การให้ ทางเลื อกในการนาเสนอผลการเรียนรู้ตามความถนัดหรือความชอบของ
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกนาเสนอผลการเรียนรู้ตามความสนใจและประสบการณ์ของตนเอง
ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ด้านการออกแบบโปรแกรมได้แก่
3.1 การเลือกเทคนิคการสอนที่เข้ากับเนื้อหาและต้องเข้ากับวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน จะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
3.2 การเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความพร้อมและวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อจัด
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนอกห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เกิดความชานาญและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
3.3 การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่เหมาะสมกับวัย(ความพร้อม) และความ
สนใจของผู้เรียน เช่น (ยาง)ยืดเพื่อชีวิต พิชิตโรค หรือการบริหารร่างกายด้วยโยคะเบื้องต้น เป็ น
กิจกรรมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เรียน ผู้เรียนรู้สึกว่าช่วยคลายความเครียด พร้อมที่จะเริ่มบทเรียนรู้
ต่อไป
4. ด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละแหล่ งความรู้ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ป ระกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หนังสืออ่านนอกเวลาที่จัดให้ผู้เรียนเลือกยืมอ่านได้ตามความสนใจที่ช่วยเสริม
ความเข้าใจและสามารถนาเนื้อหาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเงินของผู้เรียนได้เอง
5. ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้ อมของ
ห้องเรียนส่งเสริมให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างสะดวกสบายการจัดระบบ
เสียงที่ดังเพียงพอสาหรับผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนเสียงกลองเพิ่มความเร้ าใจในกิจกรรมการแข่งขัน
เสียงกีตาร์คั่นกิจกรรมเล่าเรื่องสร้างสีสันให้กิจกรรมมีความสนุกสนาน
ปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดโปรแกรมสรุปได้ดังนี้
1. ด้านผู้เรียนได้แก่ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ความพร้ อมของผู้ เ รียน ที่ส่ งผลต่อการด าเนิ นกิ จ กรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับ
ความสามารถในการค านวณความสามารถในการอ่ า น การจั บ ประเด็ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น หรื อ
ประสบการณ์ในหัวข้อบทเรียน ความเชื่อของผู้เรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
(กรณีความเชื่อว่าการดื่มน้าเย็นจะทาให้เสียสุขภาพ)
1.2 วิ ถี ก ารเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า งของผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นบางคนไม่ ช อบเรี ย นภายใต้ ก าร
ปรึ กษาหารื อที่มีเสี ยงดัง หากมีข้อจากัดด้านสถานที่ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิผลการเรียนของผู้เรียน
2. ด้านผู้สอน ได้แก่ จานวนทีมผู้ช่วยสอนที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการการ
ช่วยเหลือของผู้เรียนที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนหรือความยากในแต่ละหน่วยเรียนรู้
3. ด้านการออกแบบโปรแกรมได้แก่
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3.1 การจัดสรรเวลา และการเพิ่มรายละเอียดในการอธิบายในเนื้อหาที่ซับซ้อนมีการ
คานวณ
3.2 การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่ขัดต่อวิถีชีวิตหรือความเชื่อของผู้เรียน
4. ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อจากัดในการจัดพื้นที่เพื่อให้ตอบสนอง
วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนบางกลุ่มที่ต้องการความเงียบในระหว่างการเรียนเสียงกลองที่สร้าง
ความกดดันต่อผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
4.3 ผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ปใ ้ และการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ท้ายที่สุดผลของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมหลังจากการทดลองและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนไปใช้ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน 3 ประเด็น คือ 1.
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 2.ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน และ 3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
องค์ความรู้ใหม่นี้เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงสถาบันของ
Boyle (1981) โดยพิจารณาปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ 1) ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน 2) ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย 3) จิตวิทยาวัยกลางคน
การพัฒนาโปรแกรมจัดทาขึ้นตามขั้นตอน 5 ขั้นของกรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงสถาบัน โดย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Gagne เข้ากับรูปแบบการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูงของ
Cash (2011) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโปรแกรม ศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่วัยกลางคน
ขั้นที่ 2 การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรมโดยอิงจากผลจากการศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การสร้างแผนการสอน(Design of Instructional Plan)โดยบูรณาการรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดของ Gagneที่เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียน เข้ากับรูปแบบ
การสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูงของ Cash (2011) ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนที่หลากหลายตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
สร้างความแตกต่าง
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สอดคล้องกับเทคนิค E4จากหลักการสร้างความแตกต่างขั้นสูง 4 ขั้น คือ
E1 Effective ขั้นจุดประเด็น ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญความจาเป็นของสาระการเรียนรู้
E2 Engagement ขั้นสร้างความเชื่อมโยงทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ ปัญหาของตนเอง
เชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้
E3 Excitement ขั้นสร้างความท้าทาย ให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่ จะนาสาระการเรียนรู้ มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
E4 Enrichment ขั้นเพิ่มคุณค่า ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผลการเรียนรู้และรับ
ผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างคานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย 3 ด้าน และการสร้างความแตกต่างของผู้สอน 4 ด้าน ดังนี้
ความของผู้เรียนใน 3 ด้านคือ 1) ความสนใจ 2) ความพร้อม และ 3) วิถีการเรียนรู้
การสร้างความแตกต่างของผู้สอน 4 ด้าน คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
เรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง 2) การมอบหมายงานที่แตกต่างแต่มี
คุณค่าเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 3 ด้านของผู้เรียนแต่ละคน
3) การจัดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนด้ วยการประเมินผลก่อนระหว่าง-หลังบทเรียน 4) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยผู้วิจัยได้บูรณาการขึ้นเป็น ขั้นตอนในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้น “จี้จุด-ฉุดโยงใยเร้าใจ-ใส่คุณค่า”คือ
1) จี้จุด จุดประเด็นเพื่อชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินในชีวิตจริง
2) ฉุดโยงใย สร้างความเชื่อมโยงทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ ปัญหาของตนเองเชื่อมโยง
เข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ด้านการจัดการการเงิน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้เกิด
ความผูกพันต่อบทเรียนเพื่อตรึงให้ผู้เรียนจดจ่อกับบทเรียน
3) เร้าใจ สร้างความท้าทาย สงสัยใคร่รู้ ให้ผู้เรียนวัยกลางคนค้นหาคาตอบ ข้อสรุปของ
การจัดการการเงิน เพื่อนาสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ด้วยรูปแบบการสอน
หลากหลาย
4) ใส่คุณค่าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผลการเรียนรู้และรับผลตอบกลับ
เพื่อนามาปรับความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความทรงจา
ระยะยาว
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ขั้นที่4 การจัดเตรีย มแผนปฏิบัติการการจัดลาดับกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อดาเนินโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม และ
รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในการจัดโปรแกรมในอนาคต
การทดลองดาเนิ น โปรแกรมให้ กับผู้ ใหญ่วัยกลางคน ทาให้ ได้ข้อมูล ปัจจัยที่ส นับสนุนให้
โปรแกรมประสบความส าเร็ จ ปั ญหา และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการน า
โปรแกรมไปใช้ซ้า และผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น และท้ายที่สุดส่งผลให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนสามารถนาความรู้และทักษะการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนแสดงดังแผนภาพที่ 4.1
2. ประสิท ิผลของโปรแกรมต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
จากการนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ พบว่า โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่บูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ด้วยหลักการประสาทวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การสร้างความแตกต่าง และหลักการสร้างความแตกต่างขั้นสูง ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน เพื่อกระตุ้นให้สมองของผู้ใหญ่สร้างหน่วยความจาใหม่ขึ้น ทาให้เกิดการ
ขยายพื้นที่ความจาและสร้างความทรงจาระยะยาว ที่มีขั้น ตอนการเรียนรู้ใหม่ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย
เร้าใจ ใส่คุณค่า Process 4 ขั้น คือ1)จี้จุด 2)ฉุดโยงใย 3)เร้าใจ4)ใส่คุณค่า นั้น สามารถส่งเสริมให้
ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยแยกผลการ
ทดลองเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
การเปรี ย บเทีย บผลทดสอบก่อน-ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม เพื่อคานวณค่าดัช นีประสิ ทธิผล
ทางการเรียนพบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระหว่างการดาเนินโปรแกรมในทุก
ด้านของความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลโดยมีพัฒนาการการเรียนรู้ใน
ด้านความสามารถในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล และความสามารถในการเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล
ตามล าดับ ส่ ว นความสามารถในการจัด การเงิ นสดไม่ให้ ข าดมือ และความสามารถในการเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระหว่างการดาเนินโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่ากัน
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Boyle
(1981)
ขั้นที่ 1
กาหนด
ผู้เรียน
เปาหมาย

-

-

-

ขั้นที่ 2
ระบุ
เน้อหา
ขั้นที่ 3
กาหนด
แผนการ
สอน

ขั้นที่ 4
นา
แผนการ
สอน ป
ปฏิบัติ
ขั้นที่ 5
ประเมิน
ผล
โปรแกรม

-

11
“

-

-

-

”

-

รายงานผลการ
ทดลองใช้โปรแกรม

ความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน

ปัจจัยส่งเสริม
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัญหา

แผนภาพที่ 4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ส่ ว นที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่ ว นบุคคล
ผลการทดสอบก่อน-หลังการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า โปรแกรมส่งเสริมให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้งรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินสด
ไม่ให้ขาดมือ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการเงิน การเพิ่มพูนความรู้และทั ก ษะ
ทางการเงิน และความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลโดยรวม(ไม่แยกด้าน)
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 3 ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับรายกิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 23 กิจกรรม มีกลุ่มแรก 18 กิจกรรมที่ได้รับผล
ประเมิน ในระดับ มากกิจ กรรมเรี ยนรู้ในกลุ่มนี้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดโปรแกรม
สาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนครั้งต่อไปได้เลย ส่วนกิจกรรมกลุ่มที่สอง จานวน 5 กิจกรรม
(ได้แก่ กิจกรรมที่ 4.2, 4.3, 6.3, 7.3, และ 7.4)ได้รับผลประเมินในระดับ ปานกลางกิจกรรมเรียนรู้ใน
กลุม่ นี้ ควรมีการปรับกิจกรรมในรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือบริบท
ของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
ระดับรายเทคนิคการสอนที่ใ ้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ผลของการใช้เทคนิคการในแต่
ละกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย เร้าใจ ใส่คุณค่า สรุปได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับผลประเมินในระดับ มากที่สุดเทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้
เป็นเทคนิคเด่นที่ต้องนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนได้แก่ เทคนิค ฉุดโยงใย E2 (การสร้าง
ความเชื่อมโยง)โดยการระดมความคิดด้วยแผนภาพหม้อรั่ว ในกิจกรรมที่ 4.6
กลุ่มที่ 2 ได้รับผลประเมินในระดับ มาก เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่ มนี้มี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนตัวอย่าง
เทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย เร้าใจ ใส่คุณค่า ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ)ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวีดีทัศน์
“วงเวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์ (Concept
Map) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 1.6และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง)ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วย
วีดีทัศน์ “วงเวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนภาพ(Graphic
Organizer) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคแผนผัง KIQ ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิคสัญญาการ
เรียนรู้และการนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
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ขั้น เร้ าใจ (การสร้างความท้า ทาย)ได้แ ก่ การใช้เทคนิ ครหั ส ช่ว ยจ า(Mnemonic
Devices) ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) ในการให้ผู้เรียนแจ้งผล
ตอบกลับในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมที่ 2.1 การใช้
เทคนิคเกม “ใช่” หรือ “ชอบ” ในกิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ในกิจกรรมที่ 5.1 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้)ได้แก่ การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว(Fist to
Five) ในการทบทวนเนื้อหาจากการแจ้งผลตอบกลับของผู้เรียนในกิจกรรมที่ 1.4 และ 1.5 การใช้
เทคนิคให้รางวัลจากแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน(Student Portfolio) ในกิจกรรมที่ 1.6การใช้เทคนิค
การสรุปผลด้วยการ์ดบอร์ด ในกิจกรรมที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในกิจกรรมที่ 4.7 การใช้เทคนิคสัญญาการเรียนรู้และการนาเสนอผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 การถอดบทเรียนจากเกมจาลอง
สถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
กลุ่มที่ 3 ได้รับผลประเมินรายหัวข้อในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.80(SD=0.81)
ถึง 3.48(SD=0.72) เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรับในรายละเอียด
เพื่อให้เหมาะสมกับ ความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือบริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัด
โปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับ กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตาม
กระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด ฉุดโยงใย เร้าใจ ใส่คุณค่า ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ) ได้แก่ การใช้เทคนิคการการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วย
การออกเสียง(Concept Map) ในกิจกรรมที่ 3.3การใช้เทคนิคการบรรยายโดยผู้สอน ในกิจกรรมที่
4.2และการใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง) ได้แก่ การใช้เทคนิคการสาธิตโดยผู้สอนใน
กิจกรรมที่ 7.3 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4 และการใช้
เทคนิคเช็คลิสต์ในรูปเมทริกซ์(ตารางสองมิติ)ในกิจกรรมที่ 11.1
ขั้นเร้าใจ (การสร้างความท้าทาย)ได้แก่ การใช้เทคนิคระดมความคิดเห็น ในกิจกรรม
ที่ 4.2 การใช้เทคนิ คการฝึ กปฏิบั ติในชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 4.3, 4.5 การใช้เทคนิคเช็คลิ สต์ ใน
กิจกรรมที่ 6.1 และการใช้เทคนิคการฝึกทักษะการคานวณด้วยแบบฝึกหัดในรูป Anchoring Activity
ในกิจกรรมที่ 7.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้)ได้แก่ การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็น ใน
กิจกรรมที่ 4.2การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart ในกิจกรรมที่ 4.3, 7.2, 7.3 และ
11.2 และการใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 6.3
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
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กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่ ช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้น
ให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่าสามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียน
สามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง ได้แก่ กิจกรรม (ยาง)ยืดชีวิต พิชิตโรคยืดเส้นสาย
คลายสมองด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น
เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคนมีดังนี้
3.1. ด้านผู้เรียนความแตกต่างของผู้เรียนในด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการ
เรียนรู้ ความเชื่อ วิถีความเป็นอยู่ของผู้เรียน
3.2. ด้านผู้สอน ได้แก่ ความช่วยเหลือจากทีมผู้สอนความเพียงพอของจานวนทีมผู้ช่วย
สอนเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ทางเลือกในการ
นาเสนอผลการเรียนรู้ตามความถนัดหรือความชอบของผู้เรียน
3.3. ด้านการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ได้แก่การเลือกเทคนิคการสอนที่เข้ากับเนื้อหาและ
วิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความพร้อมและวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน
การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่เหมาะสมกับวัย(ความพร้อม) และความสนใจของผู้เรียน การ
จัดสรรเวลาและการเพิ่มรายละเอียดในการอธิบายในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน กระบวนการ 4 ขั้น จี้จุด
ฉุดโยงใย เร้ าใจ ใส่ คุ ณค่า ที่ใช้ในการออกแบบกิจกรรม แบบฝึ กหั ดที่จัดให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กฝนนอก
ห้องเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความชานาญและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลได้ เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการฝึกทักษะ การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของ
ผู้เรียน และการเพิ่ม รายละเอียดในการอธิบายในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนหรือมีการคานวณ การจัด
กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่สอดคล้องต่อวิถีชีวิตหรือความเชื่อของผู้เรียน
3.4. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้ ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หนังสืออ่านนอกเวลาที่ จัดให้ผู้เรียนเลือกยืมอ่านได้ตามความสนใจที่ช่วยเสริม
ความเข้าใจและสามารถนาเนื้อหาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเงินของผู้เรียนได้เอง
3.5. ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้ อม
ของห้องเรียนส่งเสริมให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างสะดวกสบายการจัด
พื้นที่เพื่อให้ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่น ความเงียบ แสงสว่าง ใน
ระหว่างการเรียนรู้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ด้านการจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่
วัยกลางคน 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทั กษะด้ านการจั ด การการเงิ นส่ ว นบุค คลส าหรับผู้ ใหญ่วัย กลางคน และ 4) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบที่พัฒนาได้ขึ้น
ผู้วิจัยนาเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) การ
ดาเนินการวิจัย 2) สรุปผลการวิจัย 3) อภิปรายผล และ 4) ข้อเสนอแนะ ดังนี้
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน ตามขั้นตอนที่ 1 ของกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ของโปรแกรม ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่ งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ตามขั้นตอนที่ 2 และ
3 ของกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้แก่ การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรม
และการสร้างแผนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง 4 ขั้นตอน
ระยะที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ตามแผนปฏิบัติ
การ ในขั้นตอนที่ 4 ของกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมฯ คือ การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ การ
จั ดล าดับ กิจ กรรมต่างๆ และการสื่ อสารการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เพื่อดาเนินโปรแกรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ เพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
1.1 สภาพ ปัญหา การจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
1.1.1 ลักษณะโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 ปี
กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 85.03 ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ารับการอบรมด้านการจัดการการเงินส่วน
บุคคลมาก่อน
1.1.2 สภาพ ปัญหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และไม่หารายได้เสริมอีก
ทั้งมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีรายได้ 1-2 คน กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งคานึงถึงความคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายเงินและไม่มีปัญหาการใช้จ่ายด้านอบายมุข แต่กลุ่มตัวอย่างเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีการจด
บันทึกวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นประจา ปัญหาด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือได้แก่ การมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะเก็บออม และมีกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง ยังคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาการเงิน ปัญหาด้าน
การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ ได้แก่ ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน ไม่คาดคิด ไม่สามารถ
ควบคุมการใช้จ่ายของลูกหรือผู้อยู่ใต้การอุปการะได้ ขาดประสบการณ์ในการหมุนเงิน ขาดความรู้
ความเข้าใจ และไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้
1.1.3 สภาพ ปัญหาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
มีกลุ่ มตัว อย่ างเพี ยงเล็ กน้อยที่รู้จักหรือใช้เครื่องมือในการจัดการการเงิน ได้แก่
งบประมาณครัวเรือน งบกระแสเงินสด และกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 ใน 5 ที่มีรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่ให้
ความสาคัญต่อการออม เกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างไม่เคยกาหนดเป้าหมายการเงินของตัวเอง และ
ไม่มีความรู้เพียงพอในการสารวจสุขภาพการเงิน ปัญหาใหญ่ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ
การขาดความรู้และความเข้าใจ ขาดข้อมูลในการกาหนดแผนการเงินและการใช้เครื่องมือในการ
วางแผนการเงิน

1.1.4 สภาพ ปัญหาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณ 4 ใน 5 มีหนี้สินโดยใช้การหยิบยืมจากญาติหรือคน
รู้จัก จึงไม่มีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยมากนัก ส่วนใหญ่มีหนี้สินจากการผ่อนบ้านผ่อนรถ ที่ต้องเป็นภาระ
จ่ายดอกเบี้ย กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเล่นแชร์เพื่อเป็นทั้งการกู้และการออม และมีกลุ่มตัว อย่าง 1
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ใน 6 คิดว่าการการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ถือเป็นการออม ความเสี่ยงที่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์
ส่วนใหญ่คือ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือความเดือดร้อนที่ไม่คาดคิด การที่หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิก
ป่วยด้วยโรคร้าย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุ ด 5 อันดับแรก คือ สลากออมสิน
บั ตรเครดิต บั ญชีเงิน ฝากธนาคาร บัตรเงินด่ว น และเงินฝากคุ้มครองชีวิต ปัญหาด้านการเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้แก่ การใช้สินเชื่อไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การไม่ใส่ใจการเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขาดความสามารถในการเลือกใช้ผลิตภัณ ฑ์ทาง
การเงิน ให้ เหมาะสมกับ เป้ าหมายเฉพาะ เนื่องจากขาดความรู้และข้อมูล ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
1.1.5 สภาพ ปัญหาด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
กลุ่ มตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ห าข้ อ มูล ด้ ว ยวิธี ก ารสอบถามจากเจ้า หน้ า ที่ ข องธนาคาร
สถาบันการเงิน หรือพูดคุยสอบถามคนรู้จัก ปัญหาด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วน
บุคคล ส่วนใหญ่คือการไม่เห็นความสาคัญของการจัดการการเงินส่วนบุคคล ขาดความรู้และทักษะ
และขาดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
1.2 ความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
1.2.1 ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลั ก กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการจัด
การเงินสดไม่ให้ขาดมือในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการเงิน และด้านการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะทางการเงินส่วนบุคคล มีความต้ องการในระดับมาก ส่วนด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
มีความต้องการในระดับปานกลาง
1.2.2 ความต้องการรูปแบบการจัด การเรี ยนรู้ใ นหลั ก การ ทฤษฎี กลุ่ มตัว อย่ า ง
ต้องการรู ป แบบการแบ่ งกลุ่ มย่ อย มากที่สุ ด ส่ ว นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ มีความ
ต้องการกระจายไม่แตกต่างกันมาก ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี โดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยมากที่สุด และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ระคนกัน
1.2.3 ความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการ กลุ่มตั วอย่างต้องการเรียนรู้ในรูปแบบการระดมความคิดเห็น มากที่สุด การ
ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนรองลงมา การอภิปรายกลุ่ม และ การแบ่งกลุ่มแข่งขัน มีความต้องการใน
ระดับใกล้เคียงกัน แต่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโต้วาที ไม่ได้รับความสนใจ
2. ผลการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบดังนี้

225
1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 4 ด้าน คือ การจัดการเงินสดไม่ให้ขาด
มือ วางแผนการเงินส่วนบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล และการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
2. กลุ่มผู้เรียน คือ นักศึกษากศน.ผู้ใหญ่วัยกลางคน อายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
3. เนื้อหาสาระ ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการเงินสดไม่ให้ขาด
มือ ประกอบด้วย การรู้จักจัดหาเงินเข้ามาอย่างเพียงพอ การใช้จ่ายเงินออกไปอย่างคุ้มค่า ไม่เกิด
หนี้ สิ น เกิน ตัว และความสามารถในการจัดทาบัญชีครัว เรือน (2) การวางแผนการเงินส่ ว นบุคคล
ประกอบด้วย การคาดการณ์ถึงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นความสามารถในการวางแผนเก็บเงิน
สารองสาหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนการเงินสาหรับการศึกษาของบุตรหลาน การ
วางแผนการเงินสาหรับวัยเกษียณ การจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายในระยะกลาง (1-5 ปี)
และระยะยาว (เกิน 5 ปีขึ้นไป) (3) การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย การ
ประเมินทางเลือกในการกู้เงินประเภทต่างๆ การประเมินทางเลือกในการออมเงินประเภทต่างๆ ที่จะ
ได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล และ (4) ความรู้และทักษะทางการเงิน
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย การแสวงหาข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน และการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการจัดการการเงิน แบ่งเป็น 11 หน่วยเรียนรู้ ได้แก่ 1) ปฐมบท 2) บัญชี
ครัวเรือน 3) การสร้างวินัยทางการเงิน 4) งบประมาณครัวเรือน 5) การใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน 6) การ
จัดทางบกระแสเงินสด 7) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุนการประกัน และการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเหมาะสม 8) เป้าหมายทางการเงิน 9) การตรวจสุขภาพการเงิน
10) การจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล และ 11) บูรณาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
4. กิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ ผู้ ใ หญ่ และรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการสร้ า งความแตกต่ า ง จั ด เรี ย บเรี ย งเป็ น
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 4 ขั้น คือ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” อันประกอบด้วย 1.ขั้นจี้จุด ชี้ให้
ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในชีวิตจริง เป็นการ
กระตุ้นให้เซลล์สมองของผู้ใหญ่ สร้างหน่วยความจาใหม่ขึ้น 2.ขั้นฉุดโยงใย สร้างความเชื่อมโยงให้
ผู้ เรี ย นน าประสบการณ์ ปั ญหาของตนเองเชื่อ มโยงเข้าสู่ ส าระเรียนรู้ ใหม่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรีย นเกิ ด
แรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้ เกิดการเพิ่มพูนความสามารถทางปัญญา 3.ขั้นสร้างความท้าทาย ให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะนาสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยรูปแบบการสอน
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หลากหลายและกิจกรรมกระตุ้นสมองที่เป็นกิจกรรมเชิงรุก เพื่อสร้างความทรงจาระยะยาว 4.ขั้นเพิ่ม
คุณค่า ให้ผู้เรียนได้สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้ ทรัพยากรที่ใช้ในการส่งมอบสาระความรู้ให้แก่ผู้เรียน
ประกอบด้ ว ยสื่ อ หลายรู ป แบบได้ แ ก่ (1) ชุ ด หน่ ว ยการเรี ย นรู้ (2) วิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
(Expert) ด้านการทาบัญชีครัวเรือน (3) เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ห้องสมุดเคลื่อนที่ที่
คัดสรรหนังสือเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้ยืมไปอ่านนอกเวลา
(5) ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีระบบเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก (อินเตอร์เน็ต)
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินผล 4 รูปแบบ คือ (1) แบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการการเงินส่ว นบุคคลก่อนเข้าร่ว มโปรแกรม (Pretest) (2)
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่ว มโปรแกรม
(Posttest) และ (3) แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้
7. สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้จัดโปรแกรมต้องจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายต่อการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีแสงสว่าง และอุณหภูมิเหมาะสม มีความเงียบสงบ มีขนาดกว้างเพียงพอในการจัดห้องเรียน
ได้หลายรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เช่น จัดเป็นรูปตัววี หรือ จัดเป็นกลุ่มย่อย
เป็นต้น พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จอ
ฉายภาพ ไมโครโฟน เครื่องเสียง ฟลิปบอร์ด กระดานแสดงผลงาน สื่อการเรียนรู้ ที่จัดวางเอกสาร
หนังสืออ่านนอกเวลา และบริเวณส่งงานนอกชั้นเรียน มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ มีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย เครื่องดนตรีประกอบ
เกม การละเล่น เช่น กลอง กีตาร์ อาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม
3. ผลการทดลองใ ้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ผลการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง 2) ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ก่อน-หลังการทดลอง 3) ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้ 4) ผลประเมินกิจกรรมคั่นระหว่าง
บทเรียน
3.1 ผลการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการเงิน และ
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงิน และความรู้พื้นฐานในการจัดการการเงินส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการพิจารณาเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
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3.2 ผลสัมฤท ิ์การเรียนรู้ก่อน-หลังการทดลอง
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระหว่างการดาเนินโปรแกรมในทุกด้านของ
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ค่าดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
เป็ น บวกในทุ ก ด้ า น) โดยมี พั ฒ นาการการเรี ย นรู้ ใ นด้ า นการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลสู ง ที่ สุ ด
รองลงมาเป็นด้านความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล และการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ตามลาดับ
3.3 ผลประเมินกระบวนการเรียนรู้
การวัดผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่
คุณค่า” ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ แยกออกเป็น 4 ขั้น คือ
ขั้นจี้จุด ประเมิน 1 หัวข้อ คือ ระดับที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจปัญหาการจัด การ
การเงิน
ขั้นฉุดโยงใย ประเมิน 2 หัวข้อ คือ 1) ระดับการสร้างความเชื่อมโยงของบทเรียนกับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของผู้เรียน 2) การสร้างความสนใจให้ อยาก
ติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาการเงิน
ขั้นเร้าใจ ประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1) ระดับการสร้างความท้าทายให้อยากเข้าร่วมกิจกรรม
2) ความสนุกสนานเร้าใจ 3) การสร้างความตื่นตัวกับเนื้อหา ทาให้ไม่เบื่อหน่าย 4) การส่งเสริมให้
ได้รับความรู้ด้านการจัดการการเงิน
ขั้นใส่คุณค่า ประเมิน 5 หัวข้อ คือ 1) การช่วยให้ผู้เรียนลาดับสาระการเรียนรู้ได้ 2) การ
ทาให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปจากเนื้อหาบทเรียน 3) การนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาการเงิน 4) การปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป 5) การใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะตน
ของผู้เรียน
การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”4 ขั้น ของกิจกรรม
การเรียนรู้ในโปรแกรม จานวน 23 กิจกรรม ได้ผลสรุปเป็น 2 ระดับ คือ
ผลประเมินในระดับกิจกรรมเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก ได้รับผลประเมินในระดับ มาก จานวน 18 กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่ม
นี้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
กลุ่มที่สอง ได้รับผลประเมินในระดับ ปานกลาง จานวน 5 กิจกรรม (ได้แก่ กิจกรรม
ที่ 4.2, 4.3, 6.3, 7.3, และ 7.4) กิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรับกิจกรรมในรายละเอียดเพื่อให้
เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือ บริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรม
ครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ผลประเมินในระดับเทคนิคการสอนที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ได้รับผลประเมินในระดับ มากที่สุด เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ใน
กลุ่มนี้ เป็นเทคนิคเด่นที่ต้องนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน ได้แก่ กระบวนการขั้นฉุดโยง
ใย E2 (การสร้างความเชื่อมโยง) โดยเทคนิคการระดมความคิดด้วยแผนภาพหม้อรั่ว ในกิจกรรมที่ 4.6
กลุ่มที่ 2 ได้รับผลประเมินในระดับ มาก เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้
มีความเหมาะสมที่จ ะน าไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปส าหรับกลุ่มผู้ เรียนผู้ ใหญ่วัยกลางคน
ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ“จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ) ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวีดี
ทัศน์ “วงเวีย นชีวิต ” ในกิจ กรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์
(Concept Map) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรม
ที่ 1.6 และการใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง) ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวี
ดีทัศน์ “วงเวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้แผนภาพ(Graphic
Organizer) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคแผนผัง KIQ ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิคสัญญาการ
เรียนรู้และการนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้น เร้ าใจ (การสร้ างความท้าทาย) ได้แก่ การใช้เทคนิครหั ส ช่ว ยจา(Mnemonic
Devices) ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) ในการให้ผู้เรียนแจ้งผล
ตอบกลับในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมที่ 2.1 การใช้
เทคนิคเกม “ใช่” หรือ “ชอบ” ในกิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ในกิจกรรมที่ 5.1 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้) ได้แก่ การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist
to Five) ในการทบทวนเนื้อหาจากการแจ้งผลตอบกลับของผู้เรียนในกิจกรรมที่ 1.4 และ 1.5 การใช้
เทคนิคให้รางวัลจากแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน (Student Portfolio) ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิค
การสรุปผลด้วยการ์ดบอร์ด ในกิจกรรมที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในกิจกรรมที่ 4.7 การใช้เทคนิคสัญญาการเรียนรู้และการนาเสนอผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 การถอดบทเรียนจากเกมจาลอง
สถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
กลุ่มที่ 3 ได้รับผลประเมินรายหัวข้อในระดับ ปานกลาง เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรม
เรียนรู้ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรับในรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรียนรู้ หรือ
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บริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ“จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ) ได้แก่ การใช้เทคนิคการการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วย
การออกเสียง(Concept Map) ในกิจกรรมที่ 3.3 การใช้เทคนิคการบรรยายโดยผู้สอน ในกิจกรรมที่
4.2 และการใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง) ได้แก่ การใช้เทคนิคการสาธิตโดยผู้สอน ใน
กิจกรรมที่ 7.3 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4 และการใช้
เทคนิคเช็คลิสต์ในรูปเมทริกซ์ (ตารางสองมิติ) ในกิจกรรมที่ 11.1
ขั้ น เร้ า ใจ (การสร้ า งความท้ า ทาย) ได้ แ ก่ การใช้ เ ทคนิ ค ระดมความคิ ด เห็ น ใน
กิจกรรมที่ 4.2 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 4.3, 4.5 การใช้เทคนิคเช็คลิสต์
ในกิจ กรรมที่ 6.1 และการใช้เทคนิคการฝึ กทั กษะการค านวณด้ว ยแบบฝึ กหั ดในรูป Anchoring
Activity ในกิจกรรมที่ 7.3
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้) ได้แก่ การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็น
ในกิจกรรมที่ 4.2 การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart ในกิจกรรมที่ 4.3, 7.2, 7.3
และ 11.2 และการใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 6.3
3.4 ผลประเมินกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่เหมาะกับผู้ใหญ่วัยกลางคนคือกิจกรรม (ยาง)ยืดชีวิต พิชิต
โรค ที่ช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
สามารถเริ่มเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในระดับที่
เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น มี
ความเหมาะสมรองลงมา
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม อุปสรรค ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาโปรแกรมที่พัฒนา
ปใ ้
สรุปได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ 2) ปัญหาและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดโปรแกรม และ 3) ผลการนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่ได้หลังการทดลองไปใช้
4.1 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ มีดังนี้
4.1.1 ด้านผู้เรียน ได้แก่
4.1.1.1 ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมเรียนรู้ที่อยู่ในความสนใจ ตรงกับ
ปัญหาของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โปรแกรม
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4.1.1.2 ความพร้อมของผู้เรียน ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อบทเรียน
ของผู้เรียน ทาให้การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการระดมความคิดเห็นประสบความสาเร็จ
ผู้เรียนได้แบ่งปันประสบการณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1.2 ด้านผู้สอน ได้แก่
4.1.2.1 ความช่วยเหลือจากทีมผู้สอน ตามความพร้อมที่แตกต่างของผู้เรียน
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นก้ า วผ่ านปั ญหาอุ ปสรรคในกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ห รื อ สามารถท าชิ้น งานที่ ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียนได้สาเร็จตามกาหนดเวลา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1.2.2 การให้ ทางเลื อกในการน าเสนอผลการเรีย นรู้ตามความถนั ด หรื อ
ความชอบของผู้ เ รี ย น ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กน าเสนอผลการเรี ย นรู้ ต ามความสนใจและ
ประสบการณ์ของตนเอง ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1.3 ด้านการออกแบบโปรแกรม ได้แก่
4.1 3.1 การเลือกเทคนิคการสอนที่เข้ากับเนื้อหาและต้องเข้ากับวิถีการเรียนรู้
ของผู้เรียน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
4.1 3.2 การเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความพร้อมและวิถีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนอกห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เกิดความชานาญและสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
4.1 3.3 การเลื อ กกิ จ กรรมคั่ น ระหว่ า งบทเรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ วั ย (ความ
พร้อม) และความสนใจของผู้เรียน เช่น (ยาง)ยืดเพื่อชีวิต พิชิตโรค หรือการบริหารร่างกายด้วยโยคะ
เบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เรียน ผู้เรียนรู้สึกว่าช่วยคลายความเครียด พร้อมที่จะ
เริ่มบทเรียนรู้ต่อไป
4.1 4. ด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง ความรู้ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสืออ่านนอกเวลาที่จัดให้ผู้เรียนเลือกยืมอ่านได้ต ามความ
สนใจที่ช่วยเสริมความเข้าใจและสามารถนาเนื้อหาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเงินของ
ผู้เรียนได้เอง
5. ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้อมของ
ห้ องเรี ย นส่ งเสริ มให้ ส ามารถแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กั บเพื่ อนร่ว มชั้น เรียนได้ อย่ า งสะดวกสบาย การ
จัดระบบเสียงที่ดังเพียงพอสาหรับผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน เสียงกลองเพิ่มความเร้าใจในกิจกรรมการ
แข่งขัน เสียงกีตาร์คั่นกิจกรรมเล่าเรื่องสร้างสีสันให้กิจกรรมมีความสนุกสนาน
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4.2 ปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดโปรแกรม สรุป ด้ดังนี้
4.2.1 ด้านผู้เรียน ได้แก่ ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1.1 ความพร้อมของผู้ เรียน ที่ส่ งผลต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้แก่ ระดับความสามารถในการคานวณ ความสามารถในการอ่าน การจับประเด็น การเขียน ความรู้
เบื้องต้นหรือประสบการณ์ในหัวข้อบทเรียน ความเชื่อของผู้เรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม (กรณีความเชื่อว่าการดื่มน้าเย็นจะทาให้เสียสุขภาพ)
4.2.1.2 วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนบางคนไม่ชอบเรียนภายใต้
การปรึกษาหารือที่มีเสียงดัง หากมีข้อจากัดด้านสถานที่ จะส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนของผู้เรียน
4.2.2 ด้านผู้สอน ได้แก่ จานวนทีมผู้ช่วยสอนที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอสอดคล้องกับ
ความต้องการการช่วยเหลือของผู้เรียนที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนหรือความยากในแต่ละหน่วย
เรียนรู้
4.2.3 ด้านการออกแบบโปรแกรม ได้แก่
4.2.3.1 การจัดสรรเวลา และการเพิ่มรายละเอียดในการอธิบายในเนื้อหา
ที่ซับซ้อนมีการคานวณ
4.2.3.2 การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่ขัดต่อวิถีชีวิตหรือความเชื่อ
ของผู้เรียน
4.2.4. ด้านสภาพแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อจากัดในการจัดพื้นที่เ พื่ อ ให้
ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนบางกลุ่มที่ต้องการความเงียบในระหว่างการเรียน เสียง
กลองที่สร้างความกดดันต่อผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
4.3 ผลการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ ด้หลังการทดลอง ปใ ้
รูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมภายใต้กรอบ
แนวคิ ด การพั ฒ นาเชิ ง สถาบั น ของ Boyle (1981) โดยพิ จ ารณาปั จ จั ย หลั ก 3 ปั จ จั ย คื อ 1) ผล
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุ คคลสาหรั บผู้ใหญ่วัยกลางคน 2) ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้ เรียน
เป้าหมาย 3) จิตวิทยาวัยกลางคน
การพัฒนาโปรแกรมจัดทาขึ้นตามขั้นตอน 5 ขั้นของกรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงสถาบัน โดย
บูรณาการ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Gagne (1985) 9 ขั้นตอน หลักการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่างขั้นสูง 13 ประการ และ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011)
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโปรแกรม คือผู้เรียนรู้ผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ขั้นที่ 2 การระบุขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาโปรแกรม โดยนาผลจากการศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ มากาหนดเนื้อหาการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การสร้างแผนการสอน (Design of Instructional Plan) โดยบูรณาการรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ตามแนวคิด Gagne (1985) และ หลั กการสอนโดยการสร้างความแตกต่างขั้นสูง ของ
Cash (2011) ภายใต้กรอบของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก E4 ของ Cash (2011)คือ
E1 Effective ขั้นจุดประเด็น ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญความจาเป็นของสาระการ
เรียนรู้
E2 Engagement ขั้นสร้างความเชื่อมโยง ทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ ปัญหาของ
ตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้
E3 Excitement ขั้นสร้างความท้าทาย ให้ ผู้ เรียนกระตือรือร้ นที่จ ะนาสาระการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
E4 Enrichment ขั้นเพิ่มคุณค่า ให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผลการ
เรียนรู้และรับผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่างคานึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนที่หลากหลาย 3 ด้าน และการสร้างความแตกต่างของผู้สอน 4 ด้าน ดังนี้
ความของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1) ความสนใจ 2) ความพร้อม และ 3) วิถีการเรียนรู้
การสร้างความแตกต่างของผู้สอน 4 ด้าน คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
การเรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง 2) การมอบหมายงานที่แตกต่างแต่
มีคุณค่าเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 3 ด้านของผู้เรียนแต่ละ
คน 3) การจัดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนด้วยการประเมินผล
ก่อน-ระหว่าง-หลังบทเรียน 4) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่าง
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยผู้วิจัยได้บูรณาการขึ้นเป็นขั้นตอนในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ “จี้
จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้น คือ
1) จี้จุด จุดประเด็นเพื่อชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินในชีวิตจริง เป็นการกระตุ้นให้เซลล์สมองของผู้ใหญ่เกิดการส่งสัญญาณ
ผ่าน Synapse และสร้างหน่วยความจาใหม่ขึ้น
2) ฉุ ด โยงใย สร้ า งความเชื่ อ มโยง ท าให้ ผู้ เ รี ย นน าประสบการณ์ ปั ญ หาของตนเอง
เชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนรู้ เกิดการเพิ่มพู น
ความสามารถทางปัญญา
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3) เร้ า ใจ สร้ า งความท้ า ทาย ให้ ผู้ เ รี ย นกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะน าสาระการเรี ย นรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยรูปแบบการสอนหลากหลาย ด้วยกิจกรรมกระตุ้นสมองที่เป็น
กิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความสามารถทางปัญญาและสร้างความทรงจาระยะยาว
4) ใส่คุณค่า ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผลการเรียนรู้และรับผลตอบกลับ
เพื่อนามาปรับความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความทรงจาระยะยาว
และหลีกเลี่ยงการสอนที่ให้ผู้เรียนเพียงนั่งฟังการบรรยายซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรับที่จะก่อให้เกิดความหด
หู่ระยะยาวแก่สมองผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ การจัดลาดับกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อดาเนินโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในการจัดโปรแกรมในอนาคต
ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนแสดงดังแผนภาพที่ 5.1
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Boyle
(1981)
ขั้นที่ 1
กาหนด
ผู้เรียน
เปาหมาย

-

-

-

ขั้นที่ 2
ระบุ
เน้อหา
ขั้นที่ 3
กาหนด
แผนการ
สอน

ขั้นที่ 4
นา
แผนการ
สอน ป
ปฏิบัติ
ขั้นที่ 5
ประเมิน
ผล
โปรแกรม

-

11
“

-

-

-

”

