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คํานํา 

 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดทําหลักสูตรการวางแผนทาง

การเงิน บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่มั่งค่ัง (Smart Up, Freedom More) ข้ึนเนื่องจาก 

กบข. เห็นความสําคัญของการใหความรู ความเขาใจ ดานการบริหารการเงินสวนบุคคล และ

มุงหวังที่จะถายทอดความรูเร่ืองดังกลาว ไปยังสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ  

 

คูมือฉบับนี้ ไดรวบรวมสาระสําคัญ เกี่ยวกับการบริหารการเงินสวนบุคคล เพื่อให

ผูรับการอบรมไดเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนไปที่จะมีผลกระทบตอการวางแผน

การเงินสวนบุคคล การออม การบริหารหนี้ การลงทุนและการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ 

รวมถึงโครงการทางการเงินอื่นๆที่ กบข. จัดใหสมาชิก อาทิ ทางเลือกในการลงทุน (Member 

Investment Choice) การออมเพิ่ม และการออมตอ  ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกสามารถนําความรู

ดังกลาวไปใชประโยชนในการวางแผนบริหารการเงินสวนบุคคลอยางมีเปาหมาย 

 

กบข. หวังอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกคลังจังหวัดและผูแทนจาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในการนําไปประกอบการอบรมใหความรูเร่ืองการวางแผน

ทางการเงินแกสมาชิก กบข. สมตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  

 

        

               กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

                 มนีาคม 2554 
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รายละเอียดหลักสูตร บรหิารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่มัง่ค่ัง  
(Smart Up, Freedom More) 

 
1.  คําอธิบายหลักสูตร 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไมวาจะเปนการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุ การลดลงของ

ปริมาณทารกแรกเกิด การเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉลี่ย การที่จํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง และ

การกระตุนใหเกิดสังคมบริโภคนิยม ฯลฯ ตางก็ทําใหพฤติกรรมบริหารเงินของบุคคลขาดสมดุล 

สงผลกระทบตอการออม การบริหารหนี้สิน การลงทุน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ  

 จากการศึกษาของกบข. พบวาตัวแปรสําคัญที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร

เงิน หันมาใหความสําคัญกับการออม บริหารหนี้ เลือกลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเพื่อ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไมเสียโอกาสบริหารเงินออม และมีการวางแผนชีวิตเพื่อการเกษียณคือ

การมีความรูทางดานการเงิน (Financial Literacy) อยางเขาใจแทจริง 

 หลักสูตร “บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่มั่งค่ัง” (Smart Up, Freedom More) จึง

ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความพยายามดังกลาวโดยไดมีการบรรจุเนื้อหาสําคัญไวทั้งหมด 5 

ประการดวยกันคือ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสําคัญ  

(2) การออม 

(3) หนี้และการบริหารหนี้ 
(4) การลงทุนและความเสี่ยง 
(5) การวางแผนเพื่อการเกษียณ 

เนื้อหาทั้ง 5 ประการดังกลาวถือไดวาครบถวนเพียงพอที่จะทําใหสมาชิกกบข.และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจวางแผนการเงินของตนเองเขาใจสาระสําคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิด

และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารเงินเพื่อนําไปสูอิสรภาพทางการเงินที่มั่ง

ค่ัง 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปวาจะมีผลกระทบตอสภาพความ

เปนอยูหลังเกษียณ จําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเงินเพื่อใหมีเงินพอใช

ในบั้นปลายชีวิต 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจถึงสาระสําคัญและแนวทางที่ถูกตองในการบริหารเงินในแงมุม
สําคัญ อาทิ การออม การบริหารหนี้ และการลงทุน 

3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูความสําคัญและความสัมพันธของตัวแปรสําคัญ (เงินตน เวลา 

และอัตราดอกเบี้ย) วามีผลเปนพลังเรงการออม การลงทุน และภาระหนี้ การเขาใจ

ความสําคัญและความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรดังกลาวจะทําใหผูอบรมสามารถ

บริหารเงินไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เพื่อใหผูเขาอบรมตระหนักในประโยชนของโครงการเปลี่ยนแผนลงทุนใหสอดคลองกับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม (โครงการเราเลือกได My Chance…My Choice), โครงการออม

เพิ่ม และโครงการออมตอของ กบข. 

 
3. สาระการเรียนรู 
บทที่ 1: การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ทําใหตองมีการวางแผนทางการเงิน (The Changes) 

บทที่ 2: การออม 

บทที่ 3: หนี้และการบริหารหนี้ 

บทที่ 4: การลงทุนและความเสี่ยง 

บทที่ 5: การวางแผนเพื่อการเกษียณ 

 

 

 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 8 

การปฎิบัติงานของ Trainer 
 

1 หนาที่ของ Trainer 

• มีสถานะเปนวิทยากรผูแทนจาก กบข. 

• จัดการอบรมใหกับสมาชิกภายในจังหวัด 

• กําหนดวัน เวลา สถานที่ พรอมจัดทําประมาณการคาใชจาย ให กบข. พิจารณาอนุมัติ 

• ประสานงานรายละเอียดการจัดอบรมตางๆ ทั้งตอสวนราชการและสมาชิก 

• ทําหนาที่เปนวิทยากรผูแทน กบข. ถายทอดขอมูลใหกับสมาชิกรับทราบอยางถูกตอง 

 
2. ขอกําหนดในการจัดอบรมของ Trainer ใหแกสมาชิก กบข. 

•  Trainer  ตองจัดอบรมใหแกสมาชิก กบข.ไมนอยกวา 35 คน / ป 

•  กบข. สนับสนุนคาดําเนินการจัดอบรม 2,000 บาท / 35 คน 

• หากมีสมาชิกเขารวมรับฟงไมเปนไปตามที่ กบข. กําหนด กบข. ขอสงวนสิทธิในการ

พิจารณาอนุมัติสนับสนุนคาดําเนินการจัดอบรม 

• กําหนดเวลาการอบรมจํานวน  2  ชั่วโมง 

• ตองจัดการอบรมใหเสร็จส้ินภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 

 
3.ขั้นตอนการดําเนินงานของ Trainer 

• จัดทําแผนการจัดอบรม วัน เวลา สถานที่ และประมาณการคาใชจาย มายัง กบข. 1 เดือน

ลวงหนากอนการจัดอบรม  

• จัดการอบรมตามขอบเขตที่ กบข. กําหนดหลังจากที่ไดรับอนุมัติจาก กบข.แลว 

• จัดทําใบลงทะเบียนตามรูปแบบที่ กบข. กําหนด เพื่อใหสมาชิกลงนามในวันอบรม 

• ภายใน 7 วันทําการหลังการอบรม ตองนําสงเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดอบรมทั้งหมด

มายัง กบข.  อาทิ  สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชนของวิทยากร  ใบลงทะเบียนที่

สมาชิกลงนามเรียบรอย ใบประเมินผลการจัดอบรมสรุปคําถามและขอเสนอแนะ  file 

รูปภาพการจัดอบรม สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  เอกสารการประกอบการเบิก

คาใชจายฉบับจริงพรอมลงนามรับรองทุกฉบับ เปนตน โดยเอกสารประกอบการเบิก

คาใชจายออกในนาม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่อยู  990 ถ.พระราม 4    

สีลม บางรัก กทม. 10500 กบข. ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของ Trainer ภายหลังจากที่ 

กบข. ไดรับเอกสารครบถวน 
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บทที่  1 

การเปลี่ยนแปลงสาํคัญทีท่ําใหตองมีการวางแผนทางการเงิน (The Changes) 
 

1.1 วัตถุประสงคของการเรียนรู 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปวาจะมีผลกระทบตอการออม

เงิน การบริหารเงินขณะมีรายได และการบริหารเงินหลังเกษียณ 

2. เพื่อใหผูเขารับการอมรมเห็นความสําคัญของการบริหารเงินออม และนําไปสูการ

วางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรบัชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข 
 
1.2   การเปลี่ยนแปลงที่ 1: สังคมเขาสูผูสูงวัย (Aging Society) 

 
  
 โครงสรางประชากรเปลี่ยนไป  
 ปจจุบันพบวา โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก อันเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการดานการแพทยกาวหนาขึ้น สงผลตอการลดระดับการตาย ทําใหคนมีอายุเฉลี่ย

ยาวนานขึ้น  

 ในชวงป 2548  จํานวนและสัดสวนของประชากรในวัยเด็ก (ที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป) มี

สัดสวนลดลงลดลงเนื่องจากมีการควบคุมจํานวนประชากร โดยมีการคุมกําเนิด  ขณะที่จะมี

จํานวนและสัดสวนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-50 ป) ที่มากขึ้น และมีการคาดการณวา 
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ป 2568 หรือในอีก 15 ปขางหนา จํานวนประชากรผูสูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้นเปน 14.9 ลานคน 

และป 2573 จะเพิ่มข้ึนเปน 17.8 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ อาจเรียก

ไดวา จะเกิดวิกฤตผูสูงอายุในอีก 15 ปขางหนา  สภาพการณดังกลาวทําใหเกิดเปนการ

เปลี่ยนแปลงสําคัญของสังคม 2 ประการดังนี้ 

(1) ประชากรวัยทํางานมีปริมาณลดลง รัฐจัดเก็บรายไดจากภาษีไดนอยลง รัฐที่มี

งบประมาณนอยลงไมสามารถจัดหาสวัสดิการตางๆ มาดูแลประชาชนไดมากตามที่

ตองการ 

(2) ประชากรที่สูงวัยมีโอกาสจะตองอยูโดยลําพังโดยไมมีสมาชิกในครอบครัวอยูดูแล 

 
คําถามชวนคิด 

• หากเราสูงวัยขึ้นไมมีลูกหลานดูแล ไมมีเงนิใช เราจะใชชีวิตอยูอยางไร 

 
1.3  การเปลีย่นแปลงที่ 2: อายุขัยเฉลีย่สูงขึ้น 

 
 

 ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ในชวงป 2553 – 2558 เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 71.2 

ป  และเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 77.6 ป และอีกเพียง 10 ปขางหนาในชวง 2563-2568 เพศชายจะ

มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 74.7 ป และเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 80.3 ป ดังนั้น เมื่อ

ระยะเวลาผานไป ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้นและมีชีวิต

ยืนยาวหลังเกษียณไมตํ่ากวา 20 ป  

 ในชวงเวลาหลังเกษียณเปนชวงที่ไมมีรายไดแตยังคงมีรายจายที่จะใชในการดํารงชีวิตอยู 

แลวเราจะเตรียมตัวอยางไรในชวงชีวิตภายหลังเกษียณอีก 20 ป 
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1.4 ความเปนจริงของสภาพสังคมไทยปจจุบันนี:้ 3 เพิ่ม (รายไดเพิ่ม รายจายเพิ่ม หนีส้ิน
เพิ่ม 
 

 
  
 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจลาสุดระบุวาประชากรไทยมรีายไดเฉลี่ยตอ

ครัวเรือนสูงขึน้ ขณะเดียวกนัก็มีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิม่ข้ึนเชนกัน ประเด็นทีน่ากงัวลคือ

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนก็เพิ่มข้ึน สภาพการณเชนนี้เปนสภาพการณที่เปนปญหาซึง่หลายๆ 

ประเทศประสบอยู เรียกนัวาเปนสภาพการณของ Working Poor – ยิง่ทํางาน ยิ่งจนมาก เพราะ

เราจายมาก เปนหนี้มากกวาเดิม รายไดทีเ่พิ่มข้ึนไมไดทาํใหฐานะทางการเงนิมัน่คงขึ้นแตอยางใด 

 

คําถามชวนคิด :  

• เราเปนหนีม้าก หรือนอย 

• ทําอยางไรเราจึงจะมหีนี้เทาที่จําเปน 
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1.5 สถานะการเปนหนี้ของขาราชการ 
 

 
  

ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติที่ศึกษาภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ

ในพ.ศ. 2553 ระบุวาโดยเฉลี่ยรวมแลวขาราชการทุกประเภททกุตําแหนงมหีนี้ 84% เฉลี่ยหนี้

ประมาณ 872,388 บาท/ครอบครัว 

ทั้งนี้หากศึกษาการเปนหนี้ของขาราชการในแตละกลุมกจ็ะพบวาขาราชการกลุมทั่วไป 

และขาราชการระดับปฏิบัติการระดับตํ่าเปนหนี้ในสัดสวนสงู (80% ข้ึนไป)  
 
คําถามชวนคิด :  

• จะแกปญหาหนี้ใหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไดอยางไร 

• การเปนหนี้เพราะขอเสนอดีๆ  อาท ิดอกเบีย้ 0% แทจริงแลวดีตอตัวทานจริงหรือไม 
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1.6 หนี้สนิตอรายไดของขาราชการ 
 

 
  

 ขอมูลจากการศึกษาเดียวกนัของสํานกังานสถิติแหงชาติยังระบุอีกวาขาราชการไทยมี

แนวโนมเปนหนี้ในสัดสวนตอรายไดที่สูงขึน้ โดยในป 2553 พบวาสัดสวนหนี้ตอรายไดสูงถึง 20 

เทา นัน่กห็มายความวาหากจะชําระหนี้ใหหมดตองทํางานใชหนี ้20 เดือนโดยไมนาํเงินเดือนไปใช

จายเลย 

 

 คําถามชวนคิด :  

• หากทานเปนหนี้ตํ่ากวาหรอืนอยกวา 20 เทาของขาราชการทัว่ไปโดยเฉลี่ย 

• ทานมีแนวทางลดภาระหนี้เพื่อเพื่มสัดสวนเงนิออมตอรายไดอยางไร  
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1.7 สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราหลังเกษียณ 
 

 
 
นอกจากจะมกีารศึกษาถึงสถานะเปนหนีข้องขาราชการ สํานกังานสถิติแหงชาติยังมี

การศึกษาสภาพความเปนอยูของผูสูงอายไุทยในป 2550 และพบวาผูสูงอายทุี่อยูคนเดียวซึ่งมีอยู

ประมาณ 7.7% นั้นมีโอกาสที่จะมีปญหาชีวิต 43.3% ปญหาสวนใหญของคนกลุมนี้คือเหงา และ

ขาดคนดูแล รายงานฉบับเดยีวกนัยงัสรุปวาผูสูงอายุไทยปจจุบันนี้กวา 50% มีเงินออมไมถึง 

200,000 บาท ซึ่งก็ไมนาจะเพียงพอสําหรบัใชอยางมีคุณภาพชีวิตตอเนื่องจนบัน้ปลายชีวิต 

 

คําถามชวนคิด :  

• บ้ันปลายชีวิตเราจะเปนอยางไร เราจะมเีงนิพอใชหรือไม จะมีลูกหลานคอยดูแลใกลชิด

หรือไม  

• หากเราจําเปนตองอยูคนเดียว เราจะบริหารชีวิต บริหารเงินออมของเราอยางไรให

เพียงพอ 

• หากพิจารณาแลวและพบวาเราอาจมีเงนิไมพอใชในบัน้ปลายชวีิต อีกทั้งยังมหีนี้อยูอีก

มาก เราควรทาํอยางไร 
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1.8 รายไดของผูสูงอายุหลังเกษียณ 
 

 
 

สํานักงานสถติิแหงชาติระบวุารายไดกวา 50% ของผูสูงอายุมาจากบตุร ที่เหลือไดจากการทาํงาน 

คูสมรส เงนิบาํเหน็จบํานาญ และรายไดจากแหลงอื่นๆ ตามลําดับ งานศึกษาเดียวกันยังระบวุา

ผูสูงอายุคิดวารายไดที่ไดรับในปจจุบันถือวาเพียงพอเพยีง 56% ที่เหลือระบุวาเพียงพอเลก็บาง

เปนบางครั้งและไมเพียงพอ 

 

คําถามชวนคิด :  

• หากขนาดของครัวครัวมีแนวโนมเปนเชนนีต้อเนื่อง โอกาสที่ผูสูงวัยตองอยูคนเดียวก็

เพิ่มข้ึน เชนนัน้แลวผูสูงอายจุะดํารงชวีิตไดอยางไร 
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1.9 การวางแผนทางการเงนิคือการวางแผนชีวิต 
 

 
 

 การวางแผนทางการเงนิคือการวางแผนชวีิตอยางมีเปาหมายเพราะชวีิตของเราทุกคนตาง

ก็มี 4 เปาหมายดวยกนัทั้งสิน้ เปาหมายแรกคือ 1) การมีความสุข, 2) การมีสุขภาพที่แข็งแรง , 2) 

