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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที3่6  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงออกถึงแรงจูงใจและทักษะในการช่วยเหลือตนเองด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัด:  เรียนรู้และใช้ประโยชน์การใช้ทักษะในการหาเงินได้อย่างน้อย 1 ทักษะ 

สาระการเรียนรู้:  เข้าใจหลักการพ้นฐานของการจัดการเงินและเครดิต 

 

กลุ่มอายุ: 6-8 ป ี

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: การจัดการเงิน 

บทเรียน: ค าศัพท์ทางการเงิน 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาทีส าหรับบทเรียน   

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ เด็กจะสามารถ...       
           
   

 ให้ค าจ ากัดความค าศัพท์ด้านการเงิน 4 ค าคือ รายได้ ใช้เงิน เงินเก็บ และการถวายได ้
 
 
 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 
 กระดาษ 
 ดินสอหรือเคร่ืองเขียนอื่น 
 อุปกรณ์ส าหรับจุดส าหรับท ากิจกรรมเกี่ยวกับเงิน(ดูสิ่งที่ผ้สอนต้องเตรียมหรือจัดท าส าหรับ

รายละเอียด) 
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 สัญลักษณ์ส าหรับแต่ละจุด 
 กระดาษแทนเครื่องหมายของเงินในท้องถ่ิน 
 กรรไกร 
 ของเล่น/สิ่งที่ใช้เป็นของสมมติให้นักเรียนซื้อ(1 ชิ้นส าหรับแต่ละคน) 

 
อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
ไม่มีกิจกรรมเสริม 
 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:  

1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่าน 1 ทิโมธี 6 ทั้งหมดเพื่อเตรียมเนื้อหาและเบื้อหลังของพระคัมภีร์เพื่อแบ่งปันกับ

นักเรียน มีเรื่องนี้แนบมาด้วยในตอนท้ายบท 
3. เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. เตรียมจุด 4 จุดเพื่อเป็นสถานีที่เก่ียวกับเร่ืองเงินเพื่อให้นักเรียนมาดูขณะที่เรียน ควรจะใช้

มุมห้องทั้งสี่ของห้องเรียนเป็นสถานีต่างๆ 
 

จุดที่ 1 : การหาเงิน 
 ท าเครื่องหมาย “งาน” 

 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับเด็กๆในการท า “งาน” ให้เสร็จ 

 กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปล่า 3 ใบเพื่อใช้เป็นเงิน 

 ถ้ามีเครื่องถ่ายเอกสารให้วาดรูปธนบัตรแทนเงินและถ่ายส าเนาให้เพียงพอส าหรับ
นักเรียนแต่ละคน 

 ถ้าไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารให้วาดรูปธนบัตรตัวอย่างลงบนกระดาษเปล่าแต่ละแผ่น 3 
ครั้งส าหรับเด็กๆ 

 กรรไกรส าหรับเด็กๆใช้ตัดธนบัตร เนื่องจากเด็กๆจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆดังนั้น
กรรไกร 1 อันส าหรับแต่ละกลุ่มก็น่าจะเพียงพอ หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนักเรียนควรจะ
มีธนบัตร 3 ใบ 
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จุดที่ 2: การใช้เงิน 
 ท าเครื่องหมาย “ร้านค้า” 

 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับเด็กๆที่เขาสามารถซ้ือได้ที่จุดนี้ อาจจะเป็น: 
 รูปวาดของสินค้าต่างๆ 

 ใช้ของจริงๆ เช่น ผลไม้ ผัก หรือขนมปังกรอบ 

 คุณต้องมีของ 1 ชิ้นส าหรับเด็กแต่ละคน 
 
จุดที่ 3: การถวายเงิน 
 ท าเครื่องหมาย “โบสถ์” 
 วางจานส าหรับถวายไว้(หรือสิ่งท่ีใช้ในโบสถ์ส าหรับเก็บเงินถวาย) 
 
จุดที่ 4 : การเก็บเงิน 
 ท าเครื่องหมาย “บ้าน” 
 ใช้กระป๋องหรือภาชนะอื่นที่มีให้เด้กๆเอาไว้เก็บเงิน 