-

รายงานผลการ
ทดลองใช้โปรแกรม

ความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน

ปัจจัยส่งเสริม
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัญหา

แผนภาพที่ 5. 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนอภิปรายผลการวิจัย
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การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน แบ่งการ
อภิปรายออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน 2) ผล
การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน 3) ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น และ 4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม ปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องใน
การนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน แยกเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนกว่าครึ่ง เป็นผู้มี
รายได้น้อย คือต่ากว่าเดือนละ 15,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มี
รายได้จานวน 1-2 คน และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีรายได้ จึงทาให้มีกลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณ 1
ใน 11 คน มีศักยภาพในการออมเงินได้สม่าเสมอ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 5 คน คิดว่า
ตนเองไม่มีปัญหาการใช้จ่ายเงิน ความกังวลในสถานะทางเศรษฐกิจของวัยกลางคนส่งผลให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2534) จึงพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมา และกลุ่มตัวอย่าง
กว่า 1 ใน 3 ไม่เล่นการพนัน แต่ปัญหาที่มักทาให้ไม่สามารถควบคุมแผนการเงินของครัวเรือนได้
อันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิด รองลงมาคือการที่ไม่สามารถควบคุมการใช้
จ่ายของลูกหรือผู้อยู่ใต้การอุปการะได้
มีกลุ่ มตัว อย่ างเพีย งประมาณ 2 ใน 5 ที่ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะมีการทาบัญชี
ครัวเรือน ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 คน ขาดประสบการณ์ในการหมุนเงิน ประมาณ 2
ใน 9 คน ขาดความรู้ความเข้าใจ และ ประมาณ 1 ใน 5 คน ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ แม้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเห็นว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่อง
จาเป็นที่ต้องจัดทาเป็นประจา แต่มีกลุ่มตัวอย่างถึงประมาณ 2 ใน 3 คน ยังไม่สามารถปรับให้ทาการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นประจาได้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนจึงมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลัก
ด้านความสามารถในการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือในระดับมากที่สุด
ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนประมาณ 1 ใน 3
คนเคยทาแผนงบประมาณครัวเรือนแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ ด้านการจัดทางบกระแสเงินสด
กลุ่มตัวอย่างกว่า 1 ใน 3 ไม่เคยทา ไม่รู้จักงบกระแสเงินสด โดยที่ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1
ใน 7 คน มาจากการขาดความรู้ในการจัดทาแผนงบประมาณครัวเรือน และกลุ่ มตัว อย่างเกือบ
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ครึ่งหนึ่ง ไม่มีความรู้ในการจัดทางบกระแสเงินสด ด้านแบบแผนการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่าง มี
เพียงประมาณ 1 ใน 5 คน ที่ให้ความสาคัญต่อการออม กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง จึงมีภาระดอกเบี้ยจ่าย
จากหนี้เงินกู้และสินเชื่อระยะยาว และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ 3 ใน 5 ไม่เคยกาหนดเป้าหมาย
ชีวิตหลังวัยเกษียณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณ 9 ใน 10 คน ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสารวจ
สุขภาพการเงินของตนเอง ปัญหาด้านการกาหนดเป้าหมายการเงินของกลุ่มตัวอย่างคือ ประมาณ 1
ใน 3 คน ไม่เคยฉุกคิดว่าควรต้องกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ และประมาณ 1 ใน 5 คน
สนใจแต่ยังไม่ได้เริ่มกาหนดเป้าหมายชีวิต กลุ่มตัวอย่างถึงประมาณ 3 ใน 5 คน ไม่รู้จักและไม่เห็น
ความสาคัญของการสารวจสุขภาพการเงิน ด้านการจัดทาแผนการเงิน กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง ไม่มี
ความรู้ในการจัดทาแผนการเงิน หรือไม่เห็นความสาคัญเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ต้องกังวล กลุ่ม
ตัวอย่างเกินครึ่ง ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของแผนการเงิน ไม่มีความรู้ในการวางแผน
การเงิน หรือ ไม่สามารถเลือกข้อเสนอทางการเงินที่เหมาะสม และกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 6 คน
ไม่มีแหล่ งข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการเงิน สอดคล้ องกับการศึกษาข้อมูล โครงการวิจัย
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่พบว่าผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่ง ไม่มีการเตรียม
ตัวเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (นภาพร ชโยวรรณ และคณะ, 2532)
แม้กลุ่มตัวอย่างจะขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน แต่การไม่ตระหนักถึงปัญหา
ในด้านนี้เท่ากับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัย
กลางคนมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลั ก ด้านความสามารถในการวางแผนการเงินรองลงมา อยู่
เพียงในระดับมาก
ด้านความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ด้านสินเชื่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนประมาณ 4 ใน 5 คน ไม่พึ่งพาการกู้เงินนอก
ระบบ ประมาณ 1 ใน 3 คน ใช้การกู้ยืมเงินจากญาติหรือคนรู้จักโดยไม่เสียดอกเบี้ย วัตถุประสงค์ใน
การใช้สินเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 1 ใน 3 คน ใช้เพื่อผ่อนชาระที่อยู่อาศัย ประมาณ 1 ใน 5
คน ใช้ผ่อนซื้อเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน และ อีก 1 ใน 5 คน ใช้เพื่อผ่อนชาระยานพาหนะ กลุ่ม
ตัวอย่างมีปัญหาการใช้สินเชื่อไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่น ประมาณ 1 ใน 5 คน ใช้สินเชื่อเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ใน 7 คน นามาชาระหนี้ก้อนอื่น แต่กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง ไม่เคยใช้สินเชื่อ
ในระบบ และ ประมาณ 2 ใน 3 ระบุว่าไม่เคยมีปัญหาในการใช้สินเชื่อ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเล่น
แชร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เกือบครึ่งหนึ่ง เห็นว่าการเล่นแชร์เป็นการออมเงิน แต่เกินครึ่งใช้
การเล่นแชร์เป็นสินเชื่อ
ด้านการออม กลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 5 คน ระบุว่าออมเงินด้วยการเล่นแชร์ ที่น่าสนใจมีกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 1 ใน 6 คน ระบุว่ าการซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ถือเป็นการออม ส่วนรูปแบบการออม
การลงทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังวัยกลางคน กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง ใช้การฝากเงินกับธนาคาร-สถาบัน
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การเงิน กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 7 คน ทาประกันชีวิต แต่ประมาณ 1 ใน 4 คน ไม่มีการออม หรือ
การลงทุนใดๆ ปัญหาด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการออมเงินของกลุ่มตัวอย่างคือ ไม่อยากใส่ใจการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงิน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 7 คน มีเงินเหลือเป็นจานวนเพียง
เล็กน้อย และประมาณ 1 ใน 4 เห็นว่าการออมที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่า มักมีระยะเวลายาวนาน อาจมี
ปัญหาหากมีความจาเป็นใช้เงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เงินฝากคุ้มครอง
ชีวิตเพื่อการออม แสดงให้ เห็ น ว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความเข้าใจข้อดีข้อด้อยของผลิ ตภัณฑ์
การเงินแต่ละชนิด
ด้านการลดความเสี่ยง ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือความเดือดร้อนที่ไม่คาดคิดของ
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 3 ใน 10 คน เกิดจากการที่หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกป่วยด้วยโรคร้าย
ประมาณ 1 ใน 4 คน มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุรถชน ในขณะที่ปัญหาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลด
ความเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 คน เห็นว่าควรทาการประกัน แต่ไม่มีความรู้ ปัญหาที่เคย
ประสบภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 9 คน
ระบุว่าทาให้ครอบครัวขาดรายได้ ประมาณ 1 ใน 5 คน ไม่มีเงินเพียงพอสาหรับค่าซ่อมแซม ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่ารักษาพยาบาล แต่กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 5 คน ไม่มีปัญหา กลุ่มตัวอย่าง
รับมือต่อความเสี่ยงโดยประมาณ 3 ใน 5 คน เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ประกันสุขภาพ 132 คน
ประมาณ 1 ใน 3 คน เปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครองชีวิต
ด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุ ด
4 อันดับแรก คือ สลากออมสิน บัตรเครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเงินด่วน และเงินฝากคุ้มครอง
ชีวิต มีกลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณ 2 ใน 7 คน ที่พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่ารายอื่น กลุ่มตัวอย่างประมาณ 9 ใน 10 คน ระบุว่าขาดความรู้ความสามารถและข้อมูลในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แม้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนเกือบทั้งหมดจะระบุว่าขาดความรู้
ความสามารถและข้อมูลในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่มีความสนใจที่
จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินผลการศึกษาความต้องการ จึงพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนมี
ความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลัก ด้านความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้ องกับ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ผู้ ใหญ่ที่ว่า ผู้ ใหญ่จะต้องการเรียนรู้เฉพาะในสิ่ งที่ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันเท่านั้น (Knowles et al., 2005)
ด้ า นการเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ หญ่ วั ย
กลางคนเกือบทั้งหมดหาข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร- สถาบันการเงิน และ
พูดคุยสอบถามคนรู้จัก กลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณ 1 ใน 4 คน สามารถจั ดทาบัญชีครัวเรือนได้ 1 ใน
5 คน สามารถสร้างแผนการออมเพื่อเป้าหมายเฉพาะ และ 2 ใน 15 คน สามารถทางบประมาณ
ครัวเรือนได้ ปัญหาด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง
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เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้มีเงินมากพอต้องจัดการ หรือเป็นเรื่องยุ่งยาก กลุ่มตัวอย่างประมาณ 7 ใน
10 คน ขาดความรู้และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ในส่วนความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลักด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนส่วนใหญ่ระบุว่าขาดความรู้และทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลจึงมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาหลัก ด้านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
ในระดับมาก ถือได้ว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ที่ต้องมีความสามารถและ
ความถนัดในเรื่องสาคัญ จึงต้องมีการเตรียมทักษะการก่อนวัยเกษียณอายุ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)
จากผลการศึกษาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงจัดสัดส่วนเนื้อหาตามระดับความต้องการ โดยจัดเนื้อหา
ด้านความสามารถในการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ จานวน 28 ชั่วโมง เนื้ อหาด้านความสามารถใน
การวางแผนการเงิน จานวน 13 ชั่วโมง และเนื้อหาด้านความ สามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการ
เงิน จานวน 9 ชั่วโมง
และผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลแต่ละด้าน มีความสอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มตั วอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการกิจกรรมเรียนรู้ในระดับน้อย ต่อกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่ใช่ปัญหาหรืออยู่ในความสนใจ ได้แก่
หัวข้อ 3.4 กิจกรรมแชมเปี้ยนนักออม 3.5 กิจกรรมบัตรเติมความสุข 3.6 กลยุทธการปลดหนี้ 3.7
คลินิกบาบัดหนี้บัตรเครดิต 3.8 ห้องปฏิบัติการ การเจรจาประนอมหนี้ 4.2 วิธีเพิ่มพูนรายได้ 5.3 การ
รักษาอาการเสพติดการช้อปปิ้ง 7.3 หนี้กับการคุ้มครองผู้บริโภค 7.4 เทคนิคการแปลงหนี้นอกระบบ
เข้าสู่หนี้ในระบบ 9.3 ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติภัย และ 10.3 การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการ
ประกัน วิน าศภัย อุบั ติภัย ที่เหมาะกับสถานการณ์ ซึ่งผู้ วิจัยได้ตัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจากการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมฯ
ส่วนความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในหลักการ ทฤษฎี กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบ
การแบ่ งกลุ่ มย่ อย มากที่สุ ด สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ ที่ระบุว่า ผู้ เรียนผู้ ใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ที่เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมเรียนรู้ จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ได้ดี (Knowles, 1980)
ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ มีความต้องการกระจายไม่แตกต่างกันมาก ตาม
หลั ก ความแตกต่ า งหลากหลายของผู้ เ รี ย นในด้ า นวิ ถี ก ารเรี ย นรู้ (Tomlinson, 2001) ผู้ วิ จั ย จึ ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการ ทฤษฎี โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย
มากที่สุด และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ระคนกัน
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การปฏิบัติการ
กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคนต้องการเรียนรู้ในรูปแบบการระดมความคิดเห็น มากที่สุด อีกเช่นกัน
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การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนได้รับความต้องการรองลงมา การอภิปรายกลุ่ม และ การ
แบ่งกลุ่มแข่งขัน มีความต้องการในระดับใกล้เคียง
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทั ก ษะในการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคน ตามกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นา
โปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) โดยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ละรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง ที่ผ่านการชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้แล้ว ทาให้ได้
รูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยโปรแกรมมีองค์ประกอบสาคัญที่จะนามาอภิปรายผลดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม จากผลการสารวจดัชนีชี้วัดมุมมองต่อชีวิตของประชาชน
ในภูมิภาคเอเชีย (หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, 2550) ตรงกับผลการศึกษาสภาพ ปัญหาความต้องการว่า
คนไทยยังขาดความรู้ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลและไม่มีความตื่นตัวต่อปัญหาการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล การจัดโปรแกรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ หญ่วัย กลางคนในการวิจั ยครั้ ง นี้ จึ ง ได้ รั บ ความสนใจจากผู้ เ ข้าร่ว ม
โปรแกรม จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลายคน ระบุตรงกันว่า เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์
สามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้จริงในชีวิตประจาวันทันที
2. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย กลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคนของสังคมไทย เป็นกลุ่มที่ควรจัดลาดับ
ความสาคัญให้ได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และ
ผลการวิจัยเรื่องนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัย
แรงงานของ (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552)
3. เนื้อหาสาระ ผู้จัดโปรแกรมศึกษาความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย
อย่างชัดเจน เพื่อทาให้โปรแกรมมีความน่าสนใจต่อผู้เรียนผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่มีแนวโน้มมุ่งเป้าหมาย
การเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีมากกว่าการเรียนเพื่ออนาคต (Knowles, 1980) จึงทาให้
โปรแกรมได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างมาก ผู้เรียนบางคนได้นาบทเรียนไปทดลองตัดสินใจนอก
ห้องเรียน และได้มีการโทรศัพท์มาขอคาแนะนาจากผู้สอน
4. กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ ตามกระบวนการ“จี้จุด-ฉุดโยงใยเร้าใจ-ใส่คุณค่า ” มีความสอดรับกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ ใหญ่ โดยที่ขั้นตอน จี้จุด จุด
ประเด็นให้ผู้เรียนผู้ใหญ่เกิดการคิดย้อนถึงเหตุและผลที่ทาให้เกิดปัญหาการเงินของตนเอง หรื อฉงน
คิดได้ว่าแท้จริงแล้วตนเองมีปัญหา สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่ของ Knowles (1980) ที่ว่า
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ผู้ใหญ่จะเกิดความสนใจเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้น เมื่อการดาเนินกิจกรรมพาเข้าสู่ขั้นตอน
ฉุดโยงใย ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเริ่มนาเอาประสบการณ์ หรือปัญหาของตนเอง เข้ามาโยงกับเนื้อหาบทเรียน
ที่มีการบอกถึงแนวคิด หลักการ กลวิธีต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาการเงินของผู้เรียนได้
ทาให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักของ Gagne (1985) จากนั้นถึงขั้นตอน เร้าใจ กิจกรรมจะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกตัดสินใจ ฝึกปฏิบัติ ว่า หลักการที่ได้เรียนรู้ในขั้นตอน ฉุดโยงใย จะ
นามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่ของว่า การเรียนรู้ผู้ใหญ่จะเกิดได้ดี
และมีความคงทน หากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สร้างให้เกิดความซับซ้อนเพื่อให้ผู้เรียนค้นหา
คาตอบด้วยตนเอง (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544) เมื่อผู้เรียนผู้ใหญ่สามารถนาความรู้มาทดลองปฏิบัติจน
เกิดความเข้าใจและทักษะ ในขั้นตอน เร้าใจ แล้ว กระบวนการจัดกิจกรรมจะนาผู้เรียนมาสู่ขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการ คือ ขั้น ใส่คุณค่า เพื่อทาให้ผู้เรียนเก็บความรู้ไว้ได้คงทน ด้วยการใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น การฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนให้เกิดเป็นนิสัย การบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วยความเข้าใจของผู้เรียน
เองลงใน I-Chart สอดคล้องกับแนวคิดการสอนของ Gagne (1985)
นอกจากนี้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องโปรแกรมได้ อ อกแบบให้ ร องรั บ ความแตกต่ า ง
หลากหลายของกลุ่ มผู้ เรี ยนผู้ใหญ่วัยกลางคน ตามหลั กการสอนโดยการสร้างความแตกต่างของ
Tomlinson (2001) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังต้องคานึงถึงความเหมาะสมและบริบทของผู้เรียน
ผู้ใหญ่ (วรรัตน์ อภินันท์กูล, 2551)
5. แหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการตอบสนองความแตกต่า งด้าน
ผู้เรียนด้านความสนใจและวิถีการเรียนรู้แล้ว ยังเข้ากับหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่กล่าวว่า ผู้เรียนผู้ใหญ่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนาตนเอง (Knowles, 1980)
6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ต้องตอบสนองความแตกต่างผู้เรียนด้านความสนใจและวิถี
การเรียนรู้ ที่เป็นไปตามหลักการตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจและวิถีการเรียนรู้
(C. A. Tomlinson, 2005) สอดคล้องกับหลักสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ความเป็นกันเอง เพื่อ
ก่อให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowles, 1980)
7. การวั ด และประเมิ น ผล Formative assessment ในรู ป แบบต่ า งๆ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการเรียน ตามรูปแบบการเรียนการสอยโดยการสร้างความแตกต่าง (C. A. Tomlinson,
2003)
3. ผลการทดลองใ ้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
การพิจารณาผลการทดลองใช้โปรแกรมจากผลการทดสอบของผู้เข้าร่วมโปรแกรม พบว่า
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ การเลือกผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนการเงิน และการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะทางการเงิน และความรู้พื้นฐานในการจัดการการเงินส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการพิจารณาเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองของกลุ่ มตัว อย่าง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เข้าร่ว มโปรแกรมในระหว่า งการ
ดาเนินโปรแกรมในทุกด้านของความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ที่มีค่า
ดัช นี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นเป็ น บวกในทุ กด้ าน ที่แสดงให้ เห็ นว่ าโปรแกรมสามารถส่ งเสริ ม ให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในทุกด้านของความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลนั้น มีประเด็นที่จะยกมาอภิปรายดังนี้
3.1 การออกแบบโปรแกรมต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
เมื่อพิจารณาพัฒนาการของผลทดสอบของผู้เข้าร่วมโปรแกรม จะพบว่าผลทดสอบก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม แสดงให้เห็นว่า ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของผลต่างของผลทดสอบ
หลังและผลทดสอบก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีค่าสูงที่สุด จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่แตกต่างกันของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่เห็นได้ชัดเจนคือ
กิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติ
เพื่อดึงองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยเรียนรู้ก่อนหน้ามาใช้ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเกมจาลอง
สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้บูรณาการประสบการณ์เรียนรู้โดยนาสาระและทักษะที่ได้จากบทเรียนก่อน
หน้ามาใช้ ทดลองวางแผนการเงิน ในสถานการณ์ที่จาลองจากชีวิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ให้เกิดการย้ายข้อมูลองค์ความรู้มาไว้ในส่วนความจาระยะยาว ตาม
หลักการดาเนินการสอนขั้นที่ 9 (การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้) ของรูปแบบการ
สอนตามแนวคิด Gagne (1985)
3.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ“จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”
4 ขั้น ต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
การวัดผลที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รั บจากกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่
คุณค่า” 4 ขั้น ใน 23 กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม มีกิจกรรมที่มีประเด็นอภิปรายดังนี้
ขั้นจี้จุด ประเมิน 1 หัวข้อ คือ ระดับที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจปัญหาการจัดการ
การเงิน
ขั้นฉุดโยงใย ประเมิน 2 หัวข้อ คือ 1) ระดับการสร้างความเชื่อมโยงของบทเรียนกับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินตามวิถีชีวิตของผู้เรียน 2) การสร้างความสนใจให้ อยาก
ติดตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาการเงิน
ขั้นเร้าใจ ประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1) ระดับการสร้างความท้าทายให้ อยากเข้า ร่ว ม
กิจกรรม 2) ความสนุกสนานเร้าใจ 3) การสร้างความตื่นตัวกับเนื้อหา ทาให้ไม่เบื่อหน่าย 4) การ
ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการการเงิน
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ขั้นใส่คุณค่า ประเมิน 5 หัวข้อ คือ 1) การช่วยให้ผู้เรียนลาดับสาระการเรียนรู้ได้ 2)
การทาให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปจากเนื้อหาบทเรียน 3) การนาความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาการเงิน 4) การปรับปรุงความเข้าใจสาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีความพร้อมที่
จะเรียนรู้เนื้อหาของหน่วยเรียนรู้ถัดไป 5) การใช้ผลตอบกลับจากผู้สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้เฉพาะ
ตนของผู้เรียน
การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้น ของกิจกรรม
การเรียนรู้ในโปรแกรม จานวน 23 กิจกรรม ได้ผลเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ผลประเมินในระดับกิจกรรมเรียนรู้ ในกลุ่มที่ได้รับผลประเมินในระดับ ปาน
กลาง จานวน 5 กิจกรรม ควรมีการปรับกิจกรรมในรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถี
การเรียนรู้ หรือบริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียน
ผู้ใหญ่วัยกลางคนสามารถอภิปรายผลในรายกิจกรรมได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 4.2 กิจกรรมทาความรู้จักและเข้าใจประโยชน์ของงบประมาณครั วเรือน
ผู้วิจัยเลือกเทคนิคอื่นเข้าเสริมนอกจากการบรรยายเนื้อหา เพื่อลดปัญหาความเบื่อหน่าย เช่น เทคนิค
บทบาทสมมติ การใช้ภาพการ์ตูนประกอบคาบรรยาย เป็นต้น แต่อาจต้องเลือกหัวข้อที่ตรงกับบริบท
ของผู้เรียนมากขึ้น
กิจกรรมที่ 4.3 กิจกรรมการวิเคราะห์รายรับ –รายจ่าย กิจกรรมที่ 6.3 งานนอกชั้น
เรียน – การฝึกจัดทางบกระแสเงินสดรายเดือน และราย 6 เดือน และกิจกรรมที่ 7.3 การคานวณ
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรื อผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละทางเลือก เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการคานวณ ซึ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีความพร้อมในด้านความสามารถในการคานวณ
น้อยมาก มีเพียง 1 คน ที่มีความรู้สูตรการคานวณดอกเบี้ย และกิจกรรมที่ 7.4 การเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ที่การออกแบบกิจกรรมนาเนื้อหาของผลิตภัณฑ์การเงิน 4 ประเภท คือ สินเชื่อ เงินออม
เงินลงทุน และการประกันความเสี่ยง มาร้อยเรียงด้วยกระบวนการ“จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า”
4 ขั้น เพื่อจัดการเรียนการสอนใน 1 วัน เมื่อนามาใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่ขาดความพร้อมในด้านความรู้
เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยจากัดเวลาในการเรียนรู้ อาจทาให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลง
ซึ่งขัดกับหนึ่งในหลัก 10 ประการในการเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่ต้องการเวลาอย่างเพียงพอ ในการเรียนรู้ข้อมูล
ใหม่ๆ การฝึกทักษะใหม่ๆ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544)
ระดับที่ 2 ผลประเมินในระดับเทคนิคการสอนที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งอภิปราย
เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ได้รับผลประเมินในระดับ มากที่สุด เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มนี้
เป็นเทคนิคเด่นที่ต้องนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
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การเงินส่วนบุคคลครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน ได้แก่ กระบวนการขั้นฉุดโยงใย (การ
สร้างความเชื่อมโยง) โดยเทคนิคการระดมความคิดด้วยแผนภาพหม้อรั่ว ในกิจกรรมที่ 4.6
การออกแบบกิจกรรมนี้สามารถเชื่อมโยงปัญหาและประสบการณ์ของผู้เรียนเข้ากับสื่อที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ผู้ใหญ่สามารถเทียบเคียงได้ว่ารายได้ที่รับเข้ามา เสมือนน้าที่รินเข้ามาในหม้อ ส่วน
รายจ่ายต่างๆเปรียบเสมือน น้าที่ไหลออกจากรูรั่วของหม้อ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากติดตาม
เนื้อหาของบทเรียนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาการเงิน ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ในการเรียนรู้
ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับ จากการฟัง การเห็นภาพประกอบ
ความหมาย นาไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, 2526) และการดาเนินการสอนในขั้น
ที่ 3 ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985)
กลุ่มที่ 2 ได้รับผลประเมินในระดับ มาก เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่ มนี้มี
ความเหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ใ นการจั ดโปรแกรมครั้ ง ต่ อ ไปส าหรับ กลุ่ ม ผู้ เ รีย นผู้ ใ หญ่ วัย กลางคน
ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ) ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวีดีทัศน์ “วง
เวียนชีวิต” ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์(Concept Map)
ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์ในกิจกรรมที่ 1.6 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
การเลือกใช้วีดีทัศน์ “วงเวียนชีวิต ” เป็นสื่อการเรียนที่สามารถชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ความจาเป็นของการจัดการการเงินในชีวิตจริง เป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่กระทบใจผู้เรียนทุกคนใน
ห้องเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวต่อการเตรียมวางแผนการเงินก่อนที่ตนเองจะเข้าสู่วัยสูงอายุ
สอดคล้องกับหลัก E4 ของ (Cash, 2011) และการเลือกเทคนิคการสอนให้ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการ
ให้ เกิดขึ้น คือเทคนิ คที่เหมาะสมในการสร้างความสนใจให้ เกิ ดกับผู้ เรียนผู้ ใหญ่ ได้แก่ การใช้สื่ อ
ภาพยนตร์ การแสดงละคร (อุ่นตา นพคุณ, 2526) และเป็นไปตามหลักการดาเนินการสอนในขั้นที่ 1
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985)
การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนที่มโนทัศน์ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาโดย
ใช้แผนที่มโนทัศน์ และการใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ใน
การเรียนรู้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยการสร้างมโนทัศน์ที่ทาให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ลดจานวนรายละเอียดความรู้ที่
ต้องจดจาในลักษณะตัวอักษร ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบความคิดได้ ง่ายขึ้น (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน,2526)
และเป็นไปตามหลักการดาเนินการสอนในขั้นที่ 4 ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985)
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง) ได้แก่ การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยวีดีทัศน์
“วงเวี ย นชี วิ ต ” ในกิ จ กรรมที่ 1.4 การใช้ เ ทคนิ ค การน าเสนอเนื้ อ หาโดยใช้ แ ผนภาพ(Graphic
Organizer) ในกิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคแผนผัง KIQ ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิคสัญญาการ
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เรียนรู้และการนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่ 6.5 และ
การใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3 เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสะพาน
เชื่อมโยงให้ผู้เรียนก้าวข้ามจากประสบการณ์เดิมสู่ความสาเร็จในการเรียนรู้ ที่ทาให้กิจกรรมได้รับ
ความสนใจจากผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์
สอดคล้องกับหลัก E4 ของ (Cash, 2011)
ขั้นเร้าใจ (การสร้างความท้าทาย) ได้แก่ การใช้เทคนิครหัสช่วยจา (Mnemonic Devices)
ในกิจกรรมที่ 1.4 การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five) ในการให้ผู้เรียนแจ้งผลตอบกลับใน
กิจกรรมที่ 1.5 การใช้เทคนิคการเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมที่ 2.1 การใช้เทคนิคเกม
“ใช่” หรือ “ชอบ” ในกิจกรรมที่ 4.6 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ในกิจกรรมที่ 5.1 และการใช้เทคนิค
เกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
การใช้เทคนิครหัสช่วยจา เทคนิค Fist to Five เทคนิคการเสวนาร่วมกับวิทยากรรับเชิญ
เทคนิ ค เกม “ใช่ ” หรื อ “ชอบ” เทคนิ ค การเล่ า เรื่ อ ง และเทคนิ ค เกมจ าลองสถานการณ์ ของ
Advancing Differentiation ของ (Cash, 2011) เพื่ อ สร้ า งความท้ า ทายให้ แ ก่ ส มองของผู้ เ รี ย น
สอดคล้องกับหลัก 10 ประการในการเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่ต้องการมีส่วนร่วมทั้งด้านสติปัญญาและด้าน
ร่างกายในการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544)
และเป็นไปตามหลักการดาเนินการสอนในขั้นที่ 5 ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985)
ขั้นใส่คุณค่า (การเพิ่มคุณค่าสิ่งเรียนรู้) ได้แก่ การใช้เทคนิคชูกาปั้นถึงชูห้านิ้ว (Fist to Five)
ในการทบทวนเนื้อหาจากการแจ้งผลตอบกลับของผู้เรียนในกิจ กรรมที่ 1.4 และ 1.5 การใช้เทคนิคให้
รางวัลจากแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน (Student Portfolio) ในกิจกรรมที่ 1.6 การใช้เทคนิคการสรุปผล
ด้วยการ์ดบอร์ดประกอบกับการบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart ในกิจกรรมที่ 2.1 และ กิจกรรมที่ 4.6
การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้ว ยตนเองในสถานการณ์จริง ในกิจกรรมที่ 4.7 การใช้เทคนิค
สัญญาการเรียนรู้และการนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายโดยผู้เรียน ในกิจกรรมที่
6.5 การถอดบทเรียนจากเกมจาลองสถานการณ์ ในกิจกรรมที่ 11.3
การใช้เทคนิค Fist to Five ในการให้ผู้เรียนแจ้งผลตอบกลับ เทคนิคให้รางวัลจากแฟ้มสะสม
ผลงานผู้เรียน 6 การใช้เทคนิคการสรุปผลด้วยการ์ดบอร์ดประกอบกับการบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย IChart เทคนิคให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์จริง การถอดบทเรียนจากเกมจาลอง
สถานการณ์ เป็นการเลือกใช้เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลการเรีย นรู้โดยรวมของผู้เรียนด้วยตนเอง
หลังจบบทเรียนแต่ละบท (Summative Assessment) ตามหลักการเรียนการสอนโดยการสร้างความ
แตกต่าง (C. A. Tomlinson, 2001) สอดคล้ องกับหลั กการจัดการศึกษาผู้ ใหญ่ที่ควรพยายามให้
ผู้เรียนประเมินผลตนเอง (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, 2526) และเป็นไปตามหลักการดาเนินการสอนในขั้น
ที่ 6 ถึง ขั้นที่ 8 ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด Gagne (1985)
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กลุ่มที่ 3 ได้รับผลประเมินรายหัวข้อในระดับ ปานกลาง เทคนิคการสอนที่ใช้ในกิจกรรม
เรียนรู้ในกลุ่มนี้ ควรมีการปรับในรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อม วิถีการเรี ยนรู้ หรือ
บริบทของกลุ่มผู้เรียน ก่อนนาไปใช้ในการจัดโปรแกรมครั้งต่อไปสาหรับกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” 4 ขั้นได้แก่
ขั้นจี้จุด (จุดประเด็นความสนใจ) ได้แก่ การใช้เทคนิคการการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วยการอ่าน
ออกเสียง ในกิจกรรมที่ 3.3 การใช้เทคนิคการบรรยายโดยผู้สอน ในกิจกรรมที่ 4.2
การใช้เทคนิคการการตอกย้าสิ่งเรียนรู้ด้วยการอ่านออกเสียง ต้องประเมินความสามารถใน
การอ่านของผู้เรียน ซึ่งในผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนอาจมีปัญหาด้านสายตาประกอบด้วย หากผู้เรียนมี
อุปสรรคในการทากิจกรรมเรียนรู้ จะส่งผลต่อผลการเรียนของผู้ใหญ่ (อุ่นตา นพคุณ, 2526)
ขั้นฉุดโยงใย (การสร้างความเชื่อมโยง) ได้แก่ การใช้เทคนิคการสาธิตโดยผู้สอน ในกิจกรรมที่
7.3 การใช้เทคนิคการนาเสนอเนื้อหาด้วยพาวเวอร์พ้อยต์ ในกิจกรรมที่ 7.4 และการใช้เทคนิคเช็ค
ลิสต์ในรูปเมทริกซ์ (ตารางสองมิติ) ในกิจกรรมที่ 11.1
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 7.3, 7.4 และ 11.1 เป็นกิจกรรมที่ มีเ นื้ อหาเกี่ ยวกับ การค านวณ
ผู้ออกแบบโปรแกรมควรประเมินความสามารถในการคานวณของกลุ่มผู้เรียน หากผู้เรียนมีระดับ
ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพิ่มรายละเอียดวิธีการ
คานวณ สอดคล้องกับหลัก 10 ประการในการเรียนรู้ผู้ใหญ่ ที่ระบุว่าผู้ใหญ่ต้องการเวลาอย่างเพียงพอ
ในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ การฝึกทักษะใหม่ๆ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544)
ขั้นเร้าใจ (การสร้างความท้าทาย) ได้แก่ การใช้เทคนิคระดมความคิดเห็น ในกิจกรรมที่ 4.2
การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 4.3, 4.5 การใช้เทคนิคเช็คลิสต์ ในกิจกรรมที่
6.1 และการใช้ เ ทคนิ ค การฝึ ก ทั ก ษะการค านวณด้ ว ยแบบฝึ ก หั ด ในรู ป Anchoring Activity ใน
กิจกรรมที่ 7.3
ขั้น ใส่ คุณค่ า (การเพิ่ม คุ ณ ค่า สิ่ ง เรี ยนรู้) ได้แก่ การใช้เทคนิ ค การระดมความคิ ดเห็ น ใน
กิจกรรมที่ 4.2 การใช้เทคนิคให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart ในกิจกรรมที่ 4.3, 7.2, 7.3 และ
11.2 และการใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน ในกิจกรรมที่ 6.3
การศึกษาผลประเมินมีข้อสังเกตว่า การเลือกใช้เทคนิคให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ด้วย I-Chart
เพียงอย่างเดียวจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนน้อยกว่าการใช้เทคนิคอื่นร่วมกัน เนื่องจาก
กลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคนไม่มีความถนัดในการเขียน การเลือกใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียน (Tomlinson, 2005) ในกรณีเช่นนี้ผู้ออกแบบ
โปรแกรมอาจเลือกใช้เทคนิคการหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆ (Carousel Brain Storm)
แทนได้
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ผลประเมินกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียน
กิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่เหมาะกับผู้ใหญ่ วัยกลางคนคือกิจกรรม (ยาง)ยืดชีวิต พิชิตโรค
ที่ช่วยทาให้ผ่อนคลายความเครียดจากเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า สามารถ
เริ่ ม เรี ย นรู้ เ นื้ อ หาบทเรี ย นได้ ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถร่ ว มกิ จ กรรมในระดับที่
เหมาะสมกับตนเอง ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น มี
ความเหมาะสมรองลงมา
การจัดกิจกรรมคั่น ช่วยให้สมองของผู้เรียนได้หยุดพักระหว่างการเรียน ทาให้สมองของ
ผู้ เรี ย นผู้ ใหญ่ซึมซับ สิ่ งที่เรี ย นรู้ ได้ดียิ่ งขึ้ น (สุ วัฒ น์ วัฒ นวงศ์, 2544) และการเลื อกกิจกรรมคั่ น ที่
เหมาะสมกับความสนใจ ความพร้อมด้านร่างกายของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นการตอบสนอง
4. ผลการวิเ คราะห์ปัจ จัยส่งเสริ ม ปัญหาอุปสรรค ที่เ กี่ยวข้องในการน าโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น ปใ ้
4.1 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ มีดังนี้
ปัจจัยด้านผู้เรียน
ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ
บทเรียนของผู้เรียน ทาให้การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการระดมความคิดเห็นประสบ
ความสาเร็จ ผู้เรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะผู้เรียนผู้ใหญ่ให้
ความสาคัญกับประสบการณ์ของตนเอง เมื่อประสบการณ์ของผู้เรียนผู้ใหญ่ได้รับการยอมรับ ผู้เรียน
จะไม่ เ กิ ด การต่ อ ต้ า นและเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ (Knowles, 1980) ความสนใจของผู้ เ รี ย นต่ อ เนื้ อ หา
บทเรียนและกิจกรรมเรียนรู้ที่ตรงกับปัญหาของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม ส่งผลต่อความสาเร็จของโปรแกรม
ปัจจัยด้านผู้สอน
ผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้งในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล จะ
สามารถน ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งราบรื่ น รู้ ว่ า จะใช้ เ ทคนิ ค การสอนใด มาใช้ ใ นการให้
ประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆที่จาเป็น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์หาตาตอบได้ด้วยตนเอง ตาม
แนวคิดของ Gagne (1985) ความช่วยเหลือจากทีมผู้สอน ตามความพร้อมที่แตกต่างของผู้เรียน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมการเรียนรู้หรือสามารถทาชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ในชั้นเรียนได้สาเร็จตามกาหนดเวลา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งการให้
ทางเลือกในการนาเสนอผลการเรียนรู้ตามความถนัดหรือความชอบของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เลื อกน าเสนอผลการเรี ย นรู้ ตามความสนใจและประสบการณ์ ข องตนเอง ย่อมให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นกัน (C. A. Tomlinson, 2001)
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ปัจจัยด้านการออกแบบโปรแกรม
ผลจากการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า การเลือกเทคนิคการสอนที่เข้ากับเนื้อหาและ
ต้องเข้ากับวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี เทคนิคการ
สอนแบบเดียวกัน แต่ใช้กับเนื้อหาที่ต่างกัน หรือขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมที่ต่างกัน กลับ
ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ต่างกัน เช่น การใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็นในขั้นการจุดประเด็น
หากใช้ในกรณีที่ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความรู้หรือประสบการณ์น้อย ผู้เรียนจะไม่กล้าตอบกล้าเดาเพราะกลั ว
เสียหน้า กลัวการไม่ได้รับการยอมรับ (Knowles, 1980)
การเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความพร้อมและวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อจัด
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนอกห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เกิดความชานาญและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่
เหมาะสมกับวัย(ความพร้อม) และความสนใจของผู้เรียน เช่น (ยาง)ยืดเพื่อชีวิต พิชิตโรค หรือการ
บริหารร่างกายด้วยโยคะเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เรียน ผู้เรียนรู้สึกว่าช่วย
คลายความเครี ย ด พร้ อมที่จ ะเริ่ มบทเรียนรู้ต่อไป เป็นปัจจัยที่ส นับสนุนความส าเร็จ ของการจั ด
โปรแกรมฯ ตามหลักการตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับหนึ่งในหลักการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ 10 ประการ คือการจัดกิจกรรมคั่นเพื่อช่วย
ให้สมองของผู้เรียนได้หยุดพักระหว่างการเรียน ทาให้สมองของผู้เรียนผู้ใหญ่ ซึมซับสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544)
ปัจจัยด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้
ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสืออ่านนอก
เวลาที่จั ดให้ผู้ เรี ย นเลือกยื มอ่านได้ตามความสนใจที่ช่วยเสริมความเข้าใจและสามารถนาเนื้ อหา
บทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเงินของผู้เรียนได้เอง เป็นไปตามหลักการตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการเรียนรู้ ของรูปแบบการเรี ยนการสอนโดย
การสร้างความแตกต่าง (C. A. Tomlinson, 2001)
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ได้แก่ การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนส่งเสริมให้สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างสะดวกสบาย การจัดระบบเสียงที่ดังเพียงพอสาหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
วัยกลางคน เสียงกลองเพิ่มความเร้าใจในกิจกรรมการแข่งขัน เสียงกีตาร์คั่นกิจกรรมเล่าเรื่องสร้างสีสัน
ให้ กิจ กรรมมีความสนุ กสนาน ช่ว ยสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ความเป็นกันเอง ก่อให้ เกิด
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowles, 1980)
4.2 ปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดโปรแกรม สรุปได้ดังนี้
1. ด้านผู้เรียน ได้แก่ ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
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1.1 ความพร้อมของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับ
ความสามารถในการคานวณ ความสามารถในการอ่าน การจับประเด็น การเขียน ความรู้เบื้องต้นหรือ
ประสบการณ์ในหัวข้อบทเรียน ความเชื่อของผู้เรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
(เช่น กรณีผู้เรียนมีความเชื่อว่าการดื่มน้าเย็นจะทาให้เสียสุขภาพ)
1.2 วิ ถี ก ารเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่า งของผู้ เ รีย น ผู้ เ รี ย นบางคนไม่ ช อบเรีย นภายใต้การ
ปรึกษาหารือที่มีเสียงดัง หากมีข้อจากัดด้านสถานที่ จะส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนของผู้เรียน
การพัฒนาโปรแกรมฯ จึงต้องศึกษาปัจจัยดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพื่ อตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยการสร้างความแตกต่าง (C. A. Tomlinson, 2001)
2. ด้านผู้สอน ได้แก่ จานวนทีมผู้ช่วยสอนที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอสอดคล้องกับความ
ต้องการการช่วยเหลือของผู้เรียนที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนหรือความยากในแต่ละหน่วยเรียนรู้
ตามหลักการสร้างความแตกต่างด้านผู้สอนเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนด้านความพร้อม
ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างความแตกต่าง (C. A. Tomlinson, 2001)
3. ด้านการออกแบบโปรแกรม ได้แก่
3.1 การจัดสรรเวลา และการเพิ่มรายละเอียดในการอธิบายในเนื้อหาที่ซับซ้อนมีการ
คานวณ ต้องคานึงถึงหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่ ที่ระบุว่าผู้ใหญ่ต้องการเวลาอย่างเพียงพอ ในการเรียนรู้
ข้อมูลใหม่ๆ การฝึกทักษะใหม่ๆ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2544)
3.2 การเลือกกิจกรรมคั่นระหว่างบทเรียนที่ขัดต่อวิถีชีวิตหรือความเชื่อของผู้เรียน
กิจกรรม “ดื่มน้าเย็น เห็นทางออก” ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน เนื่องจาก
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการดื่มน้าเย็นจะทาให้เสียสุขภาพ ผู้สูงวัยไม่ควรทา ดังนั้ นผู้ออกแบบ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต้องคานึงถึงความเหมาะสมและบริบทของผู้ เรียนผู้ใหญ่
(วรรัตน์ อภินันท์กุล, 2551)
4. ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อจากัดในการจัดพื้นที่เพื่อให้ตอบสนองวิถี
การเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนบางกลุ่มที่ต้องการความเงียบในระหว่างการเรียน ผู้จัดโปรแกรมจึง
ควรมีการติดต่อประสานงานเพื่อขอทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ส่วนปัญหาเรื่องเสียง
กลองที่สร้างความกดดันต่อผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน อาจเปลี่ยนมาเป็นเสียงระฆังแทนได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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ผู้ วิจั ย มีข้อเสนอแนะจากการพัฒ นาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการจัดการกราเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยนาเสนอใน 4 ประเด็นคือ
ข้อเสนอแนะในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ข้อเสนอแนะด้านการ
บริ ห ารโปรแกรม ข้ อเสนอแนะด้านนโยบาย และ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ปใ ้
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้เครื่องมือและรูปแบบการเรียนรู้ ที่นักการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนสามารถนาไปดัดแปลงใช้หรือใช้ซ้าได้ดังต่อไปนี้
1.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ แบบสอบถาม
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่วัยกลางคน
สามารถนาไปใช้ศึกษาสภาพ ปัญ หา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลในกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคนที่ใหญ่ขึ้น หรืออาจปรับเปลี่ยน
ข้อคาถามเพื่อนาไปใช้ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้ในประชากรกลุ่มวัยอื่นได้
โดยนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรทาการค้นหาข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มประชากรที่สนใจเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมด้านการเงินของกลุ่มประชากรนั้นๆ ก่อนปรับเปลี่ยนแบบสอบถามที่จะนาไปใช้เก็บ
ข้อมูลที่สามารถอธิบายความต้องการการเรียนรู้ด้านการเงินของกลุ่มประชากรเป้าหมายในมิติต่างๆ
ได้
1.2 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรให้ความสาคัญต่อการศึกษาข้อมูลสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโปรแกรมในด้าน
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนและ
ปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ได้รวบรวมไว้เป็นข้อควรระวังในการกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียน
1.3 รูปแบบการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่
คุณค่า”
นักพัฒนาโปรแกรมควรเลือกเทคนิคการสอนเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคานึงถึง
ความเหมาะสม เข้ากัน ได้ ของเทคนิคที่เลื อกกับเนื้อหา ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ความ
แตกต่างด้านผู้เรียน 3 ด้าน (ความสนใจ ความพร้อม และวิถีการเรียนรู้) โดยสามารถใช้ข้อมูลปัจจัย
ที่สนับสนุนและปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ได้รวบรวมไว้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม การสร้าง
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กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ “จี้จุด-ฉุดโยงใย-เร้าใจ-ใส่คุณค่า” สามารถนาไปใช้พัฒนา
โปรแกรมเพื่อให้ความรู้ด้านอื่นๆกับผู้เรียนสูงวัยได้อีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารโปรแกรม
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรให้ความสาคัญกับการ
สร้ างความเข้าใจกับ ผู้ เ ข้าร่ ว มโปรแกรม ให้ เข้าใจถึงประโยชน์และวัต ถุประสงค์ ข องโปรแกรมที่
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับ กิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาสาระ และแผนการเรียนรู้ ระยะเวลาในการ
จัดอบรม การจัดจานวนทีมผู้ช่วยสอนที่ต้องมีทักษะด้านการจัดการการเงินพอสมควร รวมทั้งแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้ที่ต้องจัดสรร และการคัดเลือกสถานที่ วิทยากรรับเชิญ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
กิจกรรม โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
3. ข้อเสนอแนะเ ิงนโยบาย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงพัฒนาสั งคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานกรุ ง เทพมหานคร
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญกับการจัดโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล สานัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรมีการบรรจุวาระในการเผยแพร่ให้ความรู้
การจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลให้ ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคนในทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาคแรงงาน ภาคเกษตร
ข้าราชการ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับหน้า โดยกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อเตรียมตัวสังคมไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อ ป
1. ควรทาการวิจั ย เพื่ อ ศึ กษาความต้ องการการเรียนรู้และพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการจั ดการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ใหญ่ขึ้น หรือ
เจาะกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ใหญ่วัยกลางคนในภาคแรงงาน ภาคเกษตร ข้าราชการ ทหารตารวจ ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน
2. ควรทาการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการการเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ความรู้ใน
การจัดการชีวิตหลังวัยเกษียณ เช่น การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการด้านที่อยู่อาศัย
การจัดการทรัพย์สินมรดก การวางแผนเตรียมตัวก่อนสิ้นชีวิตของกลุ่มประชากรผู้ใหญ่วัยกลางคน
เพื่อรับมือกับปัญหาและสร้างสังคมผู้สูงอายุที่น่าอยู่ต่อไป
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ผู้ทรงคุ วุฒิด้านโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. ดร.ปาน กิมปี
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุ วุฒิด้านเคร่องมอและส ิติ
ผศ.ดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน
อาจารย์ประจาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ผู้ทรงคุ วุฒิด้านบัญ ีการเงิน
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุ วุฒิด้าน ุม น
ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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รายนามครูและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ให้สัมภาษณ์เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1
แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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ผู้ให้สัมภาษ ์เพ่อทาการทดสอบเคร่องมอวิจัย (Try Out)
1. นางพรทิพย์ ทวีงาม
 ครูผู้ช่วย ประจาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย
2. นายรังษี ทรัพย์สิงห์
 ครู กศน. ตาบล ประจาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอก
น้อย
ผู้ให้สัมภาษ ์เพ่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
1. นางสาวนฤมล บุญสนอง
 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
 วิทยากรรับเชิญทางด้านการวางแผนการเงิน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ของสถาบันพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ดร.กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
 อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 วิทยากรอาสาของสถาบั นพัฒ นาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย ใน
หลักสูตรเงินทองต้องใส่ใจ
3. ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
 อาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการจัดทาตาราทางวิชาวิชาการชุด “เงินทองของมีค่า”
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 วิทยากรพิเศษทางด้านการเงินส่วนบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
รัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ
 ผู้แต่งหนังสือ “ไดอารีการเงิน... 365 วันแสนสุข” “365+1… คาศัพท์การเงินและการ
ลงทุน” “อสตางค์ ทุกขัง มรณัง?”
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4. นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ สานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยา
5. นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญแพ
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ สานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
6. นายนิยม โพธิ์ทอง
 ครู กศน.ตาบล ประจาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้
1. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
2. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
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แบบสัมภาษ ์งานวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

(THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO ENHANCE PERSONAL FINANCIAL
MANAGEMENT KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND SKILLS FOR MIDDLE-AGED ADULTS)
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เคร่องมอ ุดที่ 1
แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

จัดทาโดย
นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
นิสิตปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เคร่องมอ ุดที่ 1 แบบสัมภาษ ์งานวิจัย
เพ่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ การเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ส่วนคา ้แี จง
1. แบบสัมภาษณ์งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ น.ส.ขนิษฐา วิทยานนท์
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
แบบสัมภาษณ์งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จะนาเสนอในภาพรวมและใช้ประกอบการ
วิจัยในเบื้องต้นเท่านั้น
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ ผู้วิจัยหวังว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์นี้จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และตามความเป็นจริง ซึ่งการให้ข้อมูลในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3. คานิยามศัพท์ที่ใช้ในแบบสอบถาม
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลและสิ่งที่สัมพันธ์กันกับประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆ สามารถระลึกและ
ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆได้อย่างถูกต้อง โดยการพูด เขียน หรืออากัปกริยาท่าทางใดๆ
ความเข้าใจและทักษะ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสาคัญของประสบการณ์เรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถแปลความ ตีความ และขยายความประสบการณ์เรียนรู้
นั้นๆ ลงสู่การปฏิบัติ เช่น การบันทึกบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดทาแผนการเงิน
ส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
การจัดการการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการรู้จักการจัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง มีการออมในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียง
พอที่จะรองรับเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
ความต้องการเรียนรู้ หมายถึง ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน ที่จะได้รับเนื้อหา
ความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนที่เข้ากับวิถีการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน
ผู้ใหญ่วัยกลางคน หมายถึง นักเรียนกศน.ผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 40-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 คาถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ประกอบด้วยคาถามปลายเปิดจานวน 6 ข้อ
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ลาดับที่สัมภาษณ์..............
สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................................
วันที่................................................. เริ่มต้นสัมภาษณ์เวลา..................... สิ้นสุดเวลา ......................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษ ์
1. ชื่อ……………………………………นามสกุล………………………………………
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่………………………………………………………………
3. ตาแหน่งงานปัจจุบัน......................................................................................................
4. หลักสูตร / วิชาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ท่านเคยสอน (เช่น การทา บัญชีครัวเรือน
การออมเงิน การลงทุน การจัดการหนี้สิน ฯลฯ)
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
5. ประสบการณ์สอนหลักสูตร / วิชาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล จานวน.............ปี
ส่วนที่ 2 ข้อมูล สภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
1. จากประสบการณ์ของท่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใหญ่วัยกลางคน มีลักษณะสภาพเป็นอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
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2. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่จะจัดสาระการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคลให้ผู้ใหญ่วัย
กลางคนอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. .........................
3. ปัญหาส่วนใหญ่ที่ท่านมักประสบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ได้แก่อะไรบ้าง (ให้ระบุปัญหาที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก)
............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................................................................
4. ในด้านความต้องการในการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล 4 ด้าน ท่านคิดว่าหัวข้อใดต่อไปนี้ จะ
ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เรียนผู้ใหญ่วัยกลางคน 5 อันดับแรก ของแต่ละด้าน
4_1. ด้านการจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ มุ่งเน้นการเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย การตรวจทานการใช้
จ่ายของครัวเรือน
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....
….....