การมีฐานะทางการเงินที่มัน่คง และ 3) การมีจิตใจที่สงบ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได  

 

คําถามชวนคิด :  

• หากทานไมสามารถบรรลุเปาหมายสาํคัญของชีวิตทัง้ 4 ประการ ทานจะมีความสุขได

อยางไร 

• สําหรับตัวทานแลวเปาหมายใดสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต 

• ทานคิดวาเราสามารถมีความสุขไดหรือไมหากฐานะการเงินมีปญหา 
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1.10 ปรามิดแหงการวางแผนทางการเงิน 
 

 
 

 การวางแผนทางการเงนิที่มหีลักการมักอยูในรูปของปรามิด ที่ตองเริม่จากการสรางฐานให

แข็งแกรงทาํใหรายไดมากกวารายจาย การบริหารจัดการในสวนนี้มหีลายวธิี อาท ิการเพิ่มรายได 

การลดรายจาย การบริหารหนี้สิน โดยมีกลไลการทําบญัชีรายรับรายจายเปนกลไกชวยคํานวณ 

 หลังจากที่ไดผานขั้นตอนนี้แลว ผูที่ประสงคจะวางแผนทางการเงนิใหเปนระบบสามารถ

เร่ิมในลําดับตอไปนั่นคือสะสมทรพัย การจัดการสําคัญในขั้นตอนนี้คือการลงทุน การบริหารความ

เสี่ยงจากการลงทนุ การออมเพิ่ม และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 

 สุดทายคือข้ันตอนกระจายทรัพย ซึ่งหมายถึงการแบงมรดกใหลูกหลาน หรือการบรจิาคให

ผูที่เดือดรอน 

 

คําถามชวนคิด :  

• หากวนันีท้านยังไมสามารถสรางฐานปรามิดแรกใหแข็งแกรง ทานจะเปนทีพ่ึ่งแกตัวทาน

เองและลูกหลานในวนัขางหนาไดอยางไร 
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บทที่  2 
การออม 

 
2.1 วัตถุประสงคของการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเขาอบรมตระหนักในประโยชนและความจําเปนของการออม 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงแนวทางการออมที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหผูอบรมเรียนรูเคล็ดลับเพื่อแกปญหาออมไมพอ และออมไมสําเร็จ 

4. เพื่อใหผูอบรมตระหนักในหายนะของเงินเฟอ – ศัตรูสําคัญของเงินออม 
 
2.2 นิยามการออม 

 

 
 
 การออมเปนการสะสมเงนิเพื่อใชในอนาคต หลายคนจงึมองวาการออมเปนเรื่องลาํบาก 

เพราะไมไดใชเงินในวนันี้ หลายคนจงึนิยามการออมคือการอด ทัง้นี้เพราะไปเปรยีบเทยีบไปวา 

“อดใชเงินซ้ือสินคาที่อยากไดในวนันี้” ซึ่งหากนิยามการออมเชนนัน้ หลายคนก็ไมอยากออม 

หันนําเงนิทีห่าไดมาใชเพื่อซือ้สินคาทกุอยางที่ตองการ  
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2.3 ประโยชนของการออม 
 

 
 
 การออมไมไดมีประโยชนเฉพาะสาํหรับตัวผูออม หากแตยังเปนประโยชนตอครอบครัว

และสังคม ทําใหผูออมไดเปนทีพ่ึ่งของสมาชิกในครอบครัวและทําใหภาครัฐไมตองมคีาใชจายมาก

ในการจัดการระบบประกันสังคมเพื่อดูแลผูที่ไมสามารถดูแลตนเองไดเมื่อเงินไมพอใช 

 ประโยชนสูงสดุสําหรับตนเองสําหรับการออมคือการมีเงนิสํารองไวใชในวนัเกษียณซึง่เปน

วันที่ไมมีรายไดประจํา สุขภาพอาจจะเสื่อมถอย และลกูหลานไมสามารถดูแลไดเต็มที่  
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2.4 ออมเทาไรจงึจะดี/ออมเทาไรจงึจะพอ 

 

 
 
 แมวาแตละคนจะมีความแตกตางกันทั้งในการจับจายใชสอย การออม และเปาหมายใน

การลงทุน ในแตละชวงอายุของแตละคน อยางไรก็ตามหากมองภาพรวมของความมั่งคั่งของคน

ในชวงอายุ ตางๆได สามารถแบงไดเปน 4 ชวงอายุ ดังนี้ 

 

ชวงที ่1 ระยะสะสมความมั่งค่ัง (Accumulation Phase) ชวงอายปุระมาณ 20-40 ป 

ในชวงแรกนี้เปนชวงที่เราเริ่มทํางาน เร่ิมต้ังตัวซึ่งเปนชวงที่เรามักจะพยายามหาเงินมาใช

จายใหกับความตองการของเราในระยะสั้นๆ เชน หาเงินไวเพื่อดาวนรถ ดาวนบาน เร่ิมสะสมเงิน

เพื่อซื้อทรัพยสินที่ตองการ คนในชวงอายุนี้ก็อาจจะจัดสรรเงิน สะสมไวเพื่ออนาคตดวย เชน ถา

เปนคนทํางานรับเงินเดือนของบริษัทเอกชน ก็อาจจะสะสมเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือถา

เปนขาราชการก็สะสมเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และก็อาจจัดสรรเงินเพื่อการ

ลงทุนระยะยาวเอาไวตอนเกษียณอีกดวย เชน ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ในชวงเวลานี้เรายังมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานเพราะมีเวลาทํางานหารายไดอีก

นานพอที่จะรองรับความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของสภาวะตลาดได ซึ่งอาจจะกําหนดการ

ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงเกินกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด 
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ชวงที่ 2 ชวงระยะมั่นคง (Consolidation Phase) ชวงอายุประมาณ 40-60 ป เปนชวงที่

เราคอนขางอยูตัว โดยทั่วไปผูที่มีอายุอยูในชวงระหวางนี้ จะชําระหนี้สินที่สรางเอาไวไดจนเกือบ

หมดไปแลว ซึ่งจะเปนชวงที่รายไดที่ไดรับจากการทํางานตอนนี้มากกวารายจายที่เกิดขึ้น ซึ่งเริ่มมี

เงินเหลือเพื่อนํามาลงทุนไดและโดยมากจะตองการลงทุนระยะยาวเพื่อนําเงินเอาไวใชจายยาม

เกษียณ ซึ่งเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่แนนอนและรักษาเงินตนเอาไว 

 

 ชวงที่ 3 ระยะเวลาใชจาย(Spending Phase) ชวงอายุประมาณ 60-70 ป เปนชวงของ

การใชจาย เปนชวงที่เราเลิกทํางานกันแลว หรือบางคนอาจจะทํางานนอยลง ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นจะ

เปนเวลาที่เราจะตองจายเงินอยางเดียว โดยนํา เงินที่สะสม หรือเงินจากการลงทุนเอาไวมาใช ไม

วาเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญหรือจากกองทุนประกันสังคม จึงจํา

เปนอยูเองที่เราจะตองปรับเปลี่ยนการลงทุนใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด เปาหมายการลงทุนที่คน

ในชวงอายุนี้ต้ังเอาไว ก็คงจะเปนแคการลงทุนที่ทํา ใหผลตอบแทนเอาชนะอัตราเงินเฟอไดก็พอ 
 

ชวงที่ 4 (Gifting Phase) เปนชวงของการใหซึ่งอาจจะเปนชวงเวลาเดียวกับการใชจาย 

เมื่อเรามีเงินเก็บมากพอที่จะใชจายไปจนตลอดชีวิตแลว มีเงินสํารองยามฉุกเฉิน มีกรมธรรม

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแลว เราแบงสวนที่เกินนั้นใหกับลูกหลาน ญาติพี่นอง หรือบริจาคใหกับ

มูลนิธิการกุศลตางๆเพื่อชวยเหลือสังคมกันบาง 

 

จากชวงอายุตางๆที่แบงไวนั้นจะเห็นไดวาถาเรามีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานเราก็

จะสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงมากหนอย เพราะเรายังมีเวลาทํางานหารายไดและมีเวลา

ลงทุนอยูอีกนาน ซึ่งจะสามารถรับความผันผวนของการลงทุนไดมากกวาคนที่มีอายุมากมี

ระยะเวลาในการทํางานเหลือนอยแลวและเมื่อผานพนแตละชวงอายุนั้นมาแลว ก็ควรจะมีการ

ลงทุนตอไป แตปรับเปล่ียนระดับการยอมรับความเสี่ยงใหต่ําลงตามระยะเวลาในการลงทุนที่

เหลืออยูซึ่งเราสามารถที่จะลงทุนผานชองทางการลงทุนที่เสี่ยงนอยลงไป 
 

คําถามชวนคิด :  

• ทานคิดวากุญแจสูความสําเร็จของการออมคือการมีสูตร/เคล็ดลับของการออมหรือการมี

วินัยควบคุมตัวเองแทจริงโดยไมตองพึง่เคล็ดลับ 
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เกร็ดเลก็ๆ นอยสําหรับการออมดวยวิธีฝากเงิน 
1. การฝากเงินควรจะมีระยะเวลาการฝากตรงกับความตองการใชเงินในอนาคตเพราะการ

ถอนเงินออกกอนครบกําหนด ธนาคารพาณิชยอาจใหดอกเบี้ยไมเทากับที่ตกลงกันไวทําใหสูญเสีย

โอกาสไป 

2. ความมั่นคงของสถาบันที่รับฝากเงินซึ่งจะสะทอนถึงความปลอดภัยของเงินตนและ

ดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคต  

3. พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับโดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแตละ

สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันที่มีความมั่นคงสูงจะมีผูมาฝากเงินเปนจํานวนมาก อัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากก็จะต่ํากวาสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงนอยกวา  

4.คํานึงถึงระยะเวลาการฝากเงิน  ถาสมาชิกยังไมมีความตองการใชเงินกอนก็อาจเลือกที่

จะฝากในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

5.การคาดการณอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถาคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกลนี้

มีโอกาสปรับตัวเพิ่มข้ึนก็อาจจะเลือกฝากเงินระยะสั้นเพื่อรออัตราดอกเบี้ยใหม 

 

เราจะตองออมเงนินานแคไหน ข้ึนอยูกับวา 

- จํานวนเงนิตนที่ออมไดแตละครั้ง 

- อัตราดอกเบีย้ที่ไดรับ 

- ระยะเวลาการฝาก 

- เปาหมายเงนิออมที่ตองการ 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 23 

 
2.5 อุปสรรคที่ทาํใหไมสามารถออมไดตามแผนที่วางไว 

 

 
 
 แมหลายคนจะมีความตั้งใจที่จะออมแตกใ็ชวาจะสาํเร็จราบร่ืนเสมอไป เพราะขณะที่ออม

จะเกิดเหตุการณและความจําเปนตางๆ ทําใหไมสามารถออมไดตามเปาหมายทีว่างไว เหตกุารณ

และความจาํเปนเหลานั้น ซึ่งไมจาํเปนตองเปนผลมาจากตัวเราเสมอไป อาจเปนผลเนื่องจาก

สมาชิกในครอบครัวก็ได  

 ประเด็นสําคญัที่พงึตระหนกัคือ การตั้งคําถามตอตนเองอยางจริงใจในคําตอบวาในเมื่อ

เรามีโอกาสมชีีวิตหลงัเกษยีณอีกไมตํ่ากวา 25 ป เราไดพยายามออมใหพอเพื่อใหมีเงนิใชอยางมี

คุณภาพชีวิตใกลเคียงปจจุบันแลวหรือไม หากมองระยะเวลาทํางานสะสมเงนิซึง่อาจเริ่มตนจริงจัง

เมื่ออาย ุ25 ป เกษียณอาย ุ60 ป ก็หมายความวาเรามีเวลาสะสมเงนิประมาณ 35 ป เพื่อใชขณะ

ทํางานและหลังเกษยีณรวมกันถึง 60 ป เพื่อเปนการดูแลตัวเราและสมาชิกในครอบครัวก็

หมายความวาเรามีเวลาเพยีงเล็กนอยสาํหรับภาระอันยิ่งใหญ 

 

คําถามชวนคิด : 

• ทําอยางไรเราจึงจะมีเงนิใชสม่ําเสมอเพื่อดูแลเราและคนที่เรารักใหมคุีณภาพชีวิต

ใกลเคียงกอนเกษียณ 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 24 

 
2.6 ทางเลือกในการออม 
 

 
 

 คนสวนมากคุนเคยกับการ “ใชกอนออม” ทั้งนี้เพราะคุนเคยกบัการออมที่ไดรับการ

ปลูกฝงแตเล็กๆ วาควรนาํเงินเหลือจากคาขนมในแตละวันมาหยอดกระปุกเพื่อออม แทจริงแลว

วิธีการเชนนัน้เปนอุปสรรคตอการออมสําหรับภาวะปจจุบันทีม่ีสินคาเชื้อเชิญใหซื้ออยูตลอดเวลา 

ผูที่ยึดแนวทางนี้และขาดความสามารถในการยับยัง้ตนเองจะไมสามารถออมไดอยางตั้งใจ 

 อีกแนวทางหนึ่งของการออมที่มีโอกาสสรางวินยัในการออมสูงคอืการ “ออมกอนใช” 

แนวทางนี้จะวาไปแลวก็เหมอืนเปนการบงัคับตนเองกลายๆ วามเีงนิใชเพียงเทานี้ จําเปนตองใชให

พอผูที่เลือกแนวทางนี้อาจรูสึกอึดอัด เพราะรูสึกวามีเงนิใชนอย แตวิธีการนี้เปนการสรางวนิัยทีดี่ 

ซึ่งหากทําสม่าํเสมอก็จะทําใหผูออมรูสึกคุนเคยกับเงนิทีม่ีอยูและสามารถดําเนินชวีติไปไดอยาง

สบาย กลไกที่เปนตวัชวยสาํหรับการออมกอนใชคือการทําขอตกลงกบัธนาคารใหหกัเงนิเดือนเขา

บัญชีอัตโนมัติ  

 

คําถามชวนคิด : 

• หากปจจุบันทานออมแบบ “ออมกอนใช” และไมไดทําใหเกิดวนิัยในการออม ทานคดิวา

ทานควรที่จะเปลี่ยนเปน “ใชกอนออม” หรือไม 
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2.7 เคล็ดลับแกปญหาออมไมพอ 
 

 
 

เพิ่มรายได-ลดรายจายเปนแนวทางเพิ่มปริมาณการออมสําคัญสําหรับผูที่ยงัออมไมพอ 

สําหรับผูที่ไมสามารถลดรายจายหรือยงัไมอยากลดรายจาย การเลือกใชแนวทางเพิม่รายไดดวย

การประกอบอาชีพเสริมดูเหมือนจะเปนทางออกเดยีวเพื่อแกปญหาออมไมพอ 

สําหรับผูที่ไมสามารถเพิ่มรายไดใหกับตนเองไดคงตองหันมาจริงจงักบัการลดรายจาย 

เทคนิคสําคัญคือการฉลาดซือ้-ฉลาดใช-ฉลาดใชชีวิตโดยการเลือกดาํรงตนอยูกับความพอเหมาะ 

ไมตึงเกนิไป ไมหยอนเกนิไป เพื่อไมใหเกิดความรูสึกยากลําบาก เครียดและสงผลตอสุขภาพจิต 

สุขภาพกายในภายหลัง 

 

คําถามชวนคิด : 

• ทานเคยคิดวาทานสามารถลดรายจายของทานจากพฤติกรรมใดมากกวากันระหวาง

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช และฉลาดใชชีวิต 
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สูตรลับการออม 
1. ออม 10 ลบ 10 มีอยู 2 แบบ 

- การออมแบบลบ 10 สําหรับคนที่วางแผนการเงินของตนเองไดและสามารถกันไวเปนเงิน

ออมทุก ๆ เดือน นั่นคือ เมื่อไดเงินเดือนหรือมีรายไดอ่ืน ๆ ก็หักเงินออกมารอยละ 10 เปนเงินออม

ฝากเขาบัญชีไว เชน ถาไดเงินเดือน 10,000 บาท หักเงินออกมารอยละ 10 เทากับ 1,000 บาท 

เก็บไวเปนเงินออม 

- การออมแบบเพิ่ม 10 กลยุทธนี้เหมาะกับคนที่ชอบซื้อ  ไมวาจะเปนของใชจําเปนหรือ

ของฟุมเฟอยตาง ๆ เมื่อซื้อของที่ตองการแลว ใหเอาเงินรอยละ 10 ของราคาสินคานั้น ๆ มาเปน

