
บทบาทของสถานศึกษา
ในการสร้างวินัยทางการเงิน
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

ปยิาภรณ์ ครองจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1. สร้างวินัยทางการเงินให้เด็กยุคใหม่
ด้วย SET e-Learning 

2. SET e-Learning 
ใครๆ ก็เรียนได้ ง่ายนิดเดียว

Agenda



ด้วย 
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สร้างวินัยทางการเงินให้เด็กยุคใหม่
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ครัวเรือนไทย

ไม่มีเงินออม
(5.8 ล้านครัวเรือน)

27%
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (Q3/2561)

คุณคิดว่า... 
ของครัวเรือนไทย
มีหนี้สิน

(10 ล้านครัวเรือน จาก 21.6 ล้านครัวเรือน)
48%

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ธ.ค. 2561)

หนี้ครัวเรือน
เฉลี่ยปี 2561 3.16

แสนบาท/ครัวเรือน
(เพิ่มขึ้น 5.8% จากปี 2560)

DEBTหนี้สิน

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ธ.ค. 2561)

SAVINGSเงินออม
ที่มา: TMB Analytics (มิ.ย. 2561)

คนไทยจ านวนกว่า 80%
มีเงินออมไม่พอใช้จ่าย

อาชีพที่เงินออมไม่พอ อันดับ 1
พนักงานเอกชน

ใน 6 เดือน



ที่มา :  AomMoney

เหต
ุผล
กา
รเป

็นห
นี้ 21.8%

21.8%
20.4%

17.8%
18.2%

การศึกษา
ซื้อของที่อยากได้

ซื้อที่อยู่อาศัย

ซื้อรถ

อื่นๆ

> 1,000,001

300,001 – 600,000

จ า
นว
นห
นี้ท
ั้งห
มด

25.9%
29.3%

17.5%
8.9%
2.9%

< 50,000
50,001 - 300,000

600,001 – 900,000

900,001 – 1,000,000

15.5%

แห
ล่ง
เงิน

กู้
43.5%

20.5%
19.9%

14.7%
1.4%

ธนาคาร

กองทุน กยศ.
บัตรเครดิต

คนรู้จัก

สหกรณ์

45.3%
คนรุ่นใหม่ 18 – 35 ปี 
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• มีความรู้ทางการเงินพื้นฐานยังไม่ดีนัก 
• ไม่เห็นความส าคัญของ
การตั้งเป้าหมายการเงินระยะยาว 
เน้นแค่พอใช้ในแต่ละเดือน 
• ไม่เห็นความส าคัญของการเก็บออม 
และไม่ได้ออมด้วยวิธีที่ เหมาะสม 
• ขาดทักษะในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ

การสร้างวินัยทางการเงิน
ในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z 
เป็น เรื่องส ำคัญ

ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  การเงินการธนาคาร

Y
ผู้ที่ เกิดปี 2524 – 2543

• มีความรู้การเงินพื้นฐานที่ค่อนข้างดี 
• ยังไม่มีเป้าหมายการเงินระยะยาว 
• ขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี
• มีการใช้จ่ายเกินตัว 
ขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อ Z

ผู้ที่ เกิดปี 2544 เป็นต้นไป

Gen 
Gen 
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นักเรียน นักศึกษา 600,000 คน
ศิษย์เก่า3.57 ล้านคน

การสร้างวินัยทางการเงิน
ในกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

รูปแบบการเรียนรู้ที่ หลากหลาย

3 ชม.นับเป็นชั่วโมง
จิตอำสำ
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SET e-Learning

ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ

กยศ. 
รวมใจปันโลหิต 

Books & Leaflets
Infographics
Radio Spots

Motion Graphics
VDO Clips
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ใครๆ ก็เรียนได้ ง่ายนิดเดียว



01
02
03
04
05

เนื้อหาเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน
แบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มีแบบทดสอบ วัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน
มีระบบติดตามผลการเรียน และออกวุฒิบัตรออนไลน์
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ 
PC Notebook และ Mobile Devices

SET e-Learning
5 จุดเด่น
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ความมั่งคั่ง : 
ใครๆ ก็อยากมี

เคล็ดลับง่ายๆ
สู่ความมั่งคั่ง

สร้างความมั่งคั่ง
แบบ Step-by-Step

การลงทุน
ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง

เรียนอะไร... ในหลักสูตร
เงินทองต้องวางแผน

• ท าไมต้องวางแผน
สร้างความ “มั่งคั่ง”
• 2 – 3 – 4 เริ่มต้นมั่งคั่ง
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

