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ค าน า 
 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จัดท าหลักสูตรการวางแผนทาง
การเงิน บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง (Smart Up, Freedom More) ขึ้นเนื่องจาก 
กบข. เห็นความส าคัญของการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล และ
มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องดังกล่าว ไปยังสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ  

 
คู่มือฉบับนี้ ได้รวบรวมสาระส าคัญ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้

ผู้รับการอบรมได้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไปที่จะมีผลกระทบต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล การออม การบริหารหนี้ การลงทุนและการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ 
รวมถึงโครงการทางการเงินอ่ืนๆที่ กบข. จัดให้สมาชิก อาทิ ทางเลือกในการลงทุน (Member 
Investment Choice) การออมเพิ่ม และการออมต่อ  ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสามารถน าความรู้
ดังกล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมีเป้าหมาย 
 

กบข. หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ เจ้าหน้าที่ในการน าไป
ประกอบการอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สมตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้  
 
        
               กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

                 มีนาคม 2554 
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รายละเอียดหลักสูตร บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพท่ีมั่งคั่ง  

(Smart Up, Freedom More) 
 

1.  ค าอธิบายหลักสูตร 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ การลดลงของ
ปริมาณทารกแรกเกิด การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย การที่จ านวนสมาชิกในครอบครัวลดลง และ
การกระตุ้นให้เกิดสังคมบริโภคนิยม ฯลฯ ต่างก็ท าให้พฤติกรรมบริหารเงินของบุคคลขาดสมดุล 
ส่งผลกระทบต่อการออม การบริหารหนี้สิน การลงทุน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ  
 จากการศึกษาของกบข. พบว่าตัวแปรส าคัญที่จะท าให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร
เงิน หันมาให้ความส าคัญกับการออม บริหารหนี้ เลือกลงทุนที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงเพื่อ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เสียโอกาสบริหารเงินออม และมีการวางแผนชีวิตเพื่อการเกษียณคือ
การมีความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) อย่างเข้าใจแท้จริง 
 หลักสูตร “บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง” (Smart Up, Freedom More) จึง
ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความพยายามดังกล่าวโดยได้มีการบรรจุเนื้อหาส าคัญไว้ทั้งหมด 5 
ประการด้วยกันคือ 

(1) การเปลี่ยนแปลงส าคัญ  
(2) การออม 
(3) หนี้และการบริหารหนี ้
(4) การลงทุนและความเสี่ยง 
(5) การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
เนื้อหาทั้ง 5 ประการดังกล่าวถือได้ว่าครบถ้วนเพียงพอที่จะท าให้สมาชิกกบข.และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจวางแผนการเงินของตนเองเข้าใจสาระส าคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิด
และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารเงินเพื่อน าไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่ง
ค่ัง 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่หลังเกษียณ จ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้
ในบั้นปลายชีวิต 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงสาระส าคัญและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารเงินในแง่มุม
ส าคัญ อาทิ การออม การบริหารหนี้ และการลงทุน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความส าคัญและความสัมพันธ์ของตัวแปรส าคัญ (เงินต้น เวลา 
และอัตราดอกเบี้ย) ว่ามีผลเป็นพลังเร่งการออม การลงทุน และภาระหนี้ การเข้าใจ
ความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรดังกล่าวจะท าให้ผู้อบรมสามารถ
บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในประโยชน์ของโครงการเปลี่ยนแผนลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม (โครงการเราเลือกได้ My Choice …My Chance), โครงการออม
เพิ่ม และโครงการออมต่อของ กบข. 

 
3. สาระการเรียนรู ้
บทท่ี 1: การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ท าให้ต้องมีการวางแผนทางการเงิน (The Changes) 
บทท่ี 2: การออม 
บทท่ี 3: หนี้และการบริหารหนี ้
บทท่ี 4: การลงทุนและความเสี่ยง 
บทท่ี 5: การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
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คู่มือการท างานของ Trainer กบข. 
 

1.หน้าที่ของ Trainer 

   เป็นวิทยากรผู้แทน กบข. ถ่ายทอดข้อมูลให้กับสมาชิก กบข.รับทราบอย่างถูกต้อง 

   จัดการอบรมให้กับสมาชิก กบข. ภายในสังกัด 

   ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ส่งให้ กบข.พิจารณาอนุมัต ิ

   ประสานงานรายละเอียดการจัดอบรมต่างๆ ทั้งต่อส่วนราชการและสมาชิก กบข. 
 

2. ข้อก าหนดในการจัดอบรมของ Trainer ให้แก่สมาชิก กบข. 

   ตัวแทน Trainer แต่ละส่วนราชการ ต้องจัดการอบรมให้แก่สมาชิกขั้นต่ า 35 คน โดยจัด
อบรม 1 ครั้งต่อป ี

   กบข.สนับสนุนค่าด าเนินการจัดอบรม 2,000 บาท / ปี  

    กบข.ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของ Trainer ภายหลังจากจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว 

   หากมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังไม่เป็นไปตามที่ กบข. ก าหนด กบข. ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาอนุมัติสนับสนุนค่าด าเนินการจัดอบรม 

   ก าหนดเวลาการอบรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ครอบคลุม 5 หัวข้อ โดยใช้สื่อประกอบการ
สอนที่ กบข.จัดเตรียมให ้

  
3. ขั้นตอนการท างานของ Trainer 
       ก่อนการอบรม 

1.  Trainer กรอกแบบฟอร์มแจ้งแผนการจัดอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพื่อแจ้ง
ข้อมูลเบื้องต้นให้ กบข.รับทราบ 

2. Trainer กรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติจัดอบรมพร้อมลงนาม ส่งมายังนางสาวยุภาพร 
อินทรักษ์ ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก ล่วงหน้า 15 วันท าการก่อนการจัดอบรม ทางโทรสาร 
02-636-0604 ,02-636-1000 ต่อ 203 หรือ email : Yupaporn@gpf.or.th 

3.  กบข. พิจารณาอนุมัติการจัดอบรมภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูล 
4.  กบข. แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติผ่านแบบฟอร์มการขออนุมัติ กลับไปยัง Trainer 

ทางโทรสารหรือ email ของ Trainer    
5.  หลังจากได้รับอนุมัติจาก กบข. Trainer ด าเนินการ ดังนี้ 

              5.1  เชิญสมาชิกเข้ารับการอบรมในวัน เวลาและสถานที่ตามก าหนด 
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              5.2  จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1.  แบบฟอร์มใบลงทะเบียน  
2.  แบบสอบถามโครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน  
3.  แบบฟอร์มค าถาม  
 

วันจัดอบรม 
1. เชิญสมาชิกลงทะเบียนในแบบฟอร์มใบลงทะเบียน 
2. Trainer บรรยายเรื่องการวางแผนทางการเงิน ก าหนดเวลาการบรรยายอย่างน้อย 1 

ชั่วโมง 
3. Trainer ที่ร่วมบรรยาย/ทีมงาน ถ่ายภาพการจัดอบรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ

เบิกค่าใช้จ่าย 
          4.  เมื่อจบการบรรยาย ขอความร่วมมือสมาชิกกรอก แบบสอบถามโครงการให้ความรู้ด้าน

การวางแผนทางการเงินและค าถาม (ถ้าม)ี 
 

หลังการอบรม 
1. ภายใน 7 วันท าการหลังจากจัดการอบรมเรียบร้อย Trainer น าเอกสารทั้งหมด

ประกอบด้วย 
1.1  ใบลงทะเบียนที่สมาชิกลงนามเรียบร้อยฉบับจริง 
1.2  แบบสอบถามโครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินฉบับจริงที่สมาชิก  

ประเมินผลเรียบร้อย  
1.3  แบบฟอร์มค าถามที่สมาชิกได้ส่งค าถาม  
1.4  ส าเนารูปภาพการจัดอบรม หรือสามารถส่ง file รูปภาพการจัดอบรมมายัง email  
         Yupaporn@gpf.or.th 
1.5  เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายฉบับจริงประกอบด้วย  
      -  แบบฟอร์มหลักฐานการรับเงินพร้อมลงนาม 
      -  ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของ Trainer ผู้รับเงิน จ านวน 1 คน 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      -  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ Trainer ผู้รับเงิน จ านวน 1 คนพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
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น าส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นส่งมายัง กบข. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้  
          นางสาวยุภาพร อินทรักษ์ 
         ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก   
         กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
         ชั้น 4 เลขที่ 990  ถ.พระราม 4  
         สีลม บางรัก กรุงเทพฯ  10500 

2. เมื่อ กบข. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของ 
Trainer  จ านวน 2,000 บาท ภายหลังจากท่ี กบข. ได้รับเอกสารครบถ้วน 

 
 
หมายเหตุ :  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

                        ผู้ประสานงาน  :  นางสาวยุภาพร อินทรักษ์ 
                        โทร  02-636-1000 ต่อ 202 
                        โทรสาร  02-636-1000 ต่อ 203 , 02-636-0604 

               email : Yupapporn@gpf.or.th,vanittha@gpf.or.th   
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แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดอบรม 

เรียน  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  ขอส่งแผนการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน Smart Up,Freedom More โดยมีจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 35 คนขึ้นไป ดังนี้ 
  1.  ชื่อวิทยากร (Trainer กบข.)  
        1.1 ………………………………………………..……………………. 
        1.2 …………………………………………………………………..…. 
  2.  ก าหนดการจัดอบรม 
        2.1 วันท่ีจัดอบรม...............................................................................  
        2.2 เวลาการจัดอบรม............................................................................  
        2.3 สถานท่ีการจัดอบรม...................................................................... 
                               2.4 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ……………………………………………. 
  2.5 รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม มีดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน  ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
1    19   
2    20   
3    21   
4    22   
5    23   
6    24   
7    25   
8    26   
9    27   
10    28   
11    29   
12    30   
13    31   
14    32   
15    33   
16    34   
17    35   
18    36   

                                                     จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติแผนการจัดอบรม 
 

ส าหรับ กบข. 
 

                    ลงชื่อ ..................................................................................  
                            ( .................................................................................)  

ต าแหน่ง .............................................................................  
หน่วยงาน .......................................................................... 

อนุมัติ 
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                                   ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน                    หน้าที่ .................. 

หน่วยงาน........................................................................................................................................................................................ 

                            จัดอบรม ณ วันที่ ........................................ เวลา ......................................................ณ สถานที่......................................................... 

โดยวิทยากร 1. ................................................................................... 2. ......................................................................................... 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ฝ่าย / หน่วยงาน เบอร์มือถือ email ลายเซ็นต ์
ผูเ้ขาอบรม 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
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แบบสอบถามโครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน 
“บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง” 

SMART Up ….. Freedom More 
 
กรุณา         ล้อมรอบค าตอบที่ท่านเห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าถาม 
 
 
 
 
 

ข้อ 2 :  หลังจากได้ฟังการสนทนา/บรรยายของวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ แล้วท่านคิดว่า “เน้ือหา” ในแต่ละหัวข้อ
เป็นอย่างไร 

 ขาดสาระส าคัญ น้อยไป พอดี มากแต่ก็รับได ้ มากเกินไป 

หัวข้อที่ 1 : การเปล่ียนแปลง 1 2 3 4 5 

หัวข้อที่ 2 : การออม 1 2 3 4 5 

หัวข้อที่ 3 : หน้ี/การบริหารหนี ้ 1 2 3 4 5 

หัวข้อที่ 4 : ลงทุน/ความเส่ียง 1 2 3 4 5 

หัวข้อที่ 5 : วางแผนเพื่อเกษยีณ 1 2 3 4 5 

 

ข้อ 3 : ท่านรู้สึกอย่างไรกับรูปแบบการให้ความรู้เช่นนี้ (วีดีโอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ + การสนทนา/บรรยาย 
โดยวิทยากร + โมเดลค านวณความเพียงพอของเงินออม) 
 

ไม่ดี/ไม่ชอบมาก  ไม่ค่อยชอบ  ก็โอเค         ดีมาก        สุดยอด/ประทับใจ 

           1          2          3           4      5 
 

ข้อ 1 :  หลังจากได้ฟังการบรรยายแล้ว  ท่านคิดว่าท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในระดับใด จากระดับ 1-5 
เพิ่มขึ้นน้อยมาก                  เพิ่มขึ้นบ้าง                กลาง ๆ                  เพิ่มขึ้นมาก      เพิ่มขึ้นมาก/สมบูรณ ์

           1              2                    3           4      5 
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กระดาษค าถาม 

กระดาษค าถาม  (ชื่อ สกุล..................................หน่วยงาน ........................................) 
  

  

  

  

  

กระดาษค าถาม  (ชื่อ สกุล..................................หน่วยงาน .......................................) 

  

  

  

  

  

กระดาษค าถาม  (ชื่อ สกุล..................................หน่วยงาน ........................................) 
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บทที่  1 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีท าให้ต้องมีการวางแผนทางการเงิน (The Changes) 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจะมีผลกระทบต่อการออม

เงิน การบริหารเงินขณะมีรายได้ และการบริหารเงินหลังเกษียณ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอมรมเห็นความส าคัญของการบริหารเงินออม และน าไปสู่การ

วางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข 
 
1.2   การเปลี่ยนแปลงที่ 1: สังคมเข้าสู่ผู้สูงวัย (Aging Society) 

 
  
 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป  
 ปัจจุบันพบว่า โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก อันเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการด้านการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น ส่งผลต่อการลดระดับการตาย ท าให้คนมีอายุเฉลี่ย
ยาวนานขึ้น  
 ในช่วงปี 2548  จ านวนและสัดส่วนของประชากรในวัยเด็ก (ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี) มี
สัดส่วนลดลงลดลงเนื่องจากมีการควบคุมจ านวนประชากร โดยมีการคุมก าเนิด  ขณะที่จะมี
จ านวนและสัดส่วนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-50 ปี) ที่มากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า 
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ปี 2568 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า จ านวนประชากรผู้สูงอายุจะมีจ านวนมากขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน 
และปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 17.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ อาจเรียก
ได้ว่า จะเกิดวิกฤตผู้สูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า  สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญของสังคม 2 ประการดังนี้ 

(1) ประชากรวัยท างานมีปริมาณลดลง รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีได้น้อยลง รัฐที่มี
งบประมาณน้อยลงไม่สามารถจัดหาสวัสดิการต่างๆ มาดูแลประชาชนได้มากตามที่
ต้องการ 

(2) ประชากรที่สูงวัยมีโอกาสจะต้องอยู่โดยล าพังโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ดูแล 
 

ค าถามชวนคิด 

 หากเราสูงวัยขึ้นไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีเงินใช้ เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร 
 
1.3  การเปลี่ยนแปลงที่ 2: อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น 

 
 
 ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในช่วงปี 2553 – 2558 เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 71.2 
ปี  และเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 77.6 ปี และอีกเพียง 10 ปีข้างหน้าในช่วง 2563-2568 เพศชายจะ
มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 74.7 ปี และเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 80.3 ปี ดังนั้น เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป ประชากรท้ังเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้มอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้นและมีชีวิต
ยืนยาวหลงัเกษียณไม่ต่ ากว่า 20 ปี  
 ในช่วงเวลาหลังเกษียณเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้แต่ยังคงมีรายจ่ายที่จะใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ 
แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรในช่วงชีวิตภายหลังเกษียณอีก 20 ปี 
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1.4 ความเป็นจริงของสภาพสังคมไทยปัจจุบัน : 3 เพิ่ม (รายได้เพิ่ม รายจ่ายเพิ่ม หนี้สิน
เพิ่ม 
 