01. กิจกรรมชี้แนะช่องทางในการเพิ่มพูนรายได้
02. วิธีทาบัญชีครัวเรือน (เพื่อทราบที่มาและการใช้ไปของเงินสด)
03. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน
04. การชมคลิปภาพยนตร์เพื่อแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทาบัญชีครัวเรือน
05. วิธีการจัดทางบกระแสเงินสด
06. การแยกประเภทและจัดลาดับความสาคัญของค่าใช้จ่ายครัวเรือน
07. การฝึกให้ลูกหลานจัดการระบบการเงินของตนเอง
08. การใช้สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต เพื่อการหมุนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
09. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อสิทธิของลูกหนี้เงินกู้ประเภทต่างๆ
10. กลยุทธการปลดหนี้
12. การจัดการหนี้นอกระบบ
13. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................
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4_2. ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
…..... 01. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเงินของตนเองและครอบครัว
…..... 02. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออม เช่น ประเภทของเงินฝาก วิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น
…..... 03. การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
…..... 04. การวางแผนการเงินสาหรับการศึกษาของบุตร
…..... 05. การวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
…..... 06. การวางแผนการเงินเพื่อการดูแลบุพการี
…..... 07. การวางแผนการเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น การทุพลภาพจากอุบัติเหตุ การหย่าร้าง/คู่
สมรสเสียชีวิต
…..... 08. การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ (หลังอายุ 60 ปี)
…..... 09. การวางแผนการเงินเพื่อการสร้างธุรกิจส่วนตัวหลังวัยเกษียณ (หลังอายุ60 ปี)
…..... 10. วิธลี ด ละ เลิก อบายมุขด้วยการกาหนดเป้าหมายทางการเงินของตัวท่านเองและ
ครอบครัว
…..... 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................
4_3. ด้านความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
…..... 01. เงินทองต้องรู้
…..... 02. การเงินส่วนบุคคลคืออะไร
…..... 03. การหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ
…..... 04. วิธีตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตนเอง
…..... 05. วิธีการจัดทางบการเงินส่วนบุคคล รายรับ รายจ่าย เงินลงทุน เงินออม เงินกู้ ควรบันทึก
แยกหมวดหมู่อย่างไร
…..... 06. การปฏิบัติการทาบัญชีครัวเรือน
…..... 07. การซื้ออย่างชาญฉลาด
…..... 08. สิทธิที่ผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครอง ในการถูกเอาเปรียบจากการซื้อสินค้า-บริการ
…..... 09. ห้องปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสพติดการชอปปิ้ง
การซื้อโดยขาดสติ
…..... 10. การสร้างสุขนิสัยทางการเงิน
…..... 11. กิจกรรมสุขจัง...ตังค์อยู่ครบ
…..... 12. ห้องปฏิบัติการ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
…..... 13. ห้องปฏิบัติการ ลด ละ เลิก หนี้บัตรเครดิต
…..... 14. กิจกรรมออมง่าย รวยไว
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…..... 15. กิจกรรมแชมเปี้ยนนักออม
…..... 16. วิธีทารายการโดยไม่ต้องไปธนาคาร ได้แก่ อิเลคทรอนิคแบงกิ้ง ธนาคารออนไลน์
…..... 17. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกัน เช่น การประกันมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการ
ประกันแต่ละประเภท ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในการเอาประกัน
…..... 18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ยืมเงิน หนี้บัตรเครดิต
…..... 19. ห้องปฏิบัติการ การเจรจาประนอมหนี้
…..... 20. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................
4_4. ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล
…..... 01. การวิเคราะห์ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากเงินฝากในรูปแบบต่างๆ
…..... 02. ทางเลือกในการออมเงินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของแต่ละบุคคล
…..... 03. การวิเคราะห์การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ
…..... 04. ประโยชน์และทางเลือกในการวางแผนการประกันชีวิตและสุขภาพ
…..... 05. ประโยชน์และทางเลือกในการวางแผนการประกันวินาศภัย อุบัติภัย
…..... 06. การวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยสินเชื่อ การกู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ
…..... 07. ทางเลือกในเลือกสินเชื่อ การกู้ยืมเงิน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของแต่ละบุคคล
…..... 08. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................
5. จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้แบบใดต่อไปนี้ ที่
ท่านเห็นว่าประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้มากที่สุด 5 อันดับแรก เพราะเหตุใด
…..... 01. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
…..... 02. การระดมความคิดเห็น
…..... 03. การอภิปรายกลุ่ม
…..... 04. การบรรยาย/อภิปรายโดยวิทยากรรับเชิญ
…..... 05. สัญญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
…..... 06. การฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดทาบัญชีครัวเรือน
…..... 07. การมอบหมายการบ้าน
…..... 08. การเรียนรู้ในรูปแบบเกมการละเล่น
…..... 09. การเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
…..... 10. กิจกรรมทัศนศึกษา
…..... 11. รูปแบบอื่นๆ โปรดแนะนา…………………………………………………………..

272
6. จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใดต่อไปนี้ ที่ท่านเห็นว่าประสบปัญหาในการเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก (ช่วย
อธิบายปัญหาที่พบในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้)
…..... 01. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
…..... 02. การระดมความคิดเห็น
…..... 03. การอภิปรายกลุ่ม
…..... 04. การบรรยาย/อภิปรายโดยวิทยากรรับเชิญ
…..... 05. สัญญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
…..... 06. การฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดทาบัญชีครัวเรือน
…..... 07. การมอบหมายการบ้าน
…..... 08. การเรียนรู้ในรูปแบบเกมการละเล่น
…..... 09. การเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
…..... 10. กิจกรรมทัศนศึกษา
…..... 11. รูปแบบอื่นๆ โปรดแนะนา…………………………………………………………..
7. ท่านมีข้อคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดบ้างเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
ขอบพระคุณสาหรับความร่วมมือค่ะ
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แบบสอบ ามงานวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

(THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO ENHANCE PERSONAL FINANCIAL
MANAGEMENT KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND SKILLS FOR MIDDLE-AGED ADULTS)

เคร่องมอ ุดที่ 2
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน

จัดทาโดย
นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
นิสิตปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบ าม
เพ่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้
เพ่อส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน

จัดทาโดย
นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
นิสิตปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบ ามเพ่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพ่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
นิยามศัพท์
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของประสบการณ์เรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและสิ่งที่สัมพันธ์กันกับประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆ สามารถระลึก
และถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้นั้นๆได้อย่างถูกต้อง โดยการพูด เขียน หรืออากัปกริยาท่าทางใดๆ
ความเข้าใจและทักษะ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสาคัญของประสบการณ์
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถแปลความ ตีความ และขยายความประสบการณ์
เรียนรู้นั้นๆ ลงสู่การปฏิบัติ เช่น การบันทึกบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดทาแผนการ
เงินส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
การจัดการการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักการจัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง มีการออมในสัดส่วนที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัย
เกษียณ
ความต้องการเรียนรู้ หมายถึง ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน ที่จะได้รับเนื้อหา
ความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนที่เข้ากับวิถีการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน
ผู้ใหญ่วัยกลางคน หมายถึง นักเรียนกศน.ผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 40-60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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คา ี้แจงสาหรับผู้ตอบแบบสอบ าม : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
วัยกลางคน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คา ามส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบ าม ข้อคาถามในลักษณะที่ให้ผู้ตอบเลือกและ
เติมคาตอบ
ข้อคาถาม
1. เพศ □ ชาย □ หญิง
2. อายุ □ 40 - 49 ปี
□ 50 - 60 ปี
3. อาชีพ
□ ลูกจ้างรายวัน
□ ลูกจ้างรายเดือน
□ เจ้าของหาบ
เร่แผงลอย
□ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก □ รับเหมาก่อสร้าง
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)...................................
4. ระดับการศึกษาของท่าน
□ ประถมศึกษาต้น □ ประถมศึกษาปลาย
□ มัธยมศึกษาต้น
□ มัธยมศึกษาปลาย
□ อื่นๆ..........................................
5. ท่านมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ไม่ใช้
□ ใช้จากร้านอินเตอร์เน็ต
□ ใช้จากที่ทางาน
บ้าน □ ใช้จากมือถือ

□ ใช้จากที่

6. ท่านเคยเข้ารับการอบรมด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล (ได้แก่ การวางแผนการเงิน การ

ทาบัญชีครัวเรือน การทางบประมาณครัวเรือน ฯลฯ) หรือไม่
□ ไม่เคย □ เคย.............ครั้ง หลักสูตร
..................................................................................................
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คา ามส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบโดยทาเครื่องหมาย  ในกรอบ □ ข้างหน้าตัวเลือกที่ตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด
สภาพ
ด้านการจัดการเงินสด ม่ให้ขาดมอ
1.1. รายได้ของตนเอง
□ ไม่มีรายได้
□ รายเดือน(บาท)
□ ต่ากว่า 9,000
□ 9,001 – 15,000
□ สูงกว่า 15,000
□ รายวัน(บาท)
□ ต่ากว่า 300

ปัญหา
1. ยอดรายรับ-รายจ่ายประจางวดของ
ท่านมีลักษณะดังนี้
□ มี ร ายจ่ า ยสู ง กว่ า รายรั บ มากเป็น
ประจา
□ มี ร ายจ่ า ยสู ง กว่ า รายรั บ บ้ าง
บางครั้งคราว
□ มีรายรับพอดีกับรายจ่าย
□ มี ร ายรั บ สู ง กว่ า รายจ่ า ยเล็ ก น้ อย

□ 301-500
□ สูงกว่า 500

□ มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมาก

□ รายได้ไม่แน่นอน

สามารถมีเงินเก็บออมได้สม่าเสมอ

1.2. การหารายได้เสริมจากงานประจา
□ ไม่หารายได้เสริม
□ ทางานล่วงเวลาจากงานประจา
□ หารายได้เสริมอื่นจากงานหลัก (โปรด
ระบุ)…………………

1.3. ท่านมีภาระต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มี
รายได้ ได้แก่ คู่สมรส ลูกหลาน ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
หรือไม่
□ มี จานวน........คน
□ไม่มีภาระต้องดูแล
1.4. บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบันเป็น
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สภาพ

ปัญหา

□ บ้านเช่า / ห้องเช่า / อาศัยผู้อื่นอยู่ ที่ต้องจ่าย

ค่าที่พัก
□ บ้านของพ่อแม่ / คู่สมรส / บ้านพักที่หน่วยงาน
จัดให้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
□ บ้านของท่านเอง
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………
2. ท่านคานึงถึงเรื่องใดมากที่สุด ในการซื้ออาหาร
และของใช้จาเป็นในชีวิตประจาวัน
□ ความสะดวก
□ ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงของสินค้า
□ ของแถม / โปรโมชั่นลดราคา
□ ความชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยไม่เกี่ยง
ราคา
□ ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………

3. ในการซื้อสินค้า-บริการที่มีราคาสูง เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถยนต์ บริการทัวร์
ท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ท่านที่สุดคือ
□ ความเห็นของสมาชิกในครอบครัว
□ เห็นเพื่อนบ้าน / เพื่อนร่วมงานซื้อหรือใช้บริการ
□ ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงของสินค้า
□ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย
□ ของแถม / โปรโมชั่นลดราคา
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………

2. ท่านคิดว่าข้อใดตรงกับปัญหาการใช้
จ่ายเงินของท่านทีส่ ุด
□ ไม่ทันคิดก่อนใช้จ่าย
□ ถูกชักจูงด้วยโฆษณาชวนเชื่อ
แฟชั่น ความนิยม
□ ถูกโน้มน้าวด้วยโปรโมชั่น และของ
แถม
□ บ่อยครั้งที่ต้องทิ้งของที่ซื้อมาเกิน
ความจาเป็น เพราะลดราคา
□ ท่านไม่มีปัญหาการใช้จ่ายเงิน
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)…………………………………
3. ในการซื้อสินค้า-บริการที่มีราคาสูง
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
รถยนต์ บริการทัวร์ท่องเที่ยว ฯลฯ
ท่านเคยประสบปัญหาใดบ้างดังหัวข้อ
ต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา
ใช้ไม่ได้ตามต้องการ
□ ไม่มีบริการหลังการขาย หรือไม่
ได้รับความสะดวก
□ ใช้งานยาก มีข้อจากัดที่ไม่รู้ก่อนซื้อ
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□ เสียบ่อย อะไหล่ และค่าบริการซ่อม

มีราคาสูง
□ ไม่เคยประสบปัญหา
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)…………………………………

4. ท่านสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ ไวน์ หรือเสพสิ่งมึน
เมาอื่นบ้างหรือไม่
□ เสพเป็นประจา
□ เสพบางครั้งคราว
□ เสพเฉพาะในงานเลี้ยงและเทศกาลรื่นเริง
□ ไม่เสพ

4. ข้อคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
เบียร์ ไวน์ สิ่งมึนเมา ข้อใดตรงใจท่าน
ที่สุด
□ เป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้
□ เป็นเครื่องมือสาคัญในการสมาคม
สังสรรค์
□ เป็นเครื่องแสดงภาพลักษณ์ ความ
นาสมัย ความเท่ห์
□ เป็นเครื่องช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดบางครั้งคราว
□ เป็นสิ่งให้โทษและทาให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
5. ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน เล่นการ
5.1. ปัญหาที่มักทาให้ท่านไม่สามารถ
พนัน (เช่น ซื้อลอตเตอรี่ แทงหวยใต้ดิน เล่นไพ่ ชน ควบคุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้
ไก่ ตู้ม้า แทงม้าแข่ง พนันมวย เข้าบ่อน พนันบอล) ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หรือไม่
□ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
□ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
กระทันหันจากเหตุฉุกเฉิน
□ เล่นการพนันบางครั้งคราว เพื่อความบันเทิง โดย □ เสียการพนันจานวนไม่แน่นอน
จากัดวงเงินไม่ให้กระทบต่อรายจ่ายประจา
□ ข้อมูลรายการใช้จ่ายจาเป็นตกหล่น
□ เล่นการพนันเพื่อลุ้นโชคเป็นประจาในวงเงิน
ไป เพราะไม่เคยบันทึกการใช้จ่าย
เล็กน้อย
□ มีสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาถี่ จึง
มีความต้องการซื้อของใหม่บ่อยๆ
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□ เล่นการพนันเพื่อการเสี่ยงโชคเป็นประจาใน

□ ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายของลูก

วงเงินสูง
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………..…

หรือผู้อยู่ใต้การอุปการะ
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)……..………………………..…
5.2. เมื่อท่านหรือสมาชิกในครอบครัว
แพ้พนัน ท่านมักประสบปัญหา
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้พนัน
□ ต้องนาทรัพย์สิน เครื่องประดับ ไป
จานาเพื่อใช้หนี้
□ ต้องผันเงินงบที่วางแผนไว้สาหรับ
เรื่องอื่นออกไปใช้หนี้พนันแทน
□ ต้องตัดค่าใช้จ่ายจาเป็น เช่น
ค่าอาหาร ค่าเทอมลูก ออกไป
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)……..……… …

6. ท่านทราบหรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนของท่านมี

6. เมื่อท่านต้องตัดสินใจเรื่องปัญหาเงิน

สัดส่วนเช่นไร (เช่น เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายรวมเป็น 100
บาท ท่านใช้สาหรับค่าอาหารกี่ส่วน ค่าเดินทางกี่
ส่วน ค่าเช่า ค่าบันเทิง ฯลฯ กี่ส่วน)
□ ไม่ทราบเพราะไม่เห็นว่าสาคัญต้องจดจา
□ ไม่ทราบเพราะไม่เคยบันทึกได้แต่สงสัยว่าเงิน
หมดไปกับอะไร
□ ไม่ทราบเพราะไม่เคยนาบันทึกค่าใช้จ่ายมา
วิเคราะห์

สดขาดมือ ท่านมักประสบปัญหาใด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ สับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
□ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การเงินจึงไม่สามารถวิเคราะห์ สาเหตุ
ของปัญหาได้
□ ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตจึงไม่
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้
□ ขาดประสบการณ์ในการหมุนเงิน
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□ ทราบเพราะมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายและ

วิเคราะห์เป็นประจา
7. ท่านรู้จักบัญชีครัวเรือนหรือไม่
□ ไม่เคยได้ยิน
□ เคยได้ยินมาบ้าง
□ รู้จักแต่ทาไม่เป็น
□ รู้จักและทาเป็น

ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
8. ท่านทางบประมาณครัวเรือนหรือไม่อย่างไร
□ ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
□ น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
□ เคยทาแผนงบประมาณแต่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนได้
□ ทาแผนงบประมาณและทบทวนผลปฏิบัติเป็น
ประจา

ปัญหา
□ ไม่เคยประสบปัญหาเงินสดขาดมือ
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)……..……………………………
7. ความเห็นของท่านเกี่ยวกับบัญชี

ครัวเรือน
□ ไม่มีความเห็น เพราะไม่รู้จัก
□ ไม่มีประโยชน์ เสียเวลาในการ
บันทึก
□ มีประโยชน์ เคยบันทึก แต่ยัง
ปรับให้บันทึกเป็นนิสัยไม่ได้
□ มีประโยชน์มาก ทาเป็นประจา

8. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการจัดทา
งบประมาณครัวเรือน
□ เสียเวลาเปล่า ไม่สามารถควบคุม
การใช้จ่ายตามงบได้
□ เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาได้
เอง
□ เป็นเรื่องน่าทาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น
จัดทาอย่างไร
□ เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาเป็น
ประจา เพื่อควบคุมค่าใช่จ่าย
9. ท่านทางบกระแสเงินสดหรือไม่อย่างไร
9. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการจัดทา
□ ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
งบกระแสเงินสด
□ น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
□ เสียเวลาเปล่า ไม่สามารถควบคุม
□ เคยท างบกระแสเงิ น สดเฉพาะช่ ว งที่ มี วิ ก ฤต เงินรับเข้า-จ่ายออกตามงบกระแสเงิน
การเงินเกิดสภาพเงินขาดมือเท่านั้น
สดที่จัดทาไว้ได้
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□ ทางบกระแสเงินสดและเปรียบเทียบปรับให้เป็น □ เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทาได้

จริง
เป็นประจา

10. ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับแผนการใช้จ่ายเงิน
ของท่านที่สุด
□ ใช้ไม่พอต้องกู้ยืม
□ ใช้เท่าที่หาได้
□ ใช้เหลือค่อยเก็บ
□ เก็บก่อนส่วนที่เหลือจึงนามาใช้

11. ท่านได้กาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณไว้

อย่างไร
□ ไม่เคยกาหนด
□ คิดไว้บ้าง แต่ยังไม่ได้กาหนดชัดเจน
□ กาหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน

เอง
□ เป็ น เรื่ องน่ า ท าแต่ ไม่ รู้ ว่า จะเริ่มต้น
จัดทาอย่างไร
□ เป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด ท าเป็ น
ประจา เพื่อดูแลไม่ให้เกิดสภาพเงินสด
ขาดมือ
10. ท่านมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยจาก
แผนการใช้สินเชื่อหรือการกู้ยืมหรือไม่
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายท่วมท้น ต้องกู้
สินเชื่อก้อนอื่นมาชาระ
□ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวนมาก
เกือบเท่าค่าใช้จ่ายอื่นทุกเดือน
□ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายบางครั้งคราวที่
เงินขาดมือ
□ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายประจาคงที่จาก
สินเชื่อระยะยาวเช่น ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน
เป็นจานวนที่สามารถจ่ายได้โดยไม่
เดือดร้อน
□ ไม่มีภาระจ่ายดอกเบี้ย
11. มุมมองของท่านในการกาหนด
เป้าหมายชีวิต
□ ไม่จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมาย ใช้
ชีวิตไปเรื่อยๆ
□ ไม่เคยฉุกคิดว่าควรต้องกาหนด
เป้าหมายชีวิตหลังวัยเกษียณ
□ การกาหนดเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่อง
น่าสนใจแต่ยังไม่ได้เริ่มทา
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□ การกาหนดเป้าหมายชีวิตหลังวัย

เกษียณเป็นเรื่องสาคัญและควรทา
ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ
12. ข้อใดอธิบายถึงการสารวจสุขภาพการเงินของท่าน 12. มุมมองของท่านในการสารวจ
ได้ใกล้เคียงที่สุด
สุขภาพการเงินของตนเอง
□ ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสารวจสุขภาพการเงินของ
□ ไม่รู้จักว่าการสารวจสุขภาพการเงิน
ตนเอง
คืออะไร
□ รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินแต่ไม่เคยทา
□ ไม่รู้จักวิธีสารวจสุขภาพการเงินของ
□ รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินและเคยทาเป็นบางครั้ง
ตนเอง
คราว
□ ไม่เห็นความสาคัญว่าเหตุใดจึงต้อง
□ รู้วิธีตรวจสุขภาพการเงินและทาการสารวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพการเงิน
การเงินเป็นประจา
□ การตรวจสุขภาพการเงินเป็นเรื่อง
จาเป็นและควรทาสม่าเสมอเป็นระยะๆ
13. ท่านเคยทาแผนการเงินส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไร 13.1. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการ
□ ไม่เคยทาและไม่รู้จัก
วางแผนการเงินของตนเองและ
□ น่าสนใจแต่ทาไม่เป็น
ครอบครัว
□ เคยทาแผนการเงินส่วนบุคคลแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
□ ใเสียเวลาเปล่า วางแผนไปก็ทาไม่ได้
ตามแผนได้
□ เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ต้อง
□ ทาแผนการเงินส่วนบุคคลและทบทวนผลปฏิบัติเป็น กังวล
ประจา
□ เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะจัดทา
แผนได้เอง
□ เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแต่ไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นวางแผนอย่างไร
□ เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องจัดทาแผนแต่
เนิ่นๆ หากรอใกล้เกษียณจะไม่ทันการ
13.2. หากท่านต้องวางแผนการเงินของ
ตนเองและครอบครัว ท่านคิดว่าข้อใด
เป็นปัญหาของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
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□ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีวางแผน

การเงิน
□ ไม่รู้ว่าต้องวางแผนการเงินสาหรับ
รายการใดบ้าง
□ ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมของแผนการเงินได้
□ ไม่มีแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการ
วางแผนการเงิน
□ ไม่สามารถเลือกข้อเสนอทางการเงิน
ทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้
□ ไม่มีปัญหา ท่านมีความสามารถ
วางแผนการเงินที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และสถานการณ์ของตนเองได้
ด้านการเลอกผลิตภั ฑ์ทางการเงิน
14.1. เมื่อท่านมีความจาเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่
ท่านนิยมพึ่งพาการเงินนอกระบบแบบใดในการ
จัดหาเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ไม่เคยใช้การเงินนอกระบบ
□ เงินกู้ยืมจากญาติหรือคนรู้จักโดยไม่เสียดอกเบี้ย
□ เงินกู้นอกระบบ
□ การเล่นแชร์
□ การจานาจานองกับเจ้าหนี้นอกระบบ
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………

14.1. ท่านใช้สินเชื่อบัตรเงินด่วน บัตร

เครดิต สินเชื่อโรงรับจานาเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดบ้าง ต่อไปนี้ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ เพื่อการชาระหนี้
□ การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจา เช่น
ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าน้า- ไฟโทรศัพท์ ฯลฯ
□ เพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาสูง เช่น
เครื่องเรือน คอมพิวเตอร์ แทปเลต
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
□ เพื่อผ่อนบ้าน รถยนต์
□ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (โปรด
ระบุ)...........
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ปัญหา
□ ไม่เคยใช้สินเชื่อบัตรด่วน บัตร

14.2. ท่านมีหนี้จากการกู้ยืมแบบใดบ้าง (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ)
□ เงินกู้นอกระบบ
□ เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน / เงินกู้จากหน่วยงาน

ภาครัฐ
□ เงินกู้สหกรณ์ / เงินกู้ธนาคาร
□ สินเชื่อบัตรเงินสด / บัตรเครดิต
□ ไม่มีหนี้จากการกู้ยืม
14.3. ขณะนี้ท่านมีหนี้สินจากการกู้ยืม หรือ ใช้
สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
□ ที่อยู่อาศัย
□ ยานพาหนะ
□ โทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์ไอที(แทปเลต โน้ตบุค
ฯลฯ)
□ เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน
□ ของกินของใช้ประจาวัน
□ ไม่มีหนี้จากการกู้ยืม
15.1. เมื่อท่านมีเงินเหลือเก็บ ท่านนิยมเลือกออม
เงินนอกระบบแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ไม่เคยใช้การออมนอกระบบ
□ เล่นแชร์
□ ลงทุนในแชร์ลูกโซ่ เช่น แชร์น้ามัน แชร์ทองคา
แชร์ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่โฆษณาว่าให้ผลตอบแทนสูง
□ นาเงินที่เหลือไปผ่อนชาระซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องเรือน
□ ซือ้ หวย/ลอตเตอรี่

เครดิต
14.2. ประสบการณ์ที่ท่านเคยมีปัญหา
จากการใช้สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต
เงินกู้นอกระบบ ฯลฯ ได้แก่ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
□ ถูกข่มขู่ ทาร้ายร่างกาย ประจานให้
ได้รับความอับอาย เมื่อผิดนัดชาระ
□ วิตกกังวลเมื่อถูกฟ้องร้อง เนื่องจาก
ขาดความรู้และข้อมูลในการต่อสู้คดี
□ ถูกยึดทรัพย์จานองที่มีมูลค่าสูงกว่า
เงินต้นมาก
□ ไม่เข้าใจเงื่อนไขสัญญากู้ จึงถูกโกง
ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้
□ ถูกคิดดอกเบี้ยทับทวีคูณ ไม่
สามารถเจรจาผัดผ่อนหนี้ได้
□ มีปัญหาอื่นๆ (โปรด
ระบุ)........................
□ ไม่เคยมีปัญหา
15.1. ท่านเล่นแชร์เพื่อวัตถุประสงค์

ใดบ้าง ต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
□ เพื่อการออมเงิน
□ เพื่อการชาระหนี้
□ เพื่อนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจา
เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าน้า-ไฟโทรศัพท์ ฯลฯ
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□ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………

ปัญหา
□ เพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาสูง เช่น เครื่อง

เรือน คอมพิวเตอร์ แทปเลต
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
□ เพื่อจ่ายค่าเทอมบุตรหลาน
□ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (โปรด
ระบุ)............
□ ไม่เคยเล่นแชร์
15.2. ท่านมีรูปแบบการออม ลงทุน เพื่อเป็น
15.2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้
ค่าใช้จ่ายหลังวัยกลางคนของท่านอย่างไร (ตอบได้ ท่านไม่อยากใส่ใจการออมเงิน
มากกว่า 1 ข้อ)
□ มีเงินเหลือเป็นจานวนเพียงเล็กน้อย
□ ไม่มีการออม การลงทุนใดๆ
ไร้ประโยชน์ที่จะเก็บออม
□ ฝากเงินกับธนาคาร-สถาบันการเงิน
□ ได้อัตราดอกเบี้ยต่ามาก ไม่จูงใจให้
□ ลงทุนในสินทรัพย์ที่เกิดรายได้ประจา เช่น รถ
เก็บออม
แท็กซี่ให้เช่า
□ การออมที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่า มักมี
□ ทาประกันชีวิต
ระยะเวลายาวนาน อาจมีปัญหาหากมี
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…….
ความจาเป็นใช้เงิน
□ ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูงจากการ
ออมในรูปแบบอื่นนอกจากเงินฝาก
ธนาคาร
□ อื่นๆ (โปรด
ระบุ)………………………………………………
16.1. ท่านและสมาชิกในครอบครัว เคยประสบ
16.1. ท่านมีมุมมองต่อการประกัน
อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือความเดือดร้อนใดบ้าง (ตอบ ความเสี่ยงอย่างไร
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ไม่ควรทา เพราะเป็นการแช่งตัวเอง
□ ทรัพย์สินเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ □ เสียเงินโดยสูญเปล่า เพราะโอกาส
รถชน
ที่จะเกิดเหตุร้ายคงไม่มี
□ บ้านหรือที่ทากิน ถูกไฟไหม้ / ถูกน้าท่วมเสียหาย □ เป็นเรื่องยาก และไม่เข้าใจภาษาที่
□ สมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ใช้ในกรมธรรม์
□ เป็นเรื่องควรทา แต่ไม่มีความรู้
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□ ผู้นาครอบครัว หรือสมาชิกผู้เป็นหลักในการหา

รายได้เสียชีวิตหรือไม่สามารถทางานได้อีกต่อไป
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………
16.2. ท่านมีวิธีรับมือต่อความเสี่ยงจากอุบัติภัย หรือ
ความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างไรบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
□ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ประกันสุขภาพ
□ เปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครองชีวิต
□ ขอความช่วยเหลือจากญาติและเพื่อนฝูง
□ รอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………

ปัญหา
□ เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องทา เพื่อความ

มั่นคงของสมาชิกในครอบครัว
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………
16.2. ปัญหาที่ท่านเคยประสบ
ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
□ ไม่มีเงินเพียงพอสาหรับค่าซ่อมแซม
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
รักษาพยาบาล
□ มีหนี้สินเนื่องจากต้องกู้เงินมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
□ สมาชิกในครอบครัวต้องออกจาก
งานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย
□ ครอบครัวขาดรายได้
□ ไม่มีปัญหา
17.1. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดบ้างต่อไปนี้ 17. เมื่อท่านมีความจาเป็นต้องเลือก
เป็นอย่างดี (เข้าใจประโยชน์ ข้อดี-ข้อด้อย ข้อควร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หาแหล่ง
ระวัง ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละชนิด) (ตอบได้ เงินกู้ เก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ
มากกว่า 1 ข้อ)
หรือทาประกันเพื่อลดความเสี่ยง ท่าน
□ บัตรเงินด่วน
มักประสบปัญหาใด (ตอบได้มากกว่า 1
□ บัตรเครดิต
ข้อ)
□ สินเชื่อจานาทะเบียนรถ
□ ขาดความรู้และข้อมูลทางเลือก
□ สินเชื่อรีไฟแนนซ์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น
□ เงินกู-้ สินเชื่อจากธนาคาร-สถาบันการเงิน
คุณสมบัติของสินเชื่อ,เงินฝาก,
□สินเชื่อจากโรงรับจานา
กรมธรรม์ประกันภัย วิธีคิดอัตรา
□ สลากออมสิน
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
□ บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ ฝากประจา สิน □ วิเคราะห์ไม่เป็นว่าทางเลือกใดจะ
มัธยัสถ์)
ประหยัดหรือให้ผลตอบแทนดีกว่ากัน
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ปัญหา

□ หลักทรัพย์กองทุนรวม กองทุน RMF/LTF
□ ตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง อัตรา
□ เงินฝากคุ้มครองในรูปแบบประกันชีวิต
ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่มีเงื่อนไขอื่นๆ
□ กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัย หรือบทปรับที่แตกต่างกันจาก

ต่างๆ
□ ไม่รู้จักทุกผลิตภัณฑ์
17.2. หากมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน บริษัท
ประกัน หลายแห่งมาชวนท่านใช้บริการต่างๆ เช่น
บัตรเครดิต ทาประกันชีวิต ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ
ท่านมักตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยใดเป็นสาคัญที่สุด
□ มีเพื่อนแนะนา
□ เกรงใจเจ้าหน้าที่ผู้มาชวน
□ ของแถมถูกใจ
□ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
□ สิทธิประโยชน์ที่มากกว่ารายอื่น
□ ความจาเป็นของตนเองในการใช้บริการนั้นๆ
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….……
ด้านความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
18.1. เมื่อท่านต้องจัดการเงินของท่าน เช่น ฝากเงิน
กู้เงิน ลงทุน หรือซื้อกรมธรรม์ประกันต่างๆ ท่านหา
ข้อมูลด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ พูดคุยสอบถามคนรู้จัก
□ ฟังวิทยุ-ดูโทรทัศน์
□ ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต
□ เข้าชมงานมหกรรมการเงิน
□ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร- สถาบัน
การเงิน
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)……..……

ทางเลือกต่างๆ
□ ไม่รู้ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ชนิดใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะ
ต่างๆ อย่างไรดี
□ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ แต่ขาดความชานาญในการเลือก
□ มักถูกครอบงาด้วยความเกรงใจ
เพื่อนหรือผู้มาแนะนาผลิตภัณฑ์ จึง
ไม่ได้คานึงถึงความจาเป็นหรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

18.1. มุมมองของท่านเกี่ยวกับการหา
ความรู้เรื่องการจัดการการเงินส่วน
บุคคล
□ เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะทาความ
เข้าใจได้
□ เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้มีเงินมากพอ
ต้องจัดการ
□ เสียเวลา ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
ประโยชน์ที่จับต้องได้
□ เป็นเรื่องน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะหา
ความรู้ได้จากที่ใด
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ปัญหา
□ เป็นเรื่องจาเป็น และต้องขวนขวาย

หาความรู้ตลอดชีวิต
18.2. ท่านมีความรู้และสามารถทาสิ่งใดดังต่อไปนี้ 18.2. เมื่อท่านเห็นว่าท่านควรต้อง
ได้อย่างเชี่ยวชาญ (สามารถจดบันทึก คิด คานวณ จัดการเรื่องเงินของตนเอง ท่านมัก
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อใช้ตัดสินใจได้
ประสบปัญหาใด (ตอบได้มากกว่า 1
คล่องแคล่ว) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อ)
□ จัดทาบัญชีครัวเรือน
□ รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเกินที่จะเข้าใจ
□ คานวณดอกเบี้ยทบต้น
และจัดการได้
□ จัดทางบประมาณครัวเรือน
□ ขาดแรงจูงใจในการวางแผน
□ สร้างแผนการออมเพื่อเป้ามายเฉพาะ เช่น
□ ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่
การศึกษาของบุตรหลาน การซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อชีวิต ชัดเจนได้
หลังวัยทางาน
□ ขาดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาหา
□ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความรู้
ทางการเงิน เช่น เงินกู้ เงินฝาก กรมธรรม์ประกัน □ ขาดประสบการณ์ในการนาความรู้ประเภทต่างๆที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
เทคนิคมาใช้ปฏิบัติจริง
นาเสนอ
□ ขาดความชานาญในตัดสินใจการ
□ วิเคราะห์ความจาเป็นและกาหนดรายการอาหาร จัดการการเงินให้เหมาะสม กับวิถีชีวิต
ของใช้ประจาครัวเรือน
และสถานการณ์ของตนเอง
□ เปรียบเทียบราคาอาหาร ของใช้จาเป็น ว่าสินค้า □ การจัดการเงินทาได้เป็นครั้งคราว
ยี่ห้อใดมีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล
ขาดความต่อเนื่อง
□ ไม่เชี่ยวชาญสิ่งใดเลย
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)
………………………………………
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คา ามส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับเน้อหาการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน
ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบโดย ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความต้องการที่สุด ในแต่ละ
หัวข้อ จาก 5 ตัวเลือกดังนี้
5 หมายว่าต้องการ มากที่สุด
4 หมายว่าต้องการ มาก
3 หมายว่าต้องการ ปานกลาง
2 หมายว่าต้องการ น้อย
1 หมายว่า ต้องการ น้อยที่สุด
5
มาก
ที่สุด

ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด

เน้อหาการเรียนรู้หลัก
1. การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล 4 ด้าน
1.1. การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ วิธีการหมุนเงิน .......

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

........

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

เสริมสร้างความสามารถในการจัดการการเงินอย่างยั่งยืน ให้ผู้เรียน …….
เกิดความชานาญในการนาความรู้สู่การปฏิบัติจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติบันทึกบัญชีครัวเรือน การฝึก
จัดทางบประมาณ
ครัวเรือน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย การตรวจสุขภาพ
ทางการเงินด้วยตนเอง การวางแผนการเงินของครัวเรือน ฯลฯ

…….

…….

…….

…….

หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน

ไม่ให้ติดขัดสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย

การลงทุน การออม การกู้

1.2. การวางแผนการเงิน วิธกี าหนดเป้าหมายทางการ …….
เงิน วิธีการเดินไปสู่เป้าหมาย และวิธีสื่อสารสถานการณ์
ทางการเงินในครอบครัวระหว่าง “ผู้หาเงิน” และ “ผู้ใช้เงิน”

1.3. การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้แก่ สินเชื่อ
เงินกู้ เงินฝาก การประกันความเสี่ยงต่างๆ

1.4. ความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล

กิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้านจัดการเงินสด ม่ให้ขาดมอ

291

หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

2. เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการ
ทาบัญชีครัวเรือน ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ต่อไปนี้ในระดับใด
........ ........ ........ .......
2.1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาบัญชี
ครัวเรือน บันทึกรายรับ-รายจ่ายแล้วดีอย่างไร
2.2. กิจกรรมร่วมถอดบทเรียนจากคลิปภาพยนตร์ ……. ……. ……. …….
เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ทาบัญชีครัวเรือน
……. ……. ……. …….
2.3. ห้องปฏิบัติการทาบัญชีครัวเรือน โดยเลือก

1
น้อย
ที่สุด

.......

…….
…….

รูปแบบที่ท่านชื่นชอบ และตรงกับวิถีชีวิตของตนเอง

3. เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินส่วนบุคคล และ
ฝึกทักษะ(ความชานาญ) ในการจัดการการเงิน
อย่างยั่งยืน ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
........ ........ ........ .......
ต่อไปนี้ในระดับใด
3.1. คลีนิกรักษาวินัยทางการเงิน เคล็ดไม่ลับในการ

........

…….

…….

…….

…….

…….

ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสพติด การชอปปิ้ง การซื้อโดยขาด …….

…….

…….

…….

…….

3.3 กิจกรรมการสร้างสุขนิสัยทางการเงิน 5 ทา 5

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

สร้างวินัยการเงินหนีความจน

3.2. ห้องปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ
สติ การซื้อด้วยความเคยชิน
ไม่ ห่างไกลหนี้สิน

3.4. กิจกรรมแชมเปี้ยนนักออม เทคนิคการออมที่
ได้ผล

3.5. กิจกรรมบัตรเติมความสุข ลดรอยย่น เพิ่มรอยยิ้ม
โดยไม่ต้องเสียเงิน

3.6. กลยุทธการปลดหนี้ วางแผนที่ปฏิบัติและวัดผลได้
จริง ในระยะเวลาที่ต้องการ

3.7. คลินิคบาบัดหนี้บัตรเครดิต แนะนาเทคนิคการ
ควบคุมวงเงินหนี้บัตรเครดิตและฝึกปฏิบัติจริง

3.8. ห้องปฏิบัติการ การเจรจาประนอมหนี้ ลดรอย
ย่น เพิ่มรอยยิ้ม โดยไม่ต้องเสียเงิน
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ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด

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

........