เงินออม เชน เมื่อซื้อของชิ้นหนึ่งราคา 1,000  บาทใหนําเงินอีกรอยละ 10 เทากับ 100 มาเปนเงิน

ออมไว ดังนั้น การออมดวยวิธีนี้ ถึงแมจะเปนนักชอปอยางไรยังมีเงินเหลือเก็บอยูตลอด 

 

 2. ออมเงนิรอยใหไดเงนิลาน 

 สําหรับคนที่มีรายไดนอย เราสามารถมีเงินแสนเงินลานไดไมยาก เพียงแคเราเก็บเงินวัน

ละ 200 บาทหรือออมเงินเดือนละ 6,000 บาทไปฝากธนาคารทุกวันอยางสม่ําเสมอและไมมีการ

เบิกถอนเลย สามารถกลายเปนเงินออมหลักลานไดไมยาก ภายใน 10 ป เราจะมีเงินเกือบ 

1,000,000 บาทไดเชนกัน 

 

 3. สูตรกัน 40 % ซื้ออนาคต 

 สูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ตองการวางแผนจะเปนหนี้สําหรับทรัพยสินใหญ ๆ ในอนาคต 

เชน บาน นั่นคือ เราตองเก็บสวนหนึ่งไวสําหรับหนี้สิน ถาหากเพิ่งเริ่มตนชีวิตการทํางาน 5 ปแรกที่

ยังไมพรอมจะรับภาระหนี้นั้น เราอาจใชชวงเวลาแหงการสะสมเงินรายไดจํานวน 40% นี้เปนการ

เตรียมตัวในการเกิดหนี้สิน เมื่อถึงเวลาตองจายจริง เราก็จะมีเงินสวนหนึ่งรอไวแลวเปนเงินกอนทีม่ี

จํานวนไมนอย และหลังจากกันเงิน 40 % ออกไปแลว จึงคอยนําเงินสวนที่เหลือ 60 % มาใชจาย

ในแตละวัน 

 

4. แยกบัญชีตามวัตถุประสงค 

 เราควรจัดเก็บเงินออมอยางเปนระบบ อยาปลอยใหมีเงินเก็บอยูในบัญชีเดียว ควรแยก

เก็บเงินในบัญชีตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการใชเงิน เพราะนอกจากจะชวยควบคุมการใชเงิน

แลว ยังทําใหไดผลตอบแทนที่ดีข้ึนดวย การเปดบัญชีเงินฝากโดยทั่วไป จะแยกเปนบัญชีหลัก ๆ 3 

คือ 
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 บัญชีเงินฉกุเฉนิ เปนบัญชีสําหรับใชจายในชีวิตและกรณีมีเหตุฉุกเฉนิ เชน เจ็บปวย ซอม

บาน ซอมรถ หรือตกงาน เปนตน ควรเปดเปนบัญชีเงนิฝากออมทรพัยที่เบิกถอนไดอยาง

สะดวก บัญชเีงินฉกุเฉินควรมีมากกวารายไดประจํา 6 เทา ถาเรามีรายไดสุทธิ 20,000 

บาท  เราก็ควรมีเงินฝากอยูในบัญชนีี ้120,000 บาท 

 บัญชีเงินออม เปนบัญชีสําหรับการเกษียณ ควรเปดเปนบัญชีเงินฝากประจํา เพื่อเปนการ

บังคับใหตนเองฝากเงินเปนประจําทุกเดือน และยังไดดอกเบี้ยมากกวาบัญชีออมทรัพย

โดยทั่วไปดวย 

 บัญชีสําหรับการลงทุน เปนบัญชีที่เปดไวเพื่อรองรับเงินสําหรับการลงทุน เชน ลงทุนเพื่อ

การศึกษา เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย ซื้อทอง ซื้อหุน หรือกองทุนรวมตาง ๆ เมื่อคุณเก็บเงินได

จํานวนหนึ่ง ก็ควรเพิ่มมูลคาใหกับเงินนั้น ดวยการเปลี่ยนเงินสดใหเปนสินทรัพย ถือเปน

การเพิ่มความมั่งคั่งใหกับชีวิตอีกทางหนึ่ง 

 

5. ฉลาดหา “ออมเพิ่มอยางยั่งยนื” 

เราควรฉลาดหาชองทางการเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อใหเราสามารถรักษาคุณภาพชีวิต

ที่ดีไวไดในยามที่เราเกษียณแลว ตัวอยางการออมที่ดีควรเปนการออมอยางยั่งยืน มีการศึกษาวา 

การออมที่ดีควรประกอบดวย 3 เสาหลักคือ  เงินบํานาญในระบบราชการ การออมแบบผูกพันภาค

บังคับผาน กบข. และการออมภาคสมัครใจเพิ่มเติมจาก 2 แบบแรกคือ การออมเพิ่มเติมผาน 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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2.8 เงินเฟอ ศัตรูสาํคัญของการออม 
 

 
 

 หลายคนเคยไดยินคําวาเงินเฟอ แตไมเขาใจวาเงินเฟอเกี่ยวของกับการออมอยางไร 

แทจริงแลวเงนิเฟอคืออุปสรรคสําคัญที่ยิ่งใหญของการออม การออมที่ไดผลตอบแทนต่าํกวาเงิน

เฟอจะหมายความวาการออมนั้น “ขาดทนุ” เพราะ “คาเงินแทจริงที่เหลืออยูตํ่ากวาความเปน
จริง”  
 ตารางขางบนเปรียบเทียบคาเงิน 100 บาท ในระยะเวลาที่ตางกัน ภายใตอัตราเงินเฟอที่

ตางกนั ตัวอยางเชน กรณีอัตราเงินเฟอ 3% (ซึ่งเปนอัตราเงนิเฟอใกลเคียงปจจุบัน) เมื่อเวลา 30 ป 

ผานไป คาเงนิแทจริงทีเ่หลืออยูนัน้มีเพียง 41.20 บาท !!! 

 ตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวา การออมเงนินัน้จําเปนตองออมใหเกิดประสิทธิผล และที่

สําคัญตองชนะเงนิเฟอ อยาคํานึงเพยีงคุมครองเงินตน 

 

คําถามชวนคิด : 

• ทานคิดวาการออมเงินดวยการฝากธนาคารที่อัตราผลตอบแทนต่ํากวาเงินเฟอนัน้เปนการ

ออมที่มีประสิทธิผลตอคาเงนิที่แทจริงของทานหรือไม 
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2.9 เคล็ดลับแกปญหา “ออมไมสําเร็จ” 
 

 
 

 กอนอื่นตองถามตนเองวาทาํไมถึงออมไมสําเร็จ หากเปนเพราะเหตุจาํเปนฉกุเฉิน เชน

ปวยกระทนัหนั ก็ตองหนัมาใหความสําคญักับการทําประกัน เผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในทํานอง

ดังกลาวอีกในอนาคตจะไดมีผูมาชวยรับผิดชอบคาใชจายโดยไมจาํเปนตองนําเงินออมออกมาใช 

แตหากเปนการออมผิดวิธี – ไดผลตอบแทนต่ําเกนิไป กต็องเปลี่ยนวิธอีอม โดยอาจ

พิจารณาการลงทนุในฐานะเปนทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการออม 

.ในความเปนจริงนัน้พบวาผูที่ออมไมสําเร็จเปนผลจากการขาดวนิัยในการออม ขาดการ

ควบคุมตนเอง กลไกสําคัญที่สามารถชวยจัดระบบการบริหารเงนิเราใหอยูในวินยัคือการจัดระบบ

ออมอัตโนมัติ-หักบัญชีเงินเดือนเขาธนาคาร หรือการทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อสะทอนสถานะ

ทางการเงนิของเราในแตละเดือน การไดเห็นคาใชจายในแตละเดือนจะทําใหเราวิเคราะหไดวาเงนิ

ที่ไมพอออมนัน้เปนเพราะการซื้อสินคาที่ไมจําเปนมากนอยเพียงใด 

 

คําถามชวนคิด : 

• เมื่อเปรียบเทยีบกับผูทีป่ระสบความสาํเร็จในการออม ทานคิดวาทานทาํไดดีกวาเขา

เหลานั้นหรือไม  
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ตัวอยางเครื่องมือชวยทาํบญัชีรายรับรายจายของ K-weplan ที่ใหบริการดาวนโหลดฟรีจาก

เว็บไซต 

 
ในทางปฏิบัติ หากเราตองการออมไดผลจริงๆ มีขอแนะนําในทางปฏิบัติดังนี้ 

           1.  ควรจัดทาํบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อจะไดรูวามีเงนิเหลือที่จะเก็บออมจํานวนเทาไหร 

            2. เงินออมที่เราตั้งใจที่ออมควรนําไปฝากธนาคารหรอืลงทนุใหไดรับผลตอบแทนทันท ี

             3. รายไดที่เกิดขึ้นจากเงนิออม เชน ดอกเบี้ยที่ไดรับ ควรนําไปลงทนุตอ 

               4.การเก็บรักษาเงินออมใหปลอดภัยโดยการฝากสถาบันการเงินบางแหงไว เชน 

ธนาคารพาณิชย สหกรณออมทรัพย การซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตรออมทรัพย

ตางๆ ต๋ัวสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนที่มั่นคง การซื้อหนวยลงทุน กองทุนรวม หรือซื้อหุนของ

บริษัทที่มั่นคงถือไว ฯลฯ 

 
 การทาํบัญชรีายรับ รายจาย  
บัญชีรายรับ รายจาย คือ  การจดบัญทึกรายรับ และรายจายของบุคคลประจําวัน  จะ

ทําใหทราบวาเรามีรายรับ รายจายจากแหลงใดและเปนจํานวนเทาใดเพื่อจะไดเห็นภาพรวมของ

ตนเองวารายรับ รายจายของเรามีเงินคงเหลือมากนอยเพียงและจะทําใหเราไดสํารวจวาการใช

จายในแตละรายการนั้นมีความจําเปนมากนอยหรือไมจะทําใหเราสามารถลดคาใชจายที่ไม

จําเปนทําใหเหลือเงินเก็บออมมากขึ้น 
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รายรับ (Income) คือ การไดมาซึ่งทรัพยสินและสิ่งของที่สามารถนํามาใชประโยชนได 

เชน เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน รายไดจากการขายสินคา  

             รายจาย (Expenditure) คือ การนําทรัพยสินหรือส่ิงของไปใชเพื่อการดํารงชีวิต เชน 

คาใชจายในชีวิตประจําวัน คาใชจายในการซื้อสินคาสําหรับอุปโภค คาใชจายในบานตาง ๆ 

 
 วัตถุประสงคการจัดทาํบญัชีรายรบั – รายจาย 
 1. เพื่อทราบวาในแตละเดือนมีเงนิเหลอืจายหรือมีรายไดติดลบ ทําใหควบคุมการใช

จายเงินไดอยางถกูตองเหมาะสม 

2. เพื่อใหมีความระมัดระวงัรอบคอบในการใชจายเงินอยางมีสติ ใชจายในสิง่ทีจ่ําเปนและ

ไมฟุมเฟอย มเีงินเหลือสําหรับการออม 

3.  สามารถนาํไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการออมในแตละเดือน 

 
การทาํบันทกึรายรับ – รายจายประกอบดวย 

 1. การทําบนัทึกรายรับ – รายจายประจาํเดือน (แบบงาย) 

 2. การทําบนัทึกรายรับ – รายจายประจาํเดือน (แบบละเอียด) 

 3. การทําบนัทึกรายรับ – รายจายประจาํป 

 
1. การทําบันทึกรายรับ – รายจายประจําเดือน (แบบงาย) 

วัน  เดือน   
ป 

รายการ 
รายรับ(บาท) รายจาย

(บาท) 
คงเหลือ(บาท) 

x x /xx/xxxx     

     

     

     

     

     

     

     

รวม    

 
 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 32 

คําอธิบายการทําบันทกึรายรับ – รายจายประจาํเดือน (แบบงาย) 

1. บันทกึรายรับ – รายจายประจําวนัทีเ่ปนเงินสด ใชบันทึกวนัที่  เดือน  และป พ.ศ.  ที่มี

รายการรับเงินและรายการจายเงิน 

2. ชองรายการใชบันทกึรายละเอียดของรายการรับเงนิ เชน  รับเงินเดือน รับเงนิคาจาง รับ

เงินกู รับเงินทีลู่กสงมาให เปนตน หรือใชบันทกึรายละเอียดของรายจาย เชน ชําระคาเงนิกู  

จายคาซื้อเสื้อผา  จายเงนิคาอาหาร  จายเงินใหลูกไปโรงเรียน  เปนตน 

3. ชอง“รายรับ” ใชบันทกึ “จํานวนเงนิ”  ที่ไดรับเขามาใหตรงกับรายละเอียดในชองรายการ 

3 4.ชอง“รายจาย”ใชบันทึก“จํานวนเงนิ”ที่จายออกไปเปนเงินสดและเงนิเชื่อทกุรายการใหตรง

กับรายละเอยีดในชองรายการ 

4 5.การสรุปบัญชีรายรับ – รายจาย ใชบันทึกยอดเงินรวมของจํานวนเงินที่ไดรับและจํานวน

เงินที่จายของแตละเดือน 
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2. การทําบันทึกรายรับ – รายจายประจําเดือน (แบบละเอียด) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งป 

รายได              

เงินเดือน / คาจาง              

เงินโบนัส              

คาคอมมิชชั่น              

รายไดจากคาเชา              

รายไดอื่น ๆ (โปรดระบุ)              

รายไดรวม (A)              

รายจาย              

1. คาใชจายประจําวนั              

  - คาอาหาร              

  - คาเดินทาง / คาน้าํมนั              

  - ซื้อของใช              

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ)              

รวมคาใชจายประจําวัน              
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2. คาใชจายสวนตัว              

  - เสื้อผา เครือ่งแตงกาย              

  - ทองเที่ยว              

  - สังสรรคกับเพื่อน              

  - อื่น ๆ เชน ดูหนงั เลน

กีฬา 

             

รวมคาใชจายสวนตัว              

3. คาใชจายในบาน              

  - คาโทรศัพท / คาน้าํ / 

คาไฟ 

             

  - ซือ้เครื่องใช/ 

เฟอรนิเจอร 

             

  - ซอมบาน / ตกแตงบาน              

  - ซอมรถ / ตกแตงรถ              

  - อื่น ๆ              

รวมคาใชจายในบาน              
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4. คาใชจายคงที ่              

 - ผอนเงินกูบาน / คาเชา

บาน 

             

 - ผอนเงนิกูรถยนต              

 - ผอนชาํระอืน่ ๆ              

 - จายเบี้ยประกันชวีิต              

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ)              

รวมคาใชจายคงที ่              

5. คาใชจายครอบครัวและ 

อื่น ๆ 

             

 - คาเลี้ยงบุตร / คาเทอม              

 - คาเลี้ยงดูบุพการ ี              

 - คารักษาพยาบาล              

 - เงนิบริจาค              

 - อื่น ๆ (โปรดระบุ)              

รวมคาใชจายครอบครัว              
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คาใชจายรวม(B)  

(B มาจาก1+2+3+4+5) 

             

สรุปเงินออม (A) – (B)              

   
 คําอธิบายการทําบนัทึกรายรับ – รายจายประจําเดือน (แบบละเอียด) 

1. การบันทึกรายได หรือประมาณการรายไดแตละเดือนในชองสีขาว 

2. คํานวณผลรวมรายได (A) 

3. การบันทึกรายจาย แบงกลุมรายจายออกเปน 5 กลุม ไดแก คาใชจายประจําวนั คาใชจายสวนตัว คาใชจายในบาน คาใชจายคงที่ คาใชจายครอบครัว

และอื่น ๆ 

4. บันทกึคาใชจาย หรือประมาณการรายจายแตละเดือนในชองสีขาว 

5. คํานวณผลรวมรายจาย (B) 

6. คํานวณเงนิออมรายเดือนจากผลรวมรายได – ผลรวมรายจาย (A) – (B) 

7. สามารถนําเงนิออมไปฝากธนาคารหรือออมผานเครื่องมือการเงนิของสถาบนัการเงินตาง ๆ 

หมายเหต ุ: สามารถเปลี่ยนขอมูลจากเดือนเปนวันเพื่อใชในการบนัทกึบัญชีรายรับ – รายจายประจําวนั (อยางละเอียด) ไดเชนเดียวกัน 
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3. การทําบันทึกรายรับ - รายจายประจําป 

เดือน รวมรายรับ(บาท) รวมรายจาย(บาท) เงินออม 

(บาท) 