 
  
 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจล่าสุด ระบุว่าประชากรไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประเด็นที่น่ากังวลคือ
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้เป็นสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งหลายๆ 
ประเทศประสบอยู่ เรียกันว่าเป็นสภาพการณ์ของ Working Poor – ยิ่งท างาน ยิ่งจนมาก เพราะ
เราจ่ายมาก เป็นหนี้มากกว่าเดิม รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นไม่ได้ท าให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้นแต่อย่างใด 
 
ค าถามชวนคิด :  

 เราเป็นหน้ีมาก หรือน้อย 

 ท าอย่างไรเราจึงจะมีหนี้เท่าที่จ าเป็น 
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1.5 สถานะการเป็นหน้ีของข้าราชการ 
 

 
  

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติที่ศึกษาภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในพ.ศ. 2553 ระบุว่าโดยเฉลี่ยรวมแล้วข้าราชการทุกประเภททุกต าแหน่งมีหนี้ 84% เฉลี่ยหนี้
ประมาณ 872,388 บาท/ครอบครัว 

ทั้งนี้หากศึกษาการเป็นหนี้ของข้าราชการในแต่ละกลุ่มก็จะพบว่าข้าราชการกลุ่มทั่วไป 
และข้าราชการระดับปฏิบัติการระดับต่ าเป็นหนี้ในสัดส่วนสูง (80% ขึ้นไป)  
 
ค าถามชวนคิด :  

 จะแก้ปัญหาหนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างไร 

 การเป็นหนี้เพราะข้อเสนอดีๆ อาทิ ดอกเบ้ีย 0% แท้จริงแล้วดีต่อตัวท่านจริงหรือไม่ 
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1.6 หน้ีสินต่อรายได้ของข้าราชการ 
 

 
  
 ข้อมูลจากการศึกษาเดียวกันของส านักงานสถิติแห่งชาติยังระบุอีกว่าข้าราชการไทยมี
แนวโน้มเป็นหนี้ในสัดส่วนต่อรายได้ที่สูงขึ้น โดยในปี 2553 พบว่าสัดส่วนหนี้ต่อรายได้สูงถึง 20 
เท่า นั่นก็หมายความว่าหากจะช าระหนี้ให้หมดต้องท างานใช้หนี้ 20 เดือนโดยไม่น าเงินเดือนไปใช้
จ่ายเลย 
 
 ค าถามชวนคิด :  

 หากท่านเป็นหนี้ต่ ากว่าหรือน้อยกว่า 20 เท่าของข้าราชการทั่วไปโดยเฉลี่ย 

 ท่านมีแนวทางลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างไร  
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1.7 สิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเราหลังเกษียณ 
 

 
 
นอกจากจะมีการศึกษาถึงสถานะการเป็นหนี้ของข้าราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติยังมี

การศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไทยในปี 2550 และพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวซึ่งมีอยู่
ประมาณ 7.7% นั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาชีวิต 43.3% ปัญหาส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้คือเหงา และ
ขาดคนดูแล รายงานฉบับเดียวกันยังสรุปว่าผู้สูงอายุไทยปัจจุบันนี้กว่า 50% มีเงินออมไม่ถึง 
200,000 บาท ซึ่งก็ไม่น่าจะเพียงพอส าหรับใช้อย่างมีคุณภาพชีวิตต่อเนื่องจนบั้นปลายชีวิต 

 
ค าถามชวนคิด :  

 บั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอย่างไร เราจะมีเงินพอใช้หรือไม่ จะมีลูกหลานคอยดูแลใกล้ชิด
หรือไม่  

 หากเราจ าเป็นต้องอยู่คนเดียว เราจะบริหารชีวิต บริหารเงินออมของเราอย่างไรให้
เพียงพอ 

 หากพิจารณาแล้วและพบว่าเราอาจมีเงินไม่พอใช้ในบั้นปลายชีวิต อีกทั้งยังมีหนี้อยู่อีก
มาก เราควรท าอย่างไร 
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1.8 รายได้ของผู้สูงอายุหลังเกษียณ 
 

 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ารายได้กว่า 50% ของผู้สูงอายุมาจากบุตร ที่เหลือได้จาก
การท างาน คู่สมรส เงินบ าเหน็จบ านาญ และรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ตามล าดับ งานศึกษาเดียวกัน
ยังระบุว่าผู้สูงอายุคิดว่ารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันถือว่าเพียงพอเพียง 56% ที่เหลือระบุว่าเพียงพอ
เล็กบ้างเป็นบางครั้งและไม่เพียงพอ 
 
ค าถามชวนคิด :  

 หากขนาดของครัวครัวมีแนวโน้มเป็นเช่นนี้ต่อเนื่อง โอกาสที่ผู้สูงวัยต้องอยู่คนเดียวก็
เพิ่มขึ้น เช่นนั้นแล้วผู้สูงอายุจะด ารงชีวิตได้อย่างไร 
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1.9 การวางแผนทางการเงินคือการวางแผนชีวิต 
 

 
 
 การวางแผนทางการเงินคือการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายเพราะชีวิตของเราทุกคนต่าง
ก็มี 4 เป้าหมายด้วยกันทั้งสิ้น เป้าหมายแรกคือ 1) การมีความสุข, 2) การมีสุขภาพที่แข็งแรง , 
3) การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และ 4) การมีจิตใจที่สงบ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้  
 
ค าถามชวนคิด :  

 หากทา่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายส าคัญของชีวิตทั้ง 4 ประการ ท่านจะมีความสุขได้
อย่างไร 

 ส าหรับตัวท่านแล้วเป้าหมายใดส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต 

 ท่านคิดว่าเราสามารถมีความสุขได้หรือไม่หากฐานะการเงินมีปัญหา 
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1.10 ปิรามิดแห่งการวางแผนทางการเงิน 
 

 
 
 การวางแผนทางการเงินที่มีหลักการมักอยู่ในรูปของปิรามิด ที่ต้องเริ่มจากการสร้างฐานให้
แข็งแกร่งท าให้รายได้มากกว่ารายจ่าย การบริหารจัดการในส่วนนี้มีหลายวิธี อาทิ การเพิ่มรายได้ 
การลดรายจ่าย การบริหารหนี้สิน โดยมีกลไลการท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นกลไกช่วยค านวณ 
 หลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบสามารถ
เริ่มในล าดับต่อไปนั่นคือสะสมทรัพย์ การจัดการส าคัญในขั้นตอนนี้คือการลงทุน การบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุน การออมเพิ่ม และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
 สุดท้าย คือ ขั้นตอนกระจายทรัพย์ ซึ่งหมายถึงการแบ่งมรดกให้ลูกหลาน หรือการบริจาค
ให้ผู้ที่เดือดร้อน 
 
ค าถามชวนคิด :  

 หากวันนี้ท่านยังไม่สามารถสร้างฐานปิรามิดแรกให้แข็งแกร่ง ท่านจะเป็นที่พึ่งแก่ตัวท่าน
เองและลูกหลานในวันข้างหน้าได้อย่างไร 
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บทที่  2 
การออม 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในประโยชน์และความจ าเป็นของการออม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงแนวทางการออมที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เคล็ดลับเพื่อแก้ปัญหาออมไม่พอ และออมไม่ส าเร็จ 
4. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักในหายนะของเงินเฟ้อ – ศัตรูส าคัญของเงินออม 

 
2.2 นิยามการออม 

 

 
 
 การออมเป็นการสะสมเงินเพื่อใช้ในอนาคต หลายคนจึงมองว่าการออมเป็นเรื่องล าบาก 
เพราะไม่ได้ใช้เงินในวันนี้ หลายคนจึงนิยาม การออม คือ การอด ทั้งนี้เพราะไปเปรียบเทียบไป
ว่า “อดใช้เงินซื้อสินค้าที่อยากได้ในวันนี้” ซึ่งหากนิยามการออมเช่นนั้น หลายคนก็ไม่อยาก
ออม หันน าเงินที่หาได้มาใช้เพื่อซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการ  
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2.3 ประโยชน์ของการออม 
 

 
 
 การออมไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะส าหรับตัวผู้ออม หากแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
และสังคม ท าให้ผู้ออมได้เป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวและท าให้ภาครัฐไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก
ในการจัดการระบบประกันสังคมเพื่อดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เมื่อเงินไม่พอใช้ 
 
 ประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองส าหรับการออมคือการมีเงินส ารองไว้ใช้ในวันเกษียณซึ่งเป็น
วันที่ไม่มีรายได้ประจ า สุขภาพอาจจะเสื่อมถอย และลูกหลานไม่สามารถดูแลได้เต็มที่  
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2.4 ออมเท่าไรจึงจะดี/ออมเท่าไรจึงจะพอ 

 

 
 
 แม้ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันทั้งในการจับจ่ายใช้สอย การออม และเป้าหมายใน
การลงทุน ในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคน อย่างไรก็ตามหากมองภาพรวมของความมั่งค่ังของคน
ในช่วงอาย ุต่างๆได้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้ 
 

ช่วงท่ี 1 ระยะสะสมความมั่งคั่ง (Accumulation Phase) ช่วงอายุประมาณ 20-40 ปี 
ในช่วงแรกนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มท างาน เริ่มต้ังตัวซึ่งเป็นช่วงที่เรามักจะพยายามหาเงินมาใช้

จ่ายให้กับความต้องการของเราในระยะสั้นๆ เช่น หาเงินไว้เพื่อดาวน์รถ ดาวน์บ้าน เริ่มสะสมเงิน
เพื่อซื้อทรัพย์สินที่ต้องการ คนในช่วงอายุนี้ก็อาจจะจัดสรรเงิน สะสมไว้เพื่ออนาคตด้วย เช่น ถ้า
เป็นคนท างานรับเงินเดือนของบริษัทเอกชน ก็อาจจะสะสมเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือถ้า
เป็นข้าราชการก็สะสมเงินเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และก็อาจจัดสรรเงินเพื่อการ
ลงทุนระยะยาวเอาไว้ตอนเกษียณอีกด้วย เช่น ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ในช่วงเวลานี้เรายังมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานเพราะมีเวลาท างานหารายได้อีก
นานพอที่จะรองรับความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของสภาวะตลาดได้  ซึ่งอาจจะก าหนดการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงเกินกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด 
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ช่วงท่ี 2 ช่วงระยะมั่นคง (Consolidation Phase) ช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี เป็นช่วงที่

เราค่อนข้างอยู่ตัว โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่างนี้ จะช าระหนี้สินที่สร้างเอาไว้ได้จนเกือบ
หมดไปแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงที่รายได้ที่ได้รับจากการท างานตอนนี้มากกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งเริ่มมี
เงินเหลือเพื่อน ามาลงทุนได้และโดยมากจะต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อน าเงินเอาไว้ใช้จ่ายยาม
เกษียณ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนและรักษาเงินต้นเอาไว้ 

 
 ช่วงที่ 3 ระยะเวลาใช้จ่าย(Spending Phase) ช่วงอายุประมาณ 60-70 ปี เป็นช่วงของ
การใช้จ่าย เป็นช่วงที่เราเลิกท างานกันแล้ว หรือบางคนอาจจะท างานน้อยลง ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นจะ
เป็นเวลาที่เราจะต้องจ่ายเงินอย่างเดียว โดยน า เงินที่สะสม หรือเงินจากการลงทุนเอาไว้มาใช้ ไม่
ว่าเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญหรือจากกองทุนประกันสังคม จึงจ า
เป็นอยู่เองที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด  เป้าหมายการลงทุนที่คน
ในช่วงอายุน้ีต้ังเอาไว้ ก็คงจะเป็นแค่การลงทุนที่ท า ให้ผลตอบแทนเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ก็พอ 
 

ช่วงที่ 4 (Gifting Phase) เป็นช่วงของการให้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการใช้จ่าย 
เมื่อเรามีเงินเก็บมากพอที่จะใช้จ่ายไปจนตลอดชีวิตแล้ว มีเงินส ารองยามฉุกเฉิน มีกรมธรรม์
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแล้ว เราแบ่งส่วนที่เกินนั้นให้กับลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือบริจาคให้กับ
มูลนิธิการกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมกันบ้าง 

 
จากช่วงอายุต่างๆที่แบ่งไว้นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานเราก็

จะสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากหน่อย เพราะเรายังมีเวลาท างานหารายได้และมีเวลา
ลงทุนอยู่อีกนาน ซึ่งจะสามารถรับความผันผวนของการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากมี
ระยะเวลาในการท างานเหลือน้อยแล้วและเมื่อผ่านพ้นแต่ละช่วงอายุนั้นมาแล้ว ก็ควรจะมีการ
ลงทุนต่อไป แต่ปรับเปลี่ยนระดับการยอมรับความเสี่ยงให้ต ่าลงตามระยะเวลาในการลงทุนที่
เหลืออยู่ซึ่งเราสามารถที่จะลงทุนผ่านช่องทางการลงทุนที่เสี่ยงน้อยลงไป 

 
ค าถามชวนคิด :  

 ท่านคิดว่ากุญแจสู่ความส าเร็จของการออมคือการมีสูตร/เคล็ดลับของการออมหรือการมี
วินัยควบคุมตัวเองแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งเคล็ดลับ 
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เกร็ดเล็กๆ น้อยส าหรับการออมด้วยวิธีฝากเงิน 

1. การฝากเงินควรจะมีระยะเวลาการฝากตรงกับความต้องการใช้เงินในอนาคตเพราะการ
ถอนเงินออกก่อนครบก าหนด ธนาคารพาณิชย์อาจให้ดอกเบี้ยไม่เท่ากับที่ตกลงกันไว้ท าให้สูญเสีย
โอกาสไป 

2. ความมั่นคงของสถาบันที่รับฝากเงินซึ่งจะสะท้อนถึงความปลอดภัยของเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต  

3. พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับโดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละ
สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันที่มีความมั่นคงสูงจะมีผู้มาฝากเงินเป็นจ านวนมาก อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากก็จะต่ ากว่าสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน้อยกว่า  

4.ค านึงถึงระยะเวลาการฝากเงิน  ถ้าสมาชิกยังไม่มีความต้องการใช้เงินก้อนก็อาจเลือกที่
จะฝากในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

5.การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคตถ้าคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้
มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะเลือกฝากเงินระยะสั้นเพื่อรออัตราดอกเบี้ยใหม่ 

 
เราจะต้องออมเงินนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่า 
- จ านวนเงินต้นที่ออมได้แต่ละครั้ง 
- อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ 
- ระยะเวลาการฝาก 
- เป้าหมายเงินออมที่ต้องการ 
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2.5 อุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถออมได้ตามแผนที่วางไว้ 

 

 
 