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……..

……..

…….

……..

…….

……..

……..

…….

……..

5.4. การใช้จ่ายกับการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้ซื้อ …….

…….

…….

…….

…….

หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
4. เพื่อจัดสรรรายจ่ายของครัวเรือนให้สมดุลกับ
รายรับและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกใน
ครัวเรือน ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ต่อไปนี้ในระดับใด
4.1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ประกอบการตัดสินใจเพิ่มหรือตัดลดค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
เพื่อให้ท่านมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรง

4.2. วิธีเพิ่มพูนรายได้ แม้ประหยัดแล้ว แต่ยังชักหน้าไม่
ถึงหลัง ควรทาอย่างไร

5
มาก
ที่สุด

4.3. วิธีการจัดทางบประมาณครัวเรือน ประมาณ
รายรับ รายจ่าย ของครัวเรือน จากข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
บัญชีครัวเรือน

4.4. วิธีปรับแผนงบประมาณครัวเรือน จัดสมดุล
รายรับ-จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงเงินขาดมือ

5. เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่าย ลดปัญหา
การใช้จ่ายเกินความจาเป็น หรือถูกล่อลวงจาก
ผู้ขายสินค้า ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
…….
ต่อไปนี้ในระดับใด
5.1. การซื้ออย่างชาญฉลาด ใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่าเงิน …….
ที่หา
มาได้อย่างเหนื่อยยาก

5.2 รู้ทันเล่ห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น)
ป้องกันการเสียเงินเกินเหตุ

5.3 การรักษาอาการเสพติดการช้อปปิ้ง อุดรูรั่วใหญ่
ของงบใช้จ่ายครัวเรือน
พึง
ได้

รับตามกฎหมาย จะได้ไม่ถูกโกงหรือเอาเปรียบจากผู้ขาย
สินค้า
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หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด

5.5. กิจกรรมสุขจังตังค์อยู่ครบ กิจกรรมการสร้าง
ความสุข
โดยไม่ต้องใช้เงิน

กิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้านการวางแผนการเงิน
6. เพื่อจัดการการหมุนเงิน ลดความฉุกละหุกใน
การกู้ยืม ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
…….
ต่อไปนี้ในระดับใด
…….
6.1. ความรู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
6.2. ห้องปฏิบัติการทางบกระแสเงินสด

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

กิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้านการเลอกผลิตภั ฑ์ทางการเงิน
7. เพื่อให้ท่านเข้าใจคุณลักษณะ ประโยชน์และข้อ
ควรระวังของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ท่าน
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่อไปนี้ในระดับใด
7.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้ ........ ........ ........ ........ .......
แบบไหนดี-ไม่ดีต่อผู้ก่อหนี้

7.2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใข้สินเชื่อชนิดต่างๆ

7.3. หนี้กับการคุ้มครองผู้บริโภค ทาอย่างไรไม่ให้ถูก
เอาเปรียบจากเจ้าหนี้

…….

…….

…….

…….

…….

….....

…….

…...

……..

…...…

….…

…….

….…

.….…

………

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

7.4. เทคนิคการแปลงหนี้นอกระบบเข้าสู่หนี้ใน
ระบบ
8. เพื่อให้ท่านเข้าใจคุณลักษณะ ประโยชน์และข้อ
ควรระวังของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่อไปนี้ใน
…….
ระดับใด
8.1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การออมและการ
ลงทุน ได้แก่ อัตราออมที่เหมาะสมของแต่ละคนในแต่ละ
ช่วงชีวิต บริการการออม การลงทุน จากสถาบันการเงิน ที่
สามารถเลือกใช้ได้ สิทธิประโยชน์และผลตอบแทน

…….
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หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด

8.2. การวิเคราะห์ข้อเสนอทางการเงิน วิธีคิด
ผลตอบแทนที่แท้จริง เช่น ดอกเบี้ยก้าว
กระโดด เงินคืนรายปี

9. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายของการซื้อกรมธรรม์ประกันความเสี่ยง
ต่างๆ ที่แท้จริง
9.1. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน เช่น การประกันมี
อะไรบ้าง ประโยชน์ของการประกันแต่ละประเภท ศัพท์ที่ใช้
ในวงการประกัน ค่าเบี้ยประกันที่ต้องเสียในการเอาประกัน
ฯลฯ

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

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

9.2. เงินฝากคุ้มครองชีวิต ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสุดฮิต
ในยุคนี้ คืออะไรมีข้อดีข้อด้อย
ต่างจากบัญชีเงินฝากทั่วไปที่เรารู้จักอย่างไร

9.3. ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติภัย มีอะไรบ้าง มีประโยชน์
อย่างไร จาเป็นต่อเราหรือไม่

กิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้านความรู้และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
10. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนจากทางเลือกต่างๆ ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
........ ........ ........ ........ .......
10.1. การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและ
เงื่อนไขของสินเชื่อ / เงินฝากใน
รูปแบบต่างๆ
……. ……. ……. ……. …….
10.2. การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการ
ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่เหมาะ
……. ……. ……. ……. …….
กับตนเองและครอบครัว
10.3. การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการ
ประกันวินาศภัย อุบัติภัย ทีเ่ หมาะกับสถานการณ์
11. เพื่อบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในการ
วางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ ท่านต้องการมี
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หัวข้อความต้องการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัย
กลางคน
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การจัดการหนี้สิน
ต่อไปนี้ในระดับใด
11.1.กิจกรรมตรวจสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล
ด้วยตนเอง
11.2.ห้องปฏิบัติการฝึกการวางเป้าหมายทาง
การเงิน
11.3. ห้องปฏิบัติการจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล
11.4. เกมจาลองสถานการณ์วางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ

5
มาก
ที่สุด

ระดับความต้องการเรียนรู้
4
3
2
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด

.......

.......

.......

.......

.......

……
……
……

……
……
……

……
……
……

……
……
……

……
……
……
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คา ามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อคาถามในลักษณะที่ให้ผู้ตอบเติม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกลาดับที่ 1 ถึง 5 ในช่อง “ลาดับ
ความต้องการ”
หัวข้อความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ให้ท่านเรียงลาดับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ที่ท่าน ่น อบ มากที่สุด
(อันดับ 1) ถึงน้อยที่สุด (อันดับ 5)
1. การเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี
1.1. การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้เนื้อหาตามความ
ถนัดหรือความสนใจของตน

1.2. สัญญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คือการกาหนดหัวข้อและ วิธีการเรียนรู้ การให้คะแนน

ลาดับ
ความ
ต้องการ

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

การวัดผลการเรียน ด้วยตนเอง)

1.3. การบรรยาย/อภิปรายโดยวิทยากรรับเชิญ ที่มีความชานาญ/ประสบการณ์เฉพาะเนื้อหา .............
.............
นั้นๆ
1.4. การเรียนรู้ในรูปแบบเกมการละเล่น
.............
1.5. การเรียนรู้โดยใช้สื่อวิดที ัศน์
2. การเสริมทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การปฏิบัติการ
2.1. การระดมความคิดเห็น
2.2. การอภิปรายกลุ่ม
2.3. การแบ่งกลุ่มแข่งขัน
2.4. การโต้วาที
2.5. การฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน เช่น การจัดทา
งบประมาณครัวเรือน โดยมีผู้ช่วยการเรียนให้คาแนะนา

ขอบคุ ผู้ตอบแบบสอบ ามทุกท่าน

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

297

ภาคผนวก ง
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 3 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคน
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โปรแกรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
พัฒนาโดย
นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ภาควิ าการศึกษาตลอด ีวิต
ค ะครุศาสตร์ จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลัย
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โปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
1. ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2548) ผลการศึกษาขององค์การ
สหประชาชาติในปีค.ศ.2005 พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุไทยจะก้าวกระโดดเป็นสอง
เท่าในอีกสองทศวรรษข้างหน้า สัดส่วนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของไทยนี้ หมายถึงว่า
ประเทศมีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น ในการเตรียมรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี นอกจากนีก้ ารเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ยังมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การ
ลงทุน รายได้ต่อหัวประชากร โดยเฉพาะผลกระทบต่อการออม เนื่องจากประชากรวัยทางานที่มี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้มีแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ขณะที่กาลังแรงงานที่มีอยู่กลับต้อง
รับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น ทาให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการออมใน
ระดับครัวเรือน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องเร่งแสวงหาความรู้และร่วมกันกาหนดแนวทางพัฒนา
สังคมไทยในอนาคตให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นสังคมแห่ง
ความสุขของคนทุกวัย
สาหรับภาคประชาชน การเผชิญกับภาวะความชรานับเป็นสภาวะวิกฤตของคนวัยกลางคนวัย
กลางคนอยู่ช่วงกลางระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยสูงอายุ โดยประมาณอายุกันระหว่าง 40-60 ปี
อยู่ในระยะเปลี่ยนวัยจากความเป็นหนุ่มสาวเข้าสู่วัยแรกเริ่มสูงอายุ เป็นวัยที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตทาง
กาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ คนวัยกลางคนมักเป็นบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบอันสูงยิ่งต่อความ
เจริญและความเสื่อมของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เป็นบุคคลซึ่งเป็นหลักของเด็ก วัยรุ่น และคน
แก่เฒ่า พร้อมกับภาระผิดชอบอันหนักทั้งทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว การ
เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุจึงเป็นวาระสาคัญของผู้ใหญ่วัยกลางคน ผู้สูงอายุมากรายสามารถปรับตัว ไม่ทา
ตนให้เป็นภาระของบุคคลอื่นมากเกินควร ปัจจัยสาคัญในการปรับตัวได้ดีคือ การเตรียมตัวเตรียมใจ
เป็นผู้สูงอายุไว้ก่อนถึงวัย โดยเฉพาะการเตรียมเรื่องเงิน ผู้ใหญ่วัยกลางคนจึงต้องเตรียมทรัพย์สินเงิน
ทองของตนสาหรับจับจ่ายใช้สอยในยามชรา การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใหญ่วัยกลางคนจึงมีความสาคัญและจาเป็นในยุคที่
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
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2. องค์ประกอบในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(1) วัตถุประสงค์ คือ ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากเรีย นรู้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ การจัดการเงินสดไม่ให้
ขาดมือ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล และ การเพิ่มพูนความรู้
และทักษะทางการเงินส่วนบุคคล
(2) กลุ่มผู้เรียน คือ นักศึกษากศน.ผู้ใหญ่วัยกลางคน อายุระหว่าง 40-60 ปี และมีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
(3) ผู้สอน จัดให้มีวิทยากรผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการเงินส่วนบุคคล และทีมผู้ช่ วย
สอนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการทากิจกรรมการเรียนรู้
(4) เนื้ อ หาสาระ คื อ เนื้ อ หาการเรี ย นรู้ แ บ่ ง เป็ น 11 หน่ ว ยเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ 1) ปฐมบท 2) บั ญ ชี
ครัวเรือน 3) การสร้างวินัยทางการเงิน 4) งบประมาณครัวเรือน 5) การใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน 6) การจัดทางบ
กระแสเงินสด 7) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: สินเชื่อ เงินออม เงินลงทุน การประกัน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอย่างเหมาะสม 8) เป้าหมายทางการเงิน 9) การตรวจสุขภาพการเงิน 10) การจัดทาแผนการเงิน
ส่วนบุคคล และ 11) บูรณาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
(5) กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ความจาเป็นของสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการการเงินในชีวิตจริง โดยให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ ปัญหาของตนเองเชื่อมโยงเข้าสู่สาระเรียนรู้
ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเกิด ความผูกพันที่จะเรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะนาสาระการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยคานึงความแตกต่างของผู้เรียนด้านความสนใจ ความพร้อม และวิถีการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน สรุปผลการเรียนรู้และรับผลตอบกลับเพื่อนามาปรับความเข้าใจ
สาระของบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่ งขึ้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมคั่น (Brain break) เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลา
เพียงพอในการรับรู้และทาความเข้าใจในบทเรียน
(7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินผลดังนี้ 1) แบบทดสอบความ สามารถ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) 2) แบบประเมินผลกระบวนการเรียนรู้
และ 3) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลหลังเข้าร่วมโปรแกรม
(Posttest)
(8) สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้จัดโปรแกรมจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
รูปแบบห้องเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายต่อการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีขนาดกว้าง
เพียงพอในการจัดห้องเรียนได้หลายรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เช่น จัดเป็นรูปตัววี
หรือ จัดเป็นกลุ่มย่อย พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ จอฉายภาพ ไมโครโฟน เครื่องเสียง ฟลิบบอร์ด กระดานแสดงผลงาน สื่อการเรียนรู้ ที่จัดวาง
เอกสาร หนังสืออ่านนอกเวลา และบริเวณส่งงานนอกชั้นเรียน มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ มีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย เครื่องดนตรีประกอบเกม
การละเล่น เช่น กลอง กีตาร์ อาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม
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3. แผนการเรียนรู้
1. ปฐมบท
เทคนิค/สื่อ
การสอน
สร้างบรรยากาศการ 1.1. กิจกรรมทาความรู้จัก – เกมทายนิสัยจาก เกม/โปสเตอร์
เรียนรู้
สัตว์ประจาราศีเกิด
สัตว์ 12 ราศี
1. ผู้เรียนศึกษานิสัยของสัตว์ 12 ราศีจาก
และคาทานาย
ตารางที่จัดให้
นิสัยตามราศี
2. ให้ผู้เรียนรวมทั้งผู้สอนและผู้ช่วยสอนจับคู่
สนทนาทาความรูจ้ ักกัน โดยมีกระดาษโน้ตจด
ข้อมูลและลักษณะสาคัญของคู่สนทนา
3. ผู้เรียนศึกษาเปรียบเทียบนิสยั ของคู่สนทนา
กับนิสัยของสัตว์ 12 ราศี และทายสัตว์ประจา
ราศีเกิดของคูส่ นทนา
4. ผู้เรียนค้นหาสัตว์ประจาราศีเกิดของตนเอง
และเฉลยต่อคูส่ นทนา
5. ผู้เรียนแนะนาเพื่อนคู่สนทนาให้เพื่อนร่วม
ชั้น
เพื่อศึกษา ทาความ 1.2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน
การสารวจ
เข้าใจ ความสนใจ วิถี ผู้เรียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรอก
คุณลักษณะ
การเรียนรู้ และความ แบบสอบถาม (ใบงานที่ 1)
ผู้เรียน
พร้อมที่แตกต่าง
(Student
หลากหลายของ
Survey)/
ผู้เรียน
แบบสอบถาม
วัดความสามารถใน 1.3. การทดสอบรายบุคคล
แบบทดสอบ
การจัดการการเงิน
ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเริ่มโปรแกรม
ก่อนเริ่ม
ส่วนบุคคลของผูเ้ รียน
โปรแกรม
ก่อนเริ่มโปรแกรม
(Pre-Test)
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 1.4. กรณีศึกษา - ปัญหาการดารงชีวิตของผู้สูง การนาเสนอ
ปัญหาการเงินที่อาจ วัย
โดยใช้สื่อ
ประสบในวัยสูงอายุ ขั้น จีจ้ ุด
วิดีทัศน์/
หากไม่มีการจัดการ 1.สร้างประเด็นความสาคัญของปัญหาการเงิน วิดีทัศน์ เรื่อง
การเงินส่วนบุคคล
กับการดารงชีวิตของผู้สูงวัยด้วยการฉาย
วงเวียนชีวิต
วิดีทัศน์ – วงเวียนชีวิต
ขั้น ฉุดโยงใย
จุดประสงค์การเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม

สิ่งที่ส่งเสริม
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2. ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาระของ
วีดีทัศน์
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนนาเสนอคาจากัดความ 3 คาต่อ
ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล
ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ผู้เรียนระบุความคาดหวังจากการเข้าร่วม
โปรแกรม

5. ผู้ช่วยสอนนาการ์ดติดบอร์ด ผู้สอนสรุป
ความสาคัญและประโยชน์ที่ผเู้ รียนคาดว่าจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม
เพื่อให้ผู้เรียน
1.5. การนาเสนอภาพรวมของโปรแกรมฯ
1. เห็นภาพรวมของ ขั้น จีจ้ ุด
โปรแกรม
1. ผู้สอนดาเนินการดังนี้
2. เข้าใจวิธีการเรียนรู้ 1) อธิบายภาพรวม วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ร่วมกัน
ของโปรแกรม
2) เปรียบเทียบกับความคาดหวังของผู้เรียน
และทาความเข้าใจให้ตรงกัน
3) บอกวิธีวัดผล-เกณฑ์ กติกา
4) แจ้งผลงานที่ผู้เรียนต้องนาส่ง
5) แนะนาเว็บไซต์/รายการทีวี/รายการวิทยุ ที่
ผู้เรียนสามารถหาสาระความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการเงินได้
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนนาเสนอการเรียนการสอนโดยการ
สร้างความแตกต่าง รูปแบบ ข้อดี และ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน

เทคนิค/สื่อ
การสอน

การใช้รหัส
ช่วยจา
(Mnemonic
Devices)
การสารวจ
ความสนใจ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
บอร์ดการ์ด

การนาเสนอ
โดยใช้ แผนที่
มโนทัศน์
(Concept
Map)/Power
Point
วัตถุประสงค์
โปรแกรมฯ

การนาเสนอ
โดยใช้
แผนภาพ
(Graphic
Organizer)/
Power Point
รูปแบบการ
สอนโดยการ

สิ่งที่ส่งเสริม
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ขั้น เร้าใจ
3. เน้นให้ผู้เรียนสามารถให้ ผลป้อนกลับ ต่อ
ผู้สอนได้ตลอดการเรียน โดยแจ้งระดับความ
เข้าใจระหว่างการเรียนรู้ได้ด้วยสัญลักษณ์ชู
กาปั้นหากไม่เข้าใจ ( = 0) ชู 1-5
นิ้วหากเข้าใจมากขึ้นเป็นลาดับ พร้อมให้ผู้เรียน
ทดลองปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาโดยรวมของ
การจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล

ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ผู้เรียนซักถามทาความเข้าใจ และนาเสนอ
ความต้องการเพิ่มเติม
ขั้น จีจ้ ุด
1.6 การนาเสนอบทนา – การจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล
เงินทองต้องรู้  ทาไม?
1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนถึงการจัดการ
การเงินในความคิดและการปฏิบตั ขิ องผู้เรียน
2. ผู้สอนอธิบาย
- การจัดการการเงินส่วนบุคคลคืออะไร
- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการเงินมี
อะไรบ้าง
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินคืออะไร
- ทักษะการจัดการการเงินคืออะไร
ขั้น ฉุดโยงใย
3. สอนให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรูส้ งิ่ ที่สนใจและ
ข้อคาถามที่สงสัยด้วยแผนผัง KIQ (ดูใบงานที่
2-1)

เทคนิค/สื่อ
การสอน
สร้างความ
แตกต่าง
โดยสังเขป
ชูกาปั้นถึงชูห้า
นิ้ว (Fist to
five)

การนาเสนอ
โดยใช้พาว
เวอร์พอยท์ /
Power Point
บทนาของการ
จัดการการเงิน
ส่วนบุคคล

การเรียนรู้
ด้วยผัง KIQ

สิ่งที่ส่งเสริม
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ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการระดมความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
- ความสาคัญของการจัดการการเงินต่อวัย
กลางคน
- ความรู้และทักษะทางการเงินที่จาเป็นต่อวัย
กลางคน
ขั้น เร้าใจ
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเฉลยคาตอบตาม
หลักการจัดการการเงินส่วนบุคคล และมอบ
ดาวให้ผู้ที่ตอบได้ตรงกับคาเฉลยเก็บเข้าแฟ้ม
การเรียนประจาตัว

ต่อยอดความรู้

ขั้น ใส่คุ ค่า
5. ผู้เรียนนาคาเฉลยมาตอบคาถาม KIQ ของ
ตนเอง แล้วสรุปผลการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ภาษาของตนเอง บันทึกลงใน I-Chart (ใบงาน
ที่ 14-1)
1.7. กิจกรรมเลือกอ่านดี มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู–้ ประโยชน์และ
ประสบการณ์ทาบัญชีครัวเรือนเพือ่ อ่านนอก
ชั้นเรียนโดยแจ้งรายชื่อหนังสือที่ตอ้ งการยืม
เพื่อจัดทาสาเนา และจัดคิวการยืม
1.8. งานนอกชั้นเรียน – อ่านดีมีเงินใช้ไม่ขาด
มือ
ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษาสาระจาก
หนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนบัญชี
ครัวเรือน

เทคนิค/สื่อ
การสอน
การระดม
ความคิดเห็น

สิ่งที่ส่งเสริม

การให้รางวัล
Student’s
Portfolio/
แฟ้มสะสม
ผลงานผูเ้ รียน
รางวัล 5 ชิ้น
การทบทวน
ความรู้ด้วย IChart

การเรียนรู้โดย
การนาตนเอง/
หนังสืออ่าน
นอกเวลา ชุด
ที่ 1
การเรียนรู้โดย ความรู้
การนาตนเอง ความเข้าใจ
และทักษะ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างทัศนคติที่
ถูกต้องต่อการบันทึก
บัญชีครัวเรือนแก่
ผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียน
แลกเปลีย่ นความ
เข้าใจประโยชน์ของ
บัญชีครัวเรือน
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2.1. การเสวนาการทาบัญชีครัวเรือน
ขั้น จีจ้ ุด
1. ฉายวีดีทัศน์การทาบัญชีครัวเรือนให้ชมใน
ชั้นเรียน
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้เรียนวิพากษ์สาระของวีดีทัศน์
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมเสวนา
มุมมองในการทาบัญชีครัวเรือนกับวิทยากรรับ
เชิญ
4. ดาเนินการเสวนาโดยผูส้ อน
ขั้น ใส่คุ ค่า
5. ผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระทีไ่ ด้จากการเสวนา
3 ช่วง โดยเขียนการ์ดของตนเอง นามาติด
บอร์ด 3 ช่วง คือ 1.การ์ดสีชมพู แสดงสิ่งที่
ผู้เรียนได้รู้จากกิจกรรมนี้ 2.การ์ดสีเหลืองแสดง
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ และ 3.การ์ดสีเขียว
แสดงสิ่งที่ผเู้ รียนสงสัย
6. ผู้เรียนร่วมชมสรุปสาระของเพือ่ นร่วมชั้น
และบันทึกสาระการเรียนรู้ของตนเองที่ได้จาก
การเสวนาครั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 2.2.การสร้างรูปแบบบัญชีครัวเรือนตามใจฉัน
ออกแบบรูปแบบ
ขั้น จีจ้ ุด
บัญชีครัวเรือนที่
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4 กลุ่มตามอาชีพหรือ วิถี
เหมาะสมกับวิถีชีวิต การดาเนินชีวิต เพื่อหารือการจัดทาบัญชี
ของตนเอง
ครัวเรือนในหลากหลายรูปแบบ
ขั้น ฉุดโยงใย
2. กลุ่มย่อยระดมความคิดออกแบบรูปแบบ
บัญชีครัวเรือนที่เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง

เทคนิค/สื่อ
การสอน
การนาเสนอ
โดยใช้สื่อ
วิดีทัศน์

สิ่งที่ส่งเสริม
ความรู้

การระดม
สมอง
การเสวนา
ร่วมกับ
วิทยากรรับ
เชิญ
การสรุปผล
โดยใช้ บอร์ด
การ์ด

กลุ่มเรียนรู้
ความรู้
ย่อย/กระดาษ
A4 สาหรับ
ออกแบบ
การนาเสนอ
ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนด้วยวิธี
ที่แตกต่าง
หลากหลาย/
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ผู้เรียนดื่มน้าเย็น เพื่อผ่อนคลายความเครียด
ด้วยกิจกรรม“ดื่มน้าเย็น” เห็นทางออก

เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อน
คลายความเครียด

เพื่อให้ผู้เรียนได้
ซักซ้อมความเข้าใจ
และวิธีการ ก่อนทา
ชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกชั้น
เรียน

ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานการ
ออกแบบพร้อมเหตุผล ในรูปแบบที่ถนัด
ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ผู้เรียนเลือกรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนที่
จะใช้ในการทดลองบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน 1
สัปดาห์
5. ผู้เรียนตัดสินผลงานกลุ่มที่ออกแบบได้
เหมาะสม ใช้งานง่าย ตามกลุม่ อาชีพและวิถี
การดาเนินชีวิตของผูเ้ รียน
2.3. กิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองสองด้าน
ผู้เรียนบริหารสมองซีกซ้ายและขวาด้วยการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะซ้ายขวาตาม
หลัก Cross-lateral brain activity
2.4. การแนะนาเทคนิคในการทาบัญชี
ครัวเรือน
ขั้น จีจ้ ุด
1. ผู้สอนฉายวีดีทัศน์สาธิตเทคนิคการทาบัญชี
ครัวเรือนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนสาธิตการบันทึกบัญชีครัวเรือนใน
รูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนร่วมกันออกแบบหน้าชั้น
เรียน
3. ผู้เรียนฝึกหัดบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยมี
ผู้สอนให้คาแนะนาด้วยโจทย์สมมติที่ผู้สอนจัด
ให้ (ดูใบงานที่ 21)

เทคนิค/สื่อ
การสอน
กระดานแสดง
ผลงาน
กิจกรรมคั่น /
ถังน้าเย็น แก้ว
น้า

สิ่งที่ส่งเสริม

กิจกรรมคั่น

การสาธิตโดย ความเข้าใจ
วิดีทัศน์/
และทักษะ
วิดีทัศน์
ประโยชน์และ
วิธีทาบัญชี
ครัวเรือน
การสาธิตโดย
ผู้สอน

การฝึกปฏิบัติ
ด้วย
แบบฝึกหัด

308
จุดประสงค์การเรียนรู้

ต่อยอดความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและสร้างวินัย
การบันทึกบัญชี
ครัวเรือน 1 สัปดาห์

เทคนิค/สื่อ
การสอน
4. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ใน KIQ ของตนเอง (ดู การเรียนรู้
ใบงานที่ 2-2)
ด้วยผัง KIQ
2.5. กิจกรรมเลือกอ่านดี มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
การเรียนรู้โดย
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู–้ เทคนิคการ
การนาตนเอง/
ประหยัดค่าใช้จ่ายและกลวิธีในการจัดการ
หนังสืออ่าน
งบประมาณเพื่ออ่านนอกชั้นเรียนโดยแจ้ง
นอกเวลา ชุด
รายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมเพื่อจัดทาสาเนา
ที่ 2
และจัดคิวการยืม
2.6. การมอบหมายงานนอกชั้นเรียนบันทึก
การเรียนรู้โดย
บัญชีครัวเรือน
การนาตนเอง
ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษาสาระวิธี
ประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดการงบประมาณ
ครัวเรือนจากหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
บทเรียนต่อไป
ขั้น เร้าใจ
การ
ผู้เรียนทาบัญชีครัวเรือนที่บ้าน 1 สัปดาห์ ใน มอบหมาย
รูปแบบที่ผู้เรียนเลือก (ต่อเนื่องทุกสัปดาห์)
การบ้าน
2.7. การติดตามผลงานนอกชั้นเรียน บันทึก
การนาเสนอ
บัญชีครัวเรือน 1 สัปดาห์ในรูปแบบของผู้เรียน ผลการเรียนรู้
เอง
ด้วยวิธีที่
ขั้น ใส่คุ ค่า
แตกต่าง
1. ผู้เรียนนาส่งผลงานบันทึกบัญชีครัวเรือนใน หลากหลาย
รูปแบบที่แต่ละคนเลือกใช้ (ต่อเนือ่ งทุก
โดยผู้เรียน
สัปดาห์ถดั ไป)
2. ผู้สอนสุ่มเลือกผลงานบันทึกบัญชีครัวเรือน
5 ราย
3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันพิจารณาข้อดี-ข้อ
ควรปรับปรุง ของผลงานแต่ละราย
4. ผู้สอนให้ผลป้อนกลับผลงานบันทึกบัญชี
การให้ผล
ครัวเรือนของผู้เรียน
ป้อนกลับ
รายบุคคล
รายละเอียดกิจกรรม

5. ผู้เรียนรวบรวมชิ้นงานเข้าแฟ้มการเรียน
ประจาตัว

แฟ้มสะสม
ผลงานผูเ้ รียน

สิ่งที่ส่งเสริม

ความเข้าใจ
และทักษะ

ความเข้าใจ
และทักษะ
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3. การสร้างวินัยทางการเงิน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. รู้ว่าวินัยทาง
การเงินคืออะไร
2. เข้าใจประโยชน์
ของวินัยทาง
การเงิน

รายละเอียดกิจกรรม
3.1. วินัยทางการเงินและประโยชน์ของ

วินัยทางการเงิน
ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่าวินัยทางการเงินคืออะไร
ได้แก่อะไรบ้าง
2. หากผู้เรียนยังตอบได้ไม่ตรงประเด็น
ผู้สอนแนะนาวินัยทางการเงินตนเองให้
เป็นตัวอย่าง
ขั้น ฉุดโยงใย
3. ผู้สอนใช้ บอร์ดการ์ดเพื่อรวบรวมวินัย
ทางการเงินจากความเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนบนกระดาน
ขั้น เร้าใจ
4. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันระดม
ความคิดเห็นว่าวินัยแต่ละข้อมีข้อดี
ข้อด้อยอย่างไร
ขั้น ใส่คุ ค่า
5. ชั้นเรียนร่วมกันสรุปความหมายและ
ประโยชน์ของวินัยทางการเงิน
6. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ใน I-Chart ของ
ตนเอง (ใบงานที่ 14-2)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
การ
ความรู้
อภิปราย
กลุ่ม

บอร์ดการ์ด

การระดม
ความ
คิดเห็น

การทบทวน
ความรู้ด้วย
I-Chart

3.2. กิจกรรม(ยาง)ยืดชีวิต พิชิตโรค

กิจกรรมคั่น
ผู้สอนแนะนาผู้เรียนร่วมทากิจกรรมออก /ยางยืด
กาลังกายด้วยยางยืดที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถทาได้ทุกที่ และรักษาสุขภาพ
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เรียนรู้
รู้วิธีสร้างวินัยทาง
การเงินให้เกิดกับ
ตนเอง

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
3.3. คลินิกรักษาวินัยทางการเงิน
การตอกย้า ความรู้
ขั้น จี้จุด
สิ่งเรียนรู้
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามลักษณะการ
ด้วยการ
ดารงชีวิตที่คล้ายกันออกเป็น 4 กลุ่มให้ ออกเสียง/
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านและสรุป
พ็อคเก็ตบุค
ใจความวินัยทางการเงินจากหนังสือเสริม การจัดการ
ความรู้ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
การเงินตาม
2. ให้ตัวแทนผู้เรียนของแต่ละกลุ่มอ่าน ความสนใจ
ออกเสียงหลักการและเทคนิคในการ
รักษาวินัยทางการเงิน ให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟัง
ขั้น ฉุดโยงใย
การแข่งขัน
3. จัดห้องเรียนให้มี 4 สถานีการเรียนรู้ วิเคราะห์
คือ
และตอบ
1) คลินิกรักษาวินัยการใช้จ่าย
ปัญหา
2) คลินิกรักษาวินัยการเก็บออม
3) คลินิกรักษาวินัยการก่อหนี้
4) คลินิกรักษาวินัยการลงทุน
4. ให้ผู้เรียนสมัครเป็นคุณหมอของแต่ละ
คลินิก
(ใบงานที่ 3)
ขั้น เร้าใจ
บอร์ดการ์ด
5. ผู้สอนแจกโจทย์ให้กลุ่มละ 2 ข้อ ให้
ปากกาเคมี
คลินิกที่เป็นผู้รับผิดชอบ ระดมความคิด
เพื่อแนะนาการแก้ปัญหาความไม่มีวินัย
ทางการเงินจากโจทย์ โดยจดคาตอบใน
การ์ดประจาสีของกลุ่มตนเอง
6. ผู้ช่วยสอน นาการ์ดข้อแนะนาของแต่
ละคลินิกติดบอร์ด
รายละเอียดกิจกรรม
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

ขั้น ใส่คุ ค่า
7. เมื่อจบข้อปัญหา ผู้สอนร่วมกันวิจารณ์
คาแนะนาของแต่ละกลุ่มและร่วมให้
คะแนน
8. ผู้ช่วยสอนให้ดาวคะแนนสะสมให้
การให้
ผู้เรียนแต่ละคนตามคะแนนกลุ่ม
รางวัล/
สติกเกอร์
ดาว
4. งบประมาณครัวเรือน: การจัดทา และ นาสู่การปฏิบัติ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
รู้จักและเข้าใจ
ประโยชน์ของ
งบประมาณ
ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรม
4.2. ทาความรู้จักและเข้าใจประโยชน์

ของงบประมาณครัวเรือน
ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนนาเสนอวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ในการทางบประมาณ
ครัวเรือน
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบงบประมาณ
ครัวเรือนที่นิยมจัดทาเพื่อให้ผู้เรียน
พิจารณาว่าสามารถประยุกต์ใช้กับการ
บันทึกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตนเองได้
อย่างไร
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนสังเกตและช่วยกันระบุความ
แตกต่างระหว่างบัญชีครัวเรือน กับ
งบประมาณครัวเรือน
ขั้น ใส่คุ ค่า

เทคนิค/สื่อ
การสอน
การบรรยาย
โดย
ผู้สอน/Power
Point

งบประมาณ
ครัวเรือน

สิ่งที่ส่งเสริม
ความรู้
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม

เทคนิค/สื่อ
การสอน

สิ่งที่ส่งเสริม

4. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปข้อมูลที่
ต้องใช้ในการทางบประมาณครัวเรือน
สามารถวิเคราะห์ 4.3. การวิเคราะห์รายรับ–รายจ่าย
การสนทนา ความเข้าใจ
รายรับ-รายจ่าย ขั้น จี้จุด
กลุ่ม
และทักษะ
จากข้อมูลที่ได้
1. ผู้สอนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการบันทึก
และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลจาก
บัญชีครัวเรือน
การวิเคราะห์รายรับรายจ่าย
เพื่อนามาจัดทา
งบประมาณ
ครัวเรือน
ขั้น ฉุดโยงใย
การสาธิตโดย
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการวิเคราะห์รายรับ– ผู้สอน/Excel
รายจ่าย โดยให้ผู้เรียนเสนอตัวอย่าง
แสดงการ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตจริง
วิเคราะห์
รายรับรายจ่าย
ขั้น เร้าใจ
การฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกนาข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน ด้วย
ของตนเอง มาทาการวิเคราะห์แยก
แบบฝึกหัด
หมวดหมู่ โดยใช้แบบฟอร์มที่โปรแกรม
จัดเตรียมให้ (ใบงานที่ 4) ภายใต้การ
ชี้แนะของผู้สอน
ขั้น ใส่คุ ค่า
การทบทวน
4. ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้รับจากการฝึก
ความรู้ด้วย IChart
ปฏิบัติลงใน I-Chart (ใบงานที่ 14-3)
เพื่อให้ผู้เรียนได้ 4.4. กิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองสอง กิจกรรมคั่น
ผ่อนคลาย
ด้าน
ความเครียด
ผู้เรียนบริหารสมองซีกซ้ายและขวาด้วย
การควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม

เทคนิค/สื่อ
การสอน

สิ่งที่ส่งเสริม

ซ้ายขวาตามหลัก Cross-lateral brain
สามารถจัดทา
งบประมาณ
ครัวเรือนของ
ตนเอง

1. เรียนรู้กลยุทธ์

การปรับ
พฤติกรรมการใช้
จ่ายครัวเรือน
2. สามารถปรับ
งบประมาณ

activity
4.5. การจัดทางบประมาณครัวเรือน

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลจาก
การจัดทางบประมาณครัวเรือน
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนสาธิตการนาผลวิเคราะห์
รายรับ–รายจ่ายมาจัดทางบประมาณ
ครัวเรือน
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนฝึกนาข้อมูลผลวิเคราะห์
รายรับ–รายจ่ายของตนเอง มาจัดทา
งบประมาณครัวเรือน โดยใช้แบบฟอร์ม
ที่โปรแกรมจัดเตรียมให้ ภายใต้การ
ชี้แนะของผู้สอน
(ใบงานที่ 5)
ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้รับจากการฝึก
ปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดลงใน I-Chart (ใบ
งานที่ 14-3)
4.6. กิจกรรมหาได้ใช้เป็น: การสร้าง
สมดุลรายรับรายจ่ายครัวเรือน และ การ
ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย
ขั้น จี้จุด

การสนทนา
กลุ่ม

ความเข้าใจ
และทักษะ

การสาธิตโดย
ผู้สอน

การฝึกปฏิบัติ
ด้วย
แบบฝึกหัด/
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
Excel เพื่อทา
งบประมาณฯ
การทบทวน
ความรู้ด้วย IChart

การนาเสนอ
โดยใช้
แผนภาพ /
Power Point

ภาพเคลื่อน

ความรู้
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เรียนรู้
ครัวเรือนให้เกิด
สมดุลระหว่าง
รายรับ–รายจ่าย

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
1. ผู้สอนฉายสไลด์รูปภาพรินน้าใส่หม้อที่ ไหวกิจกรรม
มีรูรั่ว โดยเปรียบเทียบให้น้าที่รินใส่เป็น “หม้อรั่ว”
เสมือนรายรับของครัวเรือน
ขั้น ฉุดโยงใย
การระดม
2. ผู้เรียนร่วมกันเติมคาให้ภาพสมบูรณ์ ความคิดเห็น
โดยระบุการใช้จ่ายที่เป็นรูรั่วของหม้อ
จากประสบการณ์ของตนเอง
3. ผู้สอนอธิบายการจัดแยกประเภท
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกเป็นค่าใช้จ่ายคงที่
และค่าใช้จ่ายแปรผัน
ขั้น เร้าใจ
เกม – “ใช่”
4. ผู้สอนอธิบายความหมายของการ
หรือ “ชอบ”
เลือกซื้อของที่ “ใช่” หรือ “ชอบ” ให้
การใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฟัง
อย่างชาญ
5. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมออกเป็น ฉลาด / ป้าย
5 กลุ่ม พร้อมแจกป้าย “ใช่” และ
“ใช่” “ชอบ”
“ชอบ” กลุ่มละ 1 ชุด
5 ชุด
6. ผู้สอนนาเสนอการแสดงบทบาท
ผู้แสดง
สมมติ ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมดูทีละ
บทบาทสมมติ
พฤติกรรม
7. ให้ผู้เรียนหารือแล้วลงความเห็นระบุ
พฤติกรรมการใช้จ่าย ว่าตัวแสดงในภาพ
หรือการแสดง เลือกซื้อของที่ “ใช่” หรือ
“ชอบ” โดยยกป้าย “ใช่” หรือ “ชอบ”
เป็นคาตอบ
8. ผู้ช่วยสอนบันทึกคาตอบของแต่ละ
กลุ่มบนกระดาน
ขั้น ใส่คุ ค่า
การสรุปสิ่ง
เรียนรู้ด้วย
รายละเอียดกิจกรรม
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
9. ให้แต่ละกลุ่มจดเหตุผลสนับสนุนการ

เลือกส่งให้ผู้ช่วยติดบอร์ด
10. ผู้สอนเฉลยคาตอบที่ถูกต้องพร้อม
เหตุผล และให้ดาวแก่กลุ่มที่ตอบถูก
11. ผู้เรียนร่วมกันหาข้อสรุปคุณลักษณะ
ของการซื้อของที่ “ใช่” บันทึกลงการ์ด
นาติดบอร์ดหน้าห้องเรียน
12. ผู้เรียนนาเสนอปรับสมดุลแผน
งบประมาณครัวเรือน แสดงการเพิ่ม
รายได้หรือปรับลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด
13. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ใน I-Chart
ของตนเอง (ใบงานที่ 14-3)

เทคนิค/สื่อ
การสอน
เทคนิคบอร์ด
การ์ด

สิ่งที่ส่งเสริม

การฝึกปฏิบัติ
ด้วย
แบบฝึกหัด
การทบทวน
ความรู้ด้วย IChart

ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู้–สิทธิ
ผู้บริโภคและเทคนิคการหมุนเงินเพื่อ
อ่านนอกชั้นเรียนโดยแจ้งรายชื่อหนังสือ
ที่ต้องการยืมเพื่อจัดทาสาเนา และจัดคิว
การยืม
4.7. กิจกรรมเลือกอ่านดี มีเงินใช้ ไม่ขาด
มือ
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู้–สิทธิ
ผู้บริโภคและเทคนิคการหมุนเงินเพื่อ
อ่านนอกชั้นเรียนโดยแจ้งรายชื่อหนังสือ
ที่ต้องการยืมเพื่อจัดทาสาเนา และจัดคิว
การยืม
1. ต่อยอดความรู้ 4.8. งานนอกชั้นเรียน – แผนการปรับ
2. ฝึกทักษะ
รายรับ–รายจ่ายของครัวเรือนให้เกิด
ปฏิบัติการจริง
สมดุล

การเรียนรู้โดย
การนาตนเอง/
หนังสืออ่าน
นอกเวลา
การเรียนรู้โดย
การนาตนเอง/
หนังสืออ่าน
นอกเวลา ชุด
ที่ 3

การเรียนรู้โดย ความเข้าใจ
การนาตนเอง และทักษะ
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เทคนิค/สื่อ
รายละเอียดกิจกรรม
เรียนรู้
การสอน
3. ฝึกบันทึกผล 1. ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษา
การปฏิบัติ เพื่อใช้ สาระจากหนังสือเพื่อใช้ในการปรับ
ทบทวนแผน
พฤติกรรมการใช้จ่ายและเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนต่อไปตามความ
สนใจ
ขั้น ใส่คุ ค่า
การฝึกปฏิบัติ
2. ผู้เรียนทาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ด้วยตนเองใน
ครัวเรือนจากรายจ่ายจริง (ใบงานที่ 4) สถานการณ์
จริง
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจริง ในการปรับ
พฤติกรรมการใช้จ่าย ตามแผน
งบประมาณครัวเรือนที่ปรับลดเพิ่มแล้ว
จากกิจกรรมเรียนรู้ที่ 4.
4. ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติ พร้อม
ปัญหา–อุปสรรคในการปฏิบัติ และ

ทบทวนแผน
4.9. การส่งมอบผลงานนอกชั้นเรียน –
แผนการปรับรายรับรายจ่าย
ขั้น ใส่คุ ค่า
1. ผู้เรียนนาส่งบันทึกผลการปฏิบัติ
พร้อมปัญหา–อุปสรรคในการปฏิบัติตาม
แผนการปรับรายรับรายจ่าย และการ
ทบทวนแผน (ในสัปดาห์ถัดไป)

สิ่งที่ส่งเสริม
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5. วิธีการใช้จ่ายให้คุ้มค่าเงิน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. เรียนรู้เล่ห์
เหลี่ยมกลโกง / กล
ยุทธ์การตลาดที่ถูก
เอา
เปรียบจากผู้ขาย
2. เรียนรู้กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคที่ควรรู้

รายละเอียดกิจกรรม
5.1. เล่ห์เหลี่ยมกลโกง กลยุทธ์การตลาด

ที่ต้องรู้เท่าทัน

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนใช้เทคนิคเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
3 เรื่อง เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมกลโกง / กล
ยุทธ์การตลาดที่ชาวบ้านถูกเอาเปรียบ
จากผู้ขาย โดยยังไม่เล่าว่าแต่ละเรื่องลง
เอยอย่างไร
2. ให้ผู้เรียนคาดเดาผลของแต่ละเรื่อง (ผู้
ที่ตอบถูกจะได้รับดาวสะสมแต้ม)
ขั้น ฉุดโยงใย
3. ผู้สอนเฉลยผลของแต่ละเรื่อง
4. ผู้เรียนแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยถูก
เล่ห์เหลี่ยมกลโกงเล่นงาน และวิธี
แก้ปัญหา
5. ถ้าจานวนเรื่องเล่าของผู้เรียนมีน้อย
ผู้สอนนาเรื่องเล่าที่สารองไว้มาเล่าเพิ่ม
ตามความเหมาะสมของเวลา
(พร้อมแจกดาวสะสมแต้ม)
ขั้น เร้าใจ
6. ผู้ร่วมชั้นเรียน เสนอวิธีแก้ปัญหา
เพิ่มเติม
ขั้น ใส่คุ ค่า
7. ผู้สอนพาท่องเน็ตแนะนาสานักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อแสวงหา
แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ได้แก่