อัตราสวนเงนิ

ออม 

มกราคม     

กุมภาพันธ     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

พฤศจกิายน     

ธันวาคม     

รวมทั้งป Xxx,xxx.xx Xxx,xxx.xx Xx,xxx.xx Xx.xx% 

 
คําอธิบายการทําบันทกึรายรับ – รายจายประจาํป 

1. บันทกึขอมูลผลรวมรายรับ – รายจาย และผลรวมจากขอมูลบัญชีรายรบั - ราย

ประจําเดือน 

2. คํานวณอัตราสวนเงินออมจากเงินออมหารดวยรายรับ 

3. นําขอมูลอัตราสวนเงนิออมมาวางแผนการใชจายเงนิในปถัดไป 
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ประโยชนของการจัดทําบญัชีรายรบั รายจาย 
ทําใหรูที่มาของเงนิ และรูที่ไปของการใชจายเงิน เมื่อทบทวนตรวจสอบอยูอยางสม่าํเสมอ

โดยตลอด จะทําใหรูจักใชจายเงินที่หามาได ซึ่งจะเปนเครื่องเตือนสติใหเราไมใชจายในสิ่งที่ไม

จําเปน หรือฟุมเฟอย  

 

หมายเหตุ : สามารถ download โปรแกรมบันทึกรายรับ - รายจายประจําป ไดจากสถาบัน

การเงินตาง ๆ เชน 

      ธนาคารแหงประเทศไทย , บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เปนตน 
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สรุปแนวคิด 
 1. การออมเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของรากฐานทางการเงินที่ดีของชีวิต การออมในวิธีที่

ถูกตอง มิไดเปนเพียงการเก็บเงิน แตเปนการเพิ่มพูนรายไดวิธีหนึ่ง คนที่ไมใหความสนใจเรื่องการ

ออมเสียตั้งแตเนิ่น ๆ ก็เปรียบเสมือนปลอยโอกาสในการสรางความมั่นคงใหชีวิตไปพรอมกับ

กาลเวลาโดยเปลาประโยชน 

 2. การบันทึกบัญชีรายรับ รายจายทําใหรูที่มาของเงิน และรูที่ไปของการใชจายเงิน เมื่อ

ทบทวนตรวจสอบอยูอยางสม่ําเสมอโดยตลอด จะทําใหรูจักใชจายเงินที่หามาได ซึ่งจะเปนเครื่อง

เตือนสติใหเราไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน หรือฟุมเฟอย  

 
คําถามทายบท 
 1. ทําไมเมื่อไดรับรายรับแลวควรหักสวนหนึ่งมาเปนเงินออมแลวคอยนําไปใช 

 2. ยกตัวอยางขอคิดการออมเพิ่มเติม  

 3. การทําบัญชีรายรับ รายจายจะทําใหเราออมเงินไดอยางไร 

 
แนวคําตอบ 

1. เราจําเปนตองเร่ิมออมเสียแตวันนี ้และปรับแนวคิดในการออมเสียใหม ให "ออมกอน

ใช" ไมใช "ใชกอนออม" เพราะโดยธรรมชาติของคนเรานัน้มักจะขาดวินัยในการออม 

แมต้ังใจจะใชจายอยางประหยัดเพื่อจะออมใหได ก็มักจะไมสําเร็จ หลักการก็คือวา 

สรางระบบการออมที่หักเงนิไปออมทันทีทีเ่งินเดือนออกทันท ี

2. จงมีเกนิใช แตอยาใชเกนิใช ,ทาํบัญชีไมมจีน 

3. การทําบัญชีรายรับ รายจายจะทําใหเราสามารถตรวจสอบที่มา ที่ไปของรายรับและ

รายจายของเราทําใหเราสามารถนํารายรับไปใชจายในสิ่งที่จําเปน และไมใชจายไป

ในของฟุมเฟอย  ซึ่งจะสงผลใหเราเหลือเงินสําหรับการออมเงินได 
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บทที่  3 

หนี้และการบริหารหนี ้
 

3.1 วัตถุประสงคของการเรียนรู 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมตระหนักถึงการเปนหนี้และบริหารหนี้อยางชาญฉลาด 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรูจักมุมมองตางๆ ทั้งที่เปนลบและเปนบวกตอการมีหนี้ 
 
3.2 สาระสําคัญ 

 
 

สาระสําคัญของบทที่ 3 นี้ ประกอบไปดวย 3 เร่ืองหลัก ดังนี ้

1. การสํารวจตวัเอง และสํารวจหนีท้ี่เราม ีเพื่อประเมินสถานภาพของชวีิต และสถานภาพ

ทางการเงนิของเราวาเปนเชนไร 

2. การบริหารจัดการหนี้อยางชาญฉลาด เพื่อใหชีวิตปลอดหนี ้ 

3. การจัดสรรประโยชนจากหนีท้ี่มีอยูเพื่อสรางรายได หรือ ผลตอบแทน 
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3.3 เราเปนคนแบบไหน 

 
 

ตามหลกัสากล ไดแบงประเภทผูที่มีเงินเกบ็ และผูที่มหีนี้สินไว 3 ประเภท ดังนี ้

1. ไมมีหนี้สิน และมีเงนิเก็บ  

2. ไมมีหนี้สิน แตไมมีเงินเก็บ 

3. มีหนี้สิน และไมมีเงนิเก็บ 

 

คําถามชวนคิด : 

• ทานคิดวาทานเปนผูมีหนี้ประเภทไหน 
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3.4 คนเปนหนี้เพิ่ม / มูลคาหนี้เพิ่ม 
 

 
 

 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553 จากกลุม

ตัวอยาง 12,886 ราย จัดทําโดยสํานกังานสถิติแหงชาติ ไดระบุไววาจํานวนขาราชการไทยที่มี

หนี้สินเพิ่มเปน 84.1% และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครอบครัวสูงขึ้นเปน 872,388 บาท  

 

คําถามชวนคิด : 

• แตละปที่ผานไปทานเปนหนี้เพิม่หรือไม 
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3.5 หนี้สนิของขาราชการในแตละภูมภิาค 
 

 
 

หากแยกตามภูมิภาค พบวา ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครอบครัวสูงกวา 

ภาคอื่น ๆ 

 
3.6 หนี้สนิของขาราชการตามตําแหนงขาราชการ 
 

 
 

และเมื่อแยกตามตําแหนงขาราชการ พบวา ขาราชการระดับผูชํานาญการ และผูชาํนาญงาน  

เปนคนกลุมใหญที่สุดที่มีหนี้สิน 
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3.7 เปนหนี้อะไร 
 

 
 

สําหรับวัตถุประสงคของการมีหนี ้3 อันดับแรก ไดแก  

1. หนี้สินเพื่อที่อยูอาศัย  

2. หนี้สินยานพาหนะ  

3. หนี้สินสําหรับใชจายในการอุปโภคบริโภคตาง ๆ  

 
3.8 เปนหนี้เพราะใชจายอะไร 

 
 

แตเมื่อแยกเปนคาใชจายแตละเดือน ซึง่มคีาใชจายเฉลีย่ตอเดือน 32,386 บาท พบวา คาใชจาย

สวนใหญจะใชไปกับ อาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกีย่วกับยานพาหนะ คาซื้อยานพาหนะ 
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คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และ คาใชจายดานสงัคม โดยรวมแลวเกอืบ 70% ของคาใชจาย

ทั้งหมด 

 

ขอสังเกตุ : คาใชจายเพื่อการศึกษา คาที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล หรือเงนิออม มีสัดสวนที่นอย

มาก 

 
3.9 รายไดมาจากไหน 

 
 

แมวาคาใชจายจะมาในหลายชองทาง แตรายไดกลับมาทางเดียว คือ เงินเดือน หรือคาจาง 

จึงเปนที่มาของชีวิตหนี ้ใชหนี้อยางเดียว 
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3.10 ชีวิตหนี ้ 

                                                     
 

ชีวิตตองอยูกบัหนี้อยางหลกีเลี่ยงไมได ในทกุจังหวะชีวติ เพราะมีเร่ืองที่จะตองใชเงนิกอนใหญ 

แตเงินออมมนีอย ชีวิตหนี ้จงึอยูกับขาราชการไทยมาโดยตลอด 

 
3.11 ใครๆ กเ็ปนหนี้ได  

 
กลาวโดยสรุป ขาราชการมากกวา 84% เปนหนี้ และมีแนวโนมจะเพิม่ข้ึนทุกปทัง้จํานวนผูเปนหนี้ 

และมูลคาหนี้   
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3.12 เปนหนี้ใหเปน 

  
 

สัญญาณเตือนภัยสําหรับแจงภาวะการบริหารหนี้ลมเหลว แบงเปน 3 ระดับ 

ระดับที่ 1 ทานยงัสามารถชาํระเงนิตามยอดขั้นต่ํา แตวงเงนิเต็มทุกบตัร และเงินเกบ็รอย

หรอเต็มท ี

ระดับที่ 2 ทานชําระเงนินอยกวาขั้นต่ํา เร่ิมจายไมตรงเวลา และเงินเกบ็หมดไปแลว 

ระดับที่ 3 ทานเริ่มไมชําระหนี ้เร่ิมกูเงินนอกระบบ และเริ่มหนหีนี ้

 
3.13 สูตรลับ เปนหนี้ใหเปน  
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เพื่อปองกันภาวะการบริหารหนี้ลมเหลว กบข. ขอนําเสนอ 3 ข้ันตอน เพื่อการบริหารจัดการหนี้

อยางชาญฉลาด โดยเริ่มจากการสํารวจเปนอันดับแรก 

 
3.14 สูตรลับ สํารวจหนี้ใหเปน 

 
 

การสํารวจประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 

1. การสํารวจสภาพตนเอง 
2. การสํารวจสภาพจิตใจตนเอง 
3. การสํารวจหนีสิ้นของตนเอง 

 

 
 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 49 

 
สํารวจสภาพตัวเอง 

 

ชีวิตวนันี้เรามภีาระที่ตองผอนจายอะไรบาง เปนเงินเดือนละเทาไร เราตองกูเงนิจากกี่

แหลง และเราตองจํานาํขาวของบอยแคไหน  

 

ถาม!! จะเปนอยางนี้อีกนานเทาไร แลวเมื่อไรจะหลุดพนจากสภาพแบบนี ้

 

 
 

 
สํารวจใจตวัเอง 

พิจารณาดวูา เรายังมีอาการทนเหน็คนอืน่มี แตเราไมมี ไดหรือไม 

พิจารณาดวูา เรายังติดนิสัยชอบซื้อ แตไมเคยใช ใชหรือไม 

พิจารณาดวูา เรายังแพของลดราคา เห็นทีไรอดใจไมไหวทุกครั้ง 

พิจารณาดวูา มันหนักขึน้ทกุวันหรือไม 
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จากนั้นเริ่มพิจารณาหนี้สินทีเ่ราถือครองอยู ปกติม ี2 กลุมหลัก ไดแก 

หนี้สินที่ไมสรางรายได ไดแก หนี้สินเพื่อความจาํเปนในการบริโภค  หนี้สินที่เกิดจากความจําเปน

และหลีกเลีย่งไมได อาทิ คาเทอม คารักษาพยาบาล และ หนี้สินที่ไมจาํเปน และสามารถหลกีเลี่ยง

ได อาทิ สินคาฟุมเฟอยตาง ๆ 

 

ทฤษฎี : หนี้สินที่ไมสรางรายได ควรมีใหนอย หนี้สินทีส่รางรายได ควรมีใหมาก 

ความจริง : หนี้สินที่ไมสรางรายไดมีสัดสวนเฉลี่ยถงึ 70% ของเงนิได 

 
3.15 เปนหนีท้วมหวั เอาตัวใหรอด 

 
 

เมื่อไดสํารวจตนเอง สํารวจใจ และสํารวจหนี้ครบถวน กถ็ึงเวลาที่จะตองบริหารจัดการหนี้ใหหมด

ลง เพื่อปลดปลอยพันธนาการใหกับชวีิตทีเ่ปนอิสระ “เปนหนี้ทวมหัว ตองเอาตัวใหรอด” เดี๋ยวนี ้
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3.16 หนี้ยอดนิยมรอบตัวเรา 

 
 

หนีย้อดนิยมรอบตัวเรามี 4 กลุมใหญ ๆ ไดแก 

1. หนี้บัตรเครดิต 

2. หนี้เงนิกูนอกระบบ 

3. หนี้รถ 

4. หนี้บาน 

 
สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาหนี้สิน 
สาเหตุสําคัญของการกอหนีสิ้นคือ ความอยากมีอยากได กิเลส รสนิยมที่สูงเกินกวารายได หนี้สิน

สวนมากที่กอใหเกิดปญหาคือการกอหนีสิ้นที่ไมกอใหเกิดรายไดเพราะความลุมหลงยึดติดอยูกบั

วัตถุและความไมรูจักพอ หลงอยูกับกระแสทางการตลาดที่คอยออกผลิตภัณฑสินคาใหมๆออกมา

เพื่อใหเกิดความอยากจนสดุทายตองกอหนี้สินเพื่อสนองความตองการ(อยาก)ของตนเอง 

 

อีกสาเหตุของการกอหนี้สินคือ คานิยมทางสังคมที่ผิดๆ เขาทาํนองเหน็ชางขี้แลวอยากขี้ตามชาง 

เห็นคนอื่นเขาซื้อทรัพยสินใหมๆก็อยากมอียากไดอยากซื้อตามเขาโดยไมดูตัวเองวา เขาซื้อได

เพราะพื้นฐานครอบครัวที่ดี(รวย)สามารถซื้อทรัพยสินขาวของตางๆดวยเงินสดไมตองเสียดอกเบีย้ 

แตหากเราซื้อตามเขาตองกอหนี้สินกูยมืเงนิมาซื้อซึ่งตองมีภาระที่ตองจายดอกเบีย้และผอนชําระ

เปนชวงระยะเวลาหนึง่กวาจะผอนชําระหมด 
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ประเภทของหนี้สิน 
หนี้สินสามารถแยกไดเปน 6 ประเภท และยังสามารถแยกเปนหนี้ทีม่โีอกาสสรางรายไดเพิ่มสูง 

และไมมีเลย ดังนี ้

 
ประเภทของหนี้สินทีไ่มมโีอกาสสรางรายไดเพิ่ม 

1. หนี้สินเพื่อการบริโภค หมายถงึ หนี้สินครัวเรือนเพื่อการบริโภคและการซื้อทรัพยสินตาม

ความตองการของตนเองและคนในครอบครัว บางเรื่องก็เปนสิง่จําเปนและบางเรื่องก็เปนสิ่งที่ไม

จําเปนแลวแตดุลยพินิจของตัวผูกอหนี ้

2. หนี้สินที่เกดิจากความจําเปนและไมสามารถหลกีเลี่ยงได หมายถึงหนี้สินทีเ่กิดจากกรณี

ฉุกเฉิน เชน การเจ็บปวยตองรักษาในโรงพยาบาล อุบัติเหตุฯลฯ 

3. หนี้สินที่เกดิจากความไมจําเปนและสามารถหลกีเลี่ยงได หมายถึงหนี้สินทีเ่กิดจากความ

อยาก ความตองการ ทัง้ๆ ทีไ่มมีความจาํเปน หรือมีความจําเปนนอยมาก เชน หนี้สินที่เกิดจาก

การซื้อรถคันที ่2 เพียงเพราะคิดวาสวยและอยากได หนี้สินที่เกิดจากการผอนซื้อสินคาแบรนดเนม 

 
ประเภทของหนี้สินทีไ่มมโีอกาสสรางรายไดเพิ่ม 

1. หนี้สินเพื่อการบริโภค หมายถงึ หนี้สินครัวเรือนเพื่อการบริโภคและการซื้อทรัพยสินตาม

ความตองการของตนเองและคนในครอบครัว บางเรื่องก็เปนสิง่จําเปนและบางเรื่องก็เปนสิ่งที่ไม

จําเปนแลวแตดุลยพินิจของตัวผูกอหนี ้

2. หนี้สินที่เกดิจากความจําเปนและไมสามารถหลกีเลี่ยงได หมายถึงหนี้สินทีเ่กิดจากกรณี

ฉุกเฉิน เชน การเจ็บปวยตองรักษาในโรงพยาบาล อุบัติเหตุฯลฯ 

3. หนี้สินที่เกดิจากความไมจําเปนและสามารถหลกีเลี่ยงได หมายถึงหนี้สินทีเ่กิดจากความ