 แม้หลายคนจะมีความต้ังใจที่จะออมแต่ก็ใช่ว่าจะส าเร็จราบรื่นเสมอไป เพราะขณะที่ออม
จะเกิดเหตุการณ์และความจ าเป็นต่างๆ ท าให้ไม่สามารถออมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เหตุการณ์
และความจ าเป็นเหล่านั้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผลมาจากตัวเราเสมอไป อาจเป็นผลเนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัวก็ได้  
 ประเด็นส าคัญที่พึงตระหนักคือ การต้ังค าถามต่อตนเองอย่างจริงใจในค าตอบว่าในเมื่อ
เรามีโอกาสมีชีวิตหลังเกษียณอีกไม่ต่ ากว่า 25 ปี เราได้พยายามออมให้พอเพื่อให้มีเงินใช้อย่างมี
คุณภาพชีวิตใกล้เคียงปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากมองระยะเวลาท างานสะสมเงินซึ่งอาจเริ่มต้นจริงจัง
เมื่ออายุ 25 ปี เกษียณอายุ 60 ปี ก็หมายความว่าเรามีเวลาสะสมเงินประมาณ 35 ปี เพื่อใช้ขณะ
ท างานและหลังเกษียณรวมกันถึง 60 ปี เพื่อเป็นการดูแลตัวเราและสมาชิกในครอบครัวก็
หมายความว่าเรามีเวลาเพียงเล็กน้อยส าหรับภาระอันย่ิงใหญ่ 
 
ค าถามชวนคิด : 

 ท าอย่างไรเราจึงจะมีเงินใช้สม่ าเสมอเพื่อดูแลเราและคนที่เรารักให้มีคุณภาพชีวิต
ใกล้เคียงก่อนเกษียณ 
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2.6 ทางเลือกในการออม 
 

 
 
 คนส่วนมากคุ้นเคยกับการ “ใช้ก่อนออม” ทั้งนี้เพราะคุ้นเคยกับการออมที่ได้รับการ
ปลูกฝังแต่เล็กๆ ว่าควรน าเงินเหลือจากค่าขนมในแต่ละวันมาหยอดกระปุกเพื่อออม แท้จริงแล้ว
วิธีการเช่นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการออมส าหรับภาวะปัจจุบันที่มีสินค้าเชื้อเชิญให้ซื้ออยู่ตลอดเวลา 
ผู้ที่ยึดแนวทางนี้และขาดความสามารถในการยับยั้งตนเองจะไม่สามารถออมได้อย่างตั้งใจ 
 อีกแนวทางหนึ่งของการออมที่มีโอกาสสร้างวินัยในการออมสูงคือการ “ออมก่อนใช้” 
แนวทางนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นการบังคับตนเองกลายๆ ว่ามีเงินใช้เพียงเท่านี้ จ าเป็นต้องใช้ให้
พอผู้ที่เลือกแนวทางนี้อาจรู้สึกอึดอัด เพราะรู้สึกว่ามีเงินใช้น้อย แต่วิธีการนี้ เป็นการสร้างวินัยที่ดี 
ซึ่งหากท าสม่ าเสมอก็จะท าให้ผู้ออมรู้สึกคุ้นเคยกับเงินที่มีอยู่และสามารถด าเนินชีวิตไปได้อย่าง
สบาย กลไกที่เป็นตัวช่วยส าหรับการออมก่อนใช้คือการท าข้อตกลงกับธนาคารให้หักเงินเดือนเข้า
บัญชีอัตโนมัติ  
 
ค าถามชวนคิด : 

 หากปัจจุบันท่านออมแบบ “ออมก่อนใช้” และไม่ได้ท าให้เกิดวินัยในการออม ท่านคิดว่า
ท่านควรที่จะเปลี่ยนเป็น “ใช้ก่อนออม” หรือไม่ 
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2.7 เคล็ดลับแก้ปัญหาออมไม่พอ 
 

 
 

เพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายเป็นแนวทางเพิ่มปริมาณการออมส าคัญส าหรับผู้ที่ยังออมไม่พอ 
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถลดรายจ่ายหรือยังไม่อยากลดรายจ่าย การเลือกใช้แนวทางเพิ่มรายได้    
ด้วยการประกอบอาชีพเสริมดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวเพื่อแก้ปัญหาออมไม่พอ 

 
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ คงต้องหันมาจริงจังกับการลดรายจ่าย 

เทคนิคส าคัญ คือ การฉลาดซื้อ-ฉลาดใช-้ฉลาดใช้ชีวิตโดยการเลือกด ารงตนอยู่กับความพอเหมาะ 
ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกยากล าบาก เครียดและส่งผลต่อสุขภาพจิต 
สุขภาพกายในภายหลัง 

 
ค าถามชวนคิด : 

 ท่านเคยคิดว่าท่านสามารถลดรายจ่ายของท่านจากพฤติกรรมใดมากกว่ากันระหว่าง
ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ และฉลาดใช้ชีวิต 
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สูตรลับการออม 
1. ออม 10 ลบ 10 มีอยู่ 2 แบบ 
- การออมแบบลบ 10 ส าหรับคนที่วางแผนการเงินของตนเองได้และสามารถกันไว้เป็นเงิน

ออมทุก ๆ เดือน นั่นคือ เมื่อได้เงินเดือนหรือมีรายได้อ่ืน ๆ ก็หักเงินออกมาร้อยละ 10 เป็นเงินออม
ฝากเข้าบัญชีไว้ เช่น ถ้าได้เงินเดือน 10,000 บาท หักเงินออกมาร้อยละ 10 เท่ากับ 1,000 บาท 
เก็บไว้เป็นเงินออม 

- การออมแบบเพิ่ม 10 กลยุทธ์นี้เหมาะกับคนที่ชอบซื้อ  ไม่ว่าจะเป็นของใช้จ าเป็นหรือ
ของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ เมื่อซื้อของที่ต้องการแล้ว ให้เอาเงินร้อยละ 10 ของราคาสินค้านั้น ๆ มาเป็น
เงินออม เช่น เมื่อซื้อของชิ้นหนึ่งราคา 1,000  บาทให้น าเงินอีกร้อยละ 10 เท่ากับ 100 มาเป็นเงิน
ออมไว้ ดังนั้น การออมด้วยวิธีนี้ ถึงแม้จะเป็นนักชอปอย่างไรยังมีเงินเหลือเก็บอยู่ตลอด 

 
 2. ออมเงินร้อยให้ได้เงินล้าน 
 ส าหรับคนที่มีรายได้น้อย เราสามารถมีเงินแสนเงินล้านได้ไม่ยาก เพียงแค่เราเก็บเงินวัน
ละ 200 บาทหรือออมเงินเดือนละ 6,000 บาทไปฝากธนาคารทุกวันอย่างสม่ าเสมอและไม่มีการ
เบิกถอนเลย สามารถกลายเป็นเงินออมหลักล้านได้ไม่ยาก ภายใน 10 ปี เราจะมีเงินเกือบ 
1,000,000 บาทได้เช่นกัน 
 
 3. สูตรกัน 40 % ซื้ออนาคต 
 สูตรนี้เหมาะส าหรับคนที่ต้องการวางแผนจะเป็นหนี้ส าหรับทรัพย์สินใหญ่ ๆ ในอนาคต 
เช่น บ้าน นั่นคือ เราต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ส าหรับหนี้สิน ถ้าหากเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการท างาน 5 ปีแรกที่
ยังไม่พร้อมจะรับภาระหนี้นั้น เราอาจใช้ช่วงเวลาแห่งการสะสมเงินรายได้จ านวน 40% นี้เป็นการ
เตรียมตัวในการเกิดหนี้สิน เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายจริง เราก็จะมีเงินส่วนหนึ่งรอไว้แล้วเป็นเงินก้อนที่มี
จ านวนไม่น้อย และหลังจากกันเงิน 40 % ออกไปแล้ว จึงค่อยน าเงินส่วนที่เหลือ 60 % มาใช้จ่าย
ในแต่ละวัน 
 

4. แยกบัญชีตามวัตถุประสงค์ 
 เราควรจัดเก็บเงินออมอย่างเป็นระบบ อย่าปล่อยให้มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีเดียว ควรแยก

เก็บเงินในบัญชีต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพราะนอกจากจะช่วยควบคุมการใช้เงิน
แล้ว ยังท าให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากโดยทั่วไป จะแยกเป็นบัญชีหลัก ๆ 3 
คือ 
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 บัญชีเงินฉุกเฉิน เป็นบัญชีส าหรับใช้จ่ายในชีวิตและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ซ่อม
บ้าน ซ่อมรถ หรือตกงาน เป็นต้น ควรเปิดเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เบิกถอนได้อย่าง
สะดวก บัญชีเงินฉุกเฉินควรมีมากกว่ารายได้ประจ า 6 เท่า ถ้าเรามีรายได้สุทธิ 20,000 
บาท  เราก็ควรมีเงินฝากอยู่ในบัญชีนี้ 120,000 บาท 

 บัญชีเงินออม เป็นบัญชีส าหรับการเกษียณ ควรเปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจ า เพื่อเป็นการ
บังคับให้ตนเองฝากเงินเป็นประจ าทุกเดือน และยังได้ดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์
โดยทั่วไปด้วย 

 บัญชีส าหรับการลงทุน เป็นบัญชีที่เปิดไว้เพื่อรองรับเงินส าหรับการลงทุน เช่น ลงทุนเพื่อ
การศึกษา เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อทอง ซื้อหุ้น หรือกองทุนรวมต่าง ๆ เมื่อคุณเก็บเงินได้
จ านวนหนึ่ง ก็ควรเพิ่มมูลค่าให้กับเงินนั้น ด้วยการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นสินทรัพย์ ถือเป็น
การเพิ่มความมั่งค่ังให้กับชีวิตอีกทางหนึ่ง 
 
5. ฉลาดหา “ออมเพิ่มอย่างยั่งยืน” 
เราควรฉลาดหาช่องทางการเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถรักษาคุณภาพชีวิต

ที่ดีไว้ได้ในยามที่เราเกษียณแล้ว ตัวอย่างการออมที่ดีควรเป็นการออมอย่างยั่งยืน มีการศึกษาว่า 
การออมที่ดีควรประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ  เงินบ านาญในระบบราชการ การออมแบบผูกพันภาค
บังคับผ่าน กบข. และการออมภาคสมัครใจเพิ่มเติมจาก 2 แบบแรกคือ การออมเพิ่มเติมผ่าน 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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2.8 เงินเฟ้อ ศัตรูส าคัญของการออม 
 

 
 
 หลายคนเคยได้ยินค าว่าเงินเฟ้อ แต่ไม่เข้าใจว่าเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับการออมอย่างไร 
แท้จริงแล้วเงินเฟ้อคืออุปสรรคส าคัญที่ยิ่งใหญ่ของการออม การออมที่ได้ผลตอบแทนต่ ากว่าเงิน
เฟ้อจะหมายความว่าการออมนั้น “ขาดทุน” เพราะ “ค่าเงินแท้จริงที่เหลืออยู่ต่ ากว่าความเป็น
จริง”  
 ตารางข้างบนเปรียบเทียบค่าเงิน 100 บาท ในระยะเวลาที่ต่างกัน ภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่
ต่างกัน ตัวอย่างเช่น กรณีอัตราเงินเฟ้อ 3% (ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงปัจจุบัน) เมื่อเวลา 30 ปี 
ผ่านไป ค่าเงินแท้จริงที่เหลืออยู่นั้นมีเพียง 41.20 บาท !!! 
 ตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การออมเงินนั้นจ าเป็นต้องออมให้เกิดประสิทธิผล และที่
ส าคัญต้องชนะเงินเฟ้อ อย่าค านึงเพียงคุ้มครองเงินต้น 
 
ค าถามชวนคิด : 

 ท่านคิดว่าการออมเงินด้วยการฝากธนาคารที่อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าเงินเฟ้อนั้นเป็นการ
ออมที่มีประสิทธิผลต่อค่าเงินที่แท้จริงของท่านหรือไม่ 
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2.9 เคล็ดลับแก้ปัญหา “ออมไม่ส าเร็จ” 
 

 
 
 ก่อนอ่ืนต้องถามตนเองว่าท าไมถึงออมไม่ส าเร็จ หากเป็นเพราะเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น
ป่วยกระทันหัน ก็ต้องหันมาให้ความส าคัญกับการท าประกัน เผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในท านอง
ดังกล่าวอีกในอนาคตจะได้มีผู้มาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็นต้องน าเงินออมออกมาใช้ 

แต่หากเป็นการออมผิดวิธี – ได้ผลตอบแทนต่ าเกินไป ก็ต้องเปลี่ยนวิธีออม โดยอาจ
พิจารณาการลงทุนในฐานะเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการออม 

.ในความเป็นจริงนั้นพบว่าผู้ที่ออมไม่ส าเร็จเป็นผลจากการขาดวินัยในการออม ขาดการ
ควบคุมตนเอง กลไกส าคัญที่สามารถช่วยจัดระบบการบริหารเงินเราให้อยู่ในวินัยคือการจัดระบบ
ออมอัตโนมัติ-หักบัญชีเงินเดือนเข้าธนาคาร หรือการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อสะท้อนสถานะ
ทางการเงินของเราในแต่ละเดือน การได้เห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจะท าให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเงิน
ที่ไม่พอออมนั้นเป็นเพราะการซื้อสินค้าที่ไม่จ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
 
ค าถามชวนคิด : 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ประสบความส าเร็จในการออม ท่านคิดว่าท่านท าได้ดีกว่าเขา
เหล่านั้นหรือไม่  
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ตัวอย่างเครื่องมือช่วยท าบัญชีรายรับรายจ่ายของ K - weplan ที่ให้บริการดาวน์โหลดฟรีจาก
เว็บไซต์ 
 

ในทางปฏิบัติ หากเราต้องการออมได้ผลจริงๆ มีข้อแนะน าในทางปฏิบัติดังน้ี 
           1.  ควรจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือที่จะเก็บออมจ านวนเท่าไหร่ 
            2. เงินออมที่เราต้ังใจที่ออมควรน าไปฝากธนาคารหรือลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนทันที 
             3. รายได้ที่เกิดขึ้นจากเงินออม เช่น ดอกเบ้ียที่ได้รับ ควรน าไปลงทุนต่อ 
               4.การเก็บรักษาเงินออมให้ปลอดภัยโดยการฝากสถาบันการเงินบางแห่งไว้ เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตรออมทรัพย์
ต่างๆ ต๋ัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที่มั่นคง การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวม หรือซื้อหุ้นของ
บริษัทที่มั่นคงถือไว้ ฯลฯ 

 
 การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย  

บัญชีรายรับ รายจ่าย คือ  การจดบัญทึกรายรับ และรายจ่ายของบุคคลประจ าวัน  จะ
ท าให้ทราบว่าเรามีรายรับ รายจ่ายจากแหล่งใดและเป็นจ านวนเท่าใดเพื่อจะได้เห็นภาพรวมของ
ตนเองว่ารายรับ รายจ่ายของเรามีเงินคงเหลือมากน้อยเพียงและจะท าให้เราได้ส ารวจว่าการใช้
จ่ายในแต่ละรายการนั้นมีความจ าเป็นมากน้อยหรือไม่จะท าให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นท าให้เหลือเงินเก็บออมมากขึ้น 
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รายรับ (Income) คือ การได้มาซึ่งทรัพย์สินและสิ่งของที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนที่ได้จากการท างาน รายได้จากการขายสินค้า  
             รายจ่าย (Expenditure) คือ การน าทรัพย์สินหรือสิ่งของไปใช้เพื่อการด ารงชีวิต เช่น 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าส าหรับอุปโภค ค่าใช้จ่ายในบ้านต่าง ๆ 
 

 วัตถุประสงค์การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 1.เพื่อทราบว่าในแต่ละเดือนมีเงินเหลือจ่ายหรือมีรายได้ติดลบ ท าให้ควบคุมการใช้

จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.เพื่อให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นและ

ไม่ฟุ่มเฟือย มีเงินเหลือส าหรับการออม 
3.สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการออมในแต่ละเดือน 