 
5. เขียนค าถามส าหรับการเขียนลงบนกระดาน 

เขียน/วาดของหลายๆสิ่งให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ซึ่งเป็นของที่ครอบครัวของเธอซ้ือใช ้ 
 
6. วางแผนแบ่งกลุ่มให้เด็กๆในการไปแต่ละจุด ถ้าเป้นไปได้ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ให้เด็ก

กลุ่มท่ี 1 ออกไปตามจุดต่างๆก่อนขณะที่เด็กๆที่เหลืออยู่ที๋โต๊ะ 
 

7. อธิษฐาน : 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้ท างานร่วมกับเด็กๆของพระองค์และขอการทรง

น าจากพระองค์ในการสอนบทเรียนนี ้
 ขอพระเจ้าให้ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า 

o พระเจ้าทรงรักเเละห่วงใยเราแต่ละคน 
o เราสามารถพูดกับพระองค์ได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันหรือหลางคืน 

 สรรเสริญพระองค์ส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท าและสิ่งที่พระองค์จะท าต่อไปในชีวิตของ
เราและในใจของเด็กๆ 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 พูดว่า วันนี้เราจะมาท ากิจกรรมด้วยกัน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน โดยส่วนหนึ่งจะเป็นคนเริ่มต้น
เขียนบันทึกเพื่อตอบค าถามที่เขียนไว้บนกระดานก่อน เดี๋ยวเราจะมาอ่านมันพร้อมกัน 
 
ขณะที่เธอก าลังเขียนอยู่นั้นครูจะให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งออกมาท ากิจกรรมรอบๆห้องตามจุดต่างๆ หลังจากที่เธอ
ท ากิจกรรมเสร็จแล้วเธอจะกลับมานั่งที่และเขียนตอบค าถามให้เสร็จ 
 
ถ้าเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มที่ออกมาท ากิจกรรมกับครูให้เธอนั่งเขียนงานอยู่ที่โต๊ะอย่างเงียบๆ 
 
ที่แต่ละจุดที่เธอจะได้ไปวันนี้เธอจะได้มีโอกาสจัดการกับเงิน ที่แต่ละจุดเธอจะ 
ต้องท ากิจกรรมง่ายๆให้ส าเร็จ 
หลังจากท่ีไปที่แต่ละจุด เธอจะต้องพยายามคิดว่าแต่ละจุดนั้นเก่ียวข้องกับเงินอย่างไร 

 ถามตัวเองว่า เราได้ท าอะไรที่เกี่ยวกับเงิน 
 นักเรียนที่เคยท ากิจกรรมนี้แล้วในปีที่แล้วอาจจะใช้เวลาในการเดาง่ายกว่า แต่อย่าบอกนักเรียนคน

อื่นจนกว่าจะถึงเวลาการอภิปรายในตอนท้ายของชั้นเรียน 
 
ขณะที่อยู่ที่โต๊ะเธอจะต้องเขียนค าตอบส าหรับค าถามนี ้
ช้ีท่ีค าถามท่ีคุณได้เขียนบนกระดานขณะท่ีคุณอ่านออกเสียงใหนั้กเรียนฟัง 

 
เขียน/วาดของหลายๆสิ่งที่ครอบครัวของเธอซ้ือมาบริโภคให้มากที่สุดเท่าที่ท าได ้    
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 ขณะที่เด็กๆก าลังเขียนตอบค าถาม ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่คุณได้จัดไว้
ออกมาท ากิจกรรมที่ท้ัง 4 จุด (ตามล าดับ 1-4)รอบๆห้อง ให้ท าสิ่งต่อไปนี้ที่แต่ละจุด : 
 
จุดที่ 1 :  

ถามว่า “ยอห์น” (เลือกนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่ม) อ่านป้ายนี้ให้เราฟังหน่อยสิ (ให้เวลาเขาได้อ่านป้าย) 

พูดว่า สถานีนี้แสดงถึง “งาน” วันนี้งานของเธอคือการท าเงิน แต่ละคนจะต้องท าธนบัตรออกมา 3 ใบ โดยการ
ตัดสี่เหลี่ยมเหล่านี้ ให้นักเรียนแต่ละคนตัดกระดาษ(หรือให้วาดรูปและตัดออกมา) 