อยาก ความตองการ ทัง้ๆ ทีไ่มมีความจาํเปน หรือมีความจําเปนนอยมาก เชน หนี้สินที่เกิดจาก

การซื้อรถคันที ่2 เพียงเพราะคิดวาสวยและอยากได หนี้สินที่เกิดจากการผอนซื้อสินคาแบรนดเนม 
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3.17 ขั้นตอนบริหารหนี ้

 
 
เปนหนี้ทวมหัว ตองเอาตัวใหรอด เร่ิมจากการบริหารจัดการหนีบั้ตรเครดิต และหนี้เงนิกูนอก

ระบบดวย 13 ข้ันตอนงาย ๆ แตตองใชความมุงมั่น และตั้งใจจริงเปนประการสําคญั เร่ิมเดี๋ยวนี้ 

ดังนี ้

1. ทําใจทั้งครอบครัว รวมดวยชวยกนัใชหนี ้

2. หยุดสรางหนี้ใหม เดีย๋วนี!้!  
3. สรุปหนีท้ั้งหมด 

4. รวมหนี้ไวทีเ่ดียว เนนดอกเบี้ยต่ําที่สุด 

5. จายหนีท้ี่ดอกเบี้ยสูงใหหมดกอน 

6. ลดคาใชจาย ถือคติ “ไมซื้อ ไมตาย” 

7. เพิ่มรายได ใชลําแขงลางหนี ้
8. เปลี่ยนนิสัย ทาํลายความอยาก  

9. ออม 5% เผื่อฉุกเฉิน 

10. ใชเงินสด เงนิหมด งดซื้อ 

11. ขายสินทรัพยที่ไมจําเปน เพือ่ชําระหนี ้

12. ประนอมหนี ้ไมหนปีญหา 

13. สัญญากับตัวเองวาจะไมเปนหนี้อีก 
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หลากหลายวธิีการประนอมหนี ้

• ขอลดยอดหนีล้งบางสวน  

• ขอขยายเวลาการชําระหนี ้1-2 ป  

• ขอลดจํานวนเงินที่ตองผอนในแตละงวด  

• ขอใหคิดอัตราดอกเบี้ยปกตทิี่ไมผิดนัด  

• ขอหยุดดอกเบี้ย และไมคิดดอกเบี้ยระหวางที่ผอนชาํระ  

• ขอลดหยอนคาธรรมเนยีมหรือคาปรับกรณีผิดนัดชําระ  

 
3.18 หมดหนี้แลวทําอยางไร 
 

 
 

เมื่อหมดหนี้สินแลว ก็ตองสรางวนิัยทางการเงนิอยางจรงิจัง โดยใชแตเงินสด และใชเทาที่ม ีกดเงนิ

อาทิตยละ  1 คร้ัง ถาจาํเปนตองใชบัตรเครดิต ก็เลือกใชเพียงใบเดียว และกําหนดใชแค 15-20% 

ของรายได เมือ่จายผานบัตรแลวก็ตองชําระเต็มยอดทุกครั้ง ที่สําคัญตองสํารองเงินไวจายบัตร

เครดิตเมื่อถงึรอบบัญชีดวย 
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3.19 สูตรลับ เปนหนี้รถ..ใหเปน 
 

 
 
สูตรลับ เปนหนี้รถ...ใหเปน 

1. เลือกราคารถที่เราผอนไหว ไมใชเลือกแบบรถที่เราอยากได 

2. ตองมีเงนิดาวน 25% ของราคารถกอน 

3. สํารองไว 10-20% ของราคารถ เผื่อฉุกเฉนิ / ซอม / คาประกัน 

4. เช็คใหชัวรวาเราสามารถผอนตอเดือน 25-30% ของรายได 
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3.20 ตัวอยางเปนหนี้รถ..ใหเปน 
 

 
 

• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกัน 50,000 บาท อยากไดรถเกงเลก็ ๆ สักคัน ราคา 

400,000.-  

• ตองเตรียมเงนิดาวน 25% = 100,000 บาท ถาไมม ีก็ไมซือ้!!  

• สํารองเงนิสดไว 10-20% ของราคารถ = 40,000-80,000 บาท 

 เผื่อกรณีฉุกเฉนิ (ซอมรถ ประกันภัย ตกงาน เสยีชีวิต) ถาไมมี อยาซื้อ!!  

• เช็คใหชัวรวาสามารถผอนตอเดือน 25-30% ของรายได = 12,500 – 15,000 บาท 

 ถาผอนไมไหว อยาตัดใจซื้อ!!  
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3.21 แตซ้ือรถ ไมไดจายแคคารถ 
 

 
 

การซื้อรถ 1 คัน ไมไดจบทีก่ารผอนจายทกุเดือนจนครบกาํหนด แตส่ิงทีต่ามมาดวยคอืคาใชจายที่

เราหลีกเลี่ยงไมได ดังนี ้

1. คาประกันภัยภาคบังคับ พรบ.บุคคลที ่3  

2. คาตอทะเบยีน 

3. คาประกันภัยรถ 

4. คาซอมบํารุงตามระยะทาง 
5. คาตกแตงรถ 
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3.22 สูตรลับ เปนหนี้บาน…ใหเปน 
 

 
 
สูตรลับ เปนหนี้บาน...ใหเปน 

1. รายไดทั้งครอบครัว x 30 = ราคาบานที่สามารถซื้อได 

2. ตองมีเงนิเก็บ 30-50% ของราคาบาน เพือ่จายเงินดาวน 20% และเผื่อเปนคาตกแตงบาน 

และหลักประกันในกรณีไมมีรายไดกระทนัหนั  

3. เช็คใหชัวรวาสามารถผอนตอเดือน 25-30% ของรายได 

 
3.23 ตัวอยาง เปนหนี้บาน…ใหเปน 
 

 
o  

• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกัน 50,000 บาท x 30 = สามารถซื้อบานราคา 1.5 ลาน

บาทได 
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• ตองมีเงินเก็บ 30-50% ของราคาบาน = 450,000 – 750,000 บาท ถาไมมี อยากู!!  

• จายเงนิดาวน 20% ของราคาบาน = 300,000 บาท ถาไมมี อยากู!!  

o และเผื่อเปนคาตกแตงบาน และหลักประกันในกรณีไมมีรายไดกระทนัหนั  (ตก

งาน เสยีชีวิต) 

• เช็คใหชัวรวาสามารถผอนตอเดือน 25-30% ของรายได = 12,500 – 15,000 บาท 
o ผอนไมไหว อยาซ้ือ!! อยายื้อที่จะผอนยาว ดอกเบี้ยบาน!!  

 

 
 

หลักการการรไีฟแนนซหนี้บาน 

1. เปรียบเทียบดอกเบี้ยสวนตาง  

2. เปรียบเทียบราคาตลาด/ราคาประเมนิของบาน กับมลูหนีท้ี่เหลือ  

3. ระยะเวลาการผอนชาํระที่ยงัเหลือ  

4. คาธรรมเนยีมในการรีไฟแนนซจากทั้งสถาบนัการเงนิที่เกาและ ที่ใหม  

 
3.24 สูตรลับ จัดสรรประโยชน...ใหเปน 
  

 
 
จัดสรรหนี้ใหเกิดประโยชน 

หนี้สินไมใชจะทําใหเราสูญเสียเสมอไป หนี้สินบางประเภทมีโอกาสสรางรายไดเพิ่ม 

เพียงแตตองรูวิธีการจัดสรรหนี้เหลานัน้ใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึง่ทาํไดหลายวธิี อาทิ กูซื้อ

บานสรางรายได เชาซื้อรถเพิ่มรายได ทําบัตรเครดิตลดรายจาย และกูเงนิตอยอดธรุกิจ 
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3.25 กูซ้ือบาน สรางรายได 
 

 
 

กูซื้อทาวนเฮาส จายเงนิตนรวมดอกเบี้ย เดือนละ 5,000 บาท  

ดัดแปลงเปนหองพักใหเชา ได 3 หอง 

เปดเชาหองละ 2,000 บาทตอเดือน 
ไดอะไร!! 

1. ไดบานฟรี มีคนจายให 
2. ไดกําไรอีก 1,000 บาท 

3. วันเวลาผานไป กลายเปนทาํเลทอง อาจขยับราคาเชาไดอีก 
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3.26 เชาซ้ือรถ เพิ่มรายได 
 

 
 

เชาซื้อรถมอเตอรไซค จายเงินตนรวมดอกเบี้ย เดือนละ 3,000 บาท  

ไปเขาวินหนาปากซอย มีรายไดวันละ 400 บาท เดือนละ 12,000 บาท 

หักคาใชจายไดกําไรเดือนละ 5,000 บาท 
ไดอะไร!! 

1. มีมอเตอรไซคใชทุกวนั 

2. มีคนชวยจายคารถใหทกุเดอืน 

3. ไดกําไรเขากระเปา เดือนละ 2,000 บาท 
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3.27 ทําบัตรเครดิต ลดรายจาย 
 

 
 
บัตรเครดิต ลดรายจาย 

1. ยืดระยะเวลาการจายเงนิสด 

2. รับสวนลดพิเศษ ทีม่ากกวาการจายดวยเงนิสด 

3. สะสมคะแนนแลกของรางวลั 

4. สะสมไมล 
5. ผอนชําระ 0% 

6. ไดเงินคืน Cash Back 

7. สิทธิพเิศษอื่น ๆ เชน ที่จอดรถ เลขาสวนตวั รถลิมูซนี 

 

ขอพึงระมัดระวังในการใชบัตรเครดิต คือ อยาเขาไปติดกับวงเงนิขั้นต่าํที่คุณตองชาํระ ถา คุณ

เลือกชําระแตวงเงินขัน้ต่ํา คุณจะจายไดแคหนี้ ในสวนทีเ่ปนดอกเบีย้เทานั้น ไมไดแตะเงินตนเลย 

คุณตองใชเวลาหลายปทีเดียวกวาจะชาํระหนี้บัตรเครดิตหมด และยังมแีนวโนมดวยวาคุณจะตอง

จายมากกวาวงเงนิที่คุณใชไปจริงๆ 
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3.28 กูเงิน ตอยอดธุรกิจ 
 

 
 
กูเงินตอยอดธุรกิจ 
ไมมีหนี!้! แตก็ไปกูเงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยปละ 10% 

1 ป ตองจายดอกเบี้ยใหธนาคาร 100,000 บาท 

บังเอิญคุณพอมีรานขายอาหารเล็ก ๆ ในตลาดหัวหิน  

บังเอิญคุณลูกชายมพีรสวรรคในการทาํอาหาร 

บังเอิญวาคุณลูกสาวมีใจรักงานออกแบบ 

จึงปรับปรุงและขยายเปนรานอาหารสุดฮปิ ใจกลางตลาดหัวหนิ   

รานสวย บรรยากาศดี คนตรึม ทาํกําไรวนัละ 3,000 บาท 

เดือนละ 100,000 บาท 
ไดอะไร!! 
ครบ 1 ป ก็จายเงนิตน และดอกเบี้ย ใหกบัธนาคารครบถวน 

ธุรกิจรานอาหารดําเนนิตอไป เปนของเราภายในปเดียว 
ขอคิดทิ้งทาย 

• การเปนหนี้ ไมใชเร่ืองรายแรง แตการไมจายหนี้ถือเปนเรื่องรายแรงทีสุ่ด 

• เมื่อตองการปลดหนี้ ความตั้งใจจริงตองมากอน 

• ถาตองการจะปลดหนี้ใหสําเร็จ วินยัในการใชเงินจะเปนตัวควบคุมที่ดีที่สุด 

• เรียนรูเร่ืองหนี ้เพื่อหาประโยชนจากมนั 

• ตองเปนหนี้...ใหเปน 
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บทที่ 4 
การลงทุนและความเสี่ยง 

 
4.1 วัตถุประสงคของการเรียนรู 

1. เพื่อใหตระหนกัถึงความสาํคญัของการลงทุน 

2. เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุน 

3. เพื่อใหทราบแนวคิด ความสมัพันธเกีย่วกบัความเสีย่งและผลตอบแทน 

 
4.2 นิยามการลงทุน 

 
  

โดยทัว่ไป เมื่อเร่ิมมีเงนิเก็บ เรามักจะนําเงนิไปฝากธนาคารไวกอน เพราะอาจยงัเหน็วาเปนจํานวน

นอยอยูและยงัไมทราบวาจะนําไปทําอะไร คิดวาเมื่อเกบ็ไดกอนโตแลวจึงคอยนําไปลงทนุภายหลงั 

แตโดยสวนใหญแลวมักจะลมืหรือเกิดความเคยชินปลอยทิง้ไวในบัญชีเปนระยะเวลานานโดยมิได

นําไปทาํอะไร การฝากเงนิธนาคารนัน้จะเปนการเสียโอกาสอยางยิ่ง นอกจากจะไดดอกเบี้ยที่ตํ่า

แลวยังถกูหกัภาษีอีก และทีสํ่าคัญนั้นอาจไมสามารถชนะเงนิเฟอได ทาํใหมูลคาเงนิออมดอยคาลง

ไปในอนาคต ดังนัน้เราจงึนาํเงนิออมกอนนี้ไปลงทนุในดานตางๆเพื่อใหรับผลตอบแทนที่ดีกวา เงนิ

ตนจะงอกเงยขึ้นไป 
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4.3 การออมและการลงทุน / ตางและเหมอืนกันอยางไร 

 
 

4.4 กลไกหลกัในการขับเคลื่อนเงินทนุใหงอกเงย 
 

4.4.1 พลังของดอกเบี้ยทบตน-การเพิม่ทวีของเงินออม 

พลังดอกเบีย้ทบตน คือ การนําดอกเบี้ยจากเงินตน ไปทบเขากับเงนิตนกอนเดมิ นัน่

หมายความวา เงินตนของคณุจะเพิ่มข้ึน เมื่อฐานเงนิตนที่ใชในการคํานวณดอกเบีย้เพิ่มข้ึน นัน่

ยอมสงผลใหผลตอบแทนของคุณมากขึน้ตามดวย  

ตัวอยาง  

ปที่ 1 คุณฝากเงิน 100 บาทกับธนาคาร ไดรับอัตราดอกเบี้ย 10% ตอป  

ผลตอบแทนปที่ 1 = เงนิตน x อัตราดอกเบี้ย x จํานวนป 

     = 100 x 0.1 x 1 

  = 10 บาท  

แลวถาคุณฝากเงินตอไปปที่ 2 ละ คุณจะไดดอกเบี้ยเทาไหร ? ถาคุณคิดวา ปที่สองก็ตอง

ไดดอกเบี้ยอีก 10 บาท รวมเปน 20 บาท คุณกําลังคิดผิด !! . . . 
คุณตองไดดอกเบี้ยมากกวานั้น !  
เพราะพลังดอกเบี้ยทบตน จะทําใหดอกเบี้ยปแรกถูกทบเขากับเงินตนเปนฐานที่ใหญข้ึนในปถัดไป   
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ปที่ 2 เงินตนของคุณจึงไมใช 100 บาท แตคุณมีเงินตน 110 บาท  

การคํานวณดอกเบี้ยในครั้งถัดไป จึงคํานวณจากเงินตนที่เพิ่มข้ึน  

 

ผลตอบแทนปที่ 2  = 110 (100+10) x 0.1 = 11  

 

ดังนัน้ ดวยเงนิตน 100  บาท ภายใน 2 ป คุณไดรับดอกเบี้ย 21 บาท มากกวาที่คุณคิดตั้ง 

1 บาท นี่คือ พลังดอกเบีย้ทบตน  
 
"พลงัดอกเบี้ยทบตน" จงึเปนตัวการสําคญัที่ทาํให "เงินตน" เพิ่มคาตัวมันเองโดยอัตโนมัติ 

เมื่อเงนิตนเพิม่  ดอกเบี้ยก็เพิ่มอีก โดยที่คุณไมตองทําอะไรกับมัน พลงัดอกเบี้ยทบตนจึงสงผล

ตอการเพิ่มทวีของเงนิกอนที่คุณออมแตตน นี่แหละที่เคาเรียกวา ใหเงนิทํางานแทนเรา  

 

 
 จากรูป จะเหน็วาระยะเวลาฝากเงนิ 20 ป คุณจะมีเงินรับทั้งสิน้ = 672.75 บาท 

 

4.4.2 มหัศจรรยของระยะเวลา– ออมกอนรวยกวา 
ไมวาจะดอกเบี้ยนอยดอกเบีย้มาก ยิ่งออมนานจะชวยทวคีูณของดอกเบี้ย เพราะ