 
การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประกอบด้วย 

 1. การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบง่าย) 
 2. การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบละเอียด) 
 3. การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าปี 
 
1. การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบง่าย) 

วัน / เดือน / ปี รายการ รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท)   คงเหลือ(บาท) 

xx/xx/xxxx     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
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ค าอธิบายการท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบง่าย) 

1. บันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าวันที่เป็นเงินสด ใช้บันทึกวันที่  เดือน  และปี พ.ศ.  ที่มี

รายการรับเงินและรายการจ่ายเงิน 

2. ช่องรายการใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน เช่น  รับเงินเดือน รับเงินค่าจ้าง รับ

เงินกู้ รับเงินที่ลูกส่งมาให้ เป็นต้น หรือใช้บันทึกรายละเอียดของรายจ่าย เช่น ช าระค่าเงินกู้  

จ่ายค่าซื้อเสื้อผ้า  จ่ายเงินค่าอาหาร  จ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียน  เป็นต้น 

3. ช่อง“รายรับ” ใช้บันทึก “จ านวนเงิน”  ที่ได้รับเข้ามาให้ตรงกับรายละเอียดในช่องรายการ 

ช่อง“รายจ่าย”ใช้บันทึก“จ านวนเงิน”ที่จ่ายออกไปเป็นเงินสดและเงินเชื่อทุกรายการให้ตรง 

กับรายละเอียดในช่องรายการ 

4. การสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ใช้บันทึกยอดเงินรวมของจ านวนเงินที่ได้รับและจ านวนเงิน 

ที่จ่ายของแต่ละเดือน 
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2. การท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบละเอียด) 
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รายได้              

เงินเดือน / ค่าจ้าง              

เงินโบนัส              

ค่าคอมมิชชั่น              

รายได้จากค่าเช่า              

รายได้อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ              

รายได้รวม (A)              

รายจ่าย              

1. ค่าใช้จ่ายประจ าวัน              

  - ค่าอาหาร              

  - ค่าเดินทาง / ค่าน้ ามัน              

  - ซื้อของใช้              

  - อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ              

รวมค่าใช้จ่ายประจ าวัน 
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว              

  - เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย              

  - ท่องเที่ยว              

  - สังสรรค์กับเพื่อน              

  - อ่ืน ๆ เช่น ดูหนัง เล่นกีฬา              

รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว              

3. ค่าใช้จ่ายในบ้าน              

- ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ า/   

   ค่าไฟ 

             

- ซื้อเครื่องใช้/เฟอร์นิเจอร์              

  - ซ่อมบ้าน / ตกแต่งบ้าน              

  - ซ่อมรถ / ตกแต่งรถ              

  - อ่ืน ๆ              

รวมค่าใช้จ่ายในบ้าน 
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4. ค่าใช้จ่ายคงที่              

 - ผ่อนเงินกู้บ้าน / ค่าเช่า

บ้าน 

             

 - ผ่อนเงินกู้รถยนต์              

 - ผ่อนช าระอื่น ๆ              

 - จ่ายเบี้ยประกันชีวิต              

  - อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ              

รวมค่าใช้จ่ายคงที่              

5. ค่าใช้จ่ายครอบครัวและ 

อ่ืน ๆ 

             

 - ค่าเลี้ยงบุตร / ค่าเทอม              

 - ค่าเลี้ยงดูบุพการี              

 - ค่ารักษาพยาบาล              

 - เงินบริจาค              

 - อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)              

รวมค่าใช้จ่ายครอบครัว              
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ค่าใช้จ่ายรวม(B)  

(B มาจาก1+2+3+4+5) 

             

สรุปเงินออม (A) – (B)              

   
 ค าอธิบายการท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน (แบบละเอียด) 

1. การบันทึกรายได้ หรือประมาณการรายได้แต่ละเดือนในช่องสีขาว 

2. ค านวณผลรวมรายได้ (A) 

3. การบันทึกรายจ่าย แบ่งกลุ่มรายจ่ายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายครอบครัว

และอื่น ๆ 

4. บันทึกค่าใช้จ่าย หรือประมาณการรายจ่ายแต่ละเดือนในช่องสีขาว 

5. ค านวณผลรวมรายจ่าย (B) 

6. ค านวณเงินออมรายเดือนจากผลรวมรายได้ – ผลรวมรายจ่าย (A) – (B) 

7. สามารถน าเงินออมไปฝากธนาคารหรือออมผ่านเครื่องมือการเงินของสถาบันการเงินต่าง ๆ 

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนข้อมูลจากเดือนเป็นวันเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจ าวัน (อย่างละเอียด) ได้เช่นเดียวกัน 
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3. การท าบันทึกรายรับ - รายจ่ายประจ าปี 

เดือน รวมรายรับ(บาท) รวมรายจ่าย(บาท) เงินออม (บาท) อัตราส่วนเงินออม 

มกราคม     

กุมภาพันธ์     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

พฤศจิกายน     

ธันวาคม     

รวมทั้งปี Xxx,xxx.xx Xxx,xxx.xx Xx,xxx.xx Xx.xx% 

 
ค าอธิบายการท าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าปี 

1. บันทึกข้อมูลผลรวมรายรับ – รายจ่าย และผลรวมจากข้อมูลบัญชีรายรับ - ราย

ประจ าเดือน 

2. ค านวณอัตราส่วนเงินออมจากเงินออมหารด้วยรายรับ 

3. น าข้อมูลอัตราส่วนเงินออมมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในปีถัดไป 
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ประโยชน์ของการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ท าให้รู้ที่มาของเงิน และรู้ที่ไปของการใช้จ่ายเงิน เมื่อทบทวนตรวจสอบอยู่อย่างสม่ าเสมอ

โดยตลอด จะท าให้รู้จักใช้จ่ายเงินที่หามาได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่
จ าเป็น หรือฟุ่มเฟือย  
 
หมายเหตุ : สามารถ download โปรแกรมบันทึกรายรับ - รายจ่ายประจ าปี ได้จากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย , บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นต้น 
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สรุปแนวคิด 
 1. การออมเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของรากฐานทางการเงินที่ดีของชีวิต การออมในวิธีที่
ถูกต้อง มิได้เป็นเพียงการเก็บเงิน แต่เป็นการเพิ่มพูนรายได้วิธีหนึ่ง คนที่ไม่ให้ความสนใจเรื่องการ
ออมเสียต้ังแต่เนิ่น ๆ ก็เปรียบเสมือนปล่อยโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตไปพร้อมกับ
กาลเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

 2. การบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายท าให้รู้ที่มาของเงิน และรู้ที่ ไปของการใช้จ่ายเงิน เมื่อ
ทบทวนตรวจสอบอยู่อย่างสม่ าเสมอโดยตลอด จะท าให้รู้จักใช้จ่ายเงินที่หามาได้ ซึ่งจะเป็นเครื่อง
เตือนสติให้เราไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น หรือฟุ่มเฟือย  
 
ค าถามท้ายบท 
 1. ท าไมเมื่อได้รับรายรับแล้วควรหักส่วนหนึ่งมาเป็นเงินออมแล้วค่อยน าไปใช้ 
 2. ยกตัวอย่างข้อคิดการออมเพิ่มเติม  
 3. การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายจะท าให้เราออมเงินได้อย่างไร 
 
แนวค าตอบ 

1. เราจ าเป็นต้องเริ่มออมเสียแต่วันนี้ และปรับแนวคิดในการออมเสียใหม่ ให ้ "ออมก่อน
ใช้" ไม่ใช่ "ใช้ก่อนออม" เพราะโดยธรรมชาติของคนเรานั้นมักจะขาดวินัยในการออม 
แม้ตั้งใจจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อจะออมให้ได้ ก็มักจะไม่ส าเร็จ หลักการก็คือว่า 
สร้างระบบการออมที่หักเงินไปออมทันทีที่เงินเดือนออกทันที 

2. จงมีเกินใช้ แต่อย่าใช้เกินใช้ ,ท าบัญชีไม่มีจน 
3. การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายจะท าให้เราสามารถตรวจสอบที่มา ที่ไปของรายรับและ

รายจ่ายของเราท าให้เราสามารถน ารายรับไปใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น และไม่ใช้จ่ายไปใน
ของฟุ่มเฟือย  ซึ่งจะส่งผลให้เราเหลือเงินส าหรับการออมเงินได้ 
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บทที่  3 

หน้ีและการบริหารหนี้ 
 

3.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการเป็นหนี้และบริหารหน้ีอย่างชาญฉลาด 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักมุมมองต่างๆ ทั้งที่เป็นลบและเป็นบวกต่อการมีหนี้ 

 
3.2 สาระส าคัญ 

 
 
สาระส าคัญของบทที่ 3 นี้ ประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 

1. การส ารวจตัวเอง และส ารวจหนี้ที่เรามี เพื่อประเมินสถานภาพของชีวิต และสถานภาพ
ทางการเงินของเราว่าเป็นเช่นไร 

2. การบริหารจัดการหนี้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ชีวิตปลอดหนี้  
3. การจัดสรรประโยชน์จากหนี้ที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ หรือ ผลตอบแทน 

 



คู่มืออบรมการวางแผนทางการเงนิ 

“บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพท่ีมั่งคัง่” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 หน้า: 47 

3.3 เราเป็นคนแบบไหน 

 
 
ตามหลักสากล ได้แบ่งประเภทผู้ที่มีเงินเก็บ และผู้ที่มีหนี้สินไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ไม่มีหนี้สิน และมีเงินเก็บ  
2. ไม่มีหนี้สิน แต่ไม่มีเงินเก็บ 
3. มีหนี้สิน และไม่มีเงินเก็บ 

 
ค าถามชวนคิด : 

 ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้มีหนี้ประเภทไหน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มืออบรมการวางแผนทางการเงนิ 

“บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพท่ีมั่งคัง่” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 หน้า: 48 

 
3.4 คนเป็นหน้ีเพิ่ม / มูลค่าหนี้เพิ่ม 
 

 
 
 

จากข้อมูลการส ารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553 จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 12,886 ราย จัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่าจ านวนข้าราชการไทยที่มี
หนี้สินเพิ่มเป็น 84.1% และจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครอบครัวสูงขึ้นเป็น 872,388 บาท  
 
ค าถามชวนคิด : 

 แต่ละปีที่ผ่านไปท่านเป็นหนี้เพิ่มหรือไม่ 
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3.5 หน้ีสินของข้าราชการในแต่ละภูมิภาค 
 

 
 

หากแยกตามภูมิภาค พบว่า ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ มีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครอบครัว
สูงกว่าภาคอื่น ๆ 
 
3.6 หน้ีสินของข้าราชการตามต าแหน่งข้าราชการ 
 

 
 
และเมื่อแยกตามต าแหน่งข้าราชการ พบว่า ข้าราชการระดับผู้ช านาญการ และผู้ช านาญ

งาน เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดท่ีมีหนี้สิน 
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3.7 เป็นหนี้อะไร 

 
 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการมีหนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่  
1. หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัย  
2. หนี้สินยานพาหนะ  
3. หนี้สินส าหรับใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  

 
3.8 เป็นหนี้เพราะใช้จ่ายอะไร 

 
แต่เมื่อแยกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 32,386 บาท พบว่า 

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้ไปกับ อาหารและเครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าซื้อ
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ ค่าใช้จ่ายด้านสังคม โดยรวมแล้วเกือบ 70% ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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ข้อสังเกตุ : ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินออม มีสัดส่วนที่น้อย
มาก 

 
3.9 รายได้มาจากไหน 

 
แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะมาในหลายช่องทาง แต่รายได้กลับมาทางเดียว คือ เงินเดือน หรือ

ค่าจ้างจึงเป็นท่ีมาของชีวิตหนี้ ใช้หนี้อย่างเดียว 
 

3.10 ชีวิตหนี้  

                                                      
 

ชีวิตต้องอยู่กับหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทุกจังหวะชีวิต เพราะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินก้อน
ใหญ่ แต่เงินออมมีน้อย ชีวิตหนี้ จึงอยู่กับข้าราชการไทยมาโดยตลอด 
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3.11 ใครๆ ก็เป็นหน้ีได้  

 
 

กล่าวโดยสรุป ข้าราชการมากกว่า 84% เป็นหนี้ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งจ านวนผู้เป็น
หนี้ และมูลค่าหนี้   
 

3.12 เป็นหนี้ให้เป็น 

  
สัญญาณเตือนภัยส าหรับแจ้งภาวะการบริหารหนี้ล้มเหลว แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ระดับที่ 1 ท่านยังสามารถช าระเงินตามยอดขั้นต่ า แต่วงเงินเต็มทุกบัตร และเงินเก็บ 
ร่อยหรอเต็มที 
ระดับที่ 2 ท่านช าระเงินน้อยกว่าขั้นต่ า เริ่มจ่ายไม่ตรงเวลา และเงินเก็บหมดไปแล้ว 
ระดับที่ 3 ท่านเริ่มไม่ช าระหนี้ เริ่มกู้เงินนอกระบบ และเริ่มหนีหนี้ 
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3.13 สูตรลับ เป็นหนี้ให้เป็น  
 

 
 
เพื่อป้องกันภาวะการบริหารหนี้ล้มเหลว กบข. ขอน าเสนอ 3 ขั้นตอน เพื่อการบริหารจัดการหนี้
อย่างชาญฉลาด โดยเริ่มจากการส ารวจเป็นอันดับแรก 
 
3.14 สูตรลับ ส ารวจหนี้ให้เป็น 

 
การส ารวจประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การส ารวจสภาพตนเอง 
2. การส ารวจสภาพจิตใจตนเอง 
3. การส ารวจหนี้สินของตนเอง 
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ส ารวจสภาพตัวเอง 

 
ชีวิตวันนี้เรามีภาระที่ต้องผ่อนจ่ายอะไรบ้าง เป็นเงินเดือนละเท่าไร เราต้องกู้เงินจากกี่

แหล่ง และเราต้องจ าน าข้าวของบ่อยแค่ไหน  
 

ถาม!! จะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไร แล้วเมื่อไรจะหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้ 
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ส ารวจใจตัวเอง 
พิจารณาดูว่า เรายังมีอาการทนเห็นคนอ่ืนมี แต่เราไม่มี ได้หรือไม่ 
พิจารณาดูว่า เรายังติดนิสัยชอบซื้อ แต่ไม่เคยใช้ ใช่หรือไม่ 
พิจารณาดูว่า เรายังแพ้ของลดราคา เห็นทีไรอดใจไม่ไหวทุกครั้ง 
พิจารณาดูว่า มันหนักขึ้นทุกวันหรือไม่ 

 

                     
 
จากนั้นเริ่มพิจารณาหนี้สินที่เราถือครองอยู่ ปกติมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

หนี้สินที่ไม่สร้างรายได้ ได้แก่ หนี้สินเพื่อความจ าเป็นในการบริโภค  หนี้สินที่เกิดจากความจ าเป็น
และหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล และ หนี้สินที่ไม่จ าเป็น และสามารถหลีกเลี่ยง
ได้ อาทิ สินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ 
 

ทฤษฎี : หนี้สินที่ไม่สร้างรายได้ ควรมีให้น้อย หนี้สินที่สร้างรายได้ ควรมีให้มาก 
ความจริง : หนี้สินที่ไม่สร้างรายได้มีสัดส่วนเฉลี่ยถึง 70% ของเงินได้ 
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3.15 เป็นหนี้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด 
 