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
เทคนิคการ ความรู้
เล่า
เรื่อง/Power
Point เรื่อง

เล่ากลโกง

การเรียนรู้
จากสื่อ
อินเตอร์เน็ต
/
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
- สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
- ข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภค

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
คอมพิวเตอ
ร์ เว็ปไซต์
และ Power
Point สิทธิ
ผู้บริโภค

- ข้อมูลและคาแนะนาเพื่อผู้บริโภค
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ถูก สคบ.
ดาเนินคดี
8. ผู้สอนแนะนาแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
- สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
- รายชื่อหน่วยงานที่รับการร้องเรียน
9. ผู้สอนนาเสนอบทสรุปการป้องกันและ
แก้ไขการถูกเอาเปรียบของผู้บริโภค
10. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ใน I-Chart ของ การทบทวน
ตนเอง
ความรู้ด้วย
I-Chart
5.2. กิจกรรม(ยาง)ยืดชีวิต พิชิตโรค

กิจกรรมคั่น
ผู้สอนแนะนาผู้เรียนร่วมทากิจกรรมออก /ยางยืด
กาลังกายด้วยยางยืดที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถทาได้ทุกที่ และรักษาสุขภาพ
6. การจัดทางบกระแสเงินสด

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. รู้จักงบกระแส
เงินสด
2. เข้าใจประโยชน์
ของงบกระแสเงิน
สด

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
6.2. ทาความรู้จักงบกระแสเงินสด
อภิปราย
ความรู้
ขั้น จี้จุด
กลุ่ม ระดม
1. ผู้สอนนาอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนระดม ความ
ความคิดเห็นการวิเคราะห์ความแตกต่าง คิดเห็นและ
ของคุณลักษณะ และ รูปแบบ ของ
การนาเสนอ
เครื่องมือจัดการการเงิน 3ประเภท คือ ข้อมูลเชิง
บัญชีครัวเรือน งบประมาณครัวเรือน
เปรียบเทียบ
โดยใช้
รายละเอียดกิจกรรม
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
และงบกระแสเงินสด โดยใช้แมทริกซ์
แสดงข้อมูลเชิงเปรียบ

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
แมทริกซ์
/Power
Point แสดง

ความ
แตกต่างของ
เครื่องมือ 3
ประเภท

ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือจัดการ
การ เงินทั้ง 3 เครื่องมือ คือ บัญชี
ครัวเรือน งบประมาณ และงบกระแสเงิน
สด
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง วัตถุประสงค์และ
ความสัมพันธ์ของเครื่องมือจัดการ
การเงินทั้ง 3 เครื่องมือ
ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ให้ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างวัตถุประสงค์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือจัดการ
การเงิน 3 เครื่องมือดังกล่าว ด้วย “ผัง
เรียนรู้ของฉัน” (I-Chart) (ใบงานที่ 14-5)

การนาเสนอ
โดยใช้
แผนภาพ

เช็คลิสต์

การบันทึก
การเรียนรู้
ด้วย I-Chart

การนาเสนอ
ด้วย Power
กระแสเงินสดให้ผู้เรียนสังเกตและช่วยกัน
Point และ
5. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบในการจัดทางบ
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
นาเสนอข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดทางบกระแสเงินสด
6. ผู้สอน List ข้อเสนอของผู้เรียนใน
power point และช่วยกันเรียบเรียง
7. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้เพิ่มเติมลงใน IChart ของตนเอง

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
สาธิตด้วย
Excel

การระดม
ความ
คิดเห็น
การทบทวน
ความรู้ด้วย
I-Chart

ออกกาลังสมอง
อุ่นเครื่องก่อนเริ่ม
กิจกรรมต่อไป

6.3. กิจกรรมเลขคณิต พิชิตสมองเสื่อม

การกระตุ้น
ผู้เรียนทากิจกรรมคานวณเลขคณิตง่ายๆ ผู้เรียน ด้วย
ที่จัดโจทย์ไว้ให้ 4 ฐานเรียนรู้ จากง่ายไป การเพิ่มพลัง
หายาก (ใบงานที่ 7) ผู้เรียนสามารถทา สมองโดย
แบบฝึกหัดได้มากน้อยตามความพร้อม การคานวณ
ของผู้เรียนแต่ละคน
เลขคณิต
ง่ายๆ
ฝึกทักษะการทางบ 6.4. ฝึกจัดทางบกระแสเงินสด
การฝึก
ความเข้าใจ
กระแสเงินสด
ขั้น ใส่คุ ค่า
ปฏิบัติด้วย และทักษะ
1. ผู้เรียนทดลองกรอกข้อมูลลง
แบบฝึกหัด /
แบบฟอร์มงบกระแสเงินสดรายเดือนที่ คอมพิวเตอ
จัดให้ (ใบงานที่ 9) โดยใช้คาแนะนาที่
ร์ และ
ผู้สอนจัดให้ (ใบงานที่ 8) และนาข้อมูล โปรแกรม
Excel
จากบัญชีครัวเรือน และงบประมาณ
ครัวเรือนของตนเองมาประกอบการ
คานวณ แล้วนามาให้ผู้ช่วยสอนใช้
โปรแกรม เอ็กเซล ตรวจสอบความถูก
ต้อง และจัดพิมพ์ให้
2. ผู้เรียนรับผลพิมพ์ ระบุจานวนเงินขาด- เครื่องพิมพ์
เกินที่ต้องจัดการและช่วงเวลาที่ต้อง
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ดาเนินการ และนางบกระแสเงินสดเข้า
แฟ้มส่วนตัว
3. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ใน I-Chart ของ
ตนเอง (ใบงานที่ 14-5)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

การทบทวน
ความรู้ด้วย
I-Chart

6.5. กิจกรรมเลือกอ่านดี มีเงินใช้ ไม่ขาด

เรียนรู้การสร้าง
ความสุขให้
ครัวเรือนโดยไม่
ต้องใช้เงิน

มือ
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างความสุข การออม การลงทุน
การจัดการหนี้ ตามความสนใจ เพื่ออ่าน
นอกชั้นเรียนเสริมการทาโครงงานและ
เป็นการเตรียมตัวสาหรับหน่วยเรียนรู้
ต่อไป
6.6. โครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนแนะนาวัตถุประสงค์และ
มอบหมายโครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
ในรูปแบบสัญญาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเองตาม
ความสนใจหลากหลายของผู้เรียน โดยมี
แนวปฏิบัติกว้างๆ ให้ผู้เรียน
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมและรูปแบบตาม
ความสนใจและความชอบที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของผู้เรียน ในการจัดทาโครงงาน
“สุขจังตังค์อยู่ครบ” เพื่อนาเสนอให้
ผู้สอนอนุมัติก่อนจัดทาโครงงาน (ดูใบ
งานที่ 25)

การเรียนรู้
โดยการนา
ตนเอง/
หนังสืออ่าน
นอกเวลา
ชุดที่ 4

สัญญาการ
เรียนรู้ /
แบบฟอร์ม
สุขจัง

ความเข้าใจ
และทักษะ

322
จุดประสงค์การ
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1. ประยุกต์สิ่ง
เรียนรู้จากชั้นเรียน
สู่การคิดสร้าง
กิจกรรมเพื่อใช้
ปฏิบัติจริง
2. เพื่อต่อยอด
ความรู้ที่ได้รับจาก
ชั้นเรียน
3. ฝึกทักษะการ
ปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์จริง
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6.7. งานนอกชั้นเรียน
1) โครงงาน “สุขจังตังค์อยู่ครบ”

ขั้น เร้าใจ
1. ผู้เรียนจัดทาสัญญาการเรียนรู้ตาม
หัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากผู้สอน ของ
โครงงาน “สุขจังตังค์อยู่ครบ” โดยระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการ รูปแบบ และผลที่
จะได้รับจากโครงงานก่อนนาเสนอ
โครงงานหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ถัดไป (ดู
ใบงานที่ 26)
ขั้น ใส่คุ ค่า
2. ผู้เรียนจัดทาโครงงานเพื่อนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน ตามรูป แบบที่ตนถนัด อาทิ
ภาพการ์ตูน บทกลอน การสาธิตหน้าชั้น
เรียน คลิปวิดีโอ ฯลฯ นาเสนอในอีก 2
สัปดาห์ถัดไป
2) หนังสืออ่านนอกเวลา
-ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษาสาระ
จากหนังสือเพื่อใช้ในการทาโครงงานและ
เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนต่อไปตามความ
สนใจ

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
1. สัญญา
ความเข้าใจ
การเรียนรู้ และทักษะ

2. การ

เรียนรู้โดย
การนา
ตนเอง/
หนังสืออ่าน
นอกเวลา
ชุดที่ 4
3) การจัดทางบกระแสเงินสดของ
3. การฝึก
ครัวเรือน
ปฏิบัติด้วย
-ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทางบกระแสเงินสดของ ตนเองใน
ครัวเรือนราย 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ สถานการณ์
ผู้สอนจัดให้ (ดูใบงานที่ 10) ประกอบกับ จริง
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ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน และ
งบประมาณครัวเรือนของตนเอง
4) แผนการปรับรายรับ–รายจ่ายของ
ครัวเรือนให้เกิดสมดุล
-ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเทคนิคการประหยัด
โดยบูรณาการเข้ากับแผนการปรับ
รายรับ–รายจ่ายครัวเรือนให้เกิดสมดุลที่
จัดทาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
6.8. การส่งมอบผลงานนอกชั้นเรียน – งบ
กระแสเงินสดของครัวเรือนราย 6 เดือน
ครัวเรือนให้เกิดสมดุล
-ผู้เรียนนางบกระแสเงินสดของครัวเรือน
ราย 6 เดือน
-ผู้เรียนนาส่งบันทึกผลการปฏิบัติ พร้อม
ปัญหา–อุปสรรคในการปฏิบัติตาม
แผนการปรับรายรับรายจ่าย และการ
ทบทวนแผน (ในสัปดาห์ถัดไป)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

4. การฝึก

ปฏิบัติด้วย
ตนเองใน
สถานการณ์
จริง

324
7. การเลือกผลิตภัณฑ์เงินกู้ยืม เงินออม เงินลงทุน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
รู้จักผลิตภัณฑ์
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7.1. ทาความรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนชวนพูดคุย แลกเปลี่ยนนานา
ทัศนะ ในการเลือกใช้สินเชื่อการออม
การลงทุน และการประกันความเสิ่ยงของ
ผู้เรียนในปัจจุบัน และสาเหตุที่ไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
2. ผู้สอนอธิบายสาระเรียนรู้
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินคืออะไร
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบ่งออกเป็นกี่
ประเภท แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง
- ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
แต่ละชนิด
- ข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
แต่ละตัว
ขั้น ฉุดโยงใย
3. ผู้สอนนาอภิปราย เพื่อพิจารณาความ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้เรียน
หลังจากได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ภาษาของตนเองลงในผัง I-Chart ของ
ตนเอง (ใบงานที่ 14-6)
สามารถเลือกใช้
7.2. กิจกรรมร่วมด้วยช่วยเรียน : เจาะลึก
ผลิตภัณฑ์ทางการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เงินได้ถูกต้อง
1. ให้ผู้เรียนจับคู่เลือกหนังสือเกี่ยวกับ
เหมาะสมกับวิถี
สินเชื่อ การออม การลงทุน หรือการ

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
การสนทนา ความรู้
แลกเปลียน
ความ
คิดเห็น

การนาเสนอ
โดยใช้
แผนภาพ /
Power Point

ภาพเคลื่อน
ไหวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
การเงิน
การ
อภิปราย
กลุ่ม

การทบทวน
ความรู้ด้วย
I-Chart

การจับคู่
อ่าน-เขียนร่วมเรียน
(Read-Write-

ความรู้
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ชีวิตและ
สถานการณ์
ทางการเงินของ
ตนเอง
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เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

จัดการความเสี่ยง แล้วช่วยกันบันทึกสรุป Pair-Share) /
หนังสือ
ความ เพื่อใช้ร่วมเล่นเกมในขั้นต่อไป
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
การเงินตาม
ความสนใจ
ของคู่อ่าน
ขั้น เร้าใจ
เกมโดยใช้
2. ผู้สอนนาเสนอการร่วมกิจกรรมเกม
เทคนิค ทิงค์
โดยใช้เทคนิค ทิงค์ แทค โท เพื่อเรียนรู้ แทค โท /
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ฟีเจอร์บอร์ด
พร้อม
สถานที่ติด
แสดง และ
ปากกาเคมี
3. ให้ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของ 1 ใน 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน ที่ตนสนใจที่สุด
4. แจกปากกา 4 สี ให้แต่ละกลุ่มได้สี
ต่างกัน เพื่อร่วมกันจัดบอร์ดผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน 4 ประเภท คือ
4.1 ประเภทสินเชื่อ
4.2 ประเภทเงินออม
4.3 ประเภทเงินลงทุน
4.4 ประเภทการลดความเสี่ยง
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่สรุปความ
ได้จากข้อ 2 ร่วมกันสร้างผลงานตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในใบ
งานทิงค์ แทค โท (ใบงานที่ 6) ด้วยสี
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เพื่อให้ผู้เรียนได้
ผ่อนคลาย
ความครียด
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ปากกาประจากลุ่ม นาผลงานเสนอบน
บอร์ดหน้าชั้นเรียน
7.3. กิจกรรมยืดเส้นสายคลายสมองสอง
ด้าน
ผู้เรียนบริหารสมองซีกซ้ายและขวาด้วย
การควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ซ้ายขวาตามหลัก Cross-lateral brain
activity
6. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหมุนเวียน

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

กิจกรรมคั่น

การ
แสดงความคิดเห็นอย่างสั้นๆ เพื่อแต่งเติม หมุนเวียน
ข้อมูลให้บอร์ดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
แสดงความ
ของกลุ่มอื่น โดยบูรณาการความรู้ใหม่
คิดเห็นอย่าง
เข้ากับประสบการณ์ของตนเอง แล้ว
สั้นๆ
เขียนลงบนบอร์ดด้วยปากกาสีประจา
(Carousel
Brainstorm)
กลุ่มของตนเอง โดยให้เวลารอบละ 5
นาที
7. เมื่อหมดเวลา 5 นาทีของทุกๆรอบ
ผู้สอนแจ้งให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนไปร่วม
ระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมข้อมูลที่บอร์ด
อื่นต่อไป ด้วยปากกาสีประจากลุ่ม ทั้งนี้
กลุ่มถัดมาจะเขียน
ข้อมูลซ้ากับข้อมูลเดิมที่กลุ่มก่อนหน้านี้
ได้บันทึกไว้ก่อนไม่ได้ โดยให้เวียนเช่นนี้
จนครบ 3 รอบ

8. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันตรวจความ

ถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลบนบอร์ด
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ตามเนื้อหาที่ได้บรรยาย และให้คะแนน
แต่ละกลุ่มตามจานวนข้อมูลที่จดไว้ได้
ถูกต้อง
9. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันเพิ่มเติม-แก้ไข
ข้อมูลใหม่ หากพบข้อตกหล่นผิดพลาด
ผู้เรียนดื่มน้าเย็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยกิจกรรม“ดื่มน้าเย็น”
เห็นทางออก
ขั้น ใส่คุ ค่า
10. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินจากบอร์ดที่ร่วม กันจัดทา เพื่อจด
บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ (K) สิ่งที่สนใจ (I) และ
สิ่งที่ยังสงสัยต้องการคาตอบ (Q) ในผัง
KIQ (ใบงานที่ 2-3) ของตน
11. ผู้ช่วยสอนรวบรวมแผนผัง KIQ ของ
ผู้เรียนในกลุ่มที่ดูแล นาสรุปสิ่งที่ยังสงสัย
ต้องการคาตอบบนกระดาน โดยแบ่งตาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
12. ผู้สอนนาข้อสงสัยของผู้เรียนมา
อภิปรายกลุ่มเพื่อค้นหาคาตอบร่วมกัน
13. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ภาษาของตนเองลงในผัง I-Chart แล้ว
นาเข้าแฟ้มประจาตัวผู้เรียน (ใบงานที่
14-6)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

กิจกรรมคั่น
/ถังน้าเย็น
แก้วน้า
การบันทึก
ผลการ
เรียนรู้ด้วย
ผัง KIQ

การ
อภิปราย
กลุ่ม
การบันทึก
ผัง I-Chart
และ แฟ้ม
สะสม
ผลงาน
ผู้เรียน
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เรียนรู้

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
7.4. การคานวณเปรียบเทียบอัตรา
การนาเสนอ
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือผลตอบแทนที่จะ ด้วย Power
ได้รับในแต่ละทางเลือก
Point วิธีการ
ขั้น จี้จุด
คานวณ
1. ผู้สอนทบทวนสาระเรียนรู้จากบทเรียน ดอกเบี้ย
ครั้งที่แล้วและชี้ให้เห็นความสาคัญของ
การเปรียบเทียบผลตอบแทนเงินฝากเงิน
ลงทุน หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
ขั้น ฉุดโยงใย
การสาธิต
2. ผู้สอนแนะนาเทคนิคเพื่อลดความ
โดยผู้สอน
ซับซ้อนในการคานวณดอกเบี้ย /
ผลตอบแทนจาก
ผลิตภัณฑ์การเงินที่ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจาวัน
รายละเอียดกิจกรรม

ขั้น เร้าใจ
3. ผู้สอนให้โจทย์ปัญหาในการคานวณ
ดอกเบี้ย 2 ข้อ ทีละข้อ บนกระดาน ให้
ผู้เรียนฝึกคานวณจากสูตรที่ให้พร้อม
แนะนาขั้นตอน (ดูใบงานที่ 18,19,20)

การฝึก
ทักษะด้วย
แบบฝึกหัด
ในรูปแบบ
Anchoring
Activity
บันทึกผัง IChart และ

ขั้น ใส่คุ ค่า
4. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ภาษาของตนเองลงในผัง I-Chart (ใบงาน เข้าแฟ้ม
ที่ 14-6)แล้วนาเข้าแฟ้มประจาตัวผู้เรียน สะสม
ผลงาน
7.5. การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
การนาเสนอ
ขั้น จี้จุด และ ขั้น ฉุดโยงใย
(โจทย์) ด้วย
Power Point
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เรียนรู้

ต่อยอดความรู้

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
1. ผู้สอนให้โจทย์ปัญหา 4 ข้อ ที่มัก
และการฝึก
เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เรียน (ใบงานที่ ทักษะด้วย
22) ทีละข้อ แบ่งเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ แบบฝึกหัด
แต่ละประเภท
ขั้น เร้าใจ
2. ให้ผู้เรียนช่วยกันเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการการเงิน
ขั้น ใส่คุ ค่า
เช็คลิสต์
3. ชั้นเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต และสถานการณ์
ทางการเงินของแต่ละบุคคล
4. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ผัง I-Chart
ภาษาของตนเองลงในผัง I-Chart (ใบงาน และ แฟ้ม
ที่ 14-6) แล้วนาเข้าแฟ้มประจาตัวผู้เรียน สะสมงาน
ผู้เรียน
7.6. กิจกรรมอ่านดี มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ
การเรียนรู้
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู้เกี่ยวกับ
โดยการนา
การสร้างความสุข และวางแผนการเงิน ตนเอง /
ตามความสนใจ เพื่ออ่านนอกชั้นเรียน
หนังสืออ่าน
เสริมการทาโครงงานและเป็นการเตรียม นอกเวลา
ตัวสาหรับหน่วยเรียนรู้ต่อไป
ชุดที่ 5
7.7. งานนอกชั้นเรียน–เลือกอ่านดี มีเงิน การเรียนรู้ ความเข้าใจ
ใช้ ไม่ขาดมือ
โดยการนา และทักษะ
ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษาสาระ ตนเอง
การสร้างความสุขและวางแผนการเงิน
เพื่อเสริมการทาโครงงานและเตรียมตัว
เข้าสู่บทเรียนต่อไป
รายละเอียดกิจกรรม

330
8. เป้าหมายทางการเงิน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ระหว่างเป้าหมาย
ทางการเงินและ
เป้าหมายชีวิต
2. รู้และเข้าใจ
ลักษณะที่ดีของ
เป้าหมายทาง
การเงิน
3. เรียนรู้
องค์ประกอบของ
การกาหนด
เป้าหมายการเงิน
4. สามารถกาหนด
เป้าหมายทางการ
เงินของตนเองได้

รายละเอียดกิจกรรม
8.1. เรียนรู้และกาหนดเป้าหมายการเงิน

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนนาอภิปรายกลุ่ม ทาไมเป้าหมาย
ทางการเงินจึงเป็นเพื่อนสนิทกับ
เป้าหมายชีวิต
2. ผู้เรียนแบ่งปันความใฝ่ฝันของตนเอง
และจดฝันของตัวเองลงบนใบงานที่
จัดเตรียมไว้ให้ (ใบงานที่ 11)
ขั้น ฉุดโยงใย
3. ให้ผู้เรียนแปลงฝันให้เป็นเป้าหมายของ
ตนเอง
4. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอ
คุณลักษณะที่ดีของเป้าหมาย
ขั้น เร้าใจ
5. เลือกให้ผู้เรียนเวียนกันบอกลักษณะที่
ดีของเป้าหมายด้วยเทคนิค การใช้รหัส
ช่วยจา (Mnemonic Devices) 5 รอบ (ไทย
หรืออังกฤษตามถนัด)
ไทย = ชัดเจน เป็นจริงได้ วัดได้ มี
เจ้าภาพ มีกรอบเวลา
อังกฤษ = Specific Measurable
Accountability Realistic Timeframe

ขั้น ใส่คุ ค่า
6. ผู้เรียนปรับเป้าหมายของตนเองให้เป็น
เป้าหมายที่มีคุณลักษณะที่ดี ห้าประการ
(SMART) ลงบน Sheet ที่จัดเตรียมให้ (ใบ
งานที่ 12)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
อภิปราย
ความรู้
กลุ่ม

การระดม
สมอง
การตอกย้า
สิ่งเรียนรู้
ด้วยการ
ออกเสียง
และการใช้
รหัสช่วยจา
(Mnemonic
Devices)
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
8.2. กิจกรรมยืดเส้นสายคลายเครียด

ผู้เรียนร่วมทากิจกรรมยืดเส้นสาย คลาย
เครียดด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
การผ่อน
คลายด้วย
การฝึกโยคะ
เบื้องต้น
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9. การตรวจสุขภาพการเงินส่วนบุคคล

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. มีความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ
ทางการเงินส่วน
บุคคล

2. มีความเข้าใจวิธี
ตรวจสุขภาพ
ทางการเงินส่วน
บุคคล
3. สามารถจัดทา ”
งบดุลชีวิต” ของ
ตนเองได้
4. มีความเข้าใจวิธี
วิเคราะห์สัดส่วน
สถานะทางการเงิน
ส่วนบุคคล

5. สามารถ
วิเคราะห์และปรับ
สัดส่วนสถานะ
ทางการเงินของ
ตนเองได้

รายละเอียดกิจกรรม
9.1.สุขภาพการเงินส่วนบุคคลคืออะไร

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนอธิบายสุขภาพทางการเงินส่วน
บุคคลด้วยสมการ
ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ – หนี้สิน
ขั้น ฉุดโยงใย
2. ผู้สอนสาธิตวิธีตรวจสุขภาพทางการ
เงินส่วนบุคคลด้วยแบบฟอร์มงบดุลชีวิต
(ใบงานที่ 13)และ ให้ผู้เรียนตอบ
แบบสอบถาม (ใบงานที่ 24)
ผู้เรียนดื่มน้าเย็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยกิจกรรม“ดื่มน้าเย็น”
เห็นทางออก
ขั้น เร้าใจ
3. ผู้เรียนทดลองกรอกข้อมูลลง
แบบฟอร์ม “งบดุลชีวิต” ที่จัดให้ แล้ว
นามาให้ผู้ช่วยสอนใช้โปรแกรม Excel
คานวณค่าให้เพื่อตรวจสุขภาพการเงิน
ของแต่ละคน (ใบงานที่ 13)
4. ผู้สอนแนะนาวิธีวิเคราะห์งบดุลชีวิต
เพื่อดูสัดส่วนทางการเงิน ที่สะท้อน
สุขภาพการเงินของบุคคล
5. ผู้เรียนรับผลพิมพ์การคานวณสัดส่วน
ทางการเงินของตนเองเพื่ออ่านผลการ
วิเคราะห์

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
การนาเสนอ ความรู้
โดยใช้แผน
ภาพ /
Power Point

สุขภาพ
การเงิน
การสาธิต
ด้วย
โปรแกรม
Excel

กิจกรรมคั่น
/ถังน้าเย็น
แก้วน้า
การฝึก
ปฏิบัติด้วย
แบบฝึกหัด
/

คอมพิวเตอ
ร์

เครื่องพิมพ์
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เรียนรู้

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
ขั้น ใส่คุ ค่า
แฟ้มสะสม
6. ผู้เรียนระบุความต้องการที่จะปรับ
ผลงาน
สัดส่วนทางการเงินของตนเองลงในงบดุล ผู้เรียน
ชีวิตของตนเอง และเข้าแฟ้มส่วนตัว
9.2. กิจกรรมยืดเส้นสายคลายเครียด
การผ่อน
ผู้เรียนร่วมทากิจกรรมยืดเส้นสาย คลาย คลายด้วย
เครียดด้วยการฝึกโยคะเบื้องต้น
การฝึกโยคะ
เบื้องต้น
รายละเอียดกิจกรรม
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10. การทาแผนการเงินส่วนบุคคล

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. มีความเข้า
ใจความแตกต่าง
ระหว่างแผนการ
เงินส่วนบุคคลกับ
งบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
10.1. แผนการเงินส่วนบุคคลคืออะไร

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
ทบทวน
ความรู้
บทเรียนที่
ผ่านมา

ขั้น จี้จุด
1. ผู้สอนนาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา
และให้ผู้เรียนเวียนกันบอกคุณลักษณะที่
ดี 5 ประการของเป้าหมายทางการเงิน
(ใบงานที่ 15)
ครัวเรือนและงบ 2. ผู้สอนนาอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนระดม อภิปราย
กระแสเงินสด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
กลุ่ม ระดม
แผนการเงินส่วนบุคคล
ความ
คิดเห็น
2. รู้ว่าต้องใช้ข้อมูล ขั้น ฉุดโยงใย
เช็คลิสต์
เชิงคุณภาพและ
3. ผู้สอน list ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ของผู้เรียนบนกระดานและช่วยกันเรียบ
ใดประกอบการทา เรียงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
แผนการเงิน
4. ผู้สอนอธิบายความสัมพันธ์และการนา การนาเสนอ
ข้อมูลจากเครื่องมือ 3 ประเภท คือ บัญชี โดยใช้
ครัวเรือน งบประมาณ และงบกระแสเงิน แผนภาพ /
สด มาใช้ในการจัดทาแผนการเงินส่วน Power Point
เครื่องมือ
บุคคล
การจัดการ
การเงิน
ขั้น เร้าใจ
การนาเสนอ
5. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบในการจัดทา
ในรูปแบบ
แผนการเงินส่วนบุคคล ให้ผู้เรียนสังเกต Power Point
และช่วยกันระบุข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ใน และ Excel
การจัดทาแผนการเงิน โดยบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
ทางการเงินและสุขภาพทางการเงินจาก
หน่วยเรียนรู้ที่ 8 และ 9
6. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทา
แผนการเงินส่วนบุคคล
ขั้น ใส่คุ ค่า
7. ผู้เรียนฝึกทาแผนการเงินเพื่อการซื้อ
รถยนต์ โดยแนะวิธีคานวณให้ผู้เรียน
สามารถกรอกคาตอบในแบบฟอร์มที่จัด
ให้ (ใบงานที่ 16)
8. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ลงใน I-Chart
ของตนเอง (ใบงานที่ 14-7)

10.2. กิจกรรมเลือกอ่านดี มีเงินใช้ ไม่

ต่อยอดความรู้

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

การระดม
สมอง

การฝึก
ปฏิบัติด้วย
แบบฝึกหัด

การบันทึก
การเรียนรู้
ด้วย I-Chart

การเรียนรู้
ขาดมือ
โดยการนา
ผู้เรียนคัดเลือกหนังสือความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง /
การวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ เพื่อ หนังสืออ่าน
อ่านนอกชั้นเรียนโดยแจ้งรายชื่อหนังสือ นอกเวลา
ที่ต้องการยืมเพื่อจัดทาสาเนา และจัดคิว ชุดที่ 6
การยืม
10.3. อ่านดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือ
การเรียนรู้ ความเข้าใจ
ผู้เรียนใช้เวลานอกห้องเรียนศึกษาสาระ โดยการนา และทักษะ
การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณเพื่อ ตนเอง
เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนต่อไป

11. บูรณาการการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. สามารถจัดการ
การเงินให้
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย
2. สามารถระบุ
ปัจจัยที่ต้อง
คานึงถึงในการ
วางแผนการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
11.1. การบูรณาการการวางแผนการเงิน การระดม ความรู้
เพื่อวัยเกษียณ
สมอง
ขั้น จี้จุด
1. ผู้เรียนร่วมกันทบทวนสาระข้อมูลเชิง
ปริมาณที่ควรใช้ประกอบการวางแผน
การเงินจากบทเรียนที่ 10
2. ผู้สอนนาเสนอสาระข้อมูลเชิงคุณภาพ การนาเสนอ
ที่ผู้เรียนควรใช้ประกอบการวางแผน
ในรูปแบบ
การเงินเพื่อวัยเกษียณของตนเอง ได้แก่ พาวเวอร์
- การจัดการเงินให้เหมาะสมในแต่ละ พอยท์
ช่วงวัย
- ปัจจัยที่ต้องคานึงในการวางแผน
การเงินเพื่อวัยเกษียณ
- การป้องกันความเสี่ยงที่จาเป็น
ขั้น ฉุดโยงใย
เช็คลิสต์ใน
3. ผู้สอน list ข้อมูลจากประสบการณ์ของ รูปแบบ
ผู้เรียนที่นาเสนอบนกระดานและช่วยกัน แมทริกซ์
เพิ่มเติมข้อมูลที่อาจไม่ได้ถูกกล่าวถึง แล้ว และการ
ช่วยกันเรียบเรียง แยกประเภทข้อมูลเป็น ระดมสมอง
ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ
สามารถนา
11.2. ฝึกจัดทาแผนการเงินส่วนบุคคล
การฝึก
ความเข้าใจ
ประสบการณ์
ขั้น เร้าใจ
ปฏิบัติด้วย และทักษะ
เรียนรู้ที่ได้รับมา 1. ผู้เรียนฝึกทาแผนการเงินเพื่อวัย
แบบฝึกหัด
บูรณาการเพื่อ
เกษียณ โดยทดลองกรอกข้อมูลเชิง
ประยุกต์ใช้ในการ คุณภาพลงแบบฟอร์มที่จัดให้ (ใบงานที่
วางแผนการเงินได้ 17) และฝึกทาแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
จริง
(ใบงานที่ 23) โดยนาข้อมูลจาก
งบประมาณครัวเรือน และงบกระแสเงิน
รายละเอียดกิจกรรม
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เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
สดมาบูรณาการในการจัดทาแผนการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
ขั้น ใส่คุ ค่า
2. ผู้เรียนบันทึกสิ่งเรียนรู้ลงใน I-Chart
(ใบงานที่ 14-8) ของตนเอง
11.3. เกมวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ขั้น ใส่คุ ค่า
1. ผู้สอนอธิบายภาพรวมและกติกาของ
เกม
2. แบ่งผู้เรียนตามช่วงอายุ (เช่น กลุ่ม 4050, กลุ่ม 51-60 เป็นต้น) ออกเป็น 4 กลุ่ม
แล้วแจกเงื่อนไขพร้อมทรัพยากรให้แต่ละ
กลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเป้าหมายการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ และข้อมูลการเงินของ
กลุ่ม
4. ให้ตัวแทนกลุ่มแจ้งการตัดสินใจ และ
จับสลากรับสถานการณ์จาลองที่ผู้สอน
จัดเตรียมให้
5. ให้ผู้เล่นเกมเดินเกมทีละรอบ (รอบที่1-

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน

การบันทึก
การเรียนรู้
ด้วย I-Chart
เกมจาลอง ความเข้าใจ
สถานการณ์ และทักษะ

2)

ผู้เรียนดื่มน้าเย็น เพื่อผ่อนคลาย
กิจกรรมคั่น
ความเครียดด้วยกิจกรรม“ดื่มน้าเย็น”
/ถังน้าเย็น
เห็นทางออก
แก้วน้า
6. ให้ผู้เล่นเกมเดินเกมทีละรอบ (รอบที่34) จนจบ
7. สารวจงบดุลชีวิตของต่ละกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม
8. สรุปผลเกม รวมคะแนน-แจกดาว

11.4. การสรุปสาระเรียนรู้ที่ได้จากเกม
9. ผู้เรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากเกม

วิเคราะห์ผลของการตัดสินใจเลือก
เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ต่างกัน
10. ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ลงในผัง
เรียนรู้ของฉัน I-Chart ให้สมบูรณ์ (ใบงาน
ที่ 14-8)
11.5. นาส่งผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนนาส่งผลการเรียนรู้ทั้งหมดของ
โปรแกรม ให้ผู้ช่วยตรวจสอบความ
ครบถ้วน
2. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง (120
นาที ช่วงที่ผู้เรียนทาแบบทดสอบ)

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
การให้
รางวัล /
สติกเกอร์
ดาว รางวัล
อันดับ 1 2
และ 3
การถอด
บทเรียนจาก
เกม

การทบทวน
ความรู้ด้วย
I-Chart

นาส่งผลการ
เรียนรู้

12. การประเมินผลโปรแกรม

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วัดผลการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้รับจาก
การเข้าร่วม
โปรแกรม

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
1. ผู้เรียนกรอกแบบประเมินผลโปรแกรม แบบ
และนาเสนอความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ประเมินผล
ในการปรับปรุงโปรแกรม
โปรแกรม
2. ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังการเข้าร่วม การทดสอบ
โปรแกรม
หลังเข้า
รายละเอียดกิจกรรม
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เรียนรู้
2. ให้ผู้เรียน
ประเมินคุณภาพ
การจัดโปรแกรม
3. ให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ
การจัดโปรแกรม

รายละเอียดกิจกรรม

12.2. การสรุปคะแนน
1. ประกาศคะแนนรวมโครงงาน “สุขจัง
ตังค์อยู่ครบ” พร้อมแจกดาว
2. ประกาศคะแนนผลทดสอบหลังเข้า

โปรแกรม รวมดาว แจกรางวัลรวมดาว
23 รางวัล

เทคนิค/สื่อ
สิ่งที่ส่งเสริม
การสอน
โปรแกรม /
แบบทดสอบ
หลังเรียน
โครงงาน
“สุขจังตังค์
อยู่ครบ”
รวมดาว

340

4. ภาคผนวก
4.1. ใบงานที่ใ ้ในกิจกรรมการเรียนรู้
4.2. ราย ่อหนังสอเสริมความรู้ ที่ใ ้สาหรับห้องสมุดเคล่อนที่
4.3. ตัวอย่างกิจกรรมคั่น
4.4. ตัวอย่างผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
4.5. ภาพแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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4.1. ใบงานที่ใ ้ในกิจกรรมการเรียนรู้
รายการใบงาน
1 แบบสารวจผู้เรียน
2 ผัง KIQ
3 โจทย์ปัญหาวินัยการเงิน
4 การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย
5 งบประมาณครัวเรือน (รายเดือน)
6 คาแนะนากิจกรรมที่ใช้เทคนิค ทิงค์ แทค โท
7 ตารางคานวณเลขคณิต ชุดที่ 1 และ 2
8 คาแนะนาการทางบกระแสเงินสด
9 งบกระแสเงินสดรายเดือน
10 งบกระแสเงินสดราย 6 เดือน
11 ฝันสู่เป้าหมาย
12 เป้าหมายทางการเงินที่มีคุณลักษณะดี 5 ประการ
13 แบบฟอร์มงบดุลชีวิต
14 ผังเรียนรู้ของฉัน (i-chart)
15 การวางแผนการเงินเพื่อซื้อ “โทรทัศน์สี”
16 การวางแผนการเงินของยิ่งรัก เพื่อตัดสินใจซื้อรถ
17 ข้อมูลเชิงคุณภาพของฉัน
18 คานวณดอกเบี้ยทบต้น
19 โจทย์ฝึกคานวณข้อเสนอการกู้ยืมและเงื่อนไข
20 คานวณผลตอบแทนจากเงินออม
21 โจทย์บัญชีครัวเรือน
22 โจทย์ปัญหาการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
23 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
24 แบบทดสอบเช็คสุขภาพทางการเงิน
25 หัวข้อโครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
26 โครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
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ใบงานที่ 1 แบบสารวจผู้เรียน
ชื่อผู้เรียน: __________________________
1. ด้านวิ ีการเรียนรู้ คาแนะนา: ให้ท่านเลือกคาอธิบายวิถีการเรียนรู้ข้างล่างนี้ เพื่ออธิบายวิถี
การเรียนรู้ของท่าน โดยเลือกคาที่เป็นหรือใกล้เคียงกับวิถีเรียนรู้ของท่านมากที่สุด ไปกรอกในช่อง
“ใช่เลย” และเลือกคาที่ ไม่ใช่หรือไม่ใกล้เคียงกับวิถีเรียนรู้ของท่านเลย กรอกในช่อง “ไม่ใช่เลย”
สามารถคิดหาความเป็นเหตุเป็นผลได้ดี

ชอบประดิษฐ์งานฝีมือ

ช่างคิดสร้างสรรค์

ชอบทางานคนเดียว

ชอบนั่งนิ่งๆ เวลาเรียน

ชอบทางานเป็นทีม

ชอบเคลื่อนที่ไปมาเวลาเรียน

ชอบศึกษาโดยภาพรวม

ชอบวางแผน

ชอบลงรายละเอียด

ชอบให้บอกว่าต้องทาอะไร
ชอบให้มีหลายวิธีให้เลือกในการทางาน
ชอบทางานทีละอย่าง
ชอบทาหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
ชอบบทประพันธ์
ชอบตัวเลข
ชอบดนตรี
ชอบศิลปะ
ไม่เก่งเรื่องวางแผน
ชอบทางานในความเงียบ
ชอบมีเสียงระหว่างทางาน
ชอบสะสมสิ่งของ

ใ ่เลย

ม่ใ ่เลย
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ใบงานที่ 1 แบบสารวจผู้เรียน

ชื่อผู้เรียน_____________________

2. ด้านความสนใจ
คาแนะนา: ให้ท่านเติมข้อความตอบคาถามเกี่ยวกับความสนใจของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ให้ท่านได้ตรงตามความสนใจ
1. กิจกรรมที่ท่านชื่นชอบมาก หลังจากการทางานและการเรียนคืออะไร และบอกเหตุผลที่ท่านชอบ
กิจกรรมนั้นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ท่านมักมีความภาคภูมิใจมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เพราะอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. วิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ หรือทาได้ดี คือวิชาอะไร ท่านวัดจากอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. วิชาที่ท่านรู้สึกว่ายาก หรือไม่ชอบ คือวิชาอะไร กรุณาบอกเหตุผลที่ทาให้ท่านรู้สึกเช่นนั้น
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ระบุวิชาเรียนที่ท่านรู้สึกว่าใช้ได้ดีกับท่าน (ระบุได้มากกว่า 1 วิธี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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6. ระบุวิธีเรียนที่ใช้ไม่ได้กับท่าน พร้อมเหตุผล (ระบุได้มากกว่า 1 วิธี)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ระบุรายการที่ท่านชื่นชอบดังต่อไปนี้
นิตยสาร ..................................................................................................................................................
หนังสือที่ชอบอ่าน
..................................................................................................................................................
หนังสือพิมพ์
.............................................................................................................................................................
รายการทีวีที่ชอบดู
.............................................................................................................................................................
หนังที่ชอบดู
.............................................................................................................................................................
เพลงที่ชอบฟัง
.............................................................................................................................................................
กีฬาที่สนใจ
..............................................................................................................................................................
ห้างที่ชอบไปเดินช้อปปิ้ง
.............................................................................................................................................................
ร้านอาหารที่ชอบ
............................................................................................................................................................
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ของสะสมต่างๆ
.........................................................................................................................................................

8. เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ท่านสนใจมากเป็นพิเศษ (โปรดระบุเหตุผล)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. มีเรื่องใดเกี่ยวกับท่านที่ผู้สอนควรทราบ เพื่อทาให้การเรียนรู้ของท่านดียิ่งขึ้น

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2-1 ผัง KIQ การจัดการการเงินส่วนบุคคล
ฉันรู้อะ รบ้างในบทเรียนนี้
Know

ฉันสนใจอะ รบ้างใน
บทเรียนนี้
Interest

ปัญหาการเงินที่อาจเกิดกับ
ผู้ใหญ่วัยเกษียณ

ความสาคัญของการจัดการ
การเงินต่อวัยกลางคน

ความรู้และทักษะทางการ
เงินที่จาเป็นต่อวัยกลางคน

ฉันยังสงสัยหรอ ม่รู้อะ รบ้าง
Question
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ใบงานที่ 2-2 ผัง KIQ บัญ ีครัวเรอน
ฉันรู้อะ รบ้างในบทเรียนนี้
Know

ฉันสนใจอะ รบ้างใน
บทเรียนนี้
Interest

ฉันยังสงสัยหรอ ม่รู้อะ รบ้าง
Question
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ใบงานที่ 2-3 ผัง KIQ การเลอกผลิตภั ฑ์ทางการเงิน
ฉันรู้อะ รบ้างในบทเรียนนี้
Know

ฉันสนใจอะ รบ้างใน
บทเรียนนี้
Interest

ฉันยังสงสัยหรอ ม่รู้อะ รบ้าง
Question
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ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาวินัยการเงิน
1. นภาเน้นความคุ้มค่าในการใช้จ่ายของครอบครัวสุดชีวิต ทุกครั้งที่ไปซื้ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้

เพื่อใช้ในบ้าน นภาจะคานวณแล้วคานวณอีก ว่าราคาต่อหน่วยของสินค้ายี่ห้อใดจะถูกกว่ากัน สินค้า
ยี่ห้อใดมีของแถมที่คานวณราคาแล้วจะได้สินค้ามากกว่า นภาจะเลือกซื้อทันที แต่ธุ ลีสามีของนภามัก
บ่นเสมอ ว่านภาซื้ออาหารของใช้มาเกินความจาเป็น ทาให้อาหาร /ของใช้ เสียหรือหมดอายุก่อนที่จะ
ใช้หมด
ท่านจะแนะนาวินัยการเงินใดให้นภา
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................................................. ..................
2. สุกฤษฎิ์ชายหนุ่ ม มากความสามารถและมี อารมณ์ ขัน มีมนุษยสัม พันธ์ ดี ชอบการสังสรรค์ เ ฮฮา
สุกฤษฎิ์มีรายได้สูงกว่าเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่เขาไม่ค่อยมีเงินเหลือ ทุกต้นเดือนเขาจะใช้
จ่ายเงินไปกับการเข้าสถานเริงรมย์ ผับ บาร์ รับประทานอาหารในภั ตตาคารหรู ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายบ้างถ้ามีโอกาสต้องใช้ บางเดือนเขาใช้เงินเพลินจนมีเงินไม่พอจ่ายค่าผ่อนคอนโด ค่าน้าค่าไฟ
สุกฤษฎิ์ไม่ชอบใช้บัตรเครดิต เพราะเขาไม่ชอบใช้เงินเกินตัว ปีหน้าเขาจะมีอายุ 42 ปี แล้วเขาจึงเริ่ม
คิดถึงอนาคต
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้สุกฤษฎิ์
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
3. วิชิตมีอาชีพขับรถตู้ มีภรรยาและลูกสาว 1 คน วิชิตเป็นคนรักเมียรักลูก ไม่ว่าลูกเมียต้องการสิ่งใด
วิชิตจะพยายามจัดหาให้ วิชิตสามารถเก็บออมเงินได้บ้างเป็นครั้งคราวหากช่วงใดเขามีรายได้พิเศษ
หรือถูกหวย อีก 2 ปีข้างหน้าวิชิตต้องใช้เงินจานวน 1 แสนบาท เพื่อเป็นค่าแป้ะเจียะให้ลูกสาวเข้า
โรงเรียนดัง วิชิตไม่ต้องการนาเงินเก็บฉุกเฉินของเขามาใช้เพื่อการนี้
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้วิชิต
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................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................................................. ...................
4. ฟ้าใหม่เป็นสาวใหญ่ที่มีนิสัยมัธยัสถ์อดออมเป็นนิจ ปีนี้ฟ้าใหม่มีอายุ 48 ปี เธอมีเงินฝากออมทรัพย์
1 ล้าน 2 แสนกว่าบาท และมีเครื่องประดับเพชรพลอยมูล ค่าประมาณ 3 แสนบาท 10 ปีที่ผ่านมา
ธนาคารที่เธอฝากเงิน มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก ทาให้ผลตอบแทนจากเงินฝากของฟ้าใหม่
ลดลงอย่างน่าใจหาย จนฟ้าใหม่เกรงว่าดอกเบี้ยจะโตไม่ทันค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นสวนทางกัน
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้ฟ้าใหม่
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................... ..........
5. สมัยมีอาชีพเป็นช่างเชื่อม มีภรรยา 2 คน ลูก 1 คน ที่ผ่านมาฐานะการเงินของสมัยก็พออยู่ พอกิน
แต่เมื่อปีที่แล้วเกิดน้าท่วมใหญ่ โรงงานที่สมัยทางานอยู่ จึงปิดกิจการทาให้สมัยตกงานอยู่นานกว่า 6

เดือน ช่วงที่ตกงานสมัยต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อหนี้ก้อนแรกครบกาหนด
ต้องชาระคืน สมัยยังไม่มีรายได้ เขาต้องกระเสือกกระสนไปกู้ยื มเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงมาก
มาใช้หนี้ก้อนแรก เขาทาเช่นนี้จนกระทั่งได้งานใหม่ จึงพอมีหวังว่าหนี้จะลดลง แต่สมัยคาดการณ์ผิด
เพราะเงินที่สมัยนาไปชาระคืน กลับได้เพียงชาระดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้สมัย
เครียดมาก ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับหนี้สินกองโตของตนเอง
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้สมัย
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................................................. ..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
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6. อัจฉราเป็นลูกกตัญญู เธอเข้ากรุงเทพฯ มาเป็นสาวโรงงาน ทุกเดือนเธอจะส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ใช้

เป็นประจา พ่อของอัจฉราเป็นคนใจใหญ่และชอบดื่มสุรา จึงมักขอให้อัจฉราโอนเงินเพิ่มทุกครั้งที่เงิน
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนหมดก่อนสิ้นเดือน อัจฉราไม่เคยขัดใจพ่อ หากเงินไม่พออัจฉราจะใช้บัตรเงิน
ด่วนเบิกเงินสดมาใช้เสมอ อัจฉราไม่เคยคานวณว่าดอกเบี้ยที่เจ้าของบัตรคิดจากการเบิกเงินสดเป็น
เท่าใด แต่ขณะนี้หนี้บัตรเงินด่วนเริ่มพอกพูนเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
ท่านจะแนะนาอัจฉราให้แก้ปัญหาด้วยวินัยทางการเงินใด
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................................................................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
7. ลุงยงยุทธเป็นคนตระหนี่ และมีความโลภ เมื่อก่อนลุงแกเป็นผู้มีอันจะกินในละแวกดงมะเขือ ลุงมัก
ถูกชักชวนให้ลงทุนแชร์น้ามันบ้าง แชร์ทองคาบ้าง ครั้งล่าสุดมีผู้ชักจูงให้ลงทุนแชร์ปุ๋ยปูแดง ทุกครั้งที่
ลงทุนจะมีรายได้เข้ามาในช่วงต้น แต่จากนั้นก็จะขาดทุนเป็นเงินจานวนสูงทุกครั้งไป ลูกหลานก็เตือน
ว่าถูกหลอกหลายครั้งแล้วทาไมไม่จา ลุงแกก็เถียงว่าคนชวนเค้าไม่ได้หลอกเรื่องเดิมนี่ พอเห็นว่าจะได้
เงินก้อนโตก็เลยหลวมตัวทุกครั้งไป
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้ลุงยงยุทธ
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
8. ป๋ า เทพมี อ าชี พ เป็ น นั ก พากษ์ ห นั ง รุ่ น เก๋ า เขาอยากสร้ า งฐานะความร่ ารวย จึ ง คิ ด จะเป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อย ป๋าเทพจัดว่าเป็นนักลงทุนผู้ไม่ย่อท้อ เขามั่นใจว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่
แปลกกว่าคนอื่น และน่าจะทากาไรได้จึงลงทุนทาธุรกิจหลายอย่าง เช่น ผลิต รองเท้าแตะ เปิดร้าน
สะดวกซื้อ เปิดร้านเสริมสวย ฯลฯ และล่าสุดลงทุนผลิตน้าข้าวกล้อง แต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ ทุก
โครงการ “เจ๊งไม่เป็นท่า” ป๋าเทพไม่ชอบปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเพราะมีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง วันนี้ป๋าถูกฟ้องล้มละลาย เนื่องจากไม่สามารถชาระหนี้ค่าเครื่องจักรและค่าก่อสร้างโรงผลิต
น้าข้าวกล้องได้ จึงประสบปัญหาทางการเงิน แต่ป๋าเทพยังสามารถรับงานอิสระพากษ์หนังได้ ซึ่งพอทา
ให้มีรายได้เข้ามาเป็นระยะๆ

353
ท่านจะแนะนาวินัยทางการเงินใดให้ป๋าเทพ
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................................................................................

สุขภาพ

แต่งตัว

ค่าเดินทาง

ของใช้ในบ้าน

ค่าอาหาร

เงิ นรับ

ทาฟนั

หาหมอ

เครือ่ งสาอางค์ ทาผม ทาเล็บ

เสื้อผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ

ค่าซ่อมรถ ค่าประกันภัย

ขนส่งสาธารณะ: รถเมล์, เรือเมล์,
รถไฟ, รถไฟฟ้า
รถส่วนตัว: เขื้อเพลิง,ทางด่วน จอด
รถ

เฟอร์นเิ จอร์

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้/เครือ่ งครัว

วัสดุส้นิ เปลือง

อาหารสาเร็จรูป

อาหารสด ของแห้ง เครือ่ งปรุง

เงิ นจ่ายออก

รวมเงินรับ

รายรับอื่นๆ_____________

เงินเดือน/ค่าแรง/รายรับประจา

รายการ

รวมสัปดาห์

รายสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที_่ __________ ถึง วันที_่ __________

ใบงานที่ 4 การวิ เคราะห์รายรับ-รายจ่าย

จันทร์ท_่ี _

อังคารที_่ _

พุธที_่ _

พฤหัสที่__

ศุกร์ท_่ี _

เสาร์ท_่ี _

อาทิตย์ท_่ี _
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บันเทิง

ภาระครอบครัว การศึกษา

ค่าที่อยู่อาศัย

สื่อสาร

อื่นๆ

คืนเงินกู/้ ผ่อนชาระ

หนี้เงินกู้

รวมเงินจ่าย

หนี้บตั รเครดิต บัตรเงินสด

ผ่อนรถ

ผ่อนบ้าน

………………………………….

………………………………….

เคเบิ้ลทีว ี

มือถือ

ค่าซ่อมแซม

ค่าเช่าบ้าน

ค่าน้ า-ไฟ

สัตว์เลีย้ ง: ค่าอาหาร ค่ายา

ค่าเลีย้ งดูพอ่ แม่ ญาติ

ค่าเทอม ค่ารถ ค่าขนมลูก ค่าของเล่น

ค่าเล่าเรียน ค่าอบรม

อบายมุข: สุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ การ
พนันอื่นๆ
หนังสือ สื่อการเรียน

กีฬา ท่องเที่ยว

ดูหนัง คอนเสิรต์ ปาร์ต้ี

รายการ
ทานข้าวนอกบ้าน

รวมสัปดาห์

จันทร์ท_่ี _

อังคารที_่ _

พุธที_่ _

พฤหัสที่__

ศุกร์ท_่ี _

เสาร์ท_่ี _

อาทิตย์ท_่ี _
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ใบงานที่ 5 งบประมาณครัวเรือน(รายเดือน)
ประจาปี 255__

รายรับ

รายการ
เงินเดือน/ค่าแรง/รายรับประจา
รายรับอื่นๆ_____________
รวมเงินรับเข้า

ค่าอาหาร

วัสดุส้นิ เปลือง

อาหารสาเร็จรูป

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้/เครือ่ งครัว
เฟอร์นเิ จอร์

แต่งตัว

ขนส่งสาธารณะ: รถเมล์, เรือเมล์,
รถไฟ, รถไฟฟ้า
รถส่วนตัว: เขื้อเพลิง,ทางด่วน จอด
รถ
ค่าซ่อมรถ ค่าประกันภัย
เสื้อผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ

สุขภาพ

ค่าเดินทาง

อาหารสด ของแห้ง เครือ่ งปรุง

ของใช้ในบ้าน

รายจ่าย

หาหมอ
ทาฟนั

เครือ่ งสาอางค์ ทาผม ทาเล็บ

ภาระครอบครัว การศึกษา

บันเทิง

ทานข้าวนอกบ้าน

.

ดูหนัง คอนเสิรต์ ปาร์ต้ี
กีฬา ท่องเที่ยว
อบายมุข: สุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ การ
พนันอื่นๆ
หนังสือ สื่อการเรียน
ค่าเล่าเรียน ค่าอบรม
ค่าเทอม ค่ารถ ค่าขนมลูก ค่าของ
เล่น
ค่าเลีย้ งดูพอ่ แม่ ญาติ
สัตว์เลีย้ ง: ค่าอาหาร ค่ายา

สัปดาห์ท่ี
รวม 1 เดือน

1

2

3

4

5
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ค่าที่อยู่อาศัย

มือถือ

อื่นๆ

ค่าน้า-ไฟ

สื่อสาร

รายการ

ค่าเช่าบ้าน
ค่าซ่อมแซม
เคเบิ้ลทีว ี
………………………………….
………………………………….
………………………………….
รวมรายจ่าย

สัปดาห์ท่ี
รวม 1 เดือน

1

2

3

4

5
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.ใบงานที่ 6 คำแนะนำกิ จกรรมที่ ใช้เทคนิ ค ทิ งค์ แทค โท
ร่วมด้วย ่วยเรียน : เจาะลึกผลิตภั ฑ์ทางการเงิน
ผู้สอนและผู้ช่วยสอนจัดเตรียมบอร์ด 4 จุด พร้อมเตรียมตารางไว้ให้ดังรูปข้างล่าง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียน
ช่วยกันระดมความคิดหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมจับคู่อ่าน-เขียน-ร่วมเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เรียนสมัครเข้ากลุ่ม
ตามความสนใจ ที่จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คือ
1.สินเชื่อ 2.การออม 3.การลงทุน 4.เครื่องมือจัดการความเสี่ยง
ข้อดีในการ
ข้อควรระวังในการใช้
ชนิดของ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ใช้ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
สินเชื่อ

ประเภทผลิตภัณฑ์
การออม

ประเภทผลิตภัณฑ์
การลงทุน

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องมือจัดการ
ความเสี่ยง

ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

ข้อดีในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์

ข้อดีในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์

ข้อดีในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์

ให้แต่ละกลุ่มนาข้อมูลความรู้ที่ได้จากกิจกรรมจับคู่อ่าน-เขียน-ร่วมเรียนมาเติมเต็มตารางแมทริกซ์ของตนเอง โดย
ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ประเภทผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ จากนั้นให้แจงประโยชน์ ข้อดี-ข้อ
ควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ระบุไว้

359
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 1

360
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 1(ต่อ)

361
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 2

362
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 2(ต่อ)

363
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 3

364
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 3(ต่อ)

365
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 4

366
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 1 ุดที่ 4(ต่อ)

367
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 1

368
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 1(ต่อ)

369
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 2

370
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 2(ต่อ)

371
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 3

372

ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 3(ต่อ)

373
ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 4

374

ใบงานที่ 7 ตารางคานว เลขค ิต ส่วนที่ 2 ุดที่ 4(ต่อ)

375

ใบงานที่ 8 คาแนะนาการทางบกระแสเงินสด
1. ให้ท่านนาชิ้นงานงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่ได้จากหน่วยเรียนรู้ที่ 4 มากรอกข้อมูลใน
ฟอร์มงบกระแสเงินสด ในช่องรับและจ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
2. ผู้เรียนทบทวนว่า งบประมาณที่ทาไว้ยังมีข้อมูลเงินที่จะรับหรือต้องจ่ายนอกเหนือจาก
งบประมาณหรือไม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายปีละครั้ง เช่น เงินส่งค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ย
กันภัยรถยนต์ เป็นต้น
3. ทาการคานวณช่องรวมด้านแนวตั้งและแนวนอน
4. คานวณช่องรวมสะสมแถวสุดท้าย เพื่อนามาตัดสินใจดาเนินการจัดการการเงินต่อไป

376
ใบงำนที่ 9 งบกระแสเงิ นสดรำยเดือน
ระยะเวลา ตังแต่
้ เดือน___________ ถึง ___________
รายการ

เงินร ับ

เงินเดือน/ค่าแรง/รายรับประจา
รายรับอืน
่ ๆ_____________
เงินรับจากการกู ้ยืม
รวมเงินรับเข ้า

ค่าอาหาร

ิ้ เปลือง
วัสดุสน

อาหารสาเร็จรูป

เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้/เครือ
่ งครัว
เฟอร์นเิ จอร์
ขนส่งสาธารณะ: รถเมล์, เรือ
เมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้ า
รถส่วนตัว: เขือ
้ เพลิง,ทางด่วน
จอดรถ

แต่งตัว

ค่าซ่อมรถ ค่าประกันภัย
้ ผ ้า รองเท ้า เครือ
เสือ
่ งประดับ

สุขภาพ

ค่าเดินทาง

อาหารสด ของแห ้ง เครือ
่ งปรุง

ของใช ้ในบ ้าน

เงินจ่ายออก

หาหมอ

เครือ
่ งสาอางค์ ทาผม ทาเล็บ

ทาฟัน

การศึกษา

บันเทิง

ทานข ้าวนอกบ ้าน
ดูหนัง คอนเสิรต์ ปาร์ต ี้
กีฬา ท่องเทีย
่ ว
อบายมุข: สุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่
การพนันอืน
่ ๆ
่ การเรียน
หนังสือ สือ
ค่าเล่าเรียน ค่าอบรม

รวม 1 เดือน สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5

รายการ
ค่าเทอม ค่ารถ ค่าขนมลูก ค่า
ของเล่น
ค่าเลีย
้ งดูพ่อแม่ ญาติ

รวม 6 เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

สัตว์เลีย
้ ง: ค่าอาหาร ค่ายา
ค่าน้ า-ไฟ
ค่าเช่าบ ้าน
ค่าซ่อมแซม
มือถือ

คืนเงินกู ้/ผ่อนชาระ

เคเบิล
้ ทีว ี
ผ่อนบ ้าน

อืน
่ ๆ

่ สาร
สือ

ค่าทีอ
่ ยู่อาศัย ภาระครอบครัว

377

………………………………….

ผ่อนรถ
หนีบ
้ ต
ั รเครดิต บัตรเงินสด
หนีเ้ งินกู ้

………………………………….
………………………………….
รวมเงินจ่ายออก
กระแสเงินสด(ขาด)เหลือ แต่ละงวด
กระแสเงินสด(ขาด)เหลือสะสม

การจัดการกับเงินสด(ขาด)เหลือ ................................................................................................
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

378
ใบงำนที่ 10 งบกระแสเงิ นสดรำย 6 เดือน
ระยะเวลา ตัง้ แต่เดือน___________ ถึง ___________
รายการ
เงิ นรับ

เงินเดือน/ค่าแรง/รายรับประจา
รายรับอื่นๆ_____________
เงินรับจากการกูย้ มื
รวมเงินรับเข้า

ค่าอาหาร

วัสดุส้นิ เปลือง

อาหารสาเร็จรูป

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้/เครือ่ งครัว
เฟอร์นเิ จอร์

แต่งตัว

ขนส่งสาธารณะ: รถเมล์, เรือเมล์,
รถไฟ, รถไฟฟ้า
รถส่วนตัว: เขื้อเพลิง,ทางด่วน จอด
รถ
ค่าซ่อมรถ ค่าประกันภัย
เสื้อผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ

สุขภาพ

ค่าเดินทาง

อาหารสด ของแห้ง เครือ่ งปรุง

ของใช้ในบ้าน

เงิ นจ่ายออก

หาหมอ
ทาฟนั

เครือ่ งสาอางค์ ทาผม ทาเล็บ

การศึกษา

บันเทิง

ทานข้าวนอกบ้าน
ดูหนัง คอนเสิรต์ ปาร์ต้ี
กีฬา ท่องเที่ยว
อบายมุข: สุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ การ
พนันอื่นๆ
หนังสือ สื่อการเรียน
ค่าเล่าเรียน ค่าอบรม

รวม 6 เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รายการ
ค่าเทอม ค่ารถ ค่าขนมลูก ค่า
ของเล่น
ค่าเลีย
้ งดูพ่อแม่ ญาติ

รวม 6 เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สัตว์เลีย
้ ง: ค่าอาหาร ค่ายา
ค่าน้ า-ไฟ
ค่าเช่าบ ้าน
ค่าซ่อมแซม
มือถือ

คืนเงินกู ้/ผ่อนชาระ

เคเบิล
้ ทีว ี
ผ่อนบ ้าน

อืน
่ ๆ

่ สาร
สือ

ค่าทีอ
่ ยู่อาศัย ภาระครอบครัว

379

………………………………….

ผ่อนรถ
หนีบ
้ ต
ั รเครดิต บัตรเงินสด
หนีเ้ งินกู ้

………………………………….
………………………………….
รวมเงินจ่ายออก
กระแสเงินสด(ขาด)เหลือ แต่ละงวด
กระแสเงินสด(ขาด)เหลือสะสม

การจัดการกับเงินสด(ขาด)เหลือ .......................................................................................................
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

380

ใบงำนที่ 11 นสเ ำ มำย

______________________
_______________________

น อง น ...............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

เ ำ มำย อง น...................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

381
______________________
_______________________

ใบงำนที่ 12 เ ำ มำยทำงกำรเงินที่มีค

ก

ะดี 5 ระกำร

เ ำ มำยทำงกำรเงิน อง น ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5
1.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
5.

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

.................................................................................................................................................................................
S pecific ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
M easurable ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A ccountability...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
R ealistic...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
T imeframe..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ใบงำนที่ 13 แบบฟอร์ม “งบด ชีวิต”
ส

สุข

ข

โ ย

ข ูแ

ขใ ่

่

่

้

งบดุลชีวติ ของ __________________
จัดทา ณ วันที่ ___ เดือน________ ปี____
สินทรัพย์

หนี้สนิ

เงินสด

…….…

ยอดค้างชาระบัตรเครดิต 1. ___________ ………

เงินฝากธนาคาร 1.___________

…….…

ยอดค้างชาระบัตรเครดิต 2. ___________ ………

2. ___________

…….…

ยอดค้างชาระบัตรเครดิต 3. ___________ ………

3. ___________

…….…

เงินยืมจาก_____________

………

4. ___________

…….…

เงินกูจ้ าก______________

………

5. ___________

…….…

หนี้ผอ่ นชาระ1.__________

………

ลูกหนี้เงินให้ผอู้ น่ื กู/้ ยืม

…….…

หนี้ผอ่ นชาระ2.__________

………

เครือ่ งประดับมีค่า

…….…

หนี้ผอ่ นชาระ3.__________

………

เงินลงทุน

…….…

รถยนต์

…….…

จักรยานยนต์

…….…

จักรยาน

…….…

ทีด่ นิ

…….…

บ้าน / คอนโดฯ

…….…

สินทรัพย์ให้เช่า

…….…

รวม

ความมั ่งคั ่งของฉัน

= ………………..

อัตราส่วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์ของฉัน = ………………..

383
ตัวอย่างใบงานที่ 14

ใบงำนที่ 14-1
ชื่อ_______________________
งเรียนร้ อง น - กำรจดกำรกำรเงินสวนบคค
เมื่อเริ่มบทเรียน นมี ้อสงสยวำ

เมื่อจบบทเรียน นค้น บวำ

นคิดวำ

นมีคำ ำมวำ

นเชื่อวำ

นวำงแ นวำ

นสำมำร เชื่อมโยงเนือ ำบทเรียน ส ระสบกำร ์
จริง อง น ด้ ดงตอ นี

เมื่อจบบทเรียน น ด้เรียนร้วำ

384
_______________________

ใบงำนที่ 15 กำรวำงแ นกำรเงินเ ื่อ ือ “โทรท น์สี”
่
แ ่ ่ ุ
ู ่
ข ู

1.

2.
3.

4.

5.

้โ
่
แ
ส

ส
่ ย ่
ย่
แ

แ

่ ใ

ข

ข ู

ย

่
้โ

้โ
ส

่

่ 10 แ แ
ย ใ ุ่
ข แ
ู
แ
ใ ่

่

้
่

5 ข้

้

( ่
ส แ ?ข
้? ่
?)
ข ู ย ย
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
ใ ใ
( ่
ู
ย ข
)
………………………………………………………………………..
ู ใ (
ย ย )
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
สย
แ ่ ข ( ่
่ ย
? แ ่
่?
ุ
)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
โ
ส ย แ ุ่
………………………………………………………………………..
อยำ ืม !!
ข ่

ใ ุ

่

ส ต้องกำร

ส จำเ นส

385
้

ย

1. ชดเจน

โ

้โ
สย

สใ

ข

ุ

ย

้ ุ่

5

่ใ

2. วด ด้
3. เ นจริง ส
้

4. มีเจ้ำ ำ ใ
ู

5. มีกรอบเว ำ
ุ

่

ย

้

่ย
ใ ( ย ้/1
้โ

ข
ส(

ใ

ู

/3

ข
)แ

ุ

)
ย

5

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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_____________________

ใบงำนที่ 16 กำรวำงแ นกำรเงิน องยิ่งรก เ ื่อตดสินใจ ือร
ย ย ้ แ ่ข
สย ่ ใ ่ ย ย
่

้อม กำรเงิน องยิ่งรก

ย สุ

แ

สส

90,000

ข ย

แ 19,800
ส

่

่

่ใ ่ย ย

้

รำยจำย ระจำ
 ่ ่
3,500
รำยจำย นแ ร


่ ้ ่


่


่



่ ่ ย แ


่



่ ข ใ ส่

400



่ข ใ ใ

590
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คำ ำม
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ใบงำนที่ 20 คำนว
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ใบงานที่ 21 โจทย์บัญ ีครัวเรอน
ให้ท่านใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจดบันทึกค่าใช้จ่ายลงในบัญชีครัวเรือนในรูปแบบที่ท่านชื่นชอบ
วันอาทิตย์ที่ 1 มค. 255x จ่ายค่าขนมให้ลูก 200 บาท
ซื้อของขวัญให้คุณครูประจาชั้น 245 บาท
จ่ายอาหารสดประจาสัปดาห์ 418 บาท
รับเงินค่าส่งเสียเลี้ยงดูจากลูก 3 คน 9,000 บาท
วันจันทร์ที่ 2 มค. 255x
จ่ายค่าเช่าบ้าน 2,500 บาท
จ่ายค่าโทรมือถือ 507.50 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 65 บาท
วันอังคารที่ 3 มค. 255x
จ่ายค่าโทรมือถือ 507.50 บาท
นาเงินสดฝากธนาคาร 9,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 75 บาท
วันพุธที่ 4 มค. 255x จ่ายค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า 345 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท
วันพฤหัสที่ 5 มค. 255x จ่ายค่าน้าปั่น 45 บาท
ซื้อแชมพู 78 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท
วันศุกร์ที่ 6 มค. 255x ซื้อข้าวสาร 1 ถุง 125 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 65 บาท
วันเสาร์ที่ 7 มค. 255x ค่าตั๋วดูหนัง 2 คน 300 บาท
ค่าป๊อบคอร์น 155 บาท
ค่าอาหารนอกบ้าน 474 บาท

------ $ -- $ -- $ ------

395
ใบงานที่ 22 โจทย์ปัญหาการเลอกผลิตภั ฑ์ทางการเงิน
1. หากท่านเป็นหัวหน้าครอบครัว อายุ 42 ปี มีลูก 2 คน อายุ 7 ขวบ และ 5
ขวบ เป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคต
การศึกษาของลูก 2 คน ท่านควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินประเภทใด
ก. เงินกู้เพื่อการศึกษา
ข. เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ค. เงินฝากสินมัธยัสถ์
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
2. หนึ่งดินเป็นพนักงานบริการในสนามกอล์ฟ อายุ 51 ปี มีภาระภรรยาและ
ลูก 1 คน ต้องเลี้ยงดู เขามีรายได้ประจารวมค่าล่วงเวลาเดือนละประมาณ
26,000 บาท พร้อมที่พักและอาหารที่นายจ้างจัดให้ หนึ่งดินมีค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวเดือนละ 6,000 บาท ส่งเสียลูก-เมียเดือนละ 10,000 บาท หนึ่งดินมี
ความกังวลว่าเขาอาจไม่มีที่อยู่หากถูกเลิกจ้าง ท่านจะแนะนาให้หนึ่งดิน
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินประเภทใด
ก. สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ข. เงินฝากประจาสินเคหะ
ค. บัตรเงินด่วน
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต

3. วิไลเป็นหญิงโสดอายุ 48 ปี เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีภาระต้องเลี้ยงดูใคร
เมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ของวิไลต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ส่วนพี่สาว
กาลังจะผ่าตัดมะเร็งปีกมดลูก วิไลมีเงินเหลือเก็บออมได้ทุกเดือนสม่าเสมอ
ท่านจะแนะนาให้วิไลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดใด
ก. กองทุน RMF/LTF
ข. เงินฝากประจา
ค. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
ง. ประกัน 5 โรคร้ายแรง
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4. ปราโมทเป็นพนักงานขับรถบรรทุก ออกต่างจังหวัดเป็นประจา อายุ 50
ปี มีภรรยาและลูก 2 คน ต้องดูแลรับภาระ ปราโมทมีรายได้ประจารวมกับ
เบี้ยเดินทางและค่าล่วงเวลาเดือนละประมาณ 35,000 บาท ปราโมทมีความ
กังวลว่าเขามีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุสูง ปราโมทเป็นห่วงอนาคตของ
ลูก-เมีย ท่านจะแนะนาให้ปราโมทเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด
ก. เงินฝากออมทรัพย์
ข. เงินฝากประจา
ค. เงินฝากสินมัธยัสถ์
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
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(ตัวอย่างใบงานที่ 23)
ใบงานที่ 23-1 การวางแผนการเงินเพือ
่ ว ัยเกษียณ

การตัง้ เป้ าหมายทางการเงิ นเพื่ อวัยเกษี ยณ
วิธคี านวณจานวนเงินขัน้ ต่าที่สุดที่ควรมีอย่างง่ายๆ
จานวนเงินที่ควรจะมี ณ
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อปี หลังเกษียณ
=
วันเกษียณอายุ
(70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ)

X

จานวนปี ใช้ชวี ติ หลังเกษียณ

การคานวณหาจานวนเงินออมที่คุณต้องการเพือ่ การเกษียณอายุ
ขันตอนที
้
่ 1 หาจานวนเงิ นเป้ าหมายค่าใช้จ่ายประจาเพื่ อวัยเกษี ยณ
รายละเอี ยด
ตัวอย่าง
1. ปจั จุบนั คุณอายุ
45
2. คาดว่าจะเกษียณอายุตอนอายุประมาณ
60
3. จานวนปี ท่คี าดว่าจะใช้ชวี ติ หลังเกษียณ
20
4. รายจ่ายต่อเดือนในปจั จุบนั (ไม่รวมเงินออม)
12,000
5. รายจ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ (ข้อ 4 x 70%)
8,400
6. ปรับฐานเป็ นรายปี (ข้อ 5 x 12 เดือน)
100,800
เป้ าหมายค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ
7. เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี)
2,400
8. รายจ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้หลังเกษียณอายุ
103,200
(ข้อ 6 + ข้อ 7)
ขันตอนที
้
่ 2 ปรับค่าด้วยอัตราเงิ นเฟ้ อ
9. ปรับงบประมาณรายจ่ายด้วยอัตราเงินเฟ้อ เฉลีย่
ร้อยละ 3 ต่อปี คร่าวๆโดย คูณด้วย 1.3
134,160
10. เงินที่คุณจะใช้จ่ายหลังเกษียณไปจนอายุ 80 ปี
(ข้อ 3 x ข้อ 9)
2,683,200
ขันตอนที
้
่ 3 ประมาณการรายได้ตอนเกษี ยณ
11. เงินจากประกันสังคม
120,000
12. เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
100,000
13. เงินจากประกันชีวติ แบบออมทรัพย์
300,000
14. เงินจากกองทุนรวมเพือ่ การเกษียณอายุ
200,000
15. รายได้จากอาชีพหลังเกษียณ
16. รายได้จากบาเหน็จบานาญ
17. รวมรายได้ท่คี าดว่าจะได้รบั หลังเกษียณ
(ข้อ 11 + 12 + … + 16)
720,000

ข้อมูลของคุณ
ปี
ปี
ปี
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ขันตอนที
้
่ 4 คานวณเงิ นที่ต้องการออมเพิ่ มเติ มเพื่อวัยเกษี ยณ
18. รายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมือ่ เกษียณ (ข้อ 10)
2,683,200
บาท
19. รายได้ท่คี าดว่าจะได้รบั เมือ่ เกษียณ (ข้อ 17)
720,000
บาท
20. เงินออมสะสมปจั จุบนั
100,000
21. คงเหลือเป็ นเงินที่คุณต้องวางแผนออมเพิม่
(ข้อ 18 - ข้อ 19)
1,963,200
บาท
ขันตอนที
้
่ 5 คานวณเงิ นออมต่อเดือน (ออมเงิ นอย่างต่อเนื่ อง 15 ปี หรือ 180 เดือน)
(ข้อ 2 - ข้อ 1)
22. เงินออมที่ตอ้ งเก็บต่อเดือน(ยังไม่คดิ ดอกเบี้ยรับ)
(ข้อ 20 หาร 180 เดือน)
10,907
บาท/เดือน
23. ปรับฐานจานวนเงินออมเมือ่ นาดอกเบี้ยทบต้นมา
รวมคานวณ โดยหารด้วย 1.3

8,390

บาท/เดือน

ขันตอนที
้
่ 6 ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของแผนการเงิ น
24. กระแสเงินสดเกิน / ขาด รายเดือน(จากใบงาน 9)

บาท/เดือน

25. หัก หนี้ / เงินงวดผ่อนชาระในอนาคต

บาท/เดือน

26. จานวนเงินเพือ่ บรรลุเป้าหมายเกิน / ขาด (ข้อ 24
- ข้อ 25 - ข้อ 23)

บาท/เดือน

□ ต้องลดรายจ่ายบางส่วน

บาท/เดือน

□ ต้องหารายได้เพิม่ เติม

บาท/เดือน

ข้อควรคานึงถึงในการกาหนดเป้ าหมาย
- การตัง้ เป้าหมายที่สูงเกินไป หากต้องเจอกับปญั หาเพียงเล็กน้อยอาจทาให้เราท้อแท้ หมดกาลังใจ และ
อาจจะทอดทิ้งในที่สุด
- การตัง้ เป้าหมายที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่เกิดความท้าทาย และไม่สามารถดึงศักยภาพของตนเองที่มอี ยู่ มา
ใช้ได้อย่างเต็มที่
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ใบงานที่ 24 แบบทดสอบเ คสุขภาพทางการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินตนเอง
1. เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของคุณ คือ
เป้าหมายที่ต้องการ
(ตัวอย่าง) ต้องการเงินดาวน์
บ้านใหม่

จานวนเงินเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
300,000 บาท

ระยะเวลาไปถึงเป้าหมาย
2 ปี

2. ปัจจุบันคุณแบ่งเงินออมในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้
o 0% - 5% ของรายได้ต่อเดือน
o 6% - 10% ของรายได้ต่อเดือน
o 11% - 20% ของรายได้ต่อเดือน
o มากกว่า 20% ของรายได้ต่อเดือน ขึ้นไป
3. การออม / การลงทุนแบบไหนที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด
o ฝากเงินกับธนาคาร
o ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือหุ้น
o ซื้อทองคา
o ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน ดอนโดนิเนียม เป็นต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการในอนาคต
4. สมมติว่าในวันนี้คุณตัดสินใจที่จะออม คุณจะใช้เวลาเก็บออมเงินนานแค่ไหนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย (ตามข้อ 1) ที่คุณตั้งไว้
o ภายใน 1 ปี
o 1 - 3 ปี
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o 4 - 6 ปี
o มากกว่า 6 ปีขึ้นไป
5. เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนถึงวันครบกาหนดที่คุณต้องการใช้เงินออม (ตามข้อ 4) แต่คุณไม่นา
เงินออมนั้นไปใช้ตามเป้าหมาย คุณคิดว่าเงินออมจานวนดังกล่าวควรจะเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ของคุณไปอีกนานเท่าไร
o น้อยกว่า 2 ปี
o 2 - 5 ปี
o 6 - 10 ปี
o มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินหนทางบรรลุเป้าหมาย
6. ด้วยฐานะและภาระต่างๆ ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งใน 3 ทางนี้
คุณจะเลือกวิธีการใด เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการออมเงินของคุณได้
o ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีเงินเหลือไว้ออมมากขึ้น
o เพิ่มรายได้ เพื่อจะได้มีเงินออมมากขึ้น
o สร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น โดยการนาเงินออมที่มีอยู่ไปลงทุน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเลือกการออมที่เหมาะสม
7. ถ้าในขณะนี้ คุณมีเงินเหลือใช้อยู่ในมือ สิ่งใดต่อไปนี้ที่คุณจะลงมือทาเป็นอันดับแรก
o ฝากธนาคาร
o จ่ายชาระคืนหนี้สิน
o ซื้อสินค้า และบริการที่จาเป็น
o ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : เพื่อมีวินัยและเริ่มออมทันที
8. คุณควรเริ่มทาการออมตั้งแต่อายุเท่าใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
o เงินกู้นอกระบบ
o หนี้สินจากบัตรเครดิต
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o เงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้ค่าผ่อนชาระสินค้า
เงินกู้ค่าเทอมบุตรเป็นต้น
o เงินกู้ระยะยาว เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น
o ไม่มีภาระหนี้สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการออมอย่างต่อเนื่อง
9. ปัจจุบันภาระหนี้สินประเภทใดที่มีมากที่สุด
o ต่ากว่า 20 ปี
o 21 - 35 ปี
o 36 - 50 ปี
o มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
10. คุณมีเงินสารองเผื่อฉุกเฉินที่ทาให้คุณสามารถดารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ นานที่สุดกี่เดือน
o ไม่ถึง 1 เดือน
o 2 – 4 เดือน
o 5 – 7 เดือน
o 8 – 10 เดือน
o มากกว่า 10 เดือนขึ้นไป
11. จานวนบัตรเครดิตที่คุณใช้บริการอยู่ในปัจจุบันมีกี่ใบ
o ไม่มี
o 1 ใบ
o 2 ใบ
o ตั้งแต่ 3 ใบ ขึ้นไป
12. คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทาประกันชีวิต
o ไม่มีความจาเป็นต้องทาประกันชีวิต
o ทาก็ได้ ไม่ทาก็ไม่เป็นไร
o ต้องทาประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัว
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ผลการทดสอบ
1 - 10 คะแนน คุ มีสุขภาพทางการเงินระดับดีมาก
สุขภาพทางการเงินของคุณมีความแข็งแรงดี สามารถต้านทานความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดฝันได้ดี มีความมั่นคงในการดารงชีวิตและเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
(ข้อ 1) ด้วยมุมมอง ทัศนคติ และวิธีการของคุณที่เน้นความมั่นคงและแน่นอนเป็นหลัก ทาให้ผลลัพธ์
ที่ได้เป็นไปตามที่ต้องการแม้ว่าผลตอบแทนจะไม่สูงมากนักก็ตาม
11 – 20 คะแนน คุ มีสุขภาพทางการเงินระดับปานกลาง
จริงๆ แล้วสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่แข็งแรง
มากนัก ซึ่งคุณควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ (ข้อ 1)
อย่างไรก็ตามรูปแบบและวิธีการดาเนินชีวิตของคุณในปัจจุบัน อาจจะมีสิ่งเกินความจาเป็นไปบ้าง
เล็กน้อย ถ้าหากว่าคุณสามารถลดปัจจัยที่ไม่จาเป็นเหล่านั้นได้จึงจะช่วยทาให้สุขภาพทางการเงินของ
คุณแข็งแรงมากขึ้น
21 คะแนนขึ้น ป สุขภาพทางการเงินของคุ ม่ค่อยจะดีนัก
คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ไม่ค่อยจะดีนัก มีโอกาสสูงมากที่คุณจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรก (ข้อ 1) อาจเนื่องด้วยรูปแบบและวิธีการดาเนินชีวิตที่เกินความจาเป็นอย่างมาก
ถ้าหากว่าคุณต้องให้สุขภาพทางการเงินแข็งแรงมากขึ้น คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากพอสมควร
เช่น ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จาเป็น เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งทาการลงทุนเพื่อให้เงินออม
มีค่าเพิ่มขึ้น
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ใบงานที่ 25 หัวข้อโครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”