ดอกเบี้ยทํางานกับเวลาโดยตรง "เวลา" คือตัวเรงชั้นดี ยิง่จํานวนปในการออมเพิ่มขึ้น พลังของ

ดอกเบี้ยทบตนจะยิ่งบริหารเงินของคุณใหงอกงาม กาลเวลามีผลกับดอกเบี้ยขนาดไหนไปดกูัน  
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  จากรูป สมมติใหเงนิตนคงที่ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที ่10% ตอป แตระยะเวลาใน

การออมเงนิตางกนั 

• กิ๊กมีเงินตน 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป เปนระยะเวลา 10 ป 

กิ๊กจะไดรับเงนิตนรวมดอกเบี้ยทบตนเทากับ 25,937 บาท 

• กอยฝากเงนิตน 10,000 บาทไวในธนาคารรับดอกเบี้ยทบตน 10% ตอปเชนกนั แตกอย

เลือกที่จะฝากระยะยาว 20 ป เมื่อครบกําหนดกอยไดรับเงินตนรวมดอกเบี้ยทบตนเทากบั 

67,275 บาท ผลตอบแทนเพิ่มทวีคูณเห็นๆ  
 
นั่นเพราะ ดอกเบี้ยทํางานกบัเวลาโดยตรง "เวลา" คือตัวเรงชัน้ดียิ่งจํานวนปในการ

ออมเพิ่มขึ้น พลังของดอกเบี้ยทบตนจะยิ่งบริหารเงินของคุณใหทวีคูณจนไมนาเชื่อ 
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4.4.3 อัตราเรงของอัตราดอกเบี้ย 

ยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูง ยิ่งเรงใหเงนิตนออกดอกออกผลสูงเปนเงาตามตวั  

 

 
 

 จากรูป สมมติใหเงนิตนคงที ่10,000 บาท ระยะเวลาการออม 20 ปเทากัน แตอัตรา

ดอกเบี้ยแตกตางกนั  
 

• เบียร มีเงินตน 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป เปนระยะเวลา 20 

ป เบียรไดรับเงินตนรวมดอกเบี้ยทบตนเทากับ 67,275 บาท 

• โบว มเีงนิตน 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบี้ยทบตน 20% ตอป เปนระยะเวลา 20 

ป โบวไดรับเงนิตนรวมดอกเบี้ยทบตนเทากับ 383,376 บาท 
 

นั่นเพราะ ดอกเบี้ยคือตัวเรงใหเงินออมของคุณเพิ่มทวคูีณ อัตราดอกเบี้ยที่ตางกันทําใหเงนิ

กอนสุดทายทีจ่ะไดรับตางกนั แมอัตราดอกเบี้ยจะตางกนัแค  1% ซึ่งดูเหมือนนอยนดิ  แต

กลับสงผลตอตัวเลขโดยรวมอยางไมนาเชื่อ  ดังนั้น ในการฝากเงนิตองแสวงหาอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากที่ดีกวาเดิมเสมอ เพราะไมเชนนัน้เงินเฟอก็จะฉุดร้ังการเติบโตของเงนิออมคณุได  
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4.4.4 เงินตน/เงินสะสม – การสรางรากฐานที่แข็งแกรง 
ออมมากเทาใด ก็เปนการสรางฐานเงนิออมใหใหญมากขึ้นเทานัน้  

 

 
 

จากรูป สมมติใหระยะเวลาการออม 10 ปเทากัน อัตราดอกเบี้ยเทากันคือ 10% ตอป แต

จํานวนเงนิตนในการออมไมเทากัน 

• หมู ฝากเงินตนจํานวน 10,000 บาทไวกับธนาคาร ไดรับอัตราดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป 

เมื่อฝากครบ 10 ป ปรากฏวาหมมูีเงนิตน 25,937 บาท 

• หมี ฝากเงินตนจํานวน 20,000 บาทไวที่ธนาคารเดียวกนั ไดรับอัตราดอกเบี้ยทบตน 10% 

ตอปเทากนั แตเมื่อฝากครบ 10 ป หมูกลับไดรับเงินตน 51,875 บาทมากกวาหมีเปน 2 

เทา 
 

นั่นเพราะ ดอกเบี้ยที่ทัง้คูไดรับถูกคํานวณจากฐานเงนิตนที่แตกตางกนั ยอดเงินตนที่สูงยอม

ไดรับดอกเบี้ยมากกวายอดเงินตนที่ตํ่า  

คุณจะเหน็วา ดอกเบี้ยเพิม่ข้ึนเปนเงาตามตัวเงนิตน ดังนั้น ผลตอบแทน จะมากหรอืนอย

ข้ึนอยูกับขนาด “เงนิตน” ดวยเชนกนั 
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4.4.5 เงินเฟอ/ภัยการออม 
 
เงินเฟอ  คือ ภาวะที่ราคาสนิคาและบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งก็จะมีผลทาํใหคาของเงนิที่เราถืออยูลดลง  

ตัวอยางใกลตัว : คุณยังจํากนัไดหรือไม มามาเคยซองละ 5 บาท ป 2549 เงิน 100 บาท

คุณซื้อมามาไดเทาไหร 

ป 2549 มามาราคาซองละ 5 บาท เงิน 100 บาท ซื้อมามาได 20 ซอง 

ป 2550 มามาขึ้นราคาเปนซองละ 6 บาท เงิน 100 บาท ซื้อมามาไดเพยีง 16 ซอง  

คุณคิดวา มามาของคุณหายไป 4 ซอง หรือเงินของคุณหายไป 20 บาท ? 

 

ภาวะเงินเฟอดังกลาวจะสงผลตอเงินออมของเราดวย  เปรียบเทียบกบัการฝากเงนิ 100 

บาท เมื่อเวลาผานไป เงนิตนจะเพิ่มพูนดวยดอกเบีย้ทบตน  ในสภาพความเปนจริงเมื่อเราไดรับ

ผลตอบแทนจากการฝากเงนิแลว เราตองถูกหกัเงนิดวยอัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดทราบ

ผลตอบแทนทีแ่ทจริงที่จะไดรับ  เชน การฝากเงิน 100 บาท ไดรับอัตราดอกเบี้ย 2% เมื่อผานไป 1 

ป จะไดรับเงิน 102 บาท หากอัตราเงนิเฟออยูที่ 5% ซึ่งมากกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ จะพบวาเงนิ 

102 บาท ที่จะถูกหักออกดวยอัตราเงินเฟอ 5 บาท จะมเีงินแทจริงเพียง 97 บาท กลาวไดวาเรา

ขาดทุนจากการฝากเงินเพราะเงนิเฟอมากกวาดอกเบี้ยที่ไดรับ  
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ตัวอยาง 

ปที่ 1 เงินตน 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 2% อัตราเงินเฟอ 5% 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง = 2%-5% (อัตราดอกเบี้ย – อัตราเงินเฟอ)  

    = -3% 

ขาดทุน               = 100 X -3% 

                        =  -3 บาท 

ฉะนั้น จากเงินตน 100 บาท ขาดทุนไป 3 บาท ดังนั้นมูลคาเงินฝากที่แทจริงรวมอัตรา

ดอกเบี้ยของคุณคือ 97บาท มูลคาเงินของคุณหายไป 3 บาท ! 

 
4.5 รูปแบบการลงทุน – ทางตรงและทางออม 

4.5.1 การลงทุนคืออะไร 
การลงทุน หมายถงึการเปลีย่นสภาพเงนิออมที่มีอยูใหกลายมาเปนเงนิลงทุนเพื่อให

ไดมาซึ่งผลตอบแทนที่เพิม่ข้ึนแมจะมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึนมาดวยก็ตาม  (ที่มา หนงัสือการลงทุนกับ

กองทนุรวม , กบข.) 

 
การลงทุนแบงออกได 2 ประเภท คือ 

1. การลงทนุทางตรง หมายถึง การลงทนุที่ผูลงทุนหรือเจาของทนุเขาประกอบกิจการ

รวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก ทนุ  เครื่องจักร และแรงงาน เขาดวยกนั แลวดําเนนิการผลิตดวย

ตนเองทั้งการควบคุมดูแล ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ในกจิการทกุประการ จนออกมาเปน
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ผลิตภัณฑที่จาํหนายออกไป ผลตอบแทนจากการลงทนุของเจาของทุนจะอยูในรูปของกําไรของ

กิจการนั้น ๆ 

 

2. การลงทนุทางออม หมายถึง การลงทนุที่เจาของทนุมไิดเขาดําเนนิการหรือประกอบ

ธุรกิจดวยตนเอง แตเขาไปมสีวนในการประกอบกิจการทางออม เชน การซื้อหุนของกิจการที่ตน

ตองการเขารวมทุนดวย ผลตอบแทนจากการลงทุนอยูในรูปของเงนิปนผล อันไดมาจากสวนหนึง่

ของกําไรจากการดําเนินธุรกิจนัน่เอง การลงทนุในพันธบัตรไดดอกเบี้ยจากพนัธบัตร โดยที่เราไม

ตองลงมือลงแรง เพยีงแคลงเงินก็สามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดแลว เปนการทาํให
เงินทํางานแทนเรา!!!! 
 

 
4.5.2 การลงทุนทางออม – ใหเงินทาํงานแทนเรา 
 

ชองทางการลงทนุในสนิทรพัยประเภทตางๆ ในกรณีที่ผูลงทนุเปนบุคคลธรรมดา 

 
การลงทุน  พดูไดวาเปนการตอยอดเงินออมใหงอกเงยขึ้นในระยะยาว ซึง่ปจจุบันการ

ลงทนุมหีลากหลายรูปแบบ เชน การลงทนุในตราสารหนี ้อยางพนัธบัตรรัฐบาลหรือหุนกู การ

ลงทนุในตราสารทุนอยางหุน หรือแมแตการลงทุนในกองทุนรวมแบบตางๆ  ซึ่งผลตอบแทนในแต

ละรูปแบบการลงทนุก็จะแตกตางกันไป เชน ลงทนุในพันธบัตรผลตอบแทนจะอยูในรูปของ

ดอกเบี้ย ลงทนุในหุนผลผลตอบแทนจะอยูในรูปเงนิปนผล หรือผลตอบแทนอาจมาจากการซื้อหรือ
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ขายตราสาร ซึง่มีทัง้กาํไรและขาดทนุ  ขอดีของการลงทนุ ก็คือโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนใน

ระยะยาวมมีากกวาการออมเงินกับธนาคาร แตในขณะเดียวกนัก็มีโอกาสทีจ่ะขาดทุนจากการ

ลงทนุไดเหมือนกนัในระยะสัน้  ดังนัน้จงึตองศึกษาขอมลูอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน 

เพื่อใหไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไวและเพื่อลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นจากการลงทนุ 

 
4.5.3 ทําไมตองลงทุน 

1. เงนิเฟอ  ซึ่งถอืเปนศัตรูตัวสําคัญของการออมเงินระยะยาว อยางที่ไดกลาวไป

แลววาในทกุๆป เงนิออมของเราจะถูกเงินเฟอลดมูลคาลงไปเรื่อยๆ หากเราฝากเงินเพียงอยาง

เดียวเพียง ก็จะไมสามารถทาํใหเรามีเงนิเพื่อไปจับจายใชสอยไดตามที่ต้ังใจไว  ดวยเหตนุี้ การ

ลงทนุ คือ หนทางที่จะชวยเพิ่มมูลคาของเงินใหชนะเงนิเฟอได   

2. การบรรลุเปาหมายทางการเงิน    เมื่อเงนิออมเรามีมูลคาเพิ่มข้ึน ยอมชวย

สนับสนนุใหเราบรรลุเปาหมายทางการเงินที่เราหวงัไดเร็วขึ้น  เชน การมีบานเปนของตนเอง หรือ

การมีธุรกิจของตนเอง 

3. ผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เพราะเงนิจากผูมีเงนิออมนาํไปลงทุน

ผานรูปแบบการลงทนุที่หลากหลาย จะทาํใหเกิดการนําเงินเหลานัน้ไปใชในการพัฒนาหรือขยาย

ธุรกิจ เชน  การสรางโรงงาน การจางแรงงาน การขยายการผลิต รวมทัง้การลงทนุในโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทนุเหลานีจ้ะกอทําใหเกิดการจางแรงงาน และสงผล

ตอเนื่องไปสูธรุกิจภาคสวนอื่นๆ 

 
4.5.4 ประเภทการลงทุน 

หากแบงการลงทนุออกตามลักษณะสินทรพัยที่ลงทุนแลว เราสามารถแบงการลงทนุ

ออกเปน 2 ประเภท คือ 

 

1. การลงทุนในสนิทรพัยทางการเงนิ (Financial Assets) เชน ประเภทพนัธบัตร หุน

กู หุน กองทนุรวมประเภทตางๆ  โดยผลตอบแทนจะอยูในรูปเงนิปนผล หรือดอกเบีย้  หรือผลกําไร 

/ ขาดทุน จากการซื้อขายตราสารทางการเงิน 
(ที่มา http://www.tsi- thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=67) 

 
ตราสารทางการเงนิ ขอแนะนําตราสารทางการเงินประเภทหลัก  2 ประเภท ที่เราควรทํา

ความรูจักไว นั่นคือ  
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1.1 ตราสารทนุ 

• หุนสามัญ (common stock) เปนหลักทรัพยที่แสดงสัดสวนในการเปนเจาของ

กิจการ ความเปนเจาของถูกแบงตามจํานวนหุน และอัตราสวนการถือหุน ซึง่

แสดงเปนจาํนวนหุนที่ถือเมือ่เปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่ออกและจํานวนหุนที่มี

ทั้งหมด 

• หุนบุริมสิทธ ิ(preferred stock) เปนหลักทรัพยที่ผูถือมีสวนรวมเปนเจาของ

กิจการเชนเดยีวกนักับหุนสามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุน

สามัญในอัตราที่กาํหนดแนนอน และมีสิทธิในสนิทรัพยของกิจการกอนผูถือหุน

สามัญ ในกรณีที่เลิกกจิการ แตผูถือหุนบริุมสิทธิจะไมไดรับสิทธิลงคะแนนเสยีงใน

ที่ประชุมผูถือหุน 
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1.2  ตราสารหนี ้ หากแบงตามประเภทของผูออกตราสาร  ตราสารหนีท้ี่สําคัญไดแก 
1.2.1 ตราสารหนีท้ี่ออกโดยรฐับาล  เปนตราสารที่ออกเพือ่ระดมเงินทนุจากนักลงทนุ

และประชาชนทั่วไป เพื่อใชจายในกิจการของรัฐบาล ผูลงทนุจะมฐีานะเปนเจาหนี้ของ

รัฐบาล และจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามอตัราและระยะเวลาที่กําหนด และ

จายคืนเงนิตนตามราคา 

•  ต๋ัวเงนิคลัง (treasury bill) คือ ตราสารหนีข้องรัฐบาลที่มรีะยะสั้น ไมเกนิ 12 

เดือน ซึง่โดยทัว่ไปจะมีอายุต้ังแตส้ันมาก คือ 3, 7, 14 และ 28 วนั นอกจากนี้ยังมี

อายุไถถอนทีม่ากขึ้นตามลาํดับ เชน 91, 182, 273 วัน เปนตน ต๋ัวเงินคลังไมมีการ

กําหนดดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนแตจะเปนการประมลูขายในราคาที่สวนลดจาก

มูลคาหนาตัว๋เมื่อครบกําหนดอายุ จะไดรับการไถถอนตามราคาที่ตราไวของมูลคา

หนาตั๋ว ผูลงทนุจึงรับผลตอบแทนในรปูสวนตางของราคาที่ซื้อมาในราคาลดกับ

ราคาไถคืนตมหนาตั๋ว ทัง้นีก้ารออกตั๋วเงนิคลงัของรัฐบาลเปนไปเพื่อวตัถุประสงค

ของการบริหารเงินระยะสั้นในบัญชีคงคลัง 

• พันธบัตรรัฐบาล (treasury bond) คือ ตราสารหนีท้ี่มีอายุต้ังแต 1 ปข้ึนไป ต้ังแต

ระยะสั้น 1 – 5 ป ระยะกลางและระยะยาวตั้งแต ประมาณ 7-10 ป  

1.2.2 ตราสารหนีท้ี่ออกโดยภาคเอกชน 

• หุนกูภาคเอกชน เปนตราสารหนีท้ี่มีอายมุากกวา 1 ป ที่ออกโดยบรษิัทเอกชน 

เพื่อระดมเงนิจากนักลงทนุและประชาชนทั่วไปเพื่อใชในการดําเนนิกจิการของตน 

โดยหุนกูจะกําหนดการจายผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยหรือไมก็ได ในกรณีที่มีการ