                  
 
เมื่อได้ส ารวจตนเอง ส ารวจใจ และส ารวจหนี้ครบถ้วน ก็ถึงเวลาที่จะต้องบริหารจัดการหนี้ให้หมด
ลง เพื่อปลดปล่อยพันธนาการให้กับชีวิตที่เป็นอิสระ “เป็นหนี้ท่วมหัว ต้องเอาตัวให้รอด” เดี๋ยวน้ี 
 

3.16 หน้ียอดนิยมรอบตัวเรา 
 

 
หนี้ยอดนิยมรอบตัวเรามี 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. หนี้บัตรเครดิต 
2. หนี้เงินกู้นอกระบบ 
3. หน้ีรถ 
4. หนี้บ้าน 
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สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหน้ีสิน 

สาเหตุส าคัญของการก่อหนี้สิน คือ ความอยากมีอยากได้ กเิลส รสนิยมที่สูงเกินกว่ารายได้ 
หนี้สินส่วนมากที่ก่อให้เกิดปัญหาคือการก่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะความลุ่มหลงยึดติด
อยู่กับวัตถุและความไม่รู้จักพอ หลงอยู่กับกระแสทางการตลาดที่คอยออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ
ออกมาเพื่อให้เกิดความอยากจนสุดท้ายต้องก่อหนี้สินเพื่อสนองความต้องการ(อยาก)ของตนเอง 
 

อีกสาเหตุของการก่อหนี้สินคือ ค่านิยมทางสังคมที่ผิดๆ เข้าท านองเห็นช้างขี้แล้วอยากขี้ 
ตามช้าง เห็นคนอ่ืนเขาซื้อทรัพย์สินใหม่ๆก็อยากมีอยากได้อยากซื้อตามเขาโดยไม่ดูตัวเองว่า    เขา
ซื้อได้เพราะพื้นฐานครอบครัวที่ดี(รวย)สามารถซื้อทรัพย์สินข้าวของต่างๆด้วยเงินสดไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย แต่หากเราซื้อตามเขาต้องก่อหนี้สินกู้ยืมเงินมาซื้อซึ่งต้องมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและ
ผ่อนช าระเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งกว่าจะผ่อนช าระหมด 
 
ประเภทของหน้ีสิน 

หนี้สินสามารถแยกได้เป็น 6 ประเภท และยังสามารถแยกเป็นหน้ีท่ีมโีอกาสสร้างรายได้
เพิ่มสูง และไม่มีเลย ดังนี้ 
 
ประเภทของหน้ีสินท่ีไม่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม 

1. หนี้สินเพื่อการบริโภค หมายถึง หนี้สินครัวเรือนเพื่อการบริโภคและการซื้อทรัพย์สินตาม
ความต้องการของตนเองและคนในครอบครัว บางเรื่องก็เป็นสิ่งจ าเป็นและบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่
จ าเป็นแล้วแต่ดุลยพินิจของตัวผู้ก่อหนี้ 

2. หนี้สินที่เกิดจากความจ าเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หมายถึงหนี้สินที่เกิดจากกรณี
ฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาล อุบัติเหตุฯลฯ 

3. หนี้สินที่เกิดจากความไม่จ าเป็นและสามารถหลีกเลี่ยงได้ หมายถึงหนี้สินที่เกิดจากความ
อยาก ความต้องการ ทั้งๆ ที่ไม่มีความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นน้อยมาก เช่น หนี้สินที่เกิดจากการ
ซื้อรถคันที่ 2 เพียงเพราะคิดว่าสวยและอยากได้ หนี้สินที่เกิดจากการผ่อนซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
 
ประเภทของหน้ีสินท่ีไม่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม 

1. หนี้สินเพื่อการบริโภค หมายถึง หนี้สินครัวเรือนเพื่อการบริโภคและการซื้อทรัพย์สินตาม
ความต้องการของตนเองและคนในครอบครัว บางเรื่องก็เป็นสิ่งจ าเป็นและบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่
จ าเป็นแล้วแต่ดุลยพินิจของตัวผู้ก่อหนี้ 
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2. หนี้สินที่เกิดจากความจ าเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หมายถึงหนี้สินที่เกิดจากกรณี
ฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาล อุบัติเหตุฯลฯ 

3. หนี้สินที่เกิดจากความไม่จ าเป็นและสามารถหลีกเลี่ยงได้ หมายถึงหนี้สินที่เกิดจากความ
อยาก ความต้องการ ทั้งๆ ที่ไม่มีความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นน้อยมาก เช่น หนี้สินที่เกิดจากการ
ซื้อรถคันที่ 2 เพียงเพราะคิดว่าสวยและอยากได้ หนี้สินที่เกิดจากการผ่อนซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
 

3.17 ขั้นตอนบริหารหนี้ 
 

     
 
 

เป็นหนี้ท่วมหัว ต้องเอาตัวให้รอด เริ่มจากการบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิต และหนี้เงินกู้นอก
ระบบด้วย 10 ขั้นตอนง่าย ๆ แต่ต้องใช้ความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงเป็นประการส าคัญ เริ่มเด๋ียวน้ี 
ดังนี้ 

1. ร่วมด้วยช่วยกัน ! ใช้หนี้ 
2. หยุดรูด หยุดกด เด๋ียวนี้!!  
3. สรุปหนี้ทั้งหมด 
4. รวมหนี้ไว้ที่บัตรใบเดียว ที่ดอกเบี้ยต่ าสุด 
5. เคลียบัตรดอกสูงทันที 
6. ขายสินทรัพย์ที่ไม่จ าเป็น เพื่อลดหนี้ 
7. เพิ่มรายได้ ใช้ล าแข้งล้างหนี้ 
8. ออม 5% ของเงินเดือนเผื่อฉุกเฉิน 
9. ใช้เงินสด เงินหมด งดซื้อ 
10. ถ้ายังไม่ไหว ต้องประนอมหนี้ ไม่หนีปัญหา 
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หลากหลายวิธีการประนอมหนี้ 
 

• ขอลดยอดหนี้ลงบางส่วน  
• ขอขยายเวลาการช าระหนี้ 1-2 ปี  
• ขอลดจ านวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด  

• ขอให้คิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ไม่ผิดนัด  

• ขอหยุดดอกเบี้ย และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างที่ผ่อนช าระ  

• ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกรณีผิดนัดช าระ  
 
3.18 หมดหน้ีแล้วท าอย่างไร 

 

 
 

เมื่อหมดหนี้สินแล้ว ก็ต้องสร้างวินัยทางการเงินอย่างจริงจัง โดยใช้แต่เงินสด และใช้เท่าที่มี 
กดเงินอาทิตย์ละ  1 ครัง้ ถ้าจ าเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ก็เลือกใช้เพียงใบเดียว และก าหนดใช้แค่ 15-
20% ของรายได้ เมื่อจ่ายผ่านบัตรแล้วก็ต้องช าระเต็มยอดทุกครั้ง ที่ส าคัญต้องส ารองเงินไว้จ่าย
บัตรเครดิตเมื่อถึงรอบบัญชีด้วย 
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3.19 สูตรลับ เป็นหนี้รถ..ให้เป็น 
 

 
 
สูตรลับ เป็นหนี้รถ...ให้เป็น 

1. เลือกราคารถที่เราผ่อนไหว ไม่ใช่เลือกแบบรถที่เราอยากได้ 
2. ต้องมีเงินดาวน์ 25% ของราคารถก่อน 
3. ส ารองไว้ 10-20% ของราคารถ เผื่อฉุกเฉิน / ซ่อม / ค่าประกัน 
4. เช็คให้ชัวร์ว่าเราสามารถผ่อนต่อเดือน 25-30% ของรายได้ 
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3.20 ตัวอย่างเป็นหนี้รถ..ให้เป็น 
 

             
 

• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกัน 50,000 บาท อยากได้รถเก๋งเล็ก ๆ สักคัน ราคา 
500,000.-  

• ต้องเตรียมเงินดาวน์ 25% = 125,000 บาท ถ้าไม่มี ก็ไม่ซื้อ!!  
• ยอดเงินคงเหลือที่ต้องผ่อน 375,000 บาท ดอกเบี้ย 2.5 % 

• ถ้าผ่อน 5 ปี จ่าย 4,032 บาท / เดือน ถ้าผ่อน 3 ปี จ่าย 11,198 บาท/เดือน 
• เช็คให้ชัวร์ว่าสามารถผ่อนต่อเดือน 25-30% ของรายได้ = 12,500 – 15,000 บาท 

 ถ้าผ่อนไม่ไหว อย่าซื้อ!!  

• ส ารองเงินสดไว้ 10-20% ของราคารถ = 50,000-100,000 บาท 
 เผื่อกรณีฉุกเฉิน (ซ่อมรถ ตกงาน เสียชีวิต) รถจะได้ไม่หลุด ไม่มี ไม่ซื้อ!!  
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3.21 แต่ซื้อรถ ไม่ได้จ่ายแค่ค่ารถ 
 

 
 
การซื้อรถ 1 คัน ไม่ได้จบที่การผ่อนจ่ายทุกเดือนจนครบก าหนด แต่สิ่งที่ตามมาด้วยคือค่าใช้จ่ายที่
เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้ 

1. ค่าประกันภัยภาคบังคับ พรบ.บุคคลที่ 3  
2. ค่าต่อทะเบียน 
3. ค่าประกันภัยรถ 
4. ค่าซ่อมบ ารุงตามระยะทาง 
5. ค่าตกแต่งรถ 
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3.22 สูตรลับ เป็นหนี้บ้าน…ให้เป็น 
 

 
 

สูตรลับ เป็นหนี้บ้าน...ให้เป็น 
1. รายได้ทั้งครอบครัว x 30 = ราคาบ้านที่สามารถซื้อได้ 
2. ต้องมีเงินเก็บ 30-50% ของราคาบ้าน เพื่อจ่ายเงินดาวน์ 20% และเผื่อเป็นค่าตกแต่งบ้าน 

และหลักประกันในกรณีไม่มีรายได้กระทันหัน  
3. เช็คให้ชัวร์ว่าสามารถผ่อนต่อเดือน 25-30% ของรายได้ 

 

3.23 ตัวอย่าง เป็นหนี้บ้าน…ให้เป็น 
 

             
• สามีและภรรยา เงินเดือนรวมกัน 50,000 บาท x 30 = สามารถซื้อบ้านราคา 1.5 

ล้านบาทได้ 

• ต้องมีเงินเก็บ 40% ของราคาบ้าน = 600,000 บาท ไม่มี ไม่ซื้อ!!  
จ่ายเงินดาวน์ 25% ของราคาบ้าน  
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เพื่อจ่ายส่วนที่ขาดจากการประเมินของธนาคาร ประมาณ 10-15%  

  เพื่อเป็นเงินผ่อนรายเดือนในกรณีตกงาน หรือเสียชีวิต 

• เช็คให้ชัวร์ว่าสามารถผ่อนต่อเดือน 25-30% ของรายได้  
= 12,500-15,000 บาท ไม่ชัวร์ ไม่ซื้อ!!  

 

 
 
หลักการการรีไฟแนนซ์หนี้บ้าน 
1. เปรียบเทียบดอกเบี้ยส่วนต่าง  
2. เปรียบเทียบราคาตลาด/ราคาประเมินของบ้าน กับมูลหนี้ที่เหลือ  
3. ระยะเวลาการผ่อนช าระที่ยังเหลือ  
4. ค่าธรรมเนียมในการรีไฟแนนซ์จากทั้งสถาบันการเงินที่เก่าและ ที่ใหม่  
 
3.24 สูตรลับ จัดสรรประโยชน์...ให้เป็น 
  

                   
 
จดัสรรหนี้ให้เกิดประโยชน์ 

หนี้สิน ไม่ใช่จะท าให้เราสูญเสียเสมอไป หนี้สินบางประเภทมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม 
เพียงแต่ต้องรู้วิธีการจัดสรรหนี้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งท าได้หลายวิธี อาทิ กู้ซื้อ
บ้านสร้างรายได้ เช่าซื้อรถเพิ่มรายได้ ท าบัตรเครดิตลดรายจ่าย และกู้เงินต่อยอดธุรกิจ 
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3.25 กู้ซื้อบ้าน สร้างรายได้ 
 

         
 

• กู้ซื้อทาวน์เฮ้าส์ 1 ล้านบาท 

• จ่ายดาวน์ไป 250,000 บาท  
• ยอดเงินคงเหลือที่ต้องผ่อน 750,000 บาท 

• จ่ายเงินต้นรวมดอกเบี้ย เดือนละ 4,000 บาท 

• ดัดแปลงเป็นห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ได้ 3 ห้อง 
                        ปล่อยเช่าห้องละ 2,000 บาทต่อเดือน 
ได้อะไร!! 

1. ได้บ้านฟรี มีคนจ่ายให้ 
2. ได้ก าไรอีก 2,000 บาท 
3. วันเวลาผ่านไป กลายเป็นท าเลทอง อาจขยับราคาเช่าได้อีก 
4. ปล่อยขายได้ก าไร เพราะบ้านราคาไม่ตก 
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3.26 เช่าซื้อรถ เพิ่มรายได้ 
 

 
 

เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ คันละ 50,000 บาท  
• ต้องเตรียมเงินดาวน์ 25% = 12,500 บาท ไม่มี ไม่ซื้อ!! 

• ยอดเงินคงเหลือที่ต้องผ่อน 37,500 บาท ดอกเบี้ย 2.5%  

• ถ้าผ่อน 5 ปี จ่าย 703 บาท/เดือน   ถ้าผ่อน 3 ปี จ่าย 1,120 บาท/เดือน 
• เช้า ๆ ขี่ไปท างาน ตกเย็นเลิกงาน เข้าวินเสริมรายได้ 2 ชั่วโมง ได้ 200 บาท 

 1 เดือน ได้ 4,000 บาทไปเข้าวินหน้าปากซอย มีรายได้วันละ 400 บาท เดือนละ 12,000 
บาท 
 
ได้อะไร!! 