หมวดกายบริหาร
1. วิธีกายบริหารแก้โรคความดันโลหิตสูง
2. กายบริหารเพื่อดุลยภาพของร่างกาย
3. ท่าราตะบองของชีวจิต
4. โยคะใบหน้า
5. กายบริหารอย่างมีสติ 10 ท่า
6. เดินออกกาลังกาย
หมวดอาหาร
7. อาหารชีวจิต
8. สมุนไพรล้างพิษ
9. ชาสมุนไพร
10. อาหารปรับสมดุลฮอร์โมนวัยทอง
11. ยาสมุนไพร
12. เมนูเห็ด
13. เมนูผักไทยพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
14. น้าสมุนไพร
15. อาหารสาหรับงานเลี้ยง
หมวดสาระ
16. คาคมการใช้ชีวิต-การบริหารเงิน
17. อ่านหนังสือในห้องสมุด
18. พับดอกไม้โปรยทาน
19. งานประดิษฐ์จากผลงานลูกค้า
20. ปฏิบัติธรรม
21. โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
22. ถอดบทเรียนจากการศึกษาธรรมะ
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หมวดบันเทิง
23. คาราโอเกะที่บ้าน
24. ฟังเพลงจาก Youtube
25. ชมมหรสพฟรี
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ใบงานที่ 26
โครงงาน “สุขจัง ตังค์อยู่ครบ”
หัวข้อ..........................................................................................................
1. วัต ุประสงค์ของโครงงาน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. วิ ีการเรียนรู้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. รูปแบบการนาเสนอ
......................................................................................................................................................
4. ผลของโครงงาน (เกิดความประหยัด หรอเพิ่มความสุขอย่าง ร)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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การประเมิน โครงงาน สุขจัง ตังค์อยู่ครบ
ผู้ประเมิน
ผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เก ฑ์การประเมิน
1. โครงงานสามารถทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจานวนเงินมากน้อยเพียงใด
2. แนวคิดโครงงานสามารถนาสู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายในชีวิตประจาวัน
3. ข้อมูลในโครงงานมีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความน่าสนใจเพียงใด
4. ข้อมูลในโครงงานมีความถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด
5. ผู้จัดทามีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทามากน้อยเพียงใด
6. รูปแบบและการนาเสนอมีความเรียบร้อยสวยงามเพียงใด
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4.2 ราย ่อหนังสอเสริมความรู้ ที่ใ ้สาหรับห้องสมุดเคล่อนที่
ดุ ที่ 1 นานาสารพัน เร่องเงิน เงิน ทอง ทอง
กาญจนา หงษ์ทอง. 2554. เพาะภูมิการเงิน. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจ.
ต้นตระกูลหลิน. 2553. ไม่มีใครในโลกนี้ที่รวยไม่ได้. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ MINIBEAR PUBLISHING.
พงษกรณ์ พรไพศาล. 2553. ไม่เก่งก็รวยได้. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้าวิชาการ.
มณฑาณี ตันติสุข. 2552. เงิน: เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน ภาค 2 คนชนะหนี้.
กรุงเทพมหานคร: มณฑาณี.
รัชชพล เหล่าวานิช. 2553. 101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover. กรุงเทพมหานคร: มิรา
เคิล ครีเอชั่น.
รัฐธรรมนูญ มาลา. 2555. ออมเป็น ตั้งตัวไว เป็นเศรษฐีเร็วทันใจ. กรุงเทพมหานคร: พรพิชชา.
สิรินทร์ วงศ์พานิช. 2552. คู่มือเก็บเงินแบบง่ายๆ. กรุงเทพมหานคร: วงกลม.
อมิตา อริยอัชฌา. 2552. ทาไมฉันไม่รวย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: มันนี่แอนด์มอร์.
ดุ ที่ 2 หาเงิน ด้ ใ ้เงินเป็น
แจ็ค ธนกฤต. ม.ป.ป. ธุรกิจส่วนตัวเริ่มไม่ยาก. กรุงเทพมหานคร: นิตยา คูวิสิษฐ์โสภิต.
ตฤณกร. 2553. รวยเร็ว เงินดี หนี้หมด. กรุงเทพมหานคร: Sanamya.
ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล. 2555. บันไดเลื่อนสู่ความร่ารวย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ HOW-TO.
ปรรณ ญาภิรมย์. ม.ป.ป. เก็บเงินเป็น...เห็นเงินล้าน. กรุงเทพมหานคร: ณ ดา.
เรไร จันทร์เอี่ยม. 2555. ลูกไก่นอกกามือ: 17 ธุรกิจไม่จิบ...การแผลงฤทธิ์ของธุรกิจ SME เล่มที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: Pannbooks.
เรไร จันทร์เอี่ยม. 2555. ลูกไก่นอกกามือ: 18 ธุรกิจไม่จิบ...การแผลงฤทธิ์ของธุรกิจ SME เล่มที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: Pannbooks.
วุฐิภุช แป้นโต. 2554. 30 ธุรกิจฮอต ช่องทางสร้างอาชีพ เสริมความรวย. กรุงเทพมหานคร: ทัศนา
มาร์เก็ตติ้ง.
ศุภกร เลิศอักษร. 2552. 48 เทคนิค ใช้เงินอย่างไรให้มีเงินออม. กรุงเทพมหานคร: ณัฎฐ์ธนัน.
อมิตา อริยอัชฌา. 2554. เพิ่มรายได้หลายกระเป๋าเงิน. กรุงเทพมหานคร: Blissiness Book
Home.
ไอกาวะ, โนบุฮิโกะ. 2550. ทา (ธุรกิจ) อะไรดีหลังเกษียณ. แปลโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์.
กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
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ดุ ที่ 3 ฉลาดรู้เร่องเงินๆทองๆ และ สิท ิผู้บริโภค
กาญจนา หงษ์ทอง. 2552. วีเมน & มันนี่: ทัศนคติที่ใช่ ภูมิการเงินไม่พร่อง. กรุงเทพมหานคร:
Bizbook.
จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์. 2555. บาบัดช้อป...ให้เหลือใช้ (จะได้รวยกับเขาสักที). กรุงเทพมหานคร:
busy-day.
ณชา ทการ์. 2554. รวยด้วยกองทุนรวมไม่ยาก. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
ต่อทอง ทองหล่อ. 2554. ง่ายจัง มีตังค์เยอะๆ ฉบับปรับปรุง. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
ทัศนีย์ แน่นอุดร และ สารี อ๋องสมหวัง, บรรณาธิการ. 2550. เป็นหนี้จะแก้ไขชีวิตอย่างไร. พิมพ์
ครั้งที่ 3. นนทบุรี: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.
นวพร เรืองสกุล และ ชื่นอุษา ชลศึกษ์. 2551. ทุ่งดอกเบี้ย. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย.
นาชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, ประพิณ ลลิตภัทร และ ศศินี ลิ้มพงษ์. 2548. “อยากรวย ต้องรู้”: เคล็ด
(ไม่)ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน เล่มที่ 1 “รู้จักแผนที่นาทาง”. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พรพิมล ปฐมศักดิ์. 2555. สบายใจ...แม้มีหนี้. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์.
วรากรณ์ สามโกเศศ. 2555. มั่งมี ศรีสุข. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ HOW-TO.
ดุ ที่ 4 กลยุท ์การออม ลงทุน จัดการหนี้ จัดการความเสี่ยง และกิจกรรมสร้างความสุข การดูแล
รักษาสุขภาพของผู้สูงวัย
เทมพลาร์, ริชาร์ด. 2554. ออมไว้ไม่อด. แปลโดย สุภรา สงวนโชคชัย. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ
เปอร์เน็ท.
ธีร์ ฉลาดแพทย์. 2554. ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ต้องยอม (ถูกกฎหมายด้วย).
กรุงเทพมหานคร: แฮปปี้บุ๊ค.
พจณี คงคาลัย. 2550. ยืดอก...พกตัง. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์.
วีรุทัย ชินารักษ์, บรรณาธิการ. 2550. ปลดแอกคนเป็นหนี้. สมุทรปราการ: EDITOR 1999.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สานักงานคณะกรรมการ สกสค. ทีมที่ปรึกษาคลีนิกการเงินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. 2550. ครบเครื่อง เรื่องแก้หนี้ครู: กรณีศึกษาจากเค้าโครงเรื่องจริง.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ.
สุภัชชา นาทอง. 2554. ชั้นเชิงการบริหาร “หนี้” ขั้นเทพ. กรุงเทพมหานคร: ณ ดา.
สุรชัย กาพลานนท์วัฒน์. 2544. ปลดหนี้. กรุงเทพมหานคร: สยามสเตชั่นเนอรี่ ซัพพลายส์.
อภิชาติ สิริผาติ. 2549. 50 ข้อคิดปลอดหนี้. กรุงเทพมหานคร: Busy-Day.
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ออมทอง มาตรทรัพย์. 2554. ออมน้อยรวยได้ เคล็ดลับใช้ ‘เงิน’ เพิ่มเงินแบบเศรษฐี.
กรุงเทพมหานคร: Feel good.
โอ’เนลล์, บาร์บาร่า. 2551. ออมน้อยก็รวยได้. เรียบเรียงโดย มัทยา ดีจริงจริง. กรุงเทพมหานคร:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ดุ ที่ 5 เทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กิจกรรมสร้างความสุข การดูแลรักษาสุขภาพของ
ผู้สูงวัย
ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล. 2553. รวยเงินรวยสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ HOWTO.
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554. หลากวิถีสู่สุขภาวะ. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจณี คงคาลัย. 2550. จน...เครียด...เก็บตังค์สิ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์.
พระไพศาล วิสาโล. 2554. สุขเหนือสุข. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์.
พระไพศาล วิสาโล. 2555. เส้นผมบังความสุข. กรุงเทพมหานคร: Busy-Day.
พริตเชตต์, ไพรซ์. 2551. ฝึกใจให้แกร่ง. แปลและเรียบเรียงโดย ทรรศนะ บุญขวัญ.
กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. 2553. แนวทางสู่ความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: ฟรี
มายด์.
โอเบรียน, โดมินิก. 2555. ลืมไปเลยว่าเคยลืม. แปลโดย พรเลิศ อิฐฐ์. กรุงเทพมหานคร: วีเลิร์น.
เฮย์เนส, เอลิสัน. 2554. สร้างสมดุลให้ชีวิตด้วย เวลา : เงินตรา : ความสุข. เรียบเรียงโดย มัทยา ดี
จริงจริง. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ดุ ที่ 6 กลยุท ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
นวพร เรืองสกุล. 2552. ออมก่อนรวยกว่า. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.
ปวริศา เนินสกุล. 2554. คู่มือบริหารเงิน อย่างชาญฉลาด. กรุงเทพมหานคร: ณ ดา.
ผดุง พรมมูล และ ประภัสสร เสวิกุล, เรียบเรียง. 2554. เรื่องเล่า “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาด
ลงทุน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
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พิน นัมเบอร์. 2554. ฉลาดจัดการหนี้ เหนื่อยครั้งเดียวสบายตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร:
MINIBEAR.
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. 2555. ออมไว้ ในอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.
สกุล บุณยทัต, เรียบเรียง. 2554. เรื่องเล่า “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน” ระดับอุดมศึกษา
และประชาชนทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สุวภา เจริญยิ่ง. 2553. อายุเท่าไรก็รวยได้ถ้าใช้เงินเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์
HOW-TO.
สุวภา เจริญยิ่ง. 2554. มีลูกกี่คน ก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็น. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ HOW-TO.
ดุ ที่ 7 สุขจังตังอยู่ครบ
Fumiko Takatsu. 2553. ใส ปิ๊ง สวย ด้วยโยคะใบหน้า. แปลโดย Kobuta. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์.
กรกนก ไกเซอริน. 2548. วิธบี ริหารกายและจิตพิชิตโรค. กรุงเทพมหานคร: กรกนก จักรแก้ว.
เฉก ธนะสิริ. 2550. ชีวิตนี้มหัศจรรย์และพิศดารยิ่งนัก. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
เฉก ธนะสิริ. 2550. ทาอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่น.
เฉก ธนะสิริ. 2550. เล่นกับตัวเองอย่างไร ให้สุขกาย สุขใจ ปลอดโรคภัยเกิน 100 ปี.
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. 2546. น้าผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. 2548. อาหารหญิงวัยทอง: สูตรอาหารเสริมเอสโตรเจน และ
สร้างสมดุลฮอร์โมน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.
บูรพา ผดุงไทย. 2550. กินอย่างฤๅษี ล้างพิษ พิชิตโรค. กรุงเทพมหานคร: ภูมิบูรพา.
วัชรีพร คงวิลาด และคมสัน หุตะแพทย์. 2550. สมุนไพรสามัญประจาบ้าน ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง.
พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: กองบรรณาธิการวารสารเกษตรธรรมชาติ.
สุทธิวัสส์ คาภา. ม.ป.ป. กินเป็นลืมป่วย. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
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4.3 ตัวอย่างกิจกรรมคั่น

รูปที่ ง- 1 การหายใจด้วยท้อง

รูปที่ ง- 2

412

รูปที่ ง- 3

413

414

415

416

4.4 ภาพแสดงผลการทดลองการนาโปรแกรมที่พัฒนา ปใ ้

กิจกรรมทาความรู้จักเพ่อนร่วม นั้ เรียน

417
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมหานิสัยของสัตว์ประจาราศีของตนเอง

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนาตัว

418

บรรยากาศการจัดห้องเรียนแบบยดหยุ่น

419

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใ ้เทคนิค บอร์ดการ์ด

420

ผู้เรียนนาเสนอการออกแบบ แบบบันทึกบัญ ีครัวเรอนที่เหมาะกับวิ ี ีวิตของแต่ละคน

421

การนาเสนอเน้อหาการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Graphic Organizer

กิจกรรมด่มน้าเยนเหนทางออก

422

การใฃ้เทคนิคบอร์ดการ์ดกับการประเมินผลระหว่างการเรียน

423

กิจกรรมเลขค ิตพิ ิตสมองเส่อม

424

การใ ้เทคนิค Carousel Brain Storm ในกิจกรรมทาความรู้จักผลิตภั ฑ์ทางการเงิน

425

กิจกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

426

ทีมผู้ ่วยสอน ทาการประมวลผลการวางแผนการเงินของผู้เรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม Excel

การนาเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสนใจและรูปแบบที่ นัด ผ่านโครงงาน
สุขจัง ตังค์อยู่ครบ

427

ผลงานของผู้เรียน

428

4.5 ตัวอย่างผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

ภาคผนวก จ
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 และ ชุดที่ 5
เพื่อวัดและประเมินผล
1. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนก่อน-หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
2. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 5 แบบประเมินผล โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน

444

เคร่องมอวิจัย ุดที่ 4
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคนก่อน-หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ

445
รวยเรว เงินดี หนี้หมด
เลขประจาตัว ……
แบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ชื่อ...................................................
โปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
แบบทดสอบทั้งหมดมี 60 ข้อ 10 หน้า (60 คะแนน)
คาสั่ง ให้กา X ในกระดาษคา ามด้วยปากกา
โดยเลอกคาตอบที่ ูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนต้องใส่ใจการจัดการการเงิน
ก. เน่องจากผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นวัยที่ขาดราย ด้
ข. เนื่องจากผู้ใหญ่วัยเกษียณอาจมีปัญหาด้านสุขภาพ
ค. เนื่องจากผู้ใหญ่วัยกลางคนสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้ได้มากจึงต้องรู้และเข้าใจว่าจะจัดการ
ทรัพย์สินเงินทองอย่างไร
ง. เนื่องจากครอบครัวไทยเริ่มเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครัวเรือนเชิงเดี่ยวและครัวเรือนแบบ
รุ่นก้าวกระโดด
2. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ก. การวางแผนการเงิน
ข. การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ
ค. การคานว ภาษีนิติบุคคล
ง. การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้งหมด
ก. บัญชีครัวเรือน งบประมาณแผ่นดิน งบกาไรขาดทุน
ข. บัญ ีครัวเรอน งบประมา ครัวเรอน งบกระแสเงินสด
ค. บัญชีครัวเรือน งบประมาณครัวเรือน งบต้นทุนขาย
ง. บัญชีครัวเรือน งบประมาณครัวเรือน งบแสดงฐานะการเงิน
4. บัญชีครัวเรือน คืออะไร
ก. บันทึกการจ่ายค่ากับข้าว
ข. บันทึกรายได้ประจาเดือน
ค. บันทึกรายรับ-รายจ่ายรายวันของครอบครัว
ง. บันทึกรายจ่ายของครอบครัวรายสัปดาห์
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน
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ก. ใช้วางแผนการเงิน
ข. ่วยให้หมุนเงินคล่อง
ค. รู้ว่ามีรายรับ-รายจ่ายเท่าใดในหมวดใด
ง. นามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มรายจ่ายที่ควรจ่ายเพิ่ม
6. ข้อใดเป็นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ทาให้การบันทึกบัญชีครัวเรือนล้มเหลว
ก. ไม่เห็นความสาคัญของการบันทึก
ข. ขาดความต่อเนื่องในการบันทึก (บันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง)
ค. มีอคติต่อการบันทึก
ง. ม่บันทึก
7. การบันทึกบัญชีครัวเรือนควรมีรูปแบบอย่างไร
ก. ตามแบบฟอร์มสมุดบัญชีครัวเรือนมาตรฐาน
ข. ตามรูปแบบสมุดออมเงินของตลาดหลักทรัพย์
ค. ตามใจผู้ทา ขอให้สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายได้ครบ
ง. ตามวิ ี ีวิตของผู้ทา ที่สามาร บันทึกรายรับรายจ่ายครบและแยกประเภท ด้
8. ให้ท่านเลือกลาดับขั้นตอนในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่สมบูรณ์
ก. คัดแยกค่าใช้จ่ายทุกวัน บันทึกสัปดาห์ละครั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ข. เกบรวบรวมบิล/เอกสารรับ-จ่ายเงิน บันทึกทุกวัน ตรวจสอบความ ูกต้อง วิเคราะห์
ค่าใ ้จ่ายสัปดาห์ละครั้ง
ค. บันทึกทุกวัน เก็บรวบรวมบิล/เอกสารรับ-จ่าย วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละครั้ง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ง. คัดแยกค่าใช้จ่ายทุกวัน ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกสัปดาห์ละครั้ง วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสัปดาห์
ละครั้ง
9. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าบันทึกบัญชีครัวเรือนของท่านถูกต้องครบถ้วน
ก. จานวนเงินรับรวมต้องเท่ากับจานวนเงินจ่ายรวม
ข. จานวนเงินคงเหลือต้องเท่ากับจานวนเงินรับรวมหักจานวนเงินจ่ายรวม
ค. จานวนรวมค่าใช้จ่ายแยกประเภทต้องเท่ากับจานวนเงินจ่ายรวม
ง. ูกทั้งข้อ ข และ ค
10. วินัยทางการเงินคืออะไร
ก. การใช้เงินน้อยที่สุด
ข. การชาระหนี้ตรงเวลา
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ค. การไม่ใช้บัตรเครดิต
ง. ระเบียบแบบแผน ข้อปฏิบัติทางการเงินที่แต่ละคนสร้างขึ้นเอง
11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วินัยทางการเงินที่ดี
ก. การซ้อของทุกครั้งที่ลดราคา
ข. การจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายทุกวัน
ค. การวางแผนการซื้อของก่อนไปช้อปปิ้ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. การมีวินัยทางการเงิน มีประโยชน์อะไร
ก. ทาให้ผู้ปฏิบัติทุกคนร่ารวย
ข. ทาให้ผู้ปฏิบัติทุกคนมีความสุข
ค. ทาให้ผู้กาหนดวินัยและปฏิบัติสามาร ปรับพฤติกรรมการใ ้เงิน ปสู่เปาหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
13. วิชิตประกอบวิชาชีพนวดแผนโบราณ มีรายได้ประจาคือเงินเดือนจากสถานบริการนวดและเขา
มักได้รับเงินทิปจากลูกค้าแต่เป็นจานวนไม่แน่นอนในแต่ละเดือน วิชิตมักมีอาการชักหน้าไม่ถึงหลังทุก
สิ้นเดือน และมักมีปากเสียงกันเมื่อภรรยาทวงถามขอเงินใช้จ่ายไม่ได้ วิชิตไม่สามารถแจงได้ว่าทาไม
เงินไม่พอจ่าย วิชิตควรสร้างวินัยทางการเงินข้อใด
ก. ให้ภรรยาเป็นคนถือเงิน
ข. จดบันทึกรายรัยรายจ่ายเป็นประจา
ค. ประหยัดให้มากกว่าเดิม
ง. เก็บสะสมเงินทุกครั้งที่ใช้เหลือ
14. งบประมาณครัวเรือนคืออะไร
ก. บันทึกรายได้รายจ่ายประจาเดือน
ข. บันทึกรายจ่ายของครอบครัวรายสัปดาห์
ค. ประมาณการรายจ่ายรายวันของครอบครัว
ง. ประมา การรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
15. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดทางบประมาณครัวเรือน
ก. ทาให้รู้ที่มาที่ไปของเงินรับ-จ่ายในครัวเรือน
ข. ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ค. ใ ้ในการส่อสารสภาพ-ปัญหาการเงินระหว่างสมา ิกในครัวเรอน
ง. ถูกทุกข้อ
16. เราควรจัดแยกค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
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ก. 2 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายแปรผัน
ข. 2 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจาเป็น และค่าใช้จ่ายไม่จาเป็น
ค. 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายขาจร
ง. 3 ประเภท ด้แก่ ค่าใ ้จ่ายคงที่ ค่าใ ้จา่ ยแปรผันจาเป็น และค่าใ ้จ่ายแปรผัน ม่จาเป็น
17. การวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางบประมาณครัวเรือนได้ดี มี
ประสิทธิภาพที่สุด คือวิธีใด
ก. คานว ค่าใ ้จ่ายแต่ละประเภทในรูปร้อยละ จากค่าใ ้จ่ายรวม
ข. จัดเรียงลาดับจากค่าใช้จ่ายทีส่ ูงทีส่ ุดลงไปยังค่าใช้จ่ายที่ต่าทีส่ ุด
ค. จัดเรียงลาดับจากค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดขึ้นไปยังค่าใช้จ่ายทีส่ ูงทีส่ ุด
ง. จัดเรียงลาดับค่าใช้จ่ายตามความสาคัญมากทีส่ ุดไปยังค่าใช้จ่ายที่มีความสาคัญน้อย
18. ภิญโญเป็นชายโสด ซื้อแฟลตอยู่อาคาร 8 ไม่ชอบทาอาหารกินเอง ใช้บริการขนส่งมวลชนในการ
เดินทางไปทางาน ใช้จ่ายเฉพาะปัจจัยสี่ในการดารงชีวิตอย่างประหยัด ซื้อเสื้อผ้าปีละครั้ง มีสุขภาพ
แข็งแรงดี มีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูน้องพิการและยายที่อยู่ต่างจังหวัด ภิญโญควรแยกประเภทการใช้
จ่ายของครัวเรือนของเขาอย่างไร
ก. ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ข. ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค. ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปการะญาติ
ง. ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใ ้จ่ายในบ้าน ค่าอุปการะญาติ ค่าใ ้จ่ายอ่นๆ
19. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณครัวเรือน
ก. ท่านสามารถนางบประมาณครัวเรือนมาจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข. ท่านสามาร นาการวิเคราะห์ค่าใ ้จ่ายมาจัดทางบประมา ครัวเรอน
ค. ท่านสามารถนางบกระแสเงินสดมาจัดทางบประมาณครัวเรือน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
20. ท่านคิดว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้จ่ายที่ “จาเป็น”
ก. ปานุ่นสมัครเรียนทาดอก ม้จากขนมปัง หวังสร้างราย ด้เสริม
ข. เจ๊พจมานซื้อกาแฟแก้วละ 50 บาท ดื่มทุกเช้าเพราะทาให้รู้สึกสดชื่น
ค. รปภ.พงศพัศ จาเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
ปัจจุบันเขามีมือถือใช้อยู่ 1 เครื่อง เขาต้องการซื้อไอโฟน 4 เพราะมีโปรโมชั่นลด 40%
ง. จ่าเสรีมีรถจักรยานยนต์ที่โรงพักจัดให้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานและขับกลับบ้านได้ จ่า
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ผ่อนชาระ เนื่องจากเขาจะสามารถประหยัดได้ 100,000 บาท จาก
สิทธิ์เงินคืนภาษีจากโครงการรถยนต์คันแรก
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21. หากท่านถูกเอาเปรียบจากผู้ขายสินค้า ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานใด
ก. อบค.
ข. สคบ.
ค. คสม.
ง. สสบ.
22. ข้อใดไม่ใช่สิทธิ 5 ประการที่ผู้บริโภคควรได้รับ
ก. ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ข. ความเป็นอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือโดยปราศจากการชักจูงใจที่ไม่เป็นธรรม
ค. รับรู้และมีส่วนร่วมในการตั้งราคาสินค้าที่เป็น รรม
ง. การคุ้มครองและการพิจารณาชดเชยความเสียหาย เมื่อถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
23. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายคงที่
ก. ค่ากาแฟ ้วยละ 50 บาท ด่มทุกวัน วันละ 2 แก้ว
ข. ค่าเช่าห้องพักใกล้สถานีรถไฟฟ้า เดือนละ 8,000 บาท
ค. ค่าบัตรรถไฟฟ้าเหมาจ่ายรายเดือน 60 เที่ยว ใบละ 1,000 บาท
ง. ค่าโทรศัพท์มือถือเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท
24. หากท่านต้องการตัดลดค่าใช้จ่ายออกเดือนละ 1,500 บาท ข้อใดจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่ควร
พิจารณาลดทอนเป็นลาดับแรก
ก. ค่ากาแฟ ้วยละ 50 บาท ด่มทุกวัน วันละ 2 แก้ว
ข. ค่าเช่าห้องพักใกล้สถานีรถไฟฟ้า เดือนละ 8,000 บาท
ค. ค่าบัตรรถไฟฟ้าเหมาจ่าย 30 เที่ยว 2 ใบ ใบละ 750 บาท
ง. ค่าโทรศัพท์มือถือเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท
25. หากท่านตัดลดค่าใช้จ่ายไม่ได้อีกแล้ว แต่ยังเกิดสภาพเงินสดขาดมือ ท่านควรทาอย่างไร
ก. กู้เงินมาใช้
ข. ใช้บัตรเครดิตใช้จ่าย
ค. หาราย ด้เพิ่ม
ง. ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม
26. งบกระแสเงินสดคืออะไร
ก. การบันทึกรายรับรายจ่ายเงินสดรายวัน
ข. ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาเดือน
ค. บัญชีแสดงสินทรัพย์ หนี้สินของครัวเรือน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ม.ค. 56)
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ง. รายการที่แสดงเงินสดที่จะเข้ามาและเงินสดที่ต้องจ่ายออก ปในแต่ละ ่วงเวลา (เ ่น แต่ละ
สัปดาห์ แต่ละเดอน)
27. ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดคือ
ก. ทาให้รู้ว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร
ข. ใ ้ในการหมุนเงิน ม่ให้ขาดมอ
ค. ทาให้รู้ฐานะทางการเงินของครัวเรือน
ง. ใช้ในการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ
28. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อมูลบันทึกบัญ ีครัวเรอน สามาร นามาใ ้จัดทางบกระแสเงินสด ด้
ข. บันทึกบัญชีครัวเรือน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด
ค. บันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นเรื่องของอนาคต
ง. งบกระแสเงินสด เป็นเรื่องของอดีต
29. ในการจัดทางบกระแสเงินสด ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ท่านสามารถจัดทางบกระแสเงินสดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
ข. ท่านไม่สามารถจัดทางบกระแสเงินสดเป็นรายปี เพราะเป็นการวางแผนระยะยาวเกินกว่าจะมี
ข้อมูลครบเพียงพอที่จะจัดทา
ค. ท่านสามาร นาข้อมูลจากการคาดเดาอ่นๆ นอกจากงบประมา ครัวเรอนมาใ ้ประกอบการ
จัดทางบกระแสเงินสด
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
30. ข้อใดเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทพันธบัตรรัฐบาล
ก. การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสูงโดยให้ผู้จัดการลงทุนดาเนินการจัดการลงทุนแทน
ข. บัญชีเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากและอัตราดอกเบี้ยแน่นอนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
ค. การลงทุนระยะสั้นผู้ลงทุนได้รับสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อครบกาหนดเวลา
แน่นอนเป็นจานวนคงที่
ง. การลงทุนระยะยาวที่ผู้ลงทุน ด้รับสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนเมื่อครบ
กาหนดเวลาแน่นอนและอาจได้รับกาไร/ขาดทุนจากผลต่างจากราคาตลาดของเงินลงทุน
31. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล
ก. การจานาทอง
ข. การจานาข้าว
ค. สินเชื่อเพื่อการเคหะ
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ง. สินเชื่อเพื่อการศึกษา
32. หากท่านเป็นหญิงโสดอายุ 48 ปีไม่คิดแต่งงาน มีเงินเหลือให้เก็บออมทุกเดือนสม่าเสมอ ท่านควร
ฝากเงินประเภทใด
ก. เงินฝากออมทรัพย์
ข. เงินฝากประจา
ค. เงินฝากสินมั ยัส ์
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
33. หากท่านเป็นพนักงานขับรถบรรทุก ออกต่างจังหวัดเป็นประจา อายุ 50 ปี มีภรรยาและลูก 2 คน
ต้องดูแลรับภาระ ท่านมีรายได้ประจารวมกับเบี้ยเดินทางและค่าล่วงเวลาเดือนละประมาณ 40,000
บาท ท่านมีความกังวลว่าท่านมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ ท่านควรออมเงินประเภท
ใด
ก. เงินฝากออมทรัพย์
ข. เงินฝากประจา
ค. เงินฝากสินมัธยัสถ์
ง. เงินฝากคุ้มครอง ีวิต
34. ข้อใดคือลักษณะ 5 ประการของเป้าหมายทางการเงินที่ดี
ก. ัดเจน เป็นจริง วัด ด้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ข. ชัดเจน เป็นกลาง วัดได้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ค. ชัดเจน เป็นกลาง ทาได้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ง. ชัดเจน เป็นกลาง ทาได้ มีเป้าหมาย มีกรอบเวลา
พี่บอยตั้งเป้าหมายว่า “พี่บอยจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นสินสอด
ไปขอน้องมาร์กี้แต่งงานปีหน้า”
35. ข้อบกพร่องของเป้าหมายการเงินที่พี่บอยกาหนดไว้ คืออะไร
ก. ไม่ชัดเจน
ข. ไม่เป็นกลาง ไม่มีเจ้าภาพ
ค. ไม่ชัดเจน ไม่เป็นกลาง ไม่มีกรอบเวลา
ง. ม่ ัดเจน ม่เป็นจริง วัด ม่ ด้ ม่มีกรอบเวลา
36. หากท่านถูกขอร้องให้กาหนดเป้าหมายของพี่บอยเสียใหม่ให้เป็นเป้าหมายการเงินที่ดี ท่านจะ
เลือกการเขียนเป้าหมายแบบใดต่อไปนี้
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ก. พี่บอยจะเก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาท เพื่อเป็นสินสอดไปขอน้องมาร์กี้แต่งงานปีหน้า
ข. พี่บอยจะเก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาท เพื่อให้คุณแม่ไปขอน้องมาร์กี้แต่งงานปีหน้า
ค. พี่บอยจะเกบเงินให้ ด้ 1 แสนบาท โดยตัดค่าใ ้จ่ายการท่องเที่ยว 80% เพ่อเป็นสินสอด ป
ขอน้องมาร์กี้แต่งงานในเดอน ันวาคม 2557
ง. ต้องเก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาท โดยตัดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว 80% เพื่อให้คุณแม่ใช้เป็นสินสอดไป
ขอน้องมาร์กี้แต่งงานในเดือนธันวาคม 2557
37. เหตุใดการวางแผนทางการเงินจึงมีความสาคัญต่อผู้ใหญ่วัยกลางคน
ก. อาจมีปัญหาสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ จึงควรเตรียมเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายแต่เนิ่นๆ
ข. เพราะในวัยหลังเกษียณ จะไม่สามารถหารายได้ได้สูงเท่าตอนหนุ่มสาว
ค. เพราะค่าครองชีพในอนาคตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ หากเรามีอายุยืน จะมีเงินไม่พอใช้
ง. ูกทุกข้อ
38. ข้อใดต่อไปนี้ คือสมการสุขภาพทางการเงิน
ก. ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ – หนี้สิน
ข. ความมั่งคั่ง = รายได้ – ค่าใช้จ่าย
ค. ความมั่งคั่ง = รายได้ – ค่าใช้จ่าย + เงินกู้
ง. ความมั่งคั่ง = ความน่าเชื่อถือ = หนี้บัตรเครดิต + เงินกู้ + หนี้ผ่อนชาระ
มุตาทาการสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง รวบรวมข้อมูลได้ดังนี้
มุตามีรายได้ประจาเดือนละ 20,000 บาท
รายจ่ายประจาเดือนละ 18,000 บาท
สินทรัพย์
หนี้สิน
เงินสด
50,000 บาท
ยอดค้างชาระบัตรเครดิต
15,000 บาท
เงินฝากประจา 150,000 บาท เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
400,000 บาท
รถยนต์
400,000 บาท หนี้ผ่อนชาระไฟแนนซ์รถยนต์ 300,000 บาท
เครื่องประดับมีค่า 200,000 บาท
39. ความมั่งคั่งของมุตา เท่ากับเท่าใด
ก. 85,000 บาท
ข. 2,000 บาท
ค. 717,000 บาท
ง. ไม่รู้ คานวณไม่เป็น
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40. ท่านประเมินว่าสุขภาพการเงินของมุตามีความมั่นคงหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
ก. มีความมั่นคง เพราะมีสินทรัพย์สูงถึง 800,000 บาท
ข. มีความมั่นคง เพราะมีรายได้ประจาสูงกว่ารายจ่ายประจา
ค. ม่มคี วามมั่นคง เพราะสัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินต่ากว่า 2 เท่า
ง. ไม่รู้ ประเมินไม่เป็น
41. ข้อใดต่อไปนี้ให้คาอธิบายคุณลักษณะเครื่องมือในการจัดการการเงินได้ถูกต้อง
ก. บัญชีครัวเรือน คือ การวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
ข. งบประมาณครัวเรือน คือ ประมาณการเงินไหลเข้า-ออกในอนาคต
ค. งบกระแสเงินสด คือ บันทึกเงินสดรับเข้า-จ่ายออกประจาวัน
ง. แผนการเงิน คอ การคานว เงินออม ค่าใ ้จ่ายเพ่อเปาหมายเฉพาะ
42. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วางแผนการเงินต้องใช้ประกอบการจัดทาแผนการเงิน
ก. อัตราดอกเบี้ย
ข. ภาระหนี้สิน
ค. ภาวะความเสี่ยงของตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
43. หากท่านมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท มีหนี้ต้องชาระเดือนละ 2,000 บาท ท่านต้องการ
วางแผนการเงินเพื่อวางดาวน์คอนโดมิเนียมจานวน 160,000 บาท ในปีหน้า (อีก 12 เดือน) ท่านมี
เงินเก็บสะสมอยู่ 100,000 บาท ท่านต้องวางแผนเก็บเงินเดือนละเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 13,333 บาท
ค. 23,000 บาท
ง. ไม่รู้ คานวณไม่เป็น
44. ข้อใดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ก. การจานาข้าว
ข. การจานาทอง
ค. การประกันราคายาง
ง. ถูกทุกข้อ
45. ท่านเห็นว่าข้อความใดต่อไปนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวกับหนี้สิน
ก. การมีหนี้ย่อมนามาสู่ความหายนะทางการเงินเสมอ
ข. การมีหนี้ย่อมนามาสู่ความสุขสบาย
ค. การมีหนี้เป็นเร่องดี หากหนี้นั้นสามาร ก่อให้เกิดราย ด้
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ง. ไม่มีข้อใดถูก
46. หากพี่หมากมีหนี้มาก ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง วิธีใดแก้ปัญหาได้ดีที่สุด
ก. กู้หนี้ใหม่มาชาระหนี้เก่า เพื่อรักษาประวัติหนี้ดี
ข. ตัดลดค่าใช้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนเล็กก่อน เพื่อให้เหลือเจ้าหนี้น้อยราย
ค. ตัดลดค่าใช้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดก่อน เพราะหนี้ก้อนเล็ก
ย่อมเจรจาง่ายกว่า
ง. ตัดลดค่าใ ้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน
47. ข้อใดเป็นการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างสร้างสรรค์
ก. น้องอั้มกู้เงินจาก นาคารอาคารสงเคราะห์มาซ้อบ้านหลังแรก
ข. น้องใบเตยรูดบัตรเครดิตเพื่อไปเที่ยวฮ่องกง ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อัพเกรดตัวเอง
ค. ป๋าเอกนารถยนต์ไปขอสินเชื่อจากคาร์ฟอร์แคชมาเสี่ยงพนันบอลเพื่อหารายได้เสริม
ง. อากู๋นาพระเครื่องเลี่ยมทองคาไปจานาเพื่อนามาชาระค่าเทอมลูก แล้วกดบัตรเงินด่วน
เพื่อหมุนเงินไปไถ่พระเครื่องเลี่ยมทองคากลับมา
48. ป้าดากาลังตัดสินใจจะกู้เงินเพื่อนามาลงทุนเปิดร้านเสริมสวย จานวน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี
จึงไปขอข้อมูลจากธนาคารต่างๆ ได้ข้อเสนอที่น่าสนใจจาก 2 แห่ง คือ
1) ธนาคารออมสุข เสนอให้เงินกู้ 3 ปี (ต้องกู้ 3 ปี) ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก และคิดดอกเบี้ย
ร้อยละ 7ต่อปี เริ่มเดือนที่ 4 โดยจะคิดดอกเบี้ยทบต้น หากมีการค้างชาระดอกเบี้ย
2) ธนาคารทนชาติ เสนอเงินกู้จดจานอง 2 ปี โดยป้าดาต้องนาหลักทรัพย์บ้านที่ดินมูลค่า 3 ล้าน
บาทไปค้าประกันการกู้ และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และจะคิด
ดอกเบี้ยทบต้นหากมีการค้างชาระดอกเบี้ยรายเดือน และหากป้าดาไม่สามารถคืนเงินกู้ได้เมื่อครบ
กาหนด 2 ปี บ้านที่ดินที่จานองจะต้องถูกบังคับจานอง
ป้าดาตัดสินใจไม่ถูก จึงมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คาแนะนาป้าดาอย่างไร
ก. ป้าดาควรกู้เงินจากธนาคารออมสุข เนื่องจากธนาคารเสนอให้ระยะปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก
จะทาให้ประหยัดต้นทุนดอกเบี้ย
ข. ปาดาควรกู้เงินจาก นาคารทน าติ เน่องจาก นาคารเสนอให้อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าเพียงร้อย
ละ 5.5 ต่อปี ทาให้ต้นทุนดอกเบี้ยรวมต่ากว่า นาคารออมสุข
ค. ป้าดาควรกู้เงินจากธนาคารออมสุข เนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงนาหลักทรัพย์บ้านที่ดินมูลค่า 3 ล้าน
บาทไปค้าประกันการกู้
ง. ไม่มีความรู้พอที่จะให้คาแนะนา
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49. ลุงอาคมชอบใช้บริการหนี้นอกระบบ เพราะเห็นว่าสะดวกดี และไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์
หรือบุคคลไปค้าประกัน ลุงอาคมเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีน้าใจกับท่านมาก ท่านจะแนะนาให้ลุงอาคม
เข้าใจว่าหนี้นอกระบบมีข้อเสียอะไรที่สาคัญที่สุด 2 ประการ
ก. กู้ง่ายเกินไป ไม่มีหลักประกัน
ข. ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยสูง
ค. อัตราดอกเบี้ยสูง มักมีเง่อน ขซ่อนเร้นที่ผู้กู้อาจ ม่รู้เท่าทัน
ง. ไม่มีความรู้พอที่จะให้คาแนะนา
50. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออมและการลงทุนที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการเงินก่อน
วัยเกษียณ
ก. เป็นหลักประกันสุขภาพ
ข. เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่จะไม่มีรายได้หลังวัยเกษียณ
ค. ผู้ใหญ่วัยกลางคนสามารถใช้เงินออมทางานเพิ่มรายได้
ง. รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินลงทุนสามารถนามาช่วยบรรเทาปัญหาที่ต้องเผชิญกับ
ภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่จะสูงขึ้น
51. การลงทุนต่างจากการออมอย่างไร
ก. เงินลงทุนเป็นก้อนเงินที่ใหญ่กว่าเงินออม
ข. เงินลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินออม
ค. การลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อทาธุรกิจ แต่การออมเก็บไว้เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ง. การลงทุนอาจ ด้ผลตอบแทนสูงหรออาจเสี่ยงขาดทุน แต่การออมจะ ด้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่ต่ากว่า
52. ข้อใดเป็นวินัยการออมเงินที่ดี
ก. ใช้เงินเหลือแล้วต้องเก็บเสมอ
ข. เกบเงินก่อน ที่เหลอใ ้ ด้หมด
ค. เก็บเงินต่อเมื่อได้เงินก้อนพิเศษ เช่น โบนัส ถูกล็อตเตอรี่
ง. เก็บเงินโดยการผ่อนเครื่องเรือน หรือสินค้าราคาสูงเป็นประจาตลอดเวลา
53. หนูนาเพิ่งเข้าทางานกับธนาคารกรุงทิพย์ จึงมาชักชวนให้ป้าจิเปิดบัญชีเงินฝากโดยนาเสนอบัญชี
เงินฝาก 2 ประเภท คือ
1) เงินฝากก้าวเขย่ง ให้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ใน 3 เดือนแรก 3% ต่อปี ใน 2 เดือนถัดมา และ 9%
ต่อปีในเดือนสุดท้าย
2) เงินฝากเกื้อการุณย์ ให้ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีเมื่อครบ 6 เดือน
หากป้าจิต้องการดอกเบี้ยสูงจากการฝากเงินครั้งนี้ ท่านจะแนะนาให้ป้าจิฝากเงินประเภทใด
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ก. ป้าจิควรเลือกฝากเงินฝากก้าวเขย่ง เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามากในเดือนสุดท้าย
ข. ปาจิ๊ควรเลอกฝากเงินฝากเก้อการุ ย์ เน่องจากจะ ด้ดอกเบี้ยรวมสูงกว่า
ค. ป้าจิไม่ควรเลือกฝากเงินทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากได้อัตราดอกเบี้ยไม่คุ้มค่าเงินเฟ้อพื้นฐานร้อยละ
1.7
ง. ไม่มีความรู้พอที่จะให้คาแนะนา
54. การลงทุนต่อไปนี้ข้อใดมีความเสี่ยงสูงสุด
ก. ลงทุนซ้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ข. ซื้อหน่วยลงทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 7 ส่วน หุ้นกู้เอกชน 3 ส่วน
ค. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 4 ส่วน หุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ 6 ส่วน
ง. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปิดที่ให้ผลตอบแทนคงที่มีเวลาไถ่ถอนคืนแน่นอน
55. เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ท่านควรมีเงินสารองอย่างน้อยเป็นจานวนเท่าใด
ก. 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ข. 3 เท่าของราย ด้ต่อเดอน
ค. 4 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ง. 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
56. ปัจจัยที่ท่านควรพิจารณาที่สาคัญที่สุด หากจะทาประกันคือ
ก. ค่าเบี้ยประกัน
ข. วงเงินเอาประกัน
ค. ผู้รับผลประโยชน์
ง. เง่อน ขการจ่ายค่าสิน หมทดแทน
57. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนจะได้จากเงินฝากคุ้มครองชีวิต
ก. เป็นเงินสะสมหากไม่เสียชีวิต
ข. ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์
ค. ด้รับการคุ้มครองเงินฝากจากส าบันคุ้มครองเงินฝาก
ง. เป็นมรดกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้เอาประกันหากเสียชีวิต
58. เยาวภาอายุ 42 ปี ซื้อบ้านอยู่แถวปทุมธานี ปีที่แล้วเจอน้าท่วมทั้งบ้านทั้งรถยนต์ จนบัดนี้ยังไม่ได้
รับค่าชดเชยจากภาครัฐ เยาวภาประกาศขายบ้านแต่ยังไม่มีใครติดต่อสนใจจะซื้อ เยาวภาควรเลือกซื้อ
ประกันแบบใดเพื่อลดความเสี่ยง
ก. ประกันคุ้มครองชีวิต
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ข. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ค. ประกันภัย”รักษ์บ้าน” ที่คุ้มครองอัคคีภัยและค่าซ่อมแซม
ง. ประกันภัยที่พักอาศัยสาหรับอัคคีภัย+น้าท่วม+ลมพายุ+แผ่นดิน หว
59. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วางแผนการเงินต้องใช้ประกอบการจัดทาแผนการเงินเพื่อวัย
เกษียณของตนเอง
ก. ระยะเวลาก่อนถึงวัยเกษียณของตนเอง
ข. สภาวะสุขภาพของตนเอง
ค. จานวนค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คาดว่าจะต้องใช้หลังวัยเกษียณ
ง. ถูกทุกข้อ
60. หากท่านอายุ 54 ปี มีหนี้ผ่อนชาระอีก 5 ปีเดือนละ 3,000 บาท มีเงินเก็บ 336,000 บาท และมี
รายได้เดือนละ 33,000 บาท ท่านต้องการมีเงินสะสม 1,200,000 บาท เมื่ออายุ 60 ปี ท่านต้อง
วางแผนค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินเดือนละเท่าใด
ก. 10,000 บาท
ข. 12,000 บาท
ค. 18,000 บาท
ง. ไม่รู้ คานวณไม่เป็น

