
เส้นทางสู่การมีชีวติที่ม่ันคง... 
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บรรยายโดย  คุณกติตพิัฒน์ แสนทวีสุข 

การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 







การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

4 

ชีวติกับการเงนิ 

1. 

 

ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

ชีวิตท่ีพอเพียง 

การเปลี่ยนแปลง : ความจริงของชีวิต 

ขัน้ตอนการวางแผนทางการเงิน 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

5 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

6 

น า้ทว่ม 

รายจ่ายเพิ่มขึน้ 

อบุตัิเหต ุ

อายมุากขึน้ 

ครอบครัวเลก็ลง 

ตกงาน 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

7 

แล้วคณุวางแผนทางการเงินแล้วหรือยงั ??? 
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ปัญหาการเงนิเกดิจาก…??? 

สาเหตหุลกัๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการเงิน ได้แก่... 

• ผลดัวนัออม 

• ใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย 

• ขาดเงินออมเพื่อใช้ในกรณีฉกุเฉิน 

• ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  ฯลฯ 
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รายได้เร่ิมไม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
ใบแจ้งหนีข้องเดือนถดัไปมาแล้ว 
โดยท่ีคณุยงัไม่ได้ช าระของเดือนนี ้
คณุเคยได้รับหนงัสือบอกกลา่วเตือนการ
ช าระเงินลา่ช้ามาแล้ว 
ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิตของคณุมียอด
ท่ีช าระเงินลา่ช้า  ฯลฯ 

สัญญาณเตือนว่าคุณก าลังมีปัญหาการเงนิ 
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 คิดวา่ตนเองมีฐานะการเงินมัน่คงดีอยูแ่ลว้ 

 คิดวา่ตวัเองมีรายไดเ้พียงพอส าหรบัภาระค่าใชจ้่ายรายวนัแลว้ 

 ลืมไปวา่ตวัเองอาจมีโอกาสเจอกบัมรสุมชีวติบา้งในอนาคต  

เช่น การวา่งงาน ประสบอุบติัเหตุ เสียชีวติ เป็นตน้ 

 ไม่มีเวลาท่ีจะจดัท าแผนการเงินของตนเอง 

 คิดวา่การวางแผนการเงินเป็นเร่ืองท่ีมีค่าใชจ้่ายสงู  

 คิดวา่การวางแผนการเงินเหมาะส าหรบัผูท่ี้ใกลเ้กษียณอายุเท่าน้ัน 

 คิดวา่การฝากเงินในธนาคารน้ันไม่มีความเส่ียง 

สาเหตทุี่คนสว่นใหญไ่ม่วางแผนทางการเงิน 
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ส ารวจรายจ่ายตวัเอง 
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จะเลอืกหาน า้ใส่ตุ่ม  

                      จะอุดรูร่ัวตุ่มก่อน? 

หวย  

ของใช้ในบ้าน 

อาหาร ดอกเบีย้ 

บุหร่ี 

เหล้า 
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เร่ิมต้นวางแผนการเงินอย่างไรดี 

บรรลเุป้าหมาย 
เข้าสู่เส้นชยั 

ก าหนดเป้าหมาย 

2. 
จดัท าแผนการเงิน 

3. 
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางแผนไว้  

4. 

ทบทวนและปรบัปรงุแผน
อย่างสม า่เสมอ  

5. 

1. 

ส ารวจตนเอง 

สขุภาพ 
ทางการเงิน 

งบการเงิน
ส่วนบคุคล 
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เป้าหมายชีวติ 

2. 

 

หลกัการ SMART 

เคลด็ลบัการตัง้เป้าหมายชีวิต 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

17 

1. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวติ 
และเป้าหมายทางการเงนิ  

เป้าหมาย คือ ความใฝ่ฝัน มิใช่ ความเพ้อฝัน 

เป็นความฝันลมๆ แล้งๆ  
ที่มีโอกาสเป็นไปได้ยาก 

เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่  
ซึ่งเมื่อไปถงึแล้ว  

จะเกดิความภาคภมิูใจ 
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ระยะยาว ระยะสัน้ 

วัยหนุ่มสาว 

วัยกลางคน 

วัยเกษียณ 

ช่วงชีวติ & เป้าหมาย 

เก็บเงิน 300,000 บาท  
ไว้ดาวน์บ้าน ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