1. มีมอเตอร์ไซค์ใช้ทุกวัน 
2. ผู้โดยสารช่วยจ่ายค่ารถ ค่าน้ ามันรถให้ทุกเดือน 
3. มีเงินเก็บ 
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3.27 ท าบัตรเครดิต ลดรายจ่าย 
 

 
 
บัตรเครดิต ลดรายจ่าย 

1. ยืดระยะเวลาการจ่ายเงินสด 
2. รับส่วนลดพิเศษ ที่มากกว่าการจ่ายด้วยเงินสด 
3. สะสมคะแนนแลกของรางวัล 
4. สะสมไมล ์
5. ผ่อนช าระ 0% 
6. ได้เงินคืน Cash Back 
7. สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ที่จอดรถ เลขาส่วนตัว รถลิมูซีน 

 
ข้อพึงระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิต คือ อย่าเข้าไปติดกับวงเงินขั้นต่ าที่คุณต้องช าระ ถ้า คุณ

เลือกช าระแต่วงเงินขั้นต่ า คุณจะจ่ายได้แค่หนี้ ในส่วนที่เป็นดอกเบ้ียเท่านั้น ไม่ได้แตะเงินต้นเลย 
คุณต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวกว่าจะช าระหนี้บัตรเครดิตหมด และยังมีแนวโน้มด้วยว่าคุณจะต้อง
จ่ายมากกว่าวงเงินที่คุณใช้ไปจริงๆ 
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3.28 กู้เงิน ต่อยอดธุรกิจ 
 

 
 

กู้เงินต่อยอดธุรกิจ 
ไม่มีหนี้!! แต่ก็ไปกู้เงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยปีละ 10% 
1 ปี ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร 100,000 บาท 
 

ปรับปรุงร้านขายส้มต าเบ็ก ๆ บนเขาใหญ่ 
ขยายเป็นร้านอาหารสุดฮิปใจกลางเขาใหญ่ 
ร้านสวย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ คนตรึม  
ท าก าไรวันละ300 กลายเป็น 3,000 บาท 
รับเนื้อๆ เดือนละ 100,000 บาท 
 

ได้อะไร!! 
ครบ 1 ปี ก็จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย ให้กับธนาคารครบถ้วน 
ธุรกิจร้านอาหารเป็นของเราภายในปีเดียว ด้วยเงินของคนอ่ืน 
 

ข้อคิดทิ้งท้าย 

 การเป็นหนี้ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่การไม่จ่ายหนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด 

 เมื่อต้องการปลดหนี้ ความตั้งใจจริงต้องมาก่อน 

 ถ้าต้องการจะปลดหนี้ให้ส าเร็จ วินัยในการใช้เงินจะเป็นตัวควบคุมที่ดีที่สุด 

 เรียนรู้เรื่องหนี้ เพื่อหาประโยชน์จากมัน 

 ต้องเป็นหนี้...ให้เป็น 
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บทที่ 4 
การลงทุนและความเสี่ยง 

 
4.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการลงทุน 
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน 
3. เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน 

 
4.2 นิยามการลงทุน 

 
  

โดยทั่วไป เมื่อเริ่มมีเงินเก็บ เรามักจะน าเงินไปฝากธนาคารไว้ก่อน เพราะอาจยังเห็นว่าเป็น
จ านวนน้อยอยู่และยังไม่ทราบว่าจะน าไปท าอะไร คิดว่าเมื่อเก็บได้ก้อนโตแล้วจึงค่อยน าไปลงทุน
ภายหลัง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะลืมหรือเกิดความเคยชินปล่อยทิ้งไว้ในบัญชีเป็นระยะเวลานาน
โดยมิได้น าไปท าอะไร การฝากเงินธนาคารนั้นจะเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่ง นอกจากจะได้
ดอกเบี้ยที่ต่ าแล้วยังถูกหักภาษีอีก และที่ส าคัญนั้นอาจไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ ท าให้มูลค่าเงิน
ออมด้อยค่าลงไปในอนาคต ดังนั้นเราจึงน าเงินออมก้อนนี้ไปลงทุนในด้านต่างๆเพื่อให้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกว่า เงินต้นจะงอกเงยขึ้นไป 
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4.3 การออมและการลงทุน / ต่างและเหมือนกันอย่างไร 

 

 
   
 4.4 กลไกหลักในการขับเคลื่อนเงินทุนให้งอกเงย 
 

4.4.1 พลังของดอกเบี้ยทบต้น-การเพิ่มทวีของเงินออม 

พลังดอกเบี้ยทบต้น คือ การน าดอกเบี้ยจากเงินต้น ไปทบเข้ากับเงินต้นก้อนเดิม นั่น
หมายความว่า เงินต้นของคุณจะเพิ่มขึ้น เมื่อฐานเงินต้นที่ใช้ในการค านวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น นั่น
ย่อมส่งผลให้ผลตอบแทนของคุณมากขึ้นตามด้วย  
ตัวอย่าง  
ปีที่ 1 คุณฝากเงิน 100 บาทกับธนาคาร ได้รับอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี  

ผลตอบแทนปีที่ 1 = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จ านวนปี 
     = 100 x 0.1 x 1 

  = 10 บาท  
แล้วถ้าคุณฝากเงินต่อไปปีที่ 2 ล่ะ คุณจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ? ถ้าคุณคิดว่า ปีที่สองก็ต้อง

ได้ดอกเบี้ยอีก 10 บาท รวมเป็น 20 บาท คุณก าลังคิดผิด !! . . . 
คุณต้องได้ดอกเบี้ยมากกว่านั้น !  
เพราะพลังดอกเบี้ยทบต้น จะท าให้ดอกเบี้ยปีแรกถูกทบเข้ากับเงินต้นเป็นฐานที่ใหญ่ขึ้นในปีถัดไป   
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ปีที่ 2 เงินต้นของคุณจึงไม่ใช่ 100 บาท แต่คุณมีเงินต้น 110 บาท  
การค านวณดอกเบี้ยในครั้งถัดไป จึงค านวณจากเงินต้นที่เพิ่มขึ้น  

ผลตอบแทนปีที่ 2  = 110 (100+10) x 0.1 = 11  
ดังนั้น ด้วยเงินต้น 100  บาท ภายใน 2 ปี คุณได้รับดอกเบี้ย 21 บาท มากกว่าที่คุณคิดต้ัง 

1 บาท นี่คือ พลังดอกเบี้ยทบต้น  
 
"พลังดอกเบี้ยทบต้น" จึงเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ "เงินต้น" เพิ่มค่าตัวมันเองโดยอัตโนมัติ 

เมื่อเงินต้นเพิ่ม  ดอกเบี้ยก็เพิ่มอีก โดยที่คุณไม่ต้องท าอะไรกับมัน พลังดอกเบี้ยทบต้นจึงส่งผล
ต่อการเพิ่มทวีของเงินก้อนที่คุณออมแต่ต้น นี่แหละที่เค้าเรียกว่า ให้เงินท างานแทนเรา  

 

 
  
จากรูป จะเห็นว่าระยะเวลาฝากเงิน 20 ปี คุณจะมีเงินรับทั้งสิ้น = 672.75 บาท 
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4.4.2 มหัศจรรย์ของระยะเวลา – ออมก่อนรวยกว่า 

ไม่ว่าจะดอกเบี้ยน้อยดอกเบี้ยมาก ย่ิงออมนานจะช่วยทวีคูณของดอกเบี้ย เพราะ 
ดอกเบี้ยท างานกับเวลาโดยตรง "เวลา" คือ ตัวเร่งชั้นดี ยิ่งจ านวนปีในการออมเพิ่มขึ้น พลังของ
ดอกเบี้ยทบต้นจะยิ่งบริหารเงินของคุณให้งอกงาม กาลเวลามีผลกับดอกเบี้ยขนาดไหนไปดูกัน  

 
 

 จากรูป สมมติให้เงินต้นคงที่ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี แต่ระยะเวลาใน
การออมเงินต่างกัน 

 กิ๊กมีเงินต้น 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี 
กิ๊กจะได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 25,937 บาท 

 ก้อยฝากเงินต้น 10,000 บาทไว้ในธนาคารรับดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปีเช่นกัน แต่ก้อย
เลือกที่จะฝากระยะยาว 20 ปี เมื่อครบก าหนดก้อยได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 
67,275 บาท ผลตอบแทนเพิ่มทวีคูณเห็นๆ  
 
นั่นเพราะ ดอกเบี้ยท างานกับเวลาโดยตรง "เวลา" คือตัวเร่งชั้นดียิ่งจ านวนปีในการ

ออมเพิ่มขึ้น พลังของดอกเบี้ยทบต้นจะยิ่งบริหารเงินของคุณให้ทวีคูณจนไม่น่าเชื่อ 
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4.4.3 อัตราเร่งของอัตราดอกเบี้ย 

ยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูง ยิ่งเร่งให้เงินต้นออกดอกออกผลสูงเป็นเงาตามตัว  
 

 
 

 จากรูป สมมติให้เงินต้นคงที่ 10,000 บาท ระยะเวลาการออม 20 ปีเท่ากัน แต่อัตรา
ดอกเบี้ยแตกต่างกัน  
 

 เบียร์ มีเงินต้น 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบ้ียทบต้น 10% ต่อปี เป็นระยะเวลา 20 
ปี เบียร์ได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 67,275 บาท 

 โบว์ มีเงินต้น 10,000 บาท ฝากธนาคารรับดอกเบ้ียทบต้น 20% ต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี 
โบว์ได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 383,376 บาท 

 

นั่นเพราะ ดอกเบี้ยคือตัวเร่งให้เงินออมของคุณเพิ่มทวีคูณ อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันท าให้เงิน
ก้อนสุดท้ายที่จะได้รับต่างกัน แม้อัตราดอกเบี้ยจะต่างกันแค่  1% ซึ่งดูเหมือนน้อยนิด  แต่กลับ
ส่งผลต่อตัวเลขโดยรวมอย่างไม่น่าเชื่อ  ดังนั้น ในการฝากเงินต้องแสวงหาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่ดีกว่าเดิมเสมอ เพราะไม่เช่นนั้นเงินเฟ้อก็จะฉุดรั้งการเติบโตของเงินออมคุณได้  
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4.4.4 เงินต้น/เงินสะสม – การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง 
ออมมากเท่าใด ก็เป็นการสร้างฐานเงินออมให้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น  

 

 
 

จากรูป สมมติให้ระยะเวลาการออม 10 ปีเท่ากัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากันคือ 10% ต่อปี แต่
จ านวนเงินต้นในการออมไม่เท่ากัน 

 หมู ฝากเงินต้นจ านวน 10,000 บาทไว้กับธนาคาร ได้รับอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10% ต่อปี 
เมื่อฝากครบ 10 ปี ปรากฏว่าหมูมีเงินต้น 25,937 บาท 

 หมี ฝากเงินต้นจ านวน 20,000 บาทไว้ที่ธนาคารเดียวกัน ได้รับอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10% 
ต่อปีเท่ากัน แต่เมื่อฝากครบ 10 ปี หมูกลับได้รับเงินต้น 51,875 บาทมากกว่าหมีเป็น 2 เท่า 

 

นั่นเพราะ ดอกเบี้ยที่ทั้งคู่ได้รับถูกค านวณจากฐานเงินต้นที่แตกต่างกัน ยอดเงินต้นที่สูงย่อม
ได้รับดอกเบี้ยมากกว่ายอดเงินต้นที่ต่ า  

 
คุณจะเห็นว่า ดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเงินต้น ดังน้ัน ผลตอบแทน จะมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับขนาด “เงินต้น” ด้วยเช่นกัน 
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4.4.5 เงินเฟ้อ/ภัยการออม 
 
เงินเฟ้อ  คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็

จะมีผลท าให้ค่าของเงินที่เราถืออยู่ลดลง  
ตัวอย่างใกล้ตัว : คุณยังจ ากันได้หรือไม่ มาม่าเคยซองละ 5 บาท ปี 2549 เงิน 100 บาท

คุณซื้อมาม่าได้เท่าไหร่ 
ปี 2549 มาม่าราคาซองละ 5 บาท เงิน 100 บาท ซื้อมาม่าได้ 20 ซอง 
ปี 2550 มาม่าขึ้นราคาเป็นซองละ 6 บาท เงิน 100 บาท ซื้อมาม่าได้เพียง 16 ซอง  
คุณคิดว่า มาม่าของคุณหายไป 4 ซอง หรือเงินของคุณหายไป 20 บาท ? 
 
ภาวะเงินเฟ้อดังกล่าวจะส่งผลต่อเงินออมของเราด้วย  เปรียบเทียบกับการฝากเงิน 100 

บาท เมื่อเวลาผ่านไป เงินต้นจะเพิ่มพูนด้วยดอกเบี้ยทบต้น  ในสภาพความเป็นจริงเมื่อเราได้รับ
ผลตอบแทนจากการฝากเงินแล้ว เราต้องถูกหักเงินด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ทราบ
ผลตอบแทนที่แท้จริงที่จะได้รับ  เช่น การฝากเงิน 100 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2% เมื่อผ่านไป 1 
ปี จะได้รับเงิน 102 บาท หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 5% ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ จะพบว่าเงิน 
102 บาท ที่จะถูกหักออกด้วยอัตราเงินเฟ้อ 5 บาท จะมีเงินแท้จริงเพียง 97 บาท กล่าวได้ว่าเรา
ขาดทุนจากการฝากเงินเพราะเงินเฟ้อมากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับ  
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ตัวอย่าง 
ปีที่ 1 เงินต้น 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 2% อัตราเงินเฟ้อ 5% 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 2%-5% (อัตราดอกเบี้ย – อัตราเงินเฟ้อ)  
           = -3% 
ขาดทุน            = 100 X -3% 
                        =  -3 บาท 
ฉะนั้น จากเงินต้น 100 บาท ขาดทุนไป 3 บาท ดังนั้นมูลค่าเงินฝากที่แท้จริงรวมอัตรา

ดอกเบี้ยของคุณคือ 97บาท มูลค่าเงินของคุณหายไป 3 บาท ! 
 
4.5 รูปแบบการลงทุน – ทางตรงและทางอ้อม 

 
4.5.1 การลงทุนคืออะไร 

การลงทุน หมายถึงการเปลี่ยนสภาพเงินออมที่มีอยู่ให้กลายมาเป็นเงินลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ตาม  (ที่มา หนังสือการลงทุนกับ
กองทุนรวม , กบข.) 
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การลงทุนแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

1. การลงทุนทางตรง หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของทุนเข้าประกอบกิจการ
รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ทุน  เครือ่งจักร และแรงงาน เข้าด้วยกัน แล้วด าเนินการผลิตด้วย
ตนเองทั้งการควบคุมดูแล ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกิจการทุกประการ จนออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายออกไป ผลตอบแทนจากการลงทุนของเจ้าของทุนจะอยู่ในรูปของก าไรของ
กิจการน้ัน ๆ 
 

2. การลงทุนทางอ้อม หมายถึง การลงทุนที่เจ้าของทุนมิได้เข้าด าเนินการหรือประกอบ
ธุรกิจด้วยตนเอง แต่เข้าไปมีส่วนในการประกอบกิจการทางอ้อม เช่น การซื้อหุ้นของกิจการที่ตน
ต้องการเข้าร่วมทุนด้วย ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในรูปของเงินปันผล อันได้มาจากส่วนหนึ่ง
ของก าไรจากการด าเนินธุรกิจนั่นเอง การลงทุนในพันธบัตรได้ดอกเบี้ยจากพันธบัตร โดยที่เราไม่
ต้องลงมือลงแรง เพียงแค่ลงเงินก็สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้แล้ว เป็นการท าให้
เงินท างานแทนเรา!!!! 
 