458
รวยเรว เงินดี หนี้หมด
เลขประจาตัว ……
แบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ชื่อ...................................................
โปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
แบบทดสอบทั้งหมดมี 60 ข้อ 10 หน้า (60 คะแนน)
คาสั่ง ให้กา X ในกระดาษคา ามด้วยปากกา
โดยเลอกคาตอบที่ ูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนต้องใส่ใจการจัดการการเงิน
ก. เนื่องจากผู้ใหญ่วัยกลางคนอาจประสบเหตุไม่คาดคิด ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการหา
รายได้
ข. เนื่องจากผู้ใหญ่อาจต้องใช้จ่ายเงินจากปัญหาด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ
ค. เนื่องจากครอบครัวไทยเริ่มเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครัวเรือนเชิงเดี่ยวและครัวเรือนแบบ
รุ่นก้าวกระโดด
ง. ูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็นความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้งหมด
ก. การจัดการเงินสดไม่ให้ขาดมือ การจัดการสินทรัพย์ถาวร การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ข. การจัดการเงินสด ม่ให้ขาดมอ การวางแผนการเงิน ความสามาร เลอก ผลิตภั ฑ์ทาง
การเงิน ความรู้ และทักษะในการจัดการเงินส่วนบุคคล
ค. การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล การวางแผนชีวิต ความสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ง. การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล การวางแผนชีวิต การวางแผนประกัน
สุขภาพ
3. ข้อใดแสดงการจัดการการเงินส่วนบุคคลครบวงจร เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
ก. หาเป็น เห็นช่องทาง วางแผนเก่ง เร่งเงินออม
ข. หาเป็น ออม ด้ จ่ายคุ้ม รู้จักลงทุน
ค. ไม่โลภ ไม่เสี่ยง ไม่ฟุ่มเฟือย
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใด ม่ใ ่ลักษณะของบัญชีครัวเรือน
ก. บันทึกเงินเกิน / ขาดมอประจาวัน
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ข. บัญชีครัวเรือนเป็นบันทึกรายจ่ายประจาเดือน
ค. บันทึกรายรับ-รายจ่ายรายวันของครอบครัว
ง. บันทึกแยกประเภทรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของบัญชีครัวเรือนทั้งหมด
ก. สามารถวิเคราะห์ทางเลือกในการออม รู้ว่ามีรายรับ-รายจ่ายเท่าใดในหมวดใด
ข. รู้ว่ามีรายรับ-รายจ่ายเท่าใดในหมวดใด ช่วยให้หมุนเงินคล่อง
ค. ช่วยให้หมุนเงินคล่อง นามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มรายจ่ายที่ควรจ่ายเพิ่ม
ง. นามาวิเคราะห์เพ่อเพิ่มรายจ่ายที่ควรจ่ายเพิ่ม ใ ้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเงิน
6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
ก. การบันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นหน้าที่ของแม่บ้าน
ข. บัญชีครัวเรือนเป็นบันทึกรายได้ประจาเดือน
ค. การบันทึกบัญชีครัวเรือน ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีปัญหาเงินขาดมือ
ง. บัญ ีครัวเรอนต้องบันทึกต่อเน่องเป็นประจาให้มีข้อมูลรับ-จ่ายทุกวัน
7. รูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. มีรูปแบบมาตรฐานตามที่หน่วยงานภาครัฐรับรอง
ข. มีรูปแบบมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์รับรอง
ค. มีรูปแบบอิสระตามวิ ี ีวิตของผู้ทา ขอให้บันทึกรายรับรายจ่าย ด้ครบและแยกประเภท ด้
ง. ถูกทุกข้อ
8. ให้ท่านเลือกข้อที่ลาดับขั้นตอนในการจัดทาบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องสมบูรณ์
ก. คัดแยกค่าใช้จ่ายทุกวัน บันทึกสัปดาห์ละครั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ข. เกบรวบรวมบิล/เอกสารรับ-จ่ายเงิน บันทึกทุกวัน ตรวจสอบความ ูกต้อง วิเคราะห์
ค่าใ ้จ่ายสัปดาห์ละครั้ง
ค. บันทึกทุกวัน เก็บรวบรวมบิล/เอกสารรับ-จ่ายเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละครั้ง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ง. คัดแยกค่าใช้จ่ายทุกวัน ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกสัปดาห์ละครั้ง วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสัปดาห์
ละครั้ง
9. กระบวนการใดต่อไปนี้ ต้องทาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชีครัวเรือน
ของท่าน
ก. ตรวจสอบจานวนเงินรับรวมว่าเท่ากับจานวนเงินจ่ายรวมหรือยัง
ข. ตรวจสอบจานวนเงินขาดมือว่าเท่ากับจานวนเงินรับหักจานวนเงินคืนเงินกู้หรือไม่
ค. ตรวจสอบจานวนรวมค่าใ ้จ่ายแยกประเภทต้องเท่ากับจานวนเงินจ่ายรวม
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ง. ตรวจสอบเงินขาด/เหลือสะสมว่าเท่ากับเงินสดในมือหรือไม่
10. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวินัยทางการเงิน
ก. ข้อปฏิบัติทางการเงินที่ยึด อปฏิบัติสม่าเสมอ
ข. สามารถใช้ปฏิบัติได้กับทุกผู้ทุกวัย
ค. เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ผลดีต่อผู้ปฏิบัติเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวินัยทางการเงินที่ดี
ก. การขยันหารายได้โดยทางานล่วงเวลาและทางานวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างสม่าเสมอ
ข. การลงทุนโดยเลือกช่องทางที่มีผลตอบแทนสูงสุดเสมอ
ค. การออมเงินก่อนการใ ้จ่ายทุกครั้งที่มีเงินรับ
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีวินัยทางการเงินที่ดี
ก. ทาให้ผู้ปฏิบัติตามวินัยมีสุขภาพทางการเงินแข็งแรง
ข. ทาให้ผู้ปฏิบัติตามวินัยมีราย ด้สูงขึ้น
ค. ทาให้ความใฝ่ฝันของผู้ปฏิบัติตามวินัยมีความเป็นไปได้
ง. ทาให้ผู้กาหนดวินัยและปฏิบัติสามารถปรับพฤติกรรมการใช้เงินไปสู่เป้าหมาย
13. รังสิมาเป็นช่างแต่งหน้ารับงานอิสระ เป็นคนโอบอ้อมอารีไม่กล้าปฏิเสธหากคนรอบข้างร้องขอ
ความช่วยเหลือ เธอมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ระหว่าง 9,000 – 30,000 บาทต่อเดือน รังสิมา
สร้างนิสัยออมเงินทุกสิ้นเดือน เดือนละ 1,000 บาท ก่อนนาเงินที่เหลือไปใช้จ่าย ขณะนี้เธอมีเงินเก็บ
เพียง 60,000 บาท รังสิมาตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนเปิดร้านเสริมสวยของตนเองใน 3 ปีข้างหน้า เมื่อ
ปรึกษาผู้รู้แล้วเธอต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 300,000บาท รังสิมาควรปรับเพิ่มวินัยทางการเงินข้อใด
ก. ขยันหมั่นรับงานมากขึ้นอีก 2 เท่า
ข. ประหยัดให้มากกว่าเดิมอีก 50%
ค. จดบันทึกรายรัยรายจ่ายเป็นประจา
ง. เกบสะสมเงิน 1 ส่วน จาก 3 ส่วนทุกครั้งที่ ด้รับเงิน
14. ข้อใดอธิบายความหมายของงบประมาณครัวเรือนได้ถูกต้อง
ก. คือแผนการเงินของครัวเรือน
ข. คือประมาณการเงินสดรับเข้า-จ่ายออกของครัวเรือน
ค. คอการคาดการ ์รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
ง. คือบันทึกรายได้รายจ่ายประจาเดือนของครอบครัว
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดทางบประมาณครัวเรือน
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ก. ใช้ในการวางแผนการเงินของครัวเรือน
ข. ใ ้ในการวิเคราะห์ค่าใ ้จ่ายในครัวเรอน
ค. ใช้ในการปรับเพิ่ม-ลดรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน
ง. ใช้ในการสื่อสารสภาพ-ปัญหาการเงินระหว่างสมาชิกในครัวเรือน
16. ข้อใดกล่าวถึงการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง
ก. ท่านควรแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่าใช้ประจา และค่าใช้จ่ายขาจร
ข. ท่านควรแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายแปรผัน
ค. ท่านควรแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่าใช้จ่ายจาเป็น และค่าใช้จ่ายไม่จาเป็น
ง. ท่านควรแบ่งแยกค่าใ ้จ่ายออกเป็น ค่าใ ้จ่ายคงที่ ค่าใ ้จ่ายแปรผันจาเป็น และ
ค่าใ ้จ่ายแปรผัน ม่จาเป็น
17. การวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย โดยการคานวณค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทในรูปร้อยละ จาก
ค่าใช้จ่ายรวม สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเงินข้อใด
ก. ทาให้ผู้วิเคราะห์สามาร เหนพฤติกรรมการใ ้จ่ายว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ควรปรับเปลี่ยน
เพิ่ม / ลดค่าใ ้จ่ายใดให้สมส่วน
ข. ทาให้ผู้วิเคราะห์สามารถจัดเรียงลาดับค่าใช้จ่ายจากจานวนสูงสุดลงไปยังค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดได้
ค. ทาให้ผู้วิเคราะห์สามารถจัดเรียงลาดับค่าใช้จ่ายตามความสาคัญมากที่สุดไปยังค่าใช้จ่ายที่มี
ความสาคัญน้อยที่สุดได้
ง. ทาให้ผู้วิเคราะห์สามารถทาบัญชีครัวเรือนได้รวดเร็วขึ้น
18. นฤมลเป็นหญิงหม้าย เธอส่งเสียลูกชาย 1 คนจนจบการศึกษาระดับปริญญาและมีงานทามีรายได้
มั่นคงแล้ว สามีของนฤมลทิ้งห้องให้เช่า 3 ห้อง บ้านเล็กๆ 1 หลัง และเงินฝากธนาคารจานวน 2 แสน
บาทไว้เป็นมรดก นฤมลจึงมีรายได้ประจาจากค่าเช่าห้องและดอกเบี้ยเงินฝาก เธอเปิดบ้านพักหลัง
เล็กๆของเธอเป็นสถานที่ช่วยเหลือสุนัขจรจัด โดยประกาศรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ของนฤมลจึงเป็นเรื่องอาหารสุนัข ค่ายาค่ารักษาสุนัข นฤมลเป็นคนสมถะ ดารงชีวิตอย่าง
ประหยัด ซื้อเสื้อผ้าปีละครั้ง มีสุขภาพแข็งแรงดี ชอบทาบุญหากมีโอกาส นฤมลควรแยกประเภท
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของเธออย่างไร
ก. ค่าอาหารสุนัข ค่ายาค่ารักษาสุนัข ค่าเสื้อผ้า ค่าทาบุญ
ข. ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค. ค่าเ ่ารับ เงินรับบริจาค รายรับอ่นๆ ค่าอาหารสุนัข ค่ายาค่ารักษาสุนัข ค่าใ ้จ่ายในบ้าน
ค่าใ ้จ่ายอ่นๆ
ง. ค่าเช่ารับ เงินรับบริจาค รายรับอื่นๆ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในบ้าน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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19. ท่านสามารถนาข้อมูลใดมาใช้ในการจัดทางบประมาณครัวเรือน
ก. ข้อมูลกระแสเงินสดเข้า-ออก
ข. ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใ ้จ่าย
ค. ข้อมูลแผนการเงิน
ง. ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน
20. ท่านคิดว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้จ่ายที่ “ตามใจต้องการ”
ก. น้องน้าชามีอาชีพขายตรง เธอซื้อแทปเล็ตเพื่อใช้ในการบันทึกรับคาสั่งซื้อจากลูกค้า
ข. น้องโดนัทของบคุณพ่อไปดัดฟันตามเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาฟันเกและฟันซ้อน
ค. น้าเดชซื้อรถยนต์ผ่อนชาระ ราคา 500,000 บาท เพื่อทาแท็กซี่ให้เช่า แต่ไม่ได้สิทธิ์
เงินคืนภาษี 100,000 บาท เพราะเป็นการซื้อรถยนต์คันที่สามในชีวิต
ง. ลุงสุขุมพัน ์มีเงินออมทั้ง ีวิต 3 แสนบาท และพักอยู่ที่ห้องพักของตนเองที่แฟลตดิน
แดงขนาด 1 ยูนิท ลุงสุขุมพัน ์ซ้อบ้านใหม่ราคา 3.8 ล้านบาท เพ่อฉลองความ โ คดี
หลังจาก ูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 สองใบ เป็นเงิน 4 ล้าน
21. สคบ. ให้บริการอะไร
ก. รับเร่องร้องเรียน หากท่าน ูกเอาเปรียบจากผู้ขายสินค้า
ข. ตัดสินคดีระหว่างผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบกับผู้ขายสินค้าคู่กรณี
ค. ตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจาทุกสัปดาห์
ง. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจาทุกสัปดาห์
22. ข้อใดเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคควรได้รับ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ก. รับรู้และมีส่วนร่วมในการตั้งราคาสินค้าที่เป็นธรรม
ข. รับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ ูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรอบริการ
ค. ได้รับการคุ้มครองและการพิจารณาชดเชยความเสียหาย หากเกิดอุบัติภัย
ง. มีความเป็นอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการโดยการชักจูงใจอย่างเต็มใจจากผู้ขาย
23. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการลดทอนค่าใช้จ่าย
ก. ค่าใช้จ่ายแปรผันทุกรายการสามารถตัดทอนได้
ข. ค่าใ ้จ่ายคงที่เป็นค่าใ ้จ่ายที่สามาร ตัดทอน ด้
ค. ค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถตัดทอนได้
ง. การลดทอนค่าใช้จ่ายพิจารณาจากจานวนเงินที่สูงเป็นเกณฑ์
24. หากท่านต้องการตัดลดค่าใช้จ่ายออกเดือนละ 1,500 บาท ข้อใดจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่ควร
พิจารณาลดทอนเป็นลาดับสุดท้าย
ก. ค่ากาแฟถ้วยละ 50 บาท ดื่มทุกวัน วันละ 2 แก้ว
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ข. ค่าเช่าห้องพักใกล้สถานีรถไฟฟ้า เดือนละ 8,000 บาท
ค. ค่าเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพ่อใ ้ในงาน 1,500 บาท
ง. ค่าโทรศัพท์มือถือเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
25. หากท่านตัดลดค่าใช้จ่ายไม่ได้อีกแล้วแต่เงินสดยังขาดมือ ท่านไม่ควรทาสิ่งใด
ก. หารายได้เพิ่ม
ข. นาของมีค่าไปจานา
ค. กดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใ ้จ่าย
ง. หยิบยืมจากคนรอบข้างโดยไม่เสียดอกเบี้ย
26. งบกระแสเงินสดคืออะไร
ก. ประมาณการรายรับรายจ่ายรายวัน
ข. การบันทึกรายรับรายจ่ายเงินสดรายวัน
ค. รายการที่แสดงเงินสดที่จะเข้ามาและเงินสดที่ต้องจ่ายออก ปในแต่ละ ่วงเวลา
(เ ่น แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดอน)
ง. รายการที่แสดงเงินสดที่เข้ามาและเงินสดที่จ่ายออกไปในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา
(เช่น แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน)
27. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
ก. ใช้ในการจัดการวางแผนการออมเงิน
ข. ใช้ในการวางแผนหมุนเงินไม่ให้ขาดมือ
ค. ใช้ในการจัดการวางแผนการกู้เงิน
ง. ทาให้รู้ว่ามีพฤติกรรมการใ ้จ่ายอย่าง ร
28. นายจตุพรไปรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรจานวน 10,000บาท เขาควรบันทึกรายการนี้ในช่องใด
ของงบกระแสเงินสด
ก. ่องเงินรับ
ข. ช่องเงินจ่าย
ค. ช่องเงินกู้
ง. ช่องเงินขาด / เกิน
29. ท่านสามารถนาข้อมูลจากการคาดเดาอื่นๆ นอกจากงบประมาณครัวเรือนมาใช้ประกอบการ
จัดทางบกระแสเงินสดได้
ก. ใ ่
ข. ไม่ใช่
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30. ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทบัญชีเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากและอัตราดอกเบี้ย
แน่นอนตามที่ธนาคารกาหนด
ก. เงินฝากออมทรัพย์
ข. เงินฝากประจา
ค. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
31. ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ก. การจานาทอง
ข. การจานาข้าว
ค. สินเ ่อเพ่อการเคหะ
ง. สินเชื่อบัตรเครดิต 0 % 10 เดือน
32. หากท่านเป็นหัวหน้าครอบครัว อายุ 40 ปี มีลูก 2 คน อายุ 7 ขวบ และ 5 ขวบ เป็นมนุษย์
เงินเดือน มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตการศึกษาของลูก 2 คน
ท่านควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินประเภทใด
ก. เงินกู้เพื่อการศึกษา
ข. เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ค. เงินฝากสินมั ยัส ์
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
33. ศรีสุขเป็นพนักงานบริการในรีสอร์ท 4 ดาว อายุ 50 ปี มีภาระภรรยาและลูก 1 คน ต้องเลี้ยงดู
เขามีรายได้ประจารวมค่าล่วงเวลาเดือนละประมาณ 26,000 บาท พร้อมที่พักและอาหารที่นายจ้าง
จัดให้ ศรีสุขมีค่าใช้จ่ายส่วนเดือนละ 6,000 บาท ส่งเสียลูก-เมียเดือนละ 10,000 บาท ศรีสุขมีความ
กังวลว่าเขาอาจไม่มีที่อยู่หากถูกเลิกจ้าง ท่านจะแนะนาให้ศรีสุขเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินประเภทใด
ก. เงินกู้เพื่อการเคหะ
ข. เงินฝากประจาสินเคหะ
ค. เงินฝากสินมัธยัสถ์
ง. เงินฝากคุ้มครองชีวิต
34. ข้อใดคือลักษณะ 5 ประการของเป้าหมายทางการเงินที่ดี
ก. ัดเจน เป็นจริง วัด ด้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ข. ชัดเจน เป็นกลาง วัดได้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ค. ชัดเจน เป็นกลาง ทาได้ มีเจ้าภาพ มีกรอบเวลา
ง. ชัดเจน เป็นกลาง ทาได้ มีเป้าหมาย มีกรอบเวลา
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โดมตั้งเป้าหมายว่า “จะเก็บเงินให้ได้ 300,000 บาท เพื่อดาวน์คอนโดฯ เร็วที่สุด”
35. ข้อบกพร่องของเป้าหมายการเงินที่โดมกาหนดไว้ คืออะไร
ก. ไม่ชัดเจน ไม่เป็นกลาง ทาไม่ได้ ไม่มีกรอบเวลา
ข. ไม่มีเจ้าภาพ วัดไม่ได้ ทาไม่ได้ ไม่มีกรอบเวลา
ค. ม่เป็นจริง วัด ม่ ด้ ม่มีเจ้าภาพ ม่มีกรอบเวลา
ง. ไม่เป็นกลาง ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีกรอบเวลา
36. หากท่านถูกขอร้องให้กาหนดเป้าหมายของโดมเสียใหม่ให้เป็นเป้าหมายการเงินที่ดี ท่านจะเลือก
การเขียนเป้าหมายแบบใดต่อไปนี้
ก. โดมจะเก็บเงินให้ได้ 3 แสนบาท เพื่อดาวน์คอนโดฯ กลางปีหน้า
ข. โดมจะเก็บเงินให้ได้ 3 แสนบาท เพื่อดาวน์คอนโดฯ ก่อนแต่งงานปลายปีหน้า
ค. โดมจะเก็บเงินให้ได้ 3 แสนบาท เพื่อดาวน์คอนโดฯ ในเดือนมิถุนายน 2557
ง. โดมต้องรับงานเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกเดอน เพ่อเกบเงินให้ ด้ 3 แสนบาท ปดาวน์ คอนโดฯใน
เดอนมิ ุนายน 2557
37. เหตุใดการวางแผนทางการเงินจึงมีความสาคัญต่อผู้ใหญ่วัยกลางคน
ก. เพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังวัยเกษียณ
ข. เพราะในวัยหลังเกษียณ จะไม่สามารถหารายได้ได้สูงเท่าวัยกลางคน
ค. เพราะลูกหลานอาจไม่สามารถเลี้ยงดู จึงควรเตรียมเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายแต่เนิ่นๆ
ง. ูกทุกข้อ
38. ข้อใดต่อไปนี้ คือสมการสุขภาพทางการเงิน
ก. ความมั่งคั่ง = รายได้ – ค่าใช้จ่าย
ข. ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ – หนี้สิน
ค. ความมั่งคั่ง = รายได้ – ค่าใช้จ่าย + เงินกู้
ง. ความมั่งคั่ง = ความน่าเชื่อถือ = หนี้บัตรเครดิต + เงินกู้ + หนี้ผ่อนชาระ
มุนินทาการสารวจสุขภาพการเงินของตนเอง รวบรวมข้อมูลได้ดังนี้
มุนินมีรายได้ประจาเดือนละ 30,000 บาท
รายจ่ายประจาเดือนละ 12,000 บาท
สินทรัพย์
หนี้สิน
เงินสด
20,000 บาท
ยอดค้างชาระบัตรเครดิต
15,000 บาท
เงินฝากประจา 350,000 บาท เงินกู้กยศ เพื่อการศึกษาบุตร 100,000 บาท
รถจักรยานยนต์ 30,000 บาท หนี้ผ่อนชาระไฟแนนซ์รถจยย.
10,000 บาท
เครื่องประดับมีค่า 100,000 บาท
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39. ความมั่งคั่งของมุนิน เท่ากับเท่าใด
ก. 18,000 บาท
ข. 375,000 บาท
ค. 118,000 บาท
ง. 125,000 บาท
40. ท่านประเมินว่าสุขภาพการเงินของมุนินมีความมั่นคงหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
ก. ไม่มคี วามมั่นคง เพราะมีหนี้สินสูงถึง 125,000 บาท
ข. มีความมั่นคง เพราะมีสัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินสูง ึง 4 เท่า
ค. มีความมั่นคง เพราะมีรายได้ประจาสูงกว่ารายจ่ายประจา 18,000 บาท ต่อเดือน
ง. มีความมั่นคง เพราะมีเครดิตสามารถก่อหนี้ได้ถึง 125,000 บาท
41. ข้อใดต่อไปนี้ให้คาอธิบายคุณลักษณะเคร่องมอในการจัดการการเงินได้ถูกต้อง
ก. งบกระแสเงินสด คือ บันทึกเงินสดรับเข้า-จ่ายออกประจาวัน
ข. บัญชีครัวเรือน คือ การวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
ค. งบประมาณครัวเรือน คือ ประมาณการเงินไหลเข้า-ออกในอนาคต
ง. แผนการเงิน คอ การคานว เงินออม / เงินกู้เพ่อเปาหมายเฉพาะ
42. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วางแผนการเงินต้องใช้ประกอบการจัดทาแผนการเงิน
ก. โรคประจาตัว
ข. ความสัมพันธ์กับคู่สมรส
ค. ภาวะความเสี่ยงของตนเอง
ง. ูกทุกข้อ
43. หากท่านมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท มีหนี้ต้องชาระเดือนละ 2,000 บาท มีค่าใช้จ่าย
ประจาเดือนละ 6,000 ท่านต้องการวางแผนการเงินเพื่อซื้อรถปิคอัพมือสองในงบ 150,000 บาท ในปี
หน้า (อีก 10 เดือน) ท่านมีเงินเก็บสะสมอยู่ 50,000 บาท ท่านต้องวางแผนใช้จ่ายแปรผันไม่เกินเดือน
ละเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 2,000 บาท
ค. 3,000 บาท
ง. 6,000 บาท
44. ข้อใดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ก. การจานาทอง
ข. การจานาข้าว
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ค. การประกันราคายาง
ง. ถูกทุกข้อ
45. ท่านเห็นว่าข้อความใดต่อไปนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวกับหนี้สิน
ก. การมีหนี้ย่อมนามาสู่ความทัดหน้าเทียมตาเพื่อนฝูง
ข. การมีหนี้ย่อมนามาสู่ความหายนะทางการเงินเสมอ
ค. การมีหนี้เป็นเร่องดี หากหนี้นั้นสามาร ก่อให้เกิดราย ด้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
46. หากพี่มากมีหนี้หลายราย ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง แม่นาคควรจะแนะนาวิธีใดให้พี่มากแก้ปัญหาได้ดี
ที่สุด
ก. กู้หนี้ใหม่มาชาระหนี้เก่า เพื่อรักษาประวัติหนี้ดี
ข. ตัดลดค่าใ ้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน
ค. ตัดลดค่าใช้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนเล็กก่อน เพื่อให้เหลือเจ้าหนี้น้อยราย
ง. ตัดลดค่าใช้จ่าย นามาจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดก่อน เพราะหนี้ก้อนเล็กย่อมเจรจา
ง่ายกว่า
47. ข้อใดเป็นการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่สร้างสรรค์
ก. น้องอั้มกู้เงินจาก นาคารอาคารสงเคราะห์มาซ้อคอนโดฯ ว้นัดเดทในเมอง
ข. น้องใบเตยรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อของจากบิกซีเข้าร้านมินิมาร์ทของตนเอง
ง. อากู๋นาพระเครื่องเลี่ยมทองคาไปจานาเพื่อนามาชาระค่าเทอมลูก
ค. ป๋าเอกนารถยนต์ไปขอสินเชื่อจากคาร์ฟอร์แคชมาซ่อมปรับปรุงรถทาเป็นแท็กซี่เพื่อหารายได้
เสริม
48. เจ๊ปูกาลังตัดสินใจจะกู้เงินเพื่อนามาลงทุนเปิดร้านเสริมสวย จานวน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี
จึงไปขอข้อมูลจากธนาคารต่างๆ ได้ข้อเสนอที่น่าสนใจจาก 2 แห่ง คือ
1) ธนาคารออมสุข เสนอให้เงินกู้ 3 ปี (ต้องกู้ 3 ปี) ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก และคิดดอกเบี้ย
ร้อยละ 7ต่อปี เริ่มเดือนที่ 4 โดยจะคิดดอกเบี้ยทบต้น หากมีการค้างชาระดอกเบี้ย
2) ธนาคารทนชาติ เสนอเงินกู้จดจานอง 2 ปี โดยเจ๊ปูต้องนาหลักทรัพย์บ้านที่ดินมูลค่า 3 ล้าน
บาทไปค้าประกันการกู้ และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และจะคิด
ดอกเบี้ยทบต้นหากมีการค้างชาระดอกเบี้ยรายเดือน และหากเจ๊ปูไม่สามารถคืนเงินกู้ได้เมื่อครบ
กาหนด 2 ปี บ้านที่ดินที่จานองจะต้องถูกบังคับจานอง
เจ๊ปูตัดสินใจไม่ถูก จึงมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คาแนะนาเจ๊ปูอย่างไร
ก. เจ๊ปูควรกู้เงินจากธนาคารออมสุข เนื่องจากธนาคารเสนอให้ระยะปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก จะ
ทาให้ประหยัดต้นทุนดอกเบี้ย
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ข. เจ๊ปูควรกู้เงินจาก นาคารทน าติ เน่องจาก นาคารเสนอให้อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าเพียงร้อยละ
5.5 ต่อปี ทาให้เสียต้นทุนดอกเบี้ยรวมต่ากว่า นาคารออมสุข
ค. เจ๊ปูควรกู้เงินจากธนาคารออมสุข เนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงนาหลักทรัพย์บ้านที่ดินมูลค่า 3 ล้านบาท
ไปค้าประกันการกู้
ง. เจ๊ปูไม่ควรกู้เงินจากทั้งสองแห่ง เพราะการก่อหนี้เป็นวินัยการเงินที่ไม่ดี
49. ตาอนันต์ชอบใช้บริการหนี้นอกระบบ เพราะเห็นว่าสะดวกดี และไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์
หรือบุคคลไปค้าประกัน ตาอนันต์เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีน้าใจกับท่านมาก ท่านจะแนะนาให้ตา
อนันต์เข้าใจว่าหนี้นอกระบบมีข้อเสียอะไรที่สาคัญที่สุด 2 ประการ
ก. กู้ง่ายเกินไป ไม่มีหลักประกัน
ข. ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่า
ค. อัตราดอกเบี้ยต่า คนทวงหนี้โหด
ง. อัตราดอกเบี้ยสูง มักมีเง่อน ขซ่อนเร้นที่ผู้กู้อาจ ม่รู้เท่าทัน
50. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออมและการลงทุนที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ
ก. เป็นหลักประกันสุขภาพ
ข. เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่จะไม่มีรายได้ในวัยกลางคน
ค. ผู้ใหญ่วัยกลางคนสามาร ใ ้เงินออมทางานเพิ่มราย ด้
ง. เงินออมและเงินลงทุนสามารถนามาใช้บรรเทาปัญหาที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและค่าครอง
ชีพที่จะสูงขึ้น
51. การลงทุนต่างจากการออมอย่างไร
ก. เงินลงทุนเป็นก้อนเงินที่ใหญ่กว่าเงินออม
ข. เงินลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินออม
ค. การลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อทาธุรกิจ แต่การออมเก็บไว้เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ง. การลงทุนอาจ ด้ผลตอบแทนสูงหรออาจเสี่ยงขาดทุน แต่การออมจะ ด้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ต่ากว่า
52. ข้อใดเป็นวินัยการออมเงินที่ดี
ก. ใช้เงินเหลือแล้วต้องเก็บเสมอ
ข. เกบเงินก่อน ที่เหลอใ ้ ด้หมด
ค. เก็บเงินต่อเมื่อได้เงินก้อนพิเศษทุกครั้ง เช่น โบนัส ถูกล็อตเตอรี่
ง. เก็บเงินโดยการผ่อนเครื่องเรือน หรือสินค้าราคาสูงเป็นประจาตลอดเวลา
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53. ญาญ่าเพิ่งเข้าทางานกับธนาคารอโยธยา จึงมาชักชวนให้ป้าตู่เปิดบัญชีเงินฝากโดยนาเสนอบัญชี
เงินฝาก 2 ประเภท คือ
1) เงินฝากก้าวทะยาน ให้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ใน 3 เดือนแรก 3% ต่อปี ใน 2 เดือนถัดมา และ 9%
ต่อปีในเดือนสุดท้าย
2) เงินฝากเอื้ออารี ให้ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีเมื่อครบ 6 เดือน
หากป้าตู่ต้องการดอกเบี้ยสูงจากการฝากเงินครั้งนี้ ท่านจะแนะนาให้ป้าตู่ฝากเงินแบบใด
ก. ป้าตู่ควรเลือกฝากเงินฝากก้าวทะยาน เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงกว่าเงิน
ฝากเอื้ออารี 0.833 %
ข. ปาตู่ควรเลอกฝากเงินฝากเอ้ออารี เน่องจากจะ ด้ดอกเบี้ยรวมสูงกว่าเงินฝาก
ก้าวทะยาน
ค. ป้าตู่ไม่ควรเลือกฝากเงินทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยจะลด
ตามการประชุมกนง.งวดหน้า
ง. ป้าตู่ไม่ควรเลือกฝากเงินทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากได้อัตราดอกเบี้ยไม่คุ้มค่าเงินเฟ้อ
พื้นฐานร้อยละ 1.7
54. การลงทุนต่อไปนี้ข้อใดมีความเสี่ยงสูงสุด
ก. ลงทุนแ ร์ทองคา
ข. ลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ค. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปิดที่ให้ผลตอบแทนคงที่มีเวลาไถ่ถอนคืนแน่นอน
ง. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 4 ส่วน หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 6 ส่วน
55. เพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ท่านควรมีเงินสารองอย่างน้อยเป็นจานวนเท่าใด
ก. 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ข. 3 เท่าของราย ด้ต่อเดอน
ค. 4 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ง. 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
56. ปัจจัยที่ท่านควรพิจารณาที่สาคัญที่สุด หากจะทาประกันคือ
ก. ค่าเบี้ยประกัน
ข. วงเงินเอาประกัน
ค. ผู้รับผลประโยชน์
ง. เง่อน ขการจ่ายค่าสิน หมทดแทน
57. ข้อใดคือผลประโยชน์ที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนจะได้จากเงินฝากคุ้มครองชีวิต
ก. เป็นเงินสะสมหากเสียชีวิต
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ข. ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจามาก
ค. ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ง. เป็นมรดกให้กับสมา ิกในครอบครัวหรอผู้เอาประกันหากเสีย ีวิต
58. อรนภาอายุ 52 ปี มีบุตรสาว 1 คน คุณแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม พีสาวของเธอ
เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งที่ปีกมดลูก อรนภากังวลว่าเธออาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกับคุณ
แม่และพี่สาว อรนภาควรเลือกซื้อประกันแบบใดเพื่อลดความเสี่ยง
ก. ประกันชีวิตสูงวัยใช่เลย
ข. ประกันชีวิตอาวุโสโอเค
ค. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง
ง. ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง
59. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงคุณภาพที่วัยกลางคนต้องใช้ประกอบการจัดทาแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ของตนเอง
ก. ภาระต่อคู่สมรส / ญาติที่ต้องอุปการะ
ข. วิถีชีวิต มาตรฐานการครองชีพของตนเอง
ค. ลูก-หลาน ลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่
ง. จานวนค่าใ ้จ่ายรายเดอนที่คาดว่าจะต้องใ ้หลังวัยเกษีย
60. หากท่านอายุ 51 ปี มีเงินลงทุนในกองทุน RMF ที่สามารถขายคืนได้ในอีก 4 ปีข้างหน้าจานวน
100,000 บาท ปัจจุบันท่านมีเงินฝากธนาคารจานวน 320,000 บาท มีรายได้เดือนละ 33,000 บาท
ท่านต้องการมีเงินสะสม 1,500,000 บาท เมื่ออายุ 60 ปี ท่านต้องวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินเดือน
ละเท่าใด
ก. 32,000 บาท
ข. 23,000 บาท
ค. 15,000 บาท
ง. 10,000 บาท
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เคร่องมอวิจัย ุดที่ 5
แบบประเมินผล โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
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เคร่องมอวิจัย ุดที่ 5
แบบประเมินผลโปรแกรมโดยรวม
โปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน

ส่วนที่ 1 คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง □ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดโปรแกรมครั้งต่อไป
ในระดับ
หัวข้อ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

□

□

□

□

□

2. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน

□

□

□

□

□

3. ท่านมีทางเลือกในการเข้าร่วม

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5. ความช่วยเหลือจากทีมผู้สอน ช่วย
ให้ท่านก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคใน
กิจกรรมการเรียนรู้หรือสามารถทา
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนได้
สาเร็จตามกาหนดเวลา

□

□

□

□

□

6. แบบฝึกหัดที่จัดให้ท่านได้ฝึกฝนนอก
ห้องเรียน ช่วยส่งเสริมให้ท่านเกิดความ
ชานาญและสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลของท่าน
ได้

□

□

□

□

□

1. เนื้อหาสาระโดยรวมมีความ

เหมาะสม มีประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้จริง

กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของ
ตนเอง
4. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากทีม

ผู้สอน ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
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ในระดับ
หัวข้อ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

7. หนังสืออ่านนอกเวลาที่จัดให้ท่าน
เลือกยืมอ่านได้ตามความสนใจ ช่วย
เสริมให้ท่านมีความเข้าใจและสามารถ
นาเนื้อหาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการการเงินของท่านเองได้จริง

□

□

□

□

□

8. ท่านมีทางเลือกในการนาเสนอผล
การเรียนรู้จากหน่วยเรียนรู้ ตามความ
ถนัดหรือความชอบของท่าน

□

□

□

□

□

9. การเปิดโอกาสให้ท่านได้มีทางเลือก
ในการนาเสนอผลการเรียนรู้ กระตุ้นให้
ท่านเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน

□

□

□

□

□

10. อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความพร้อม

□

□

□

□

□

11. การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนส่งเสริมให้ท่านสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้น
เรียนได้อย่างสะดวกสบาย

□

□

□

□

□

12. การจัดสัดส่วนเวลาสาหรับแต่ละ
หน่วยเรียนรู้
มีความเหมาะสม

□

□

□

□

□

ส่วนที่ 2 โปรดตอบคาถามต่อไปนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดโปรแกรมครั้งต่อไป
1. กิจกรรมใดในโปรแกรมนี้ 3 กิจกรรมแรก ที่ท่านคิดว่ามีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลได้ดีที่สุด.
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ภาคผนวก ฉ
ผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
2. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
3. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 3 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
4. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 4 แบบทดสอบความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคนก่อน-หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
5. เคร่องมอวิจัย ุดที่ 5 แบบประเมินผล โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน

477
เคร่องมอ ุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
2
1
3
1
4
0.8
5
1
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ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนีความ
ค่าดัชนีความ
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ข้อที่ สอดคล้อง (IOC) ข้อที่
สอดคล้อง (IOC)
1
1
3.2.3
0.8
3.3.11
0.8
2
1
3.2.4
0.8
3.3.12
0.8
3
0.8
3.2.5
0.8
3.3.13
0.8
3.1
0.8
3.2.6
0.8
3.3.14
0.8
3.1.1
0.8
3.2.7
0.8
3.3.15
0.6
3.1.2
0.8
3.2.8
0.6
3.3.16
0.6
3.1.3
0.8
3.2.9
0.4
3.3.17
0.8
3.1.4
0.8
3.2.10
0.2
3.3.18
0.8
3.1.5
0.8
3.2.11
0.8
3.3.19
0.8
3.1.6
0.8
3.3
0.8
3.3.20
0.8
3.1.7
0.8
3.3.1
0.8
3.4
0.8
3.1.8
0.8
3.3.2
0.8
3.4.1
0.8
3.1.9
0.8
3.3.3
0.8
3.4.2
0.8
3.1.10
0.8
3.3.4
0.8
3.4.3
0.8
3.1.11
0.8
3.3.5
0.8
3.4.4
0.8
3.1.12
0.6
3.3.6
0.4
3.4.5
0.8
3.1.13
0.8
3.3.7
0.8
3.4.6
0.8
3.2
0.8
3.3.8
0.8
3.4.7
0.8
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ข้อที่
3.2.1
3.2.2

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
0.8
0.8

ข้อที่
3.3.9
3.3.10

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
0.8
0.8

ข้อที่
3.4.8

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
0.8

ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน(ต่อ)
ข้อที่
ค่าดัชนีความ
ค่าดัชนีความ
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ข้อที่ สอดคล้อง (IOC) ข้อที่
สอดคล้อง (IOC)
4

0.8

4.9

0.8

5.6

0.8

4.1

0.8

4.10

0.8

5.7

0.8

4.2

0.8

4.11

0.8

5.8

0.8

4.3

0.8

5

0.8

5.9

0.8

4.4

0.8

5.1

0.8

5.10

0.8

4.5

0.6

5.2

0.8

5.11

0.8

4.6

0.8

5.3

0.8

6

1

4.7

0.6

5.4

0.8

4.8

0.8

5.5

0.8
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เคร่องมอ ุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
2
1
3
0.8
4
1
5
1
6
0.6
7
1
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ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.1
1
9
1
1.2
1
10.1
0.8
1.3
1
10.2
1
1.4
1
10.3
1
2.1
0.8
10.4
1
2.2
0.8
11
1
3
0.8
12
1
4
0.6
13.1
1
5
1
13.2
0.8
6
0.8
14.1
1
7.1
0.8
14.2
0.8
7.2
0.8
15.1
1
8
1
15.2
1
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ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
10.1
1
2.1
0.8
10.2
1
2.2
1
11
1
3
0.8
12.1
1
4
1
12.2
1
5
1
13.1
1
6
0.8
13.2
1
7
0.6
14
1
8
0.8
15.1
1
9
0.8
15.2
0.8
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ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามข้อมูลความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
0.6
7
1
2
1
8
0.8
3
1
9
0.8
4
1
10
0.8
5
0.6
11
1
6
1
12
1
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ข้อที่
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
1
7
1
2
1
8
1
3
1
9
1
4
1
10
1
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เคร่องมอ ุดที่ 3 โปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคน
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
รายการประเมิน
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1
หลักการและเหตุผล
2
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3
องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษา
นกระบบโรงเรียน
4
แผนการเรียนรู้
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เคร่องมอ ุดที่ 4 แบบทดสอบก่อน-หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องและคุณภาพข้อสอบของแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ข้อที่
ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ความ
ยากง่าย จาแนก
ความ
ยากง่าย จาแนก
สอดคล้อง
(P)
(r)
สอดคล้อง
(P)
(r)
(IOC)
(IOC)
1
1
0.32
0.67
31
1
0.24
0.33
2
1
0.68
0.69
32
1
0.00
0.00
3
1
0.40
0.67
33
1
0.88
0.86
4
1
0.80
0.86
34
1
0.16
0.00
5
1
0.60
0.83
35
1
0.40
0.50
6
0.8
0.40
1.00
36
1
0.04
0.00
7
1
0.76
1.00
37
1
0.88
0.86
8
1
0.36
0.67
38
1
0.24
0.33
9
1
0.80
0.69
39
1
0.40
0.33
10
1
0.72
1.00
40
1
0.12
0.33
11
1
0.72
0.86
41
1
0.24
0.33
12
1
0.36
0.83
42
1
0.08
0.17
13
1
0.80
0.86
43
1
0.48
0.50
14
1
0.64
0.86
44
1
0.48
0.36
15
1
0.12
0.33
45
0.8
0.48
0.83
16
1
0.24
0.50
46
1
0.60
0.69
17
1
0.24
0.36
47
1
0.92
0.86
18
1
0.80
0.86
48
1
0.16
0.33
19
1
0.36
0.50
49
1
0.88
0.86
20
1
0.76
0.86
50
1
0.32
0.50
21
1
0.68
0.69
51
1
0.52
0.69
22
1
0.68
0.86
52
0.8
0.28
0.50
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23
ข้อที่

24
25
26
27
28
29
30

0.8
0.64
ค่าดัชนี ค่าความ
ความ
ยากง่าย
สอดคล้อง
(P)
(IOC)
1
0.72
1
0.80
1
0.60
1
0.40
1
0.76
1
0.08
1
0.08

0.86
อานาจ
จาแนก
(r)

53
ข้อที่

0.69
0.86
0.52
1.00
0.83
0.17
0.17

54
55
56
57
58
59
60

1
0.44
ค่าดัชนี ค่าความ
ความ
ยากง่าย
สอดคล้อง
(P)
(IOC)
1
0.56
1
0.24
1
0.72
1
0.12
1
0.80
1
0.00
0.8
0.24

0.67
อานาจ
จาแนก
(r)
0.69
0.17
0.69
0.17
0.86
0.00
0.17
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ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องและคุณภาพข้อสอบของแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ข้อที่
ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ข้อที่
ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ความ ยากง่าย จาแนก
ความ ยากง่าย จาแนก
สอดคล้อง
(P)
(r)
สอดคล้อง
(P)
(r)
(IOC)
(IOC)
1
1
0.32
0.38
31
1
0.24
0.33
2
1
0.68
0.26
32
1
0.00
0.00
3
1
0.40
0.52
33
1
0.72
0.57
4
1
0.80
0.71
34
1
0.16
0.00
5
1
0.60
0.26
35
1
0.40
0.21
6
0.8
0.40
0.86
36
1
0.04
0.00
7
1
0.76
0.57
37
1
0.88
0.43
8
1
0.36
0.52
38
1
0.24
0.33
9
1
0.80
0.57
39
1
0.40
0.21
10
1
0.72
0.57
40
1
0.12
0.33
11
1
0.68
0.43
41
1
0.24
0.33
12
1
0.36
0.83
42
1
0.08
0.02
13
1
0.80
0.57
43
1
0.48
0.36
14
1
0.64
0.57
44
1
0.48
0.21
15
1
0.12
0.33
45
0.8
0.48
0.55
16
1
0.20
0.36 46
1
0.60
0.69
17
1
0.24
0.50 47
1
0.92
0.29
18
1
0.80
0.43 48
1
0.16
0.19
19
1
0.32
0.50 49
1
0.88
0.43
20
1
0.76
0.71 50
1
0.32
0.21
21
1
0.68
0.26 51
1
0.52
0.26
22
1
0.68
0.71 52
0.8
0.28
0.36
23
0.8
0.64
0.57 53
1
0.44
0.52
24
1
0.72
0.26 54
1
0.56
0.55
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ข้อที่

25
26
27
28
29
30

ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ความ ยากง่าย จาแนก
สอดคล้อง
(P)
(r)
(IOC)
1
0.76
0.55
1
0.60
0.24
1
0.40
0.71
1
0.72
0.57
1
0.08
0.17
1
0.08
0.02

ข้อที่

55
56
57
58
59
60

ค่าดัชนี ค่าความ อานาจ
ความ ยากง่าย จาแนก
สอดคล้อง
(P)
(r)
(IOC)
1
0.24
0.02
1
0.72
0.40
1
0.12
0.17
1
0.80
0.29
1
0.00
0.00
0.8
0.24
0.02

ปรับ format
ให้คานึงถึงหลักการในการออกข้อสอบแบบปรนัยที่ควรจะเป็น เช่น ควรเรียงลาดับตัวเลือกที่มี
เนื้อหาจากสั้นที่สุดไปยาวที่สุด
ให้ตัวเลือกมีข้อความที่สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน เช่น ขึ้นต้นด้วยกริยา ก็ควรจะเป็นกริยา
ทุกตัวเลือก
ปรับคาถามทุกข้อให้เป็นปรนัย
ผู้วิจัยได้ทาการปรับตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วทุกประเด็น
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เคร่องมอ ุดที่ 5 แบบประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมความสามาร ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ส่วนที่ 1
ข้อที่
ดัชนีความสอดคล้องภายใน
ข้อที่
ดัชนีความสอดคล้องภายใน
(IOC)
(IOC)
1
1.0
7
1.0
2
0.8
8
0.8
3
1.0
9
1.0
4
1.0
10
1.0
5
1.0
11
1.0
6
1.0
12
1.0
ตารางที่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคลสาหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน ส่วนที่ 2
ข้อที่
ดัชนีความสอดคล้องภายใน (IOC)
1
1.0
2
1.0
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาว ขนิษฐา วิทยานนท์ เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2501 ที่กรุงเทพมหานคร เข้าเรียน
อนุบาลที่โรงเรียนสมถวิล ราชดาริประวั
จนจบการศึ
ติผู้เขียกนวิษาระดั
ทยานิบพมันธยมต้
์ น เมื่อ พ.ศ. 2518 จึงสอบเข้า
เรียนในระดับมัธยมปลายสาขาวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท เป็นเวลา 2 ปี
(เตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 38) จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยกศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ในปีพ.ศ. 2538 ได้สาเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2551 ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาว ขนิษฐา วิทยานนท์ มีประสบการณ์การทางาน 16 ปี ด้านบัญชีและการเงิน
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9779 จากนั้นได้เข้าทางานในบริษัท ออราเคิล
คอร์ ป อเรชั่น ประเทศไทย จ ากัด ในตาแหน่ง Principal Presale Consultant เป็นเวลา 1 ปี
ตาแหน่ง Head Instructor เป็นเวลา 1 ปี และย้ายไปเป็น Principal Internal Trainer ประจา
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2 ปี แล้วย้ายกลับมาประจาประเทศไทย ในตาแหน่ง Delivery Manager
ดูแลศูนย์ฝึกอบรม เป็นเวลา 8 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม ของบริษัท แอด
วานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด อีกทั้งเป็นอาจารย์ พิเศษที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย พระจอมเกล้ า ธนบุ รี และคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