• 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง
(รู้หา รู้ เก็บ รู้ ใช้  รู้ขยายดอกผล)

• สร้างความมั่งคั่ง...
รู้ก่อน รวยก่อน

• กระบวนการ
สร้างความมั่งคั่ง
• ขั้นตอนการวางแผน
ทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง

• ท าไมเราต้องลงทุน
• บรรลุเป้าหมายการเงิน
ด้วยการลงทุนแบบสม่ าเสมอ
(4 ขั้นตอน ลงทุนสม่ าเสมอ)
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ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร
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Demo_Content.mp4
Demo_Content.mp4


Get CertificateLog in

นักเรียน นักศึกษา Log in เข้าระบบ 
e-Student Loan และคลิกเลือก
หลักสูตร เงินทองต้องวางแผน

Learn

เข้าเรียน e-Learning ง่ายๆ

นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียน
e-Learning หลักสูตร
เงินทองต้องวางแผน

นักเรียน นักศึกษา พิมพ์วุฒิบัตร
เพื่อยืนยันการเข้าเรียนและผ่านหลักสูตร

3 ขั้นตอน 

12



87%2,694 คน
จ ำนวนคนเข้ำเรียน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 24 มิ.ย. 62

SET e-Learning

สถำนะกำรเรียน

46% สอบผ่าน
15% สอบไม่ผ่าน

ก าลังเรียน  39% ควำมพึงพอใจโดยรวม
ต่อการเรียนผ่าน

SET e-Learning

ได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจออมมากขึ้น

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ดีใจที่มีรูปแบบการสอนแบบนี้ออกมา

สะดวกสบายในการเรียน ได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้จริง

เป็นการเรียนการสอนออนไลน์์ที่ดีค่ะ น าไปใช้ได้จริง อยากให้ท าต่อไปเรื่อยๆค่ะ

เนื้อหาน่าสนใจมากๆค่ะ หนูเอาความรู้ที่ เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันแล้วค่ะ
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ผูเ้ข้าเรียน
ควำมเห็น



ใช้งานอย่างไร?

คู่มือการเข้าเรียน
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Demo_eLearning_st.mp4
Demo_eLearning_st.mp4


กยศ. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สร้างความ มั่นคง ทางการเงิน

If not you, who?
If not now, when?
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ค ำถำมพบบ่อย
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1. ผู้เรียน SET e-Learning ส าหรับ
กยศ. ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ต้องเป็นสมาชิกของ กยศ. และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์บ้างเล็กน้อย
ก็สามารถเรียน SET e-Learning ได้

2. จะเข้าเรียน SET e-Learning 
ส าหรับ กยศ. ต้องท าอย่างไร?

Log in เข้าเว็บไซต์ กยศ. https://www.studentloan.or.th 
ไปที่เมนู ระบบ e-Studentloan
เลือกเมนู นักเรียน / นักศึกษา 
จากนั้นคลิกที่ โลโก้ SET e-Learning เพื่อเข้าเรียน 

คู่มือการเข้าเรียน

3. เป็นสมาชิก กยศ.อยู่แล้ว แต่จ า 
Username และ Password ไม่ได้
ควรท าอย่างไร?

เข้าไปหน้า Log in ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th 
และกดปุ่ม Reset รหัสผ่าน

4. จะขอรับวุฒิบัตร e-Learning 
ต้องท าอย่างไร?

ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
และสอบผ่าน ไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ
ตรวจสอบได้จากหน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตรของท่าน หลังจากที่เข้าเรียน
และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถขอรับวุฒิบัตรได้
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5. สอบไม่ผ่าน ต้องท าอย่างไร? สามารถเข้าเรียน และสอบได้เรื่อยๆ จนกว่าจะสอบผ่าน 

6. เมื่อเรียนและสอบผ่านแล้ว 
สามารถยื่นนับชั่วโมงจิตอาสา 
ได้หรือไม่ อย่างไร?

สามารถนับชั่วโมงจิตอาสาได้จ านวน 3 ชั่วโมง

7. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิก กยศ. ซึ่งเคย
เรียน SET e-Learning จากทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อนแล้ว 
https://www.set.or.th/elearning 
สามารถน ามานับจ านวนชั่วโมงได้
หรือไม่?

ไม่สามารถน ามานับจ านวนชั่วโมงจิตอาสาได้ จะต้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
กยศ. เท่านั้น

8. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กยศ. แต่สนใจ
อยากเข้าเรียนได้หรือไม่?

ส าหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
ผ่านเว็บไซต์ https://www.set.or.th/elearning
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