4.5.2 การลงทุนทางอ้อม – ให้เงินท างานแทนเรา 
ช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
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การลงทุน พูดได้ว่าเป็นการต่อยอดเงินออมให้งอกเงยขึ้นในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันการ

ลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ อย่างพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ การลงทุน
ในตราสารทุนอย่างหุ้นหรือแม้แต่การลงทุนในกองทุนรวมแบบต่างๆซึ่งผลตอบแทนในแต่ละรูปแบบ
การลงทุนก็จะแตกต่างกันไป เช่น ลงทุนในพันธบัตรผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ย ลงทุนใน
หุ้นผลตอบแทนจะอยู่ในรูปเงินปันผล หรือผลตอบแทนอาจมาจากการซื้อหรือขายตราสาร ซึ่งมีทั้ง
ก าไรและขาดทุน  ข้อดีของการลงทุน ก็คือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวมีมากกว่าการ
ออมเงินกับธนาคาร แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจากการลงทุนได้เหมือนกันในระยะ
สั้น  ดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน 

 
4.5.3 ท าไมต้องลงทุน 

1. เงินเฟ้อ  ซึ่งถือเป็นศัตรูตัวส าคัญของการออมเงินระยะยาว อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว
ว่าในทุกๆปี เงินออมของเราจะถูกเงินเฟ้อลดมูลค่าลงไปเรื่อยๆ หากเราฝากเงินเพียงอย่างเดียว
เพียง ก็จะไม่สามารถท าให้เรามีเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยได้ตามที่ต้ังใจไว้  ด้วยเหตุนี้ การลงทุน คือ 
หนทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินให้ชนะเงินเฟ้อได้   

2. การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน    เมื่อเงินออมเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ย่อมช่วย
สนับสนุนให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เราหวังได้เร็วขึ้น   เช่น การมีบ้านเป็นของตนเอง หรือ
การมีธุรกิจของตนเอง 

3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เพราะเงินจากผู้มีเงินออมน าไปลงทุน
ผ่านรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย จะท าให้เกิดการน าเงินเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาหรือขยาย
ธุรกิจ เช่น  การสร้างโรงงาน การจ้างแรงงาน การขยายการผลิต  รวมทั้งการลงทุนในโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้จะก่อท าให้เกิดการจ้างแรงงาน และส่งผล
ต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจภาคส่วนอ่ืนๆ 
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4.5.4 ประเภทการลงทุน 

หากแบ่งการลงทุนออกตามลักษณะสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว เราสามารถแบ่งการลงทุน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) เช่น ประเภทพันธบัตร หุ้น
กู ้หุ้น กองทุนรวมประเภทต่างๆ  โดยผลตอบแทนจะอยู่ในรูปเงินปันผล หรือดอกเบี้ย  หรือผลก าไร 
/ ขาดทุน จากการซื้อขายตราสารทางการเงิน 
(ที่มา http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=67) 

 
ตราสารทางการเงิน ขอแนะน าตราสารทางการเงินประเภทหลัก  2 ประเภท ที่เราควรท า

ความรู้จักไว้ นั่นคือ  
 

 
 
1.1 ตราสารทุน 

 หุ้นสามัญ (common stock) เป็นหลักทรัพย์ที่แสดงสัดส่วนในการเป็นเจ้าของ
กิจการ ความเป็นเจ้าของถูกแบ่งตามจ านวนหุ้น และอัตราส่วนการถือหุ้น ซึ่งแสดง
เป็นจ านวนหุ้นที่ถือเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ านวนหุ้นที่มีทั้งหมด 

 หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) เป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ถือมีส่วนรวมเป็นเจ้าของ
กิจการเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญ แต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น
สามัญในอัตราที่ก าหนดแน่นอน และมีสิทธิในสินทรัพย์ของกิจการก่อนผู้ถือหุ้น
สามัญ ในกรณีที่เลิกกิจการ แต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=67
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1.2  ตราสารหนี ้ หากแบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสาร  ตราสารหนี้ที่ส าคัญได้แก่ 
1.2.1 ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล  เป็นตราสารที่ออกเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุน

และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล ผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของ
รัฐบาล และจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด และจ่าย
คืนเงินต้นตามราคา 

  ต๋ัวเงินคลัง (treasury bill) คือ ตราสารหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะสั้น ไม่เกิน 12 
เดือน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุต้ังแต่สั้นมาก คือ 3, 7, 14 และ 28 วัน นอกจากนี้ยังมี
อายุไถ่ถอนที่มากขึ้นตามล าดับ เช่น 91, 182, 273 วัน เป็นต้น ต๋ัวเงินคลังไม่มีการ
ก าหนดดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแต่จะเป็นการประมูลขายในราคาที่ส่วนลดจาก
มูลค่าหน้าต๋ัวเมื่อครบก าหนดอายุ จะได้รับการไถ่ถอนตามราคาที่ตราไว้ของมูลค่า
หน้าต๋ัว ผู้ลงทุนจึงรับผลตอบแทนในรูปส่วนต่างของราคาที่ซื้อมาในราคาลดกับ
ราคาไถ่คืนตามหน้าต๋ัว ทั้งนี้การออกต๋ัวเงินคลงัของรัฐบาลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ของการบริหารเงินระยะสั้นในบัญชีคงคลัง 

 พันธบัตรรัฐบาล (treasury bond) คือ ตราสารหนี้ที่มีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป ต้ังแต่
ระยะสั้น 1 – 5 ปี ระยะกลางและระยะยาวต้ังแต่ ประมาณ 7-10 ปี  

1.2.2 ตราสารหนี้ท่ีออกโดยภาคเอกชน 

 หุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 
เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของตน 
โดยหุ้นกู้จะก าหนดการจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มีการ
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จ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเท่าๆกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ตามราคาที่ตราไว้ แต่อัตราดอกเบี้ย
ในแต่ละงวดอาจแตกต่างกันก็ได้หากเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและจ่ายคืนเงินต้น 
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนตามที่ระบุ หุ้นกู้เหล่านี้อาจจะมีเงื่อนไขรายละเอียดของ
การออกในรูปแบบต่าง ๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนและ
ความสามารถในการจ่ายคืนงินต้นของบริษัทนัน้ๆและให้ตรงตามความสนใจของผู้
ลงทุนลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  
 

2. การลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) เช่น ทองค า ที่ดิน อาคาร 
เพชรนิลจินดา เครื่องประดับ หรือเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง 
เช่น เครื่องจักร โรงงาน  โดยผลตอบแทนของการลงทุนประเภทนี้จะอยู่ในรูปก าไร/ขาดทุน จากการ
ซื้อขายสินทรัพย์ที่มี เช่น 

 

       
 
อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนตรงในทรัพย์สินที่ได้รับผลตอบแทนอย่าง 

สม่ าเสมอ อยู่ในรูปของกระแสเงินสดจากค่าเช่า และในระยะยาวนั้นได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก
มูลค่าเพิ่มของอาคารและที่ดิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ควรเป็นการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก
ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเหมือนกับสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
             (ที่มา  หนังสือหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน, TSI) 
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4.5.5 ตารางสรุปผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
ประเภทตราสาร ผลตอบแทน 

ตราสารหนี้ 1. เงินได้จากดอกเบี้ย 
2. เงินได้จากส่วนลด 
3. เงินได้จากการน าดอกเบี้ยไปลงทุนต่อ 
4. เงินได้จาการขายตราสารหนี้ในราคา

ที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา 

ตราสารทุน 1. เงินปันผล 
2. ก าไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย 

อสังหาริมทรัพย์ 1.ค่าเช่า 
2. มูลค่าเพิ่มของอาคาร/ที่ดิน 

 ตราสารหนี้ 
1. เงินได้จากดอกเบี้ยเป็นรายได้ที่จะได้รับตามที่ตกลงไว้ การจ่ายดอกเบี้ยตาม

ก าหนดเป็นการบังคับ  ถ้าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ผู้ถือหุ้นกู้อาจกระท าเพื่อ
เรียกร้องให้มีการจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาการลงทุนนั้น 

2. เงินได้จากส่วนลด ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนที่ ได้รับเมื่อตราสารหนี้ครบ
ก าหนดอายุกับราคาที่ซื้อตราสารหนี้นั้น ในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่ขายใน
ราคาคิดลด 

3. เงินได้จากการน าดอกเบี้ยไปลงทุนต่อ คือผลตอบแทนที่ได้รับในกรณีที่นัก
ลงทุนน าดอกเบี้ยที่ได้รับไปลงทุนต่อ  

4. เงินได้จากก าไรการขายตราสารหนี้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับสภาพตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ย 

 ตราสารทุน 
1. เงินปันผล คือ ส่วนของก าไรที่บริษัทแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิตามสิทธิของแต่ละผู้ถือหุ้นนั้น   ซึ่งมีความแตกต่างจากดอกเบี้ยใน
กรณีของตราสารหน้ี เพราะดอกเบี้ยจ่ายเป็นสัญญาการลงทุนที่ระบุไว้บนจรา
สารหนี้ฉบับนั้น แต่เงินปันผลนั้นไม่มีกฎหมายใดบังคับ นอกจากเป็นความ
ต้ังใจของคณะกรรมการบริษัทที่จะก าหนดให้มีการจ่ายเท่าน้ัน 
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2. ก าไรจากส่วนต่างของราคา คือ ผลต่างระหว่างราคาหุ้นเดิมที่ผู้ลงทุนซื้อมากับ
ราคาหุ้นที่ผู้ลงทุนขายไป เนื่องจากราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามัก
ไม่แน่นอนและไม่คาดการณ์ได้ จึงท าให้นักลงทุนเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลตอบแทนได้มากน้อยแตกต่างกันไป 

 อสังหาริมทรัพย์  
1.ค่าเช่าเป็นรายได้ประจ าที่สามารถปรับตามเงินเฟ้อ 
2. มูลค่าเพิ่มของอาคาร/ที่ดิน เป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

 
(ที่มา หนังสือตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักสูตรใบอนุญาตส าหรับผู้ขาย
หลักทรัพย์ , TSI ) 
 

4.5.6 ความเสี่ยงการลงทุน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร 
ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ  โอกาสที่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจริงแตกต่าง

จากผลตอบแทนที่ได้คาดหวังไว้  ถ้าโอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงกับผลตอบแทนที่คาดหวัง มี
ความแตกต่างกันน้อย ก็จะมีความเสี่ยงต่ า ในทางกลับกัน ถ้าโอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงกับ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง มีความแตกต่างกันมาก ก็จะมีความเสี่ยงสูง 
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ประเภทความเสี่ยงในการลงทุน  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
1.ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค    เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เป็นผลกระทบจากภาวะแวดล้อมภายนอกธุรกิจ  เช่น 
ความเสี่ยงในการมีอ านาจซื้อลดลง หรือความเสี่ยงที่เกิดจากเงินเฟ้อ  มักมีความส าคัญต่อการ
ลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตรระยะยาวที่มีดอกเบี้ยคงที่ เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นดอกผลที่ด้รับ
อาจไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 

 ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ  ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้
เงื่อนไขการลงทุนในประเทศแตกต่างไปจากรูปแบบที่เคยคาดไว้ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อมีรัฐบาล
ใหม่ ย่อมมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเงิน 
นักลงทุนจึงมักระงับการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่เสมอ 

 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เกิด
ขึ้นกับเฉพาะกรณีของการลงทุนข้ามประเทศ และเมื่อผู้ลงทุนประสงค์จะน าเงินลงทุนกลับไป
ยังต้นทาง หรือโยกย้ายไปยังแหล่งลงทุนอ่ืนหากอัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
ผลตอบแทนรวมอาจลดลง  

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยท่ีตราไว้ (Coupon Rate) ค่อนข้างต่ า เพราะเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยสูง  หากผู้ลงทุนต้องการเสนอขายตราสารหนี้ก็ต้องเสนอขายในอัตราที่ผลตอบแทน
เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพื่อจูงใจผู้ซื้อ ซึ่งก็คือผู้ลงทุนต้องลดราคาของตราสาร
ลงนั่นเอง 

 
2.ความเสี่ยงจากปัจจัยจุลภาค  เป็นความเสี่ยงที่เฉพาะของตัวหลักทรัพย์ซึ่งสามารถลดลงได้
โดยการกระจายการลงทุนออกไปให้กว้างขวาง เช่น 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบริษัทนั้น ๆ เองว่าจะจ่ายคืนหนี้และ /
หรือปฏิบัติตามภาระผูกผันได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เพียงใดโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
ของบริษัท เช่น ความมั่นคงทางการเงิน ควาสามารถในการบริหารจัดการ 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ  เช่น เป็น
อุตสาหกรรมที่เสื่อมตามเวลา หรือเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์มีราคาขึ้นลงตามราคาโลก 
เป็นต้น 

(ที่มา  หนังสือหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน, TSI) 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง 
 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นของคู่กัน ไม่มีผลตอบแทนได้มาโดยไม่ต้องแลกกับความ

เสี่ยง เหมือนสองด้านของเหรียญ ความเสี่ยงต่ า ปิดโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็ปิดโอกาส
การขาดทุนมากเช่นกัน ขณะที่ความเสี่ยงสูง เป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็
เปิดโอกาสการขาดทุนสูงได้เช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงที่จะขาดทุน
มากด้านเดียว แต่ยังเป็นความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสที่จะได้รับก าไรเยอะเช่นกัน 

 
 ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความเสี่ยง  นั่นคือ การลงทุนใดที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงที่สูง
เช่นเดียวกัน  เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กับการลงทุนในหุ้น  จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน
พันธบัตรนั่นมีความเสี่ยงที่ต่ ากว่า เนื่องจากเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งมี
ความมั่นคง ประกอบกับได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามสัญญาที่ระบุไว้อย่างสม่ าเสมอ 
เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่าทั้งจากความเสี่ยงในตัวของบริษัทที่เป็น
เจ้าของหุ้น เมื่อเทียบกับรัฐบาลบริษัทเอกชนย่อมมีความมั่นคงน้อยกว่า ดังนั้นหุ้นจึงมีความเสี่ยง
หรือมีความผันผวนมากกว่าพันธบัตรไทย  
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4.5.7 การออมโดยการลงทุนต้องค านึง “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” และ “อายุผู้ออม” 
 

 
 
สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน มี 2 สิ่งหลักๆ คือ 
1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ผู้ออม / ลงทุน ควรพิจารณาก่อนว่า ตนเองนั้นมี

ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด เพราะคนเราสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น  ภาระทางการเงิน 
ความมั่นคงของอาชีพการงาน ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องการออม / ลงทุน  เช่น 
คนที่เพิ่งเริ่มต้นท างาน ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายมากมาย อาจสามารถน าเงินออมที่มี
อยู่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากกว่า เพราะคาดหวังว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนที่มากขึ้น ในขณะที่คนที่มีภาระทางการเงินมาก ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการลงทุน อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่
มั่นคง เป็นต้น 

2. อายุของผู้ออม / ลงทุน เนื่องจากแต่ละช่วงอายุย่อมมีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
การออม/ลงทุน กล่าวคือ ถ้าอายุยังน้อย แสดงว่ายังเหลือระยะเวลาในการออม/
ลงทุนอีกยาวนาน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ได้ เช่น การลงทุนในหุ้น  แต่หากใกล้เกษียณอายุ แสดงว่าเหลือระยะเวลาการ
ออมการลงทุนน้อย การลงทุนจึงควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นส าคัญ 
เพราะต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายยามที่ออกจากงานหรือไม่มีรายได้ประจ า 
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาจาก 2 ปัจจัย จะพบว่า ในแต่ละช่วงวัยจะมีรูปแบบการลงทุนที่

เหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น ช่วงอายุ 20-35 ปี เพิ่งเริ่มท างาน มีระยะเวลาการออมการลงทุนอีก
ยาวนาน จึงสามารถยอมรับความเสี่ยงหรือความผันผวนของการลงทุนได้มาก รูปแบบการลงทุนที่
เหมาะสมจึงเป็นลักษณะของการลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าช่วงวัยอ่ืน  ส่วนคนที่มีอายุ
มากกว่า 56 ปี เป็นช่วงเวลาใกล้เกษียณอายุ ระยะเวลาการออมการลงทุนเหลือน้อย อีกทั้งเงินที่มี
ต้องเตรียมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม คือการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นส าคัญ 