จายดอกเบีย้จะจายเทาๆกันทุกหนวยของหุนกูตามราคาที่ตราไว แตอัตรา

ดอกเบี้ยในแตละงวดอาจแตกตางกันก็ไดหากเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและจาย

คืนเงนิตน เมือ่ครบกําหนดไถถอนตามที่ระบุ หุนกูเหลานี้อาจจะมีเงื่นไข

รายละเอียดของการออกในรูปแบบตาง ๆ กันเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

เงินทนุและความสามารถในการจายคืนงินตนของบริษัทนั้นๆ และใหตรงตาม

ความสนใจของผูลงทุนกลุมเปาหมายใหมากที่สุด  

 

2. การลงทุนในสนิทรพัยที่จับตองได (Tangible Assets) เชน ทองคํา ที่ดิน อาคาร 

เพชรนิลจนิดา เครื่องประดับ หรือเปนการลงทนุที่ผูลงทุนเปนเจาของ และดําเนนิธุรกจิดวยตนเอง 

เชน เครื่องจักร โรงงาน  โดยผลตอบแทนของการลงทนุประเภทนี้จะอยูในรูปกําไร/ขาดทนุ จากการ

ซื้อขายสินทรพัยที่มี เชน 
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2.1 อสังหาริมทรัพย  เปนการลงทุนตรงในทรัพยสิน ที่ไดรับผลตอบแทนอยาง

สม่ําเสมอ อยูในรูปของกระแสเงินสดจากคาเชา และในระยะยาวนั้นไดผลตอบแทน

สวนเพิ่มจากมูลคาเพิม่ของอาคารและที่ดิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพยควรเปนการ

ลงทนุระยะยาว เนื่องจากไมคอยมีสภาพคลองเหมือนกบัสินทรพัยทางการเงิน 

                  (ที่มา  หนงัสือหลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน, TSI) 
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4.5.5 ตารางสรุปผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ประเภทตราสาร ผลตอบแทน 

ตราสารหนี ้ 1. เงินไดจากดอกเบี้ย 

2. เงินไดจากสวนลด 

3. เงินไดจากการนําดอกเบีย้ไป
ลงทนุตอ 

4. เงินไดจาการขายตราสารหนีใ้น
ราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อมา 

ตราสารทุน 1. เงินปนผล 

2. กําไรจากสวนตางของราคาซื้อ
ขาย 

อสังหาริมทรัพย 1.คาเชา 

2. มูลคาเพิ่มของอาคาร/ที่ดิน 

 

• ตราสารหนี ้
1. เงินไดจากดอกเบี้ยเปนรายไดที่จะไดรับตามที่ตกลงไว การจายดอกเบีย้ตาม

กําหนดเปนการบังคับ ถาไมมีการจายดอกเบี้ย ผูถือหุนกูอาจกระทําเพื่อ

เรียกรองใหมกีารจาย ทั้งนีข้ึ้นอยูกับเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาการลงทุนนั้น 

2. เงินไดจากสวนลด ผลตางระหวางราคาไถถอนที่ไดรับเมื่อตราสารหนีค้รบ

กําหนดอายุกบัราคาที่ซื้อตราสารหนีน้ั้น ในกรณีที่เปนตราสารหนี้ที่ขายใน

ราคาคิดลด 

3. เงินไดจากการนําดอกเบีย้ไปลงทนุตอ คือผลตอบแทนที่ไดรับในกรณีทีน่ัก

ลงทนุนาํดอกเบี้ยที่ไดรับไปลงทนุตอ  

4. เงินไดจากกาํไรการขายตราสารหนี้ในราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อมา ซึง่จะขึ้นอยู

กับสภาพตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราดอกเบี้ย 

• ตราสารทุน 

1. เงินปนผล คือ สวนของกําไรที่บริษัทแบงจายใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

บุริมสิทธิตามสิทธิของแตละผูถือหุนนัน้   ซึ่งมีความแตกกตางจากดอกเบี้ยใน

กรณีของตราสารหนี ้เพราะดอกเบี้ยจายเปนสัญญาการลงทุนที่ระบุไวบนจรา
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สารหนี้ฉบับนัน้ แตเงนิปนผลนั้นไมมกีฎหมายใดบังคับ นอกจากเปนความ

ต้ังใจของคณะกรรมการบรษิัทที่จะกาํหนดใหมีการจายเทานัน้ 

2. กําไรจากสวนตางของราคา คือ ผลตางระหวางราคาหุนเดิมที่ผูลงทนุซื้อมา

กับราคาหุนทีผู่ลงทนุขายไป เนื่องจากราคาหุนจะเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา

มักไมแนนอนและไมคาดการณได จึงทําใหนกัลงทุนเกดิความเสี่ยงทีจ่ะไดรับ

ผลตอบแทนไดมากนอยแตกตางกันไป 

• อสังหาริมทรัพย  
1.คาเชาเปนรายไดประจําทีส่ามารถปรับตามเงนิเฟอ 

2. มูลคาเพิ่มของอาคาร/ที่ดิน เปนมูลคาเพิ่มทีเ่กิดขึ้นอนัเนื่องมาจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ 

 

(ที่มา หนังสือตลาดการเงนิและการลงทุนในหลักทรัพย หลักสูตรใบอนุญาตสําหรับผูขาย

หลักทรัพย , TSI ) 

 
4.5.6 ความเสี่ยงการลงทุน 

• ความเสีย่งจากการลงทนุคืออะไร 
ความเสีย่งจากการลงทนุ คือ  โอกาสที่ผลตอบแทนที่ผูลงทนุจะไดรับจริงแตกตาง

จากผลตอบแทนที่ไดคาดหวังไว  ถาโอกาสที่ผลตอบแทนที่ไดรับจริงกบัผลตอบแทนที่คาดหวัง มี

ความแตกตางกันนอย ก็จะมคีวามเสีย่งต่ํา ในทางกลบักนั ถาโอกาสทีผ่ลตอบแทนทีไ่ดรับจริงกับ

ผลตอบแทนทีค่าดหวงั มีความแตกตางกนัมาก ก็จะมีความเสีย่งสงู 
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ประเภทความเสี่ยงในการลงทุน  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลกั ไดแก 

1.ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค    เปนความเสีย่งที่นกัลงทุนไมสามารถหลกีเลี่ยงได และไม

สามารถคาดการณืไดลวงหนา เปนผลกระทบจากภาวะแวดลอมภายนอกธุรกิจ  เชน 

ความเสีย่งในการมีอํานาจซือ้ลดลง หรือความเสีย่งที่เกดิจากเงนิเฟอ  มักมีความสาํคัญตอการ

ลงทนุในตราสารหนีห้รือพนัธบัตรระยะยาวที่มีดอกเบี้ยคงที่ เมื่ออัตราเงินเฟอสูงขึ้นดอกผลที่ดรับ

อาจไมเพยีงพอตอการครองชีพ 

• ความเสีย่งจากนโยบายภาครัฐ  ซึ่งมกัเกดิข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให

เงื่อนไขการลงทุนในประเทศแตกตางไปจากรูปแบบที่เคยคาดไว ทั้งนีก้็เพราะเมื่อมีรัฐบาล

ใหม ยอมมีโอกาสทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐัเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและ

การเงนิ นักลงทุนจงึมกัระงับการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลใหมเสมอ 

• ความเสีย่งที่เกิดขึ้นจากความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เกิด

ข้ึนกับเฉพาะกรณีของการลงทุนขามประเทศ และเมื่อผูลงทนุปรปะสงคจะนําเงนิลงทุน

กลับไปยังตนทาง หรือโยกยายไปยังแหลงลงทนุอื่นหากอัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไป

ในทางลบผลตอบแทนรวมอาจลดลง  

• ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้  ซึง่จะสงผลกระทบตอผูลงทนุใน

ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยมี่ตราไว (Coupon Rate) คอนขางต่ํา เพราะเมื่อ

อัตราดอกเบี้ยสูง  หากผูลงทนุตองการเสนอขายตราสารหนีก้็ตองเสนอขายในอัตราที่

ผลตอบแทนเทาเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพื่อจงูใจผูซื้อ ซึง่กคื็อผูลงทุนตองลดราคา

ของตราสารลงนัน่เอง 
 
2.ความเสี่ยงจากปจจัยจลุภาค  เปนความเสี่ยงที่เฉพาะของตัวหลกัทรัพยซึง่สามารถลดลงได

โดยการกระจายการลงทุนออกไปใหกวางขวาง เชน 

• ความเสีย่งดานเครดิต เปนความเสีย่งที่เกิดจากตัวบริษัทนั้น ๆ เองวาจะจายคืนหนี้และ/

หรือปฏิบัติตามภาระผูกผันไดอยางสมบูรณหรือไมเพียงใดโดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐาน

ของบริษัท เชน ความมัน่คงทางการเงนิ ควาสามารถในการบริหารจัดการ 

• ความเสีย่งที่เกิดจากลกัษณะเฉพาะของกลุมธรุกิจหรืออุตสาหกรรมนัน้ ๆ  เชน เปน

อุตสาหกรรมที่เสื่อมตามเวลา หรือเปนอตุสาหกรรมทีผ่ลิตภัณฑมีราคาขึ้นลงตามราคา

โลก เปนตน 

(ที่มา  หนงัสือหลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน, TSI) 
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• ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับความเสี่ยง 

 

ผลตอบแทนและความเสีย่งเปนของคูกนั ไมมีผลตอบแทนไดมาโดยไมตองแลกกับความ

เสี่ยง เหมือนสองดานของเหรียญ ความเสีย่งต่ํา ปดโอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูง แตก็ปดโอกาส

การขาดทนุมากเชนกัน ขณะที่ความเสี่ยงสงู เปนการเปดโอกาสใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึน้ แตก็

เปดโอกาสการขาดทุนสงูไดเชนกนั หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสี่ยงไมไดหมายความวาเสี่ยงที่จะ

ขาดทุนมากดานเดียว แตยงัเปนความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสที่จะไดรับกําไรเยอะเชนกนั 

 

 ระดับผลตอบแทนจากการลงทนุในหลักทรัพยจะมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกันกับ

ระดับความเสีย่ง  นัน่คือ การลงทุนใดที่มีโอกาสใหผลตอบแทนสูง ยอมมีความเสี่ยงที่สูง

เชนเดียวกนั  เชน การลงทนุในพนัธบัตรรัฐบาล กับการลงทนุในหุน  จะเหน็ไดวาการลงทนุใน

พันธบัตรนั่นมคีวามเสีย่งที่ตํ่ากวา เนื่องจากเปนการลงทนุในหลักทรัพยที่ออกโดยรัฐบาล ซึง่มี

ความมัน่คง ประกอบกับไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามสัญญาที่ระบุไวอยางสม่ําเสมอ 

เมื่อเทียบกับการลงทนุในหุน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกวาทัง้จากความเสีย่งในตวัของบริษัทที่เปน

เจาของหุน เมือ่เทียบกบัรัฐบาลบริษัทเอกชนยอมมีความมัน่คงนอยกวา ดังนั้นหุนจึงมีความเสี่ยง

หรือมีความผนัผวนมากกวาพนัธบัตรไทย  
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4.5.7 การออมโดยการลงทุนตองคํานึง “ความเสี่ยงที่ยอมรับได” และ “อายุผูออม” 

 
 

ส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณากอนการตัดสินใจลงทนุ ม ี2 ส่ิงหลักๆ คือ 

1. ความเสีย่งที่ยอมรับได  ผูออม / ลงทุน ควรพิจารณากอนวา ตนเองนัน้มี

ความสามารถในการยอมรับความเสีย่งไดมากนอยเพียงใด เพราะคนเราสามารถ

ยอมรับความเสี่ยงไดไมเทากัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ภาระทางการเงนิ 

ความมัน่คงของอาชพีการงาน ระดับความรูความเขาใจเร่ืองการออม / ลงทุน  

เชน คนทีเ่พิง่เริ่มตนทาํงาน ยังไมมีภาระคาใชจายมากมาย อาจสามารถนําเงนิ

ออมที่มีอยูไปลงทนุในสนิทรัพยทีม่ีความเสี่ยงไดมากกวา 

เพราะคาดหวงัวาจะไดรับผลตอบแทนทีม่ากขึ้น  ใขณะที่คนที่มีภาระทางการเงนิ

มาก ไมมีความรูความเขาใจเร่ืองการลงทนุ อาจเลือกลงทนุในกองทนุรวมที่เนน

การลงทุนในหลักทรัพยทีม่ั่นคง เปนตน 

2. อายุของผูออม / ลงทุน เนื่องจากแตละชวงอายยุอมมีควาสัมพันธกับระยะเวลา

การออม/ลงทนุ กลาวคือ ถาอายยุังนอย แสดงวายงัเหลือระยะเวลาในการออม/

ลงทนุอีกยาวนาน สามารถเลือกรูปแบบการลงทนุที่ใหผลตอบแทนที่ดีในระยะ

ยาวได เชน การลงทนุในหุน  แตหากใกลเกษียณอายุ แสดงวาเหลือระยะเวลา

การออมการลงทนุนอย การลงทนุจึงควรเนนความปลอดภัยของเงินตนเปน

สําคัญ เพราะตองเตรียมเงนิไวใชจายยามที่ออกจากงานหรือไมมีรายไดประจํา 

ดังนัน้เมื่อพจิารณาจาก 2 ปจจัย จะพบวา ในแตละชวงวยัจะมีรูปแบบการลงทุนที่

เหมาะสมแตกตางกนัไป เชน ชวงอาย ุ20-35 ป เพิง่เริ่มทํางาน มีระยะเวลาการออมการลงทนุอกี
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ยาวนาน จึงสามารถยอมรับความเสีย่งหรือความผนัผวนของการลงทนุไดมาก รูปแบบการลงทุนที่

เหมาะสมจงึเปนลักษณะของการลงทนุในตราสารทนุไดมากกวาชวงวัยอื่น  สวนคนที่มีอายุ

มากกวา 56 ป เปนชวงเวลาใกลเกษียณอายุ ระยะเวลาการออมการลงทนุเหลือนอย อีกทัง้เงินที่มี

ตองเตรียมไวใชจายยามเกษยีณอายุ ทัง้คารักษาพยาบาล คาใชจายในชีวิตประจาํวนั ดังนัน้

รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม คือการลงทนุที่เนนความปลอดภัยของเงินตนเปนสาํคญั 

 
4.5.8 ประกันภัย/ประกันชวีิต 
ทําประกนั-ตัวชวยในจัดการความเสี่ยง การประกนัภยั/ประกนัชีวิต ถือเปนสวนหนึ่งใน

การบริหารการเงินของคุณ เพราะเปนวธิีทีท่ําใหคุณสามารถลดภาระคาใชจายอนัเนือ่งมาจาก

เหตุการณไมคาดฝนที่อาจเกดิตอตัวหรือทรัพยสินของคณุไดทุกเมื่อ โดยบริษัทที่คุณทําประกนัภยั

ไวจะทดแทนคาเสียหายใหตามวงเงนิที่ระบุไวในกรมธรรม ดังนัน้ ในการสรางความมั่นคงทางการ

เงินใหแกคุณและครอบครัว การประกนัภัยจึงมีประโยชนอยางมากและเปนสวนที่ไมควรมองขาม

เปนอันขาด อยางไรก็ตาม กอนซื้อประกนัภัย คุณควรทาํความเขาใจกับหลักการประกันภัยกอน 

เพื่อจะไดสามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุมคาที่สุด  

 

การประกนัภัย คือ การจายคาเบี้ยประกันภยัในจํานวนที่เล็กนอย (เมื่อเทียบกับความ

เสียหายแลว) เพื่อปองกันไมใหตองเสียเงนิเยอะในกรณีทีเ่กิดความเสียหายขึน้จริง โดยบริษัท

ประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายแทน  

 

 

เกร็ดการลงทุน 
คุณสมบัติ 8 ประการสูความสาํเร็จ   เปนหนทางที่จะชวยใหผูลงทนุสามารถบรรลุเปาหมายการ

ลงทนุไดตามที่ต้ังใจไว  ไดแก 

1. มีความรอบรู (Breadth)  จากการศึกษาพบวาผูประสบความสาํเร็จในการลงทนุมกัมี

ความกระตือรือรน สนใจเรื่องราวตางๆ รอบตัว นอกจากขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรง

แลว พวกเขายังใหความสนใจกับส่ิงอื่นๆ ดวย 

2. ชางสงัเกต (Observation)  นักลงทนุที่ดีควรชางสงัเกต ใสใจในรายละเอียด รวมทัง้ตอง

จดจําขอมูลทีสํ่าคัญๆ ของหุนตางๆ ได  เพื่อวิเคราะห แยกแยะ รวมทัง้ประเมนิผลกระทบภายใต

สถานการณตางๆ ไดอยางรวดเร็วกวาคนอื่น   



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 83 

3. ไมมีอคติ (Objectivity)  นกัลงทนุทีจ่ะประสบความสาํเร็จจะตองมีความคิดที่เปนอสิระ 

และไมยอมใหความคิดของตัวเองถกูครอบงําโดยกระแสของคนสวนใหญ เพราะวาความผิดพลาด

เหลานี้มักจะเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา จนกลายเปนพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนไดลวงหนา 

4. รักษาวนิัย (Discipline)  นกัลงทนุจะตองมีความอดทนในการรอคอย เพราะโอกาสดีๆ 

หรือความคิดดีๆ สําหรับการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงๆ นั้นไมไดเกิดขึน้ 

ทุกวนั  

5. มีความลกึ (Depth) โดยปกติ “ความลกึ” จะเกิดขึ้นไดกต็อเมื่อคนเรามีสมาธ ิซึ่งจะทําให

เราสามารถเพงความคิดใหแนวแนอยูที่ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (focus) และสามารถคิดไดอยางมีอิสระ  

6. มีความคิดสรางสรรค (Creativity) ในการลงทนุ นักลงทนุที่ประสบความสําเร็จจาํเปนตอง

เห็นภาพรวมของสิ่งตางๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจสวนรวมของไทย เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาวะเศรษฐกจิของประเทศมหาอาํนาจตางๆ รวมถงึความสัมพันธระหวางปจจยัทีสํ่าคัญตางๆ 

เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามันดวย มิฉะนัน้เขาจะไมสามารถควาโอกาสที่จะ

เกิดขึ้นได หรือไมสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดทอนความเสยีหายได 

7. มีฉันทะในสิง่ที่ทาํ (Passion) มีความสุขกับการไดทาํในสิ่งที่ทาํมากกวาจะคิดเรื่องของ

ผลตอบแทน 

 

8. มีความยืดหยุน (Flexibility) ตองเปดใจพรอมที่จะยอมรับขอมูลใหมๆ และโลกทัศนที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การทีย่ึดติดกับความคิด/ความเชื่อบางอยางเกินไปอาจเปนการโยนทิง้

โอกาสดีๆ ที่ผานเขามา ทาํใหเกิดผลเสียหายรายแรงตอการลงทุน  ตองกลาที่จะยอมรับความจริง 

ถาหากพบวามีการตัดสินใจผิดพลาดก็ตองยอม “ตัดขาดทุน” (cut losses) เสียแตเนิ่นๆ แตเมื่อ

ตัดสินใจถูกตองแลว ก็ตองรูจักปลอยให “กําไรเพิ่มพูน” (run profits) ดวยการไมรีบขายหุนนัน้ทิ้ง

ไปดวย 
ที่มา  http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=178 

 
 
สรุปแนวคิดของการลงทนุ 
1. ออมเร็ว จะรวยเร็ว ดวยพลังของดอกเบีย้ 

2. ออมแลวตองรูจักลงทุนเพื่อชนะเงนิเฟอ 

3. เขาใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรพัยกอนตัดสินใจลงทนุ 

4.ควรเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับการยอมรับความเสีย่งและชวงอายุของตนเอง 
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คําถามทายบท 
1. ทําไมตองลงทนุ ในเมื่อฝากเงินก็ไดรับผลตอบแทนจากพลังของดอกเบีย้แลว 

2. ความเสีย่งและผลตอบแทนมีความสมัพนัธกันอยางไร 

3. ตราสารในตลาดสามารถแบงออกไดกี่ประเภท 

4. หากมีอายุประมาณ 25 ป เพิ่งเริ่มทํางาน รูปแบบการลงทุนใดที่นาสนใจ เพราะเหตใุด 

 
แนวคําตอบคําถามทายบท 
1. เราจําเปนตองลงทนุ เพื่อใหเงินออมที่เรามอียูเพิ่มพูนมูลคาขึ้นเรื่อยๆ ใหชนะเงนิเฟอ แตถา

เราไมลดทุนเลยเงนิออมทีเ่รามีอยูแมจะเพิม่พูนจากพลงัดอกเบี้ยทบตน แตหากเมื่อไรที่

อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงกวาอัตราดอกเบี้ย เมื่อนั้นเงนิออมของเราก็จะถูกเงนิเฟอลดมูลคาเงนิ

ลงไป ทาํใหเราอาจมีเงนิไมพอสําหรับการครองชีพได 

2. ระดับผลตอบแทนจากการลงทนุในหลักทรัพยจะมีความสัมพนัธืไปในทิศทางเดียวกันกับ

ระดับความเสีย่ง   นั่นคือ สินทรพัยใดที่มคีวามเสีย่งสงู ยอมมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูง

ตามไปดวย แตก็ไมจําเปนวาจะใหผลตอบแทนที่สูงเสมอไป ผูลงทนุควรศึกษาขอมูลใหดี

กอนการลงทนุและควรทมกีารกระจายการลงทนุไปในสินทรพัยทั้งทมีควาเสีย่งสงูและความ

เสี่ยงต่ํา เพื่อใหการลงทนุบรรลุเปาหมายทีต้ั่งไว 

3. ตราสารในตลาด แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ 

4. ตราสารหนี ้ เปนตราสารที่แสดงความเปนเจาหนี้ของผูออกตราสาร ไดรับผลตอบแทนในรูป

ของเงนิไดจากดอกเบี้ย  เงนิไดจากสวนลด  เงนิไดจากการนําดอกเบีย้ไปลงทนุตอ  เงนิได

จาการขายตราสารหนี้ในราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อมา  เชน ต๋ัวเงนิคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุนกู

ภาคเอกชน  

5. ตราสารทุน เปนตราสารที่แสดงความเปนเจาของกิจการตามสัดสวนการถือครอง ไดรับ

ผลตอบแทนในรูปของเงนิปนผล และกาํไรจากสวนตางของราคาซื้อขาย เชน หุนสามัญ หุน

บุริมสิทธิ  

6. หากมีอายุประมาณ 25 ป จะเกษยีณอายุที่ 60 ป แสดงวามีระยะเวลาการออม / ลงทนุ 

เหลือนานถึง 35 ป  รูปแบบการลงทุนทีน่าสนใจ ควรเปนรุปแบบการลงทุนที่เนนการให

ผลตอบแทนทีดี่ในระยะยาว เชน การลงทนุในหุน หรือกองทนุรวมหุน เพื่อใหเมื่อยามกียณ

อายุผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถชนะเงินเฟอ ทําใหเรามีเงินจับจายใชสอยยาม

เกษียณไดตามที่ตองการ 
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บทที่  5 

การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

5.1 วัตถุประสงคของการเรียนรู 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ 

2. เพื่อใหผูเขารับการอมรมทําความรูจักเครื่องมือคํานวณตางๆ ที่จะชวยวางแผนการเงิน

เพื่อการเกษียณ 

3. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจทางเลือกตางๆ ของกบข.ที่จะชวยทําใหสามารถวางแผนเพื่อ

การเกษียณไดดีข้ึน 
 
5.2 นิยาม (ใหม) ของการเกษียณ 

 
 
การเกษียณไมไดหมายถึงการไมมีงานทํา การไมมีเพื่อน การไมมีสังคม แตหมายถึงการมีอสระ การมีเวลาที่จะ

ไดทําส่ิงที่ชอบ เปนที่พึ่งใหกับลูกหลานและผูตองการความชวยเหลือ 
 
5.3 เหตุผลที่ตองมีการวางแผนเพื่อการเกษยีณ 

 
• เพราะยังคงตองมีภาระใชจายหลังเกษียณ แมวาเราจะเกษียณจากงานแลว ไมไดแสดงวาเราจะเกษียณ

การลงทุน ไมใชวาจะใชเงินออมของตนเองอยางเดียว  

• เพราะเงินออมอาจหมดไปไดภายในไมกี่ป หากใชไปเรื่อยๆ โดยไมมีการจัดการหรือการวางแผนการเงิน  

• เพราะ ณ ปจจุบัน เราอาจะมีเงินสะสมไวนอยเกินไป อาจตองเรง “ออมเพิ่ม” จะไดมีเงินพอใชหลัง

เกษียณ 

• การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณจะทําใหเราสามารถเลือกชีวิตหลังเกษียณไดอยางสุขสบาย ไมเปน

ภาระกับลูกหลาน และยังสามารถเปนที่พึ่งของลูกหลานไดอีกดวย  

• ดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณจึงเปนเรื่องจําเปน โดยมีเรื่องสําคัญที่ตองนึกถึง 2 เรื่อง คือ 

• การจะทําใหมีเงินพอใชตองทําเงินที่มีอยูใหงอกเงยโดยนําไปลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่แนนอน เชนเงิน

ฝากหรือพันธบัตรแลวนําเงินสวนของดอกผลมาใชโดยพยายามรักษาเงินตนไวเผ่ือใชยามจําเปน 

• ผลกระทบจากเงินเฟอที่ทําใหคาเงินลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการลงทุนควรคํานึง

ดวยวาควรลงทุนอยางไรใหไดดอกผลเพียงพอที่จะชนะอัตราเงินเฟอ 
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5.4 หลักคิด/หลักการสําคัญในการวางแผนเพื่อการเกษียณ 

 

  
 
“ตองมีเปาหมายใหชัดเจน” 

• ทุกคนยอมมีเปาหมายในชีวิตหลังจากการทํางานมายาวนาน คือ ตองการความสบายในวัยเกษียณ ไม

เปนภาระแกใคร และสามารถเผื่อแผความมั่นคงไปถึงลูกหลานได มีการคํานวณสําหรับประมาณ

การเงินที่นาจะทําใหสามารถใชชีวิตยามเกษียณไดอยางมีความสุขทุกเดือน คือ 50%‐70% ของ

เงินเดือนสุดทาย ถาลองคิดคํานวณแลวเงินออมของใครยังไมถึง 70% ก็ตองออมเพิ่มกันตั้งแตวันนี้

แลว  

• การออมเพื่อวัยเกษียณตองมีเปาหมายชัดเจนตองการมีเงินใชเทาไหร และตองการนําเงินไปทํา

อะไรบาง โดยคิดวาเราควรออมตอเดือนเทาไร และดอกเบี้ยที่ไดตอเดือนตอปควรเปนเทาไหร 

นอกจากนี้ควรรูวามีเครื่องมือการลงทุนอะไรบางและแตละประเภทมีความเสี่ยงมากนอยแคไหน เรารับ

ความเสี่ยงไดมากนอยอยางไร 

• ตัวอยางเชน นายออมเพิ่มตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ป และคาดวาจะมีชีวิตอยูหลังเกษียณอายุไป

อีก 20 ป ถานายออมเพิ่ม มีคาใชจายปจจุบัน 30,000 บาทตอเดือน คาใชจายหลังเกษียณจะเทากับ 

21,000 บาทตอเดือน  (70% x 30,000) หรือราวๆ 252,000 บาทตอป 
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5.5 หลักคิด/หลักการสําคัญในการวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

 
 

• การสะสมเงินออมกอนเกษียณ เชน เงินออมสวนตัว เงินออมกบข. ทรัพยสินเดิม รายไดประจํา รายได

อื่น บํานาญ หัก ภาระหนี้ เปนตน 

• อัตราผลตอบแทนจากการที่เรานําเงินออมเพื่อเกษียณไปลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควร

จะตองสูงกวาเงินเฟอ เพื่อมูลคาในอนาคตจะไดไมลดลงไป 
 
คาดการณภาระคาใชจายหลังเกษียณ 
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อายุที่ตองการเกษียณ 

• หากตองการเกษียณตั้งแตอายุยังนอย หมายถึงวา เรามีระยะเวลาไมมากนักที่เราจะมีเงินเดือนและมี

เงินสําหรับเก็บออม  ชวงระยะเวลาทํางานที่เหลือจนกระทั่งเกษียณที่เราสามารถหารายไดเพื่อนําไป

เก็บออมได 

• อายุขัยของเรา 

• การชีวิตของเราขึ้นอยูกับสุขภาพและการใชชีวิตของเรา คาดการณวา อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยมีอายุ

ประมาณ 80‐85 ป 

• มาตรฐานการดํารงชีวิตหลังเกษียณ หลังเกษียณคุณตองการใชเงินเทาไหรตอป 

• เราจะตองมีเงินเทาไหรจึงจะพอใชในวัยเกษียณ มีผูลองคํานวณไววา เราควรมีเงินในวัยเกษียณในแต

ละเดือนใชประมาณ 50-70% ของรายไดกอนเกษียณ หรือ 70%‐100% ของรายจายกอนเกษียณ คูณ

ระยะเวลากอนวันสุดทายของชีวิต 

• อัตราเงินเฟอในอนาคต จากสถิติยอนหลังตั้งแตป 2545 – 2551 ที่รวบรวมโดย ธปท.อัตราเงินเฟอ

ทั่วไปของไทยในชวง 7 ปผานมา เฉล่ีย 3.17% ของป อัตราเงินเฟอทําใหเงินออมของเรามีคาลดลง 

(อํานาจซื้อลดลง) ดังนั้น อัตราเงินเฟอยิ่งสูง เงินที่ตองออมยิ่งมาก  
 
ตรวจสอบความเพียงพอของเงินออมตอภาระคาใชจายหลังเกษียณ 
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หากเงนิออมไมพอ 
 

 
 
หากเงินออมมีนอยกวาภาระคาใชจายหลังเกษียณ อาจจะตองออมเพิ่ม ลดความตองการใชจายหลังเกษียณ 

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใหมากขึ้น หรือแมกระทั่งเพิ่มอายุเกษียณใหชาลง 
 



คูมืออบรมการวางแผนทางการเงิน 

“บริหารเงินอยางมั่นคง สูอิสรภาพที่ม่ังคั่ง” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   หนา: 90 

หากเงนิออมพอ 

 
หากเงินออมมีมากกวาภาระคาใชจายหลังเกษียณ อาจจะลดอายุเกษียณลง ใหเกษียณเร็วขึ้น 
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5.6 แบบทดสอบการประเมินความเพียงพอเพ่ือการเกษียณอยางงาย 
 

 
 
หมายเหตุ: การแบบประเมินนี้เปนเพียงแบบประเมินอยางงายเพื่อความเขาใจประกอบการบรรยายเทานั้น อาจ

มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมมติฐาน เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน ประมาณการรายได อายุ คาใชจาย และ

เงินเฟอ  
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ตัวอยาง การกรอกตัวเลขในแบบทดสอบการประเมินความเพียงพอเพื่อการเกษียณอยางงาย 
 

 
 
หมายเหตุ: การแบบประเมินนี้เปนเพียงแบบประเมินอยางงายเพื่อความเขาใจประกอบการบรรยายเทานั้น อาจ

มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมมติฐาน เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน ประมาณการรายได อายุ คาใชจาย และ

เงินเฟอ  
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5.7 ทางเลือกจากกบข.เพ่ือแผนการเงินในวยัเกษียณที่แข็งแรง 
 

 
ในป 2553 กบข.ไดนําเสนอแผนทางเลือกใหกับสมาชิกทั้งหมด 4 แผน ไดแก แผนตราสารหนี้ระยะสั้น แผน 

หลัก และแผนผสมหุนทวี 
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5. 8 ออมเพิ่ม : ขอมูลจริงของสมาชิกที่มีการออมเพิ่มกับกบข. 

 
 
ขอดีของการออมเพิ่มกับกบข. 

• สะสมเดือนละนอยแตก็สามารถพัฒนาเปนฐานเงินออมขนาดใหญไดเพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก 

กบข. ที่ดีกวาเงินฝากธนาคาร (ผลประโยชนจากการฝากธนาคารประมาณ 1‐2% ) แต กบข. สามารถ

ทําไดเฉล่ีย 14 ป ประมาณ 7.31% กรณีนี้ไดผลตอบแทนสูงกวาเพราะเปนผลตอบแทนระยะสั้น มี

โอกาสผันผวนได 

• ออมตอ:ทางเลือกสําหรับสมาชิกที่ยังไมตองการรีบใชเงิน 
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5.9 ออมตอ 
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5.10 โมเดลการคํานวณความเพียงพอหลังเกษียณ 
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