หลังจากที่พวกเขาเสร็จแล้ว พูดว่า วันนี้พวกเธอได้ท างานหนักมากและเงินที่พวกเธอพึ่งท าขึ้นนั้นก็คือค่าจ้าง
ส าหรับงานที่ท า ให้เธอน าเงินของเธอไปด้วยในจุดต่อไป 

หมายเหตุ : ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “รายได”้เพราะว่ามันคือค าที่คุณอยากให้เด็กๆเดาในตอนท้านของกิจกรรม 

จุดที่ 2 :   

ถามว่า “แมรี”่ (เลือกนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่ม) อ่านป้ายนี้ให้เราฟังหน่อยสิ ให้เวลาเขาได้อ่านค าว่า “ร้านค้า” 

ถามว่า ปกติแล้วเธอท าอะไรที่ร้านค้า (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : ซื้ออาหาร ซื้อของที่เราต้องการ ฯลฯ) 

พูดว่า ที่จุดนี้เธอจะได้ซื้อของที่เธออาจจะได้ซื้อจริงๆที่ร้านค้า เอาของแต่ละอย่างให้เด็กแต่ละคนและเก็บเงิน
ของพวกเขามา 1 ใบ 

หมายเหตุ : ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ใช้เงิน” เพราะว่ามันคือค าที่คุณอยากให้เด็กๆเดาในตอนท้านของกิจกรรม  

 

จุดที่ 3 :   

ถามว่า ใครอยากอ่านป้ายนี้ให้เราฟังบ้าง เลือกนักเรียนและให้เขาอ่านค าว่า “โบสถ์”ดังๆ 
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พูดว่า ขณะที่เราผ่านพานนี้ไป(หรือส่ิงที่ใช้รับเงินถวาย)ไปรอบๆให้ใส่ธนบัตรของเธอลงไปในภาชนะ 1 ใบ 

หมายเหตุ : ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ถวาย” เพราะว่ามันคือค าที่คุณอยากให้เด็กๆเดาในตอนท้านของกิจกรรม 

จุดที่ 4 :   

ถามว่า ใครอยากอ่านป้ายนี้ให้เราฟังบ้าง เลือกนักเรียนและให้เขาอ่านค าว่า “บ้าน”ให้เพื่อนฟัง 

พูดว่า วางธนบัตรของเธอลงในภาชนะนี ้

หลังจากที่กลุ่มแรกได้ท ากิจกรรมแต่ละจุดเสร็จแล้ว ให้บอกพวกเขาให้กลับไปที่โต๊ะและเขียนตอบค าถาม 
จากนั้นให้พาเด็กๆกลุ่มที่ 2 ออกไปท ากิจกรรมอีก 

ท าสิ่งเหล่านี้ซ้ าอีกคร้ังจนกว่าทุกกลุ่มจะท ากิจกรรมเสร็จที่แต่ละจุด 
 
 

 พูดว่า ที่แต่ละจุดเธอจะได้ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเงิน เราสามารถเรียกกิจกรรมเหล่านี้เป็นชื่อต่างๆได้ ให้เรา
มาเริ่มท่ีจุดแรกกัน ใครสามารถบอกได้บ้างว่าเราได้ท าอะไรที่แต่ละสถานี ให้นักเรียนตอบค าถาม 
 
ถามว่า มีใครสามารถบอกค าที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่เราท าที่สถานีนี้ได้บ้าง ให้นักเรียนตอบค าถาม (ค าตอบท่ีควร
ตอบ: รายได้) 
 
พูดว่า หลังจากท่ีเราได้รายได้ของเรา เราได้ไปที่จุดต่อไป ให้บอกค าที่ใช้อธิบายกิจกรรมที่เราท าที่นี่ซิ ให้นักเรียน
ตอบค าถาม 
 