 
4.5.8 ประกันภัย/ประกันชีวิต 
 
ท าประกัน-ตัวช่วยในจัดการความเสี่ยง การประกันภัย/ประกันชีวิต ถือเป็นส่วนหนึ่งใน

การบริหารการเงินของคุณ เพราะเป็นวิธีที่ท าให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทที่คุณท าประกันภัย
ไว้จะทดแทนค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้น ในการสร้างความมั่นคงทางการ
เงินให้แก่คุณและครอบครัว การประกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมากและเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้าม
เป็นอันขาด อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อประกันภัย คุณควรท าความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน 
เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าที่สุด  
 

การประกันภัย คือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจ านวนที่เล็กน้อย (เมื่อเทียบกับความ
เสียหายแล้ว) เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง โดยบริษัท
ประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทน  
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เกร็ดการลงทนุ 
คุณสมบัติ 8 ประการสู่ความส าเร็จ   เป็นหนทางที่จะชว่ยให้ผู้ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ตามที่
ตั้งใจไว้  ได้แก ่
1.มีความรอบรู้(Breadth)จากการศึกษาพบว่า ผู้ประสบความส าเร็จในการลงทุนมักมีความกระตือรือร้น สนใจ
เรื่องราวต่างๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงแล้ว พวกเขายังให้ความสนใจกับส่ิงอื่นๆ 
ด้วย 
2.ช่างสังเกต (Observation)  นักลงทุนที่ดีควรช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งต้องจดจ าข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหุ้นต่างๆ ได้  เพื่อวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่า
คนอื่น   
3.ไม่มีอคติ (Objectivity)  นักลงทุนที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีความคิดที่เป็นอิสระ และไม่ยอมให้ความคิด
ของตัวเองถูกครอบง าโดยกระแสของคนส่วนใหญ่ เพราะว่าความผิดพลาดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า จน
กลายเป็นพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า 
4.รักษาวินัย (Discipline)  นักลงทุนจะต้องมีความอดทนในการรอคอย เพราะโอกาสดีๆ หรือความคิดดีๆ  ส าหรับ
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ น้ันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน  
5.มีความลึก (Depth) โดยปกติ “ความลึก” จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีสมาธิ ซึ่งจะท าให้เราสามารถเพ่ง
ความคิดให้แน่วแน่อยู่ที่ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (focus) และสามารถคิดได้อย่างมีอิสระ  
6.มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการลงทุน นักลงทุนที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องเห็นภาพรวมของส่ิง
ต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของไทย เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอ านาจต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน ราคา
น้ ามันด้วย มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้  หรือไม่สามารถจัดการกับความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพื่อลดทอนความเสียหายได้ 
7.มีฉันทะในสิ่งที่ท า (Passion) มีความสุขกับการได้ท าในส่ิงที่ท ามากกว่าจะคิดเรื่องของผลตอบแทน 
8.มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ต้องเปิดใจพร้อมที่จะยอมรับข้อมูลใหม่ๆ และโลกทัศน์ที่เปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา การท่ียึดติดกับความคิด/ความเชื่อบางอย่างเกินไปอาจเป็นการโยนทิ้งโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามา ท าให้
เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อการลงทุน  ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริง ถ้าหากพบว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดก็ต้อง
ยอม “ตัดขาดทุน” (cut losses) เสียแต่เนิ่นๆ แต่เมื่อตัดสินใจถูกต้องแล้ว ก็ต้องรู้จักปล่อยให้ “ก าไรเพิ่มพูน” (run 
profits) ด้วยการไม่รีบขายหุ้นนั้นทิ้งไปด้วย 
ที่มา  http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=178 

สรุปแนวคิดของการลงทุน 
1. ออมเร็ว จะรวยเร็ว ด้วยพลังของดอกเบี้ย 
2. ออมแล้วต้องรู้จักลงทุนเพื่อชนะเงินเฟ้อ 
3. เข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน 
4.ควรเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับการยอมรับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเอง 

 
 

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=178
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ค าถามท้ายบท 
1. ท าไมต้องลงทุน ในเมื่อฝากเงินก็ได้รับผลตอบแทนจากพลังของดอกเบี้ยแล้ว 
2. ความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
3. ตราสารในตลาดสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท 
4. หากมีอายุประมาณ 25 ปี เพิ่งเริ่มท างาน รูปแบบการลงทุนใดที่น่าสนใจ เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบค าถามท้ายบท 
1. เราจ าเป็นต้องลงทุน เพื่อให้เงินออมที่เรามีอยู่เพิ่มพูนมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ ให้ชนะเงินเฟ้อ แต่ถ้า

เราไม่ลงทุนเลยเงินออมที่เรามีอยู่แม้จะเพิ่มพูนจากพลังดอกเบี้ยทบต้น แต่หากเมื่อไรที่อัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย เมื่อนั้นเงินออมของเราก็จะถูกเงินเฟ้อลดมูลค่าเงินลงไป 
ท าให้เราอาจมีเงินไม่พอส าหรับการครองชีพได้ 

2. ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความเสี่ยง   นั่นคือ สินทรัพย์ใดที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
ตามไปด้วย แต่ก็ไม่จ าเป็นว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเสมอไป ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี
ก่อนการลงทุนและควรมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั้ง ท่ีมีควาเสี่ยงสูงและความ
เสี่ยงต่ า เพื่อให้การลงทุนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

3. ตราสารในตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
1.ตราสารหนี้  เป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสาร ได้รับผลตอบแทนใน
รูปของเงินได้จากดอกเบี้ย  เงินได้จากส่วนลด  เงินได้จากการน าดอกเบี้ยไปลงทุนต่อ  เงินได้
จากการขายตราสารหนี้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา  เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้
ภาคเอกชน  
2.ตราสารทุน เป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือครอง ได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย  เช่น หุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ  

4. หากมีอายุประมาณ 25 ปี จะเกษียณอายุที่ 60 ปี แสดงว่ามีระยะเวลาการออม / ลงทุน 
เหลือนานถึง 35 ปี  รูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจ ควรเป็นรุปแบบการลงทุนที่เน้นการให้
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เช่น การลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมหุ้น เพื่อให้เมื่อยามกียณ
อายุผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถชนะเงินเฟ้อ ท าให้เรามีเงินจับจ่ายใช้สอยยาม
เกษียณได้ตามที่ต้องการ 
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บทที่  5 

การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

5.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอมรมท าความรู้จักเครื่องมือค านวณต่างๆ ที่จะช่วยวางแผนการเงิน

เพื่อการเกษียณ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทางเลือกต่างๆ ของกบข.ที่จะช่วยท าให้สามารถวางแผนเพื่อ

การเกษียณได้ดีขึ้น 
 

5.2 นิยาม (ใหม่) ของการเกษียณ 

 
 

การเกษียณไม่ได้หมายถึง การไม่มีงานท า การไม่มีเพื่อน การไม่มีสังคม แต่หมายถึงการมี
อิสระ การมีเวลาที่จะได้ท าสิ่งที่ชอบ เป็นท่ีพึ่งให้กับลูกหลานและผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
 

5.3 เหตุผลที่ต้องมีการวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

 เพราะยังคงต้องมีภาระใช้จ่ายหลังเกษียณ แม้ว่าเราจะเกษียณจากงานแล้ว ไม่ได้แสดงว่า
เราจะเกษียณการลงทุน ไม่ใช่ว่าจะใช้เงินออมของตนเองอย่างเดียว  

 เพราะเงินออมอาจหมดไปได้ภายในไม่กี่ปี หากใช้ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการจัดการหรือการ
วางแผนการเงิน  

 เพราะ ณ ปัจจุบัน เราอาจะมีเงินสะสมไว้น้อยเกินไป อาจต้องเร่ง “ออมเพิ่ม” จะได้มีเงิน
พอใช้หลังเกษียณ 

 การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณจะท าให้เราสามารถเลือกชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุข
สบาย ไม่เป็นภาระกับลูกหลาน และยังสามารถเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้อีกด้วย  
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 ดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยมีเรื่องส าคัญที่ต้องนึกถึง 2 
เรื่อง คือ 

 การจะท าให้มีเงินพอใช้ต้องท าเงินที่มีอยู่ให้งอกเงยโดยน าไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่
แน่นอน เช่นเงินฝากหรือพันธบัตรแล้วน าเงินส่วนของดอกผลมาใช้โดยพยายามรักษาเงินต้น
ไว้เผื่อใช้ยามจ าเป็น 

 ผลกระทบจากเงินเฟ้อที่ท าให้ค่าเงินลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการ
ลงทุนควรค านึงด้วยว่าควรลงทุนอย่างไรให้ได้ดอกผลเพียงพอที่จะชนะอัตราเงินเฟ้อ 
 

5.4 หลักคิด/หลักการส าคัญในการวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

  
 

“ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจน” 

 ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวิตหลังจากการท างานมายาวนาน คือ ต้องการความสบายใน
วัยเกษียณ ไม่เป็นภาระแก่ใคร และสามารถเผื่อแผ่ความมั่นคงไปถึงลูกหลานได้ มีการ
ค านวณส าหรับประมาณการเงินที่น่าจะท าให้สามารถใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างมี
ความสุขทุกเดือน คือ 50%-70% ของเงินเดือนสุดท้าย ถ้าลองคิดค านวณแล้วเงินออมของ
ใครยังไม่ถึง 70% ก็ต้องออมเพิ่มกันต้ังแต่วันนี้แล้ว  

 การออมเพื่อวัยเกษียณต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องการมีเงินใช้เท่าไหร่ และต้องการน าเงิน
ไปท าอะไรบ้าง โดยคิดว่าเราควรออมต่อเดือนเท่าไร และดอกเบี้ยที่ได้ต่อเดือนต่อปีควร
เป็นเท่าไหร่ นอกจากนี้ควรรู้ว่ามีเครื่องมือการลงทุนอะไรบ้างและแต่ละประเภทมีความ
เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยอย่างไร 



คู่มืออบรมการวางแผนทางการเงนิ 

“บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพท่ีมั่งคัง่” (Smart Up, Freedome More) 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 หน้า: 92 

 ตัวอย่างเช่น นายออมเพิ่มต้ังใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลัง
เกษียณอายุไปอีก 20 ปี ถ้านายออมเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายปัจจุบัน 30,000 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะเท่ากับ 21,000 บาทต่อเดือน  (70% x 30,000) หรือราวๆ 
252,000 บาทต่อป ี

 

5.5 หลักคิด/หลักการส าคัญในการวางแผนเพื่อการเกษียณ 
 

 
 

 การสะสมเงินออมก่อนเกษียณ เช่น เงินออมส่วนตัว เงินออมกบข. ทรัพย์สินเดิม รายได้
ประจ า รายได้อ่ืน บ านาญ หัก ภาระหนี้ เป็นต้น 

 อัตราผลตอบแทนจากการท่ีเราน าเงินออมเพื่อเกษียณไปลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนควรจะต้องสูงกว่าเงินเฟ้อ เพื่อมูลค่าในอนาคตจะได้ไม่ลดลงไป 

 

คาดการณ์ภาระค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 
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อายุที่ต้องการเกษียณ 

 หากต้องการเกษียณต้ังแต่อายุยังน้อย หมายถึงว่า เรามีระยะเวลาไม่มากนักที่เราจะมี
เงินเดือนและมีเงินส าหรับเก็บออม  ช่วงระยะเวลาท างานที่เหลือจนกระทั่งเกษียณที่เรา
สามารถหารายได้เพื่อน าไปเก็บออมได้ 

 อายุขัยของเรา 

 การชีวิตของเราขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตของเรา คาดการณ์ว่า อายุขัยเฉลี่ยของคน
ไทยมีอายุประมาณ 80-85 ปี 

 มาตรฐานการด ารงชีวิตหลังเกษียณ หลังเกษียณคุณต้องการใช้เงินเท่าไหร่ต่อปี 

 เราจะต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช้ในวัยเกษียณ มีผู้ลองค านวณไว้ว่า เราควรมีเงินในวัย
เกษียณในแต่ละเดือนใช้ประมาณ 50-70% ของรายได้ก่อนเกษียณ หรือ 70%-100% ของ
รายจ่ายก่อนเกษียณ คูณระยะเวลาก่อนวันสุดท้ายของชีวิต 

 อัตราเงินเฟ้อในอนาคต จากสถิติย้อนหลังต้ังแต่ปี 2545 – 2551 ที่รวบรวมโดย ธปท.อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปของไทยในช่วง 7 ปีผ่านมา เฉลี่ย 3.17% ของปี อัตราเงินเฟ้อท าให้เงินออม
ของเรามีค่าลดลง (อ านาจซื้อลดลง) ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อยิ่งสูง เงินที่ต้องออมยิ่งมาก  

 
ตรวจสอบความเพียงพอของเงินออมต่อภาระค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 
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หากเงินออมไม่พอ 

 
 

หากเงินออมมีน้อยกว่าภาระค่าใช้จ่ายหลังเกษยีณ อาจจะต้องออมเพิ่ม ลดความต้องการใชจ้่ายหลังเกษียณ เพิม่
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งเพิ่มอายุเกษยีณให้ชา้ลง 

 

หากเงินออมพอ 

 
หากเงินออมมมีากกว่าภาระค่าใช้จ่ายหลังเกษยีณ อาจจะลดอายเุกษยีณลง ใหเ้กษียณเรว็ขึ้น 
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5.6 แบบทดสอบการประเมินความเพียงพอเพื่อการเกษียณอย่างง่าย 

 

 
 

หมายเหต:ุ การแบบประเมินน้ีเปน็เพียงแบบประเมินอยา่งง่ายเพือ่ความเขา้ใจประกอบการบรรยายเท่านั้น อาจมี
ความคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมมติฐาน เกี่ยวกับอตัราผลตอบแทน ประมาณการรายได้ อายุ ค่าใช้จ่าย และเงิน
เฟ้อ  
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ตัวอย่าง การกรอกตัวเลขในแบบทดสอบการประเมินความเพียงพอเพื่อการเกษียณอยา่งง่าย 

 

              
 

หมายเหต:ุ การแบบประเมินน้ีเปน็เพียงแบบประเมินอยา่งง่ายเพือ่ความเขา้ใจประกอบการบรรยายเท่านั้น อาจมี
ความคลาดเคลื่อน เนื่องจากสมมติฐาน เกี่ยวกับอตัราผลตอบแทน ประมาณการรายได้ อายุ ค่าใช้จ่าย และเงิน
เฟ้อ  
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5.7 ทางเลือกจากกบข.เพื่อแผนการเงินในวัยเกษียณที่แข็งแรง 
 

 
 
ในปี 2553 กบข.ได้น าเสนอแผนทางเลือกให้กับสมาชิกทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนตลาดเงิน แผน
ตราสารหนี ้แผนหลัก และแผนผสมหุ้นทวี 
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5. 8 ออมเพิ่ม : ข้อมูลจริงของสมาชิกที่มีการออมเพิ่มกับกบข. 

 
ข้อดีของการออมเพิ่มกับกบข. 

 สะสมเดือนละน้อยแต่ก็สามารถพัฒนาเป็นฐานเงินออมขนาดใหญ่ได้เพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก กบข. ที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร (ผลประโยชน์จากการฝากธนาคาร
ประมาณ 1-2% ) แต่ กบข. สามารถท าได้เฉลี่ย 14 ปี ประมาณ 7.31% กรณีนี้ได้
ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะเป็นผลตอบแทนระยะสั้น มีโอกาสผันผวนได้ 

 ออมต่อ: ทางเลือกส าหรับสมาชิกที่ยังไม่ต้องการรีบใช้เงิน 
5.9 ออมต่อ 
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5.10 โมเดลการค านวณความเพียงพอหลังเกษียณ 
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