ถามว่า มีใครบอกได้บ้างว่าเราจ าใช้ค าว่าอะไรในการอธบายกิจกรรมท่ีเราท าที่จุดนี ้ให้นักเรียนตอบค าถาม 
(ค าตอบท่ีควรตอบ:ใช้เงิน) 
 
พูดว่า หลังจากท่ีเราได้รายได้ของเราแล้วเราก็ไปใช้เงินส่วนหนึ่ง ใครสามารถอธบายกิจกรรมท่ีเราท าที่จุดที่สาม
ได้บ้าง ให้นักเรียนตอบค าถาม 
 
ถามว่า ใครสามารถคิดค าอธิบายได้บ้างว่าเราท าอะไรที่จุดนี ้ให้นักเรียนตอบค าถาม(ค าตอบท่ีควรตอบ:การถวาย 
/ ถวาย) 
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พูดว่า เราได้รับรายได้ เราใช้เงิน และเราได้ถวายเงิน แล้วเราได้ท ากิจกรรมอะไรท่ีจุดสุดท้าย ให้นักเรียนตอบ
ค าถาม คุณอาจจะต้องชี้น าพวกเขาอีกเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขาได้ท าอะไรที่บ้าน  
 
ถามว่า เธอสามารถคิดค าที่ใช้อธิบายสิ่งที่เราท าในจุดสุดท้ายได้ไหม ให้นักเรียนตอบค าถาม(ค าตอบท่ีควรตอบ:
เก็บ/เงินเก็บ) 
 
พูดว่า ให้เรามาทบทวนค าที่ใช้อธิบายที่แต่ละจุดด้วยกันอีกครั้ง พร้อมไหม พูดพร้อมกับนักเรียนในห้องว่า 
รายได้ ใช้จ่าย ถวาย เก็บงิน 
  

 
สรุปบทเรียน: 

  

พูดว่า ในขณะที่กลุ่มอื่นก าลังท ากิจกรรมท่ีแต่ละจุดและเธอได้เขียนบันทึกสิ่งที่
เธอและครอบครัวซ้ือของด้วยเงินนั้น มีของจ าเป็นอะไรบ้างที่เธอได้เขียนลงไป (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : อาหาร ยา 
เสื้อผ้า ฯลฯ) 
 
พูดว่า เงินสามารถซื้อสิ่งที่จ าเป็นที่เราสามารถด ารงชีพอยู่ได้เช่น อาหาร เสื้อผ้า และยา ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น ให้เรา
ฟังข้อพระคัมภีร์นี ้
 
1 ทิโมธี 6 :10 
10ด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้น ขณะที่บางคนโลภส่ิงเหล่านี้จึงได้หลงไปจากความเชื่อ
นั้น และทิ่มแทงตัวของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก 
 
เธอคิดว่าข้อพระคัมภีร์นี้หมายความว่าอย่างไร ให้เด็กๆตอบค าถาม 
 
เงินทองเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แล้วท าไมเธอจึงคิดว่าการรักเงินนัน้เป็นรากเหง้าแห่งความช่ัว  
ทั้งสิ้น ให้นักเรียนตอบค าถาม 
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ถามว่า ถ้าเรารักเงินทองมากเกินอาจจะเกิดไปสิ่งไม่ดีอะขึ้นได้บ้าง ให้นักเรียนตอบค าถาม (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : 
ท าให้คนโลภ คนอาจจะพยายามหาเงินมาด้วยวิธีที่ไม่สัตย์ซื่อ คนอาจจะสนใจแต่เงินและไม่สนใจพระเจ้าหรือ
คนอื่นๆ) 
 
พูดว่า การรักเงินทองนั้นยังท าให้เราเป็นคนใจแคบซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอีกด้วย พระเจ้าทรง
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญพระองค์จึงได้เขียนข้อพระคัมภีร์มาอีกมากกว่า 100 ข้อเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงิน 
เพราะว่าหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับพระองค์ เราจะได้ใช้เวลาในอีก 3 ครั้งต่อไปในการเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องเงินและการมองเงินในทัศนคติอย่างฉลาด 
 
กิจกรรมเสริม: 
 
 
 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี 
ฉนัจะเตรียมตัวส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:    
 
 
 

 