เก็บเงิน 100,000 บาท ไว้ไป 
เที่ยวตา่งประเทศ ในอีก 1 ปีข้างหน้า 

เก็บเงิน 5,000,000 บาท ไว้ใช้จ่าย 
ยามเกษียณอาย ุในอีก 20 ปีข้างหน้า 

น าเงินที่เก็บเอาไว้ออกมาใช้จ่าย 
เดือนละ 15,000 บาท 

เร่ิมวางแผนมรดกให้ลกูหลาน 
ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

เก็บเงิน 8,000 บาทจากการฝึกงาน 3 เดือน  
เพื่อเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติม  
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แยกระหวา่ง “สิ่งที่อยากได้” และ 
“จ าเป็นต้องมี”  

น าสิ่งท่ี “จ าเป็นต้องมี” มาก าหนด 
เป็นเป้าหมายก่อน   

เป้าหมายท่ีดีต้องเป็นไปตามหลกั 
SMART 

เรียงล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย  

เป้าหมายทางการเงนิที่ดี... ตามหลัก SMART 

Measurable 
วดัผลได้ 

Accountable 
ท าส าเร็จ 

Specific  
ชดัเจน 

Time bound 
มีก าหนดเวลา 

Realistic 
สามารถบรรลผุลได้ 

SMART 
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ตัวอย่างเป้าหมายทางการเงนิ 

ฉันจะเก็บเงนิให้ได้ภายในปีนี ้

ฉันจะเก็บเงนิ 10% ของเงนิเดือนทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี 
เพื่อหาเงนิทุนเปิดกิจการร้านอาหาร 

ฉันจะเก็บเงนิให้ได้ 40,000 บาทภายในปีนี ้ 
เพื่อปรับปรุงบ้าน 

ฉันจะเก็บเงนิให้ได้ 100,000 บาท เพื่อเรียนต่อ 
ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
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จากเป้าหมาย... กลายเป็นแผน 

ที่ เป้าหมาย วธีิการ 

1 
ฉนัจะเก็บเงินให้ได้ 40,000 บาท ภายในปีนี ้
เพ่ือปรับปรุงบ้าน 

ฉนัจะลดค่าใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้าและ
ทอ่งเท่ียวลงเดือนละ 4,000 บาท 10 เดือน 

2 
ฉนัจะเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาท  เพ่ือเรียน
ตอ่ในอีก 3 ปีข้างหน้า 

ฉนัจะท างานพเิศษ เพ่ือเก็บเงินให้ได้ 
เดือนละ 2,700 บาท 

3 
ฉนัจะเก็บเงิน 10% ของเงินเดือนทกุเดือน 
เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือเปิดกิจการร้านอาหาร 

ฉนัจะโอนเงนิ 10% ของเงินเดือนไปยงั 
อีกบญัชีทนัทีที่เงินเดือนออก 

 เมื่อก าหนดเป้าหมายทางการเงินท่ีแน่นอนแล้ว ก็ต้องท าให้เป็น
แผนทางการเงินอย่างชดัเจน เช่น... 
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2. ศกึษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงนิ  

รายจ่าย 

รายได้ 

อายุ 

รายได้ 

ช่วงใช้จ่ายเงนิหลังเกษียณ 

ช่วงหารายได้และสะสมทรัพย์ 

ช่วงที่มีรายได้สูง 

ช่วงที่ก าไร 
(รายได้ > รายจ่าย) 

วัยศึกษา วัยท างาน วัยเกษียณ 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

23 

3. ลงมือวางแผนทางการเงนิเป็นลายลักษณ์อักษร 

• การค านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

• การท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

  เป็นการจดบนัทกึมลูคา่ของสินทรัพย์
และหนีส้นิ ตลอดจนรายรับรายจ่ายตา่งๆ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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ความม่ังคั่ง ใครๆกเ็ป็นเศรษฐีได้ 

3. 

 

อาชีพและความมัง่คัง่ 

งบดลุสว่นบคุคล 

บญัชีรายได้ รายจา่ย 
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อิสรภาพทางการเงนิ : คุณมีแล้วหรือยัง 

คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันที่จะ... 

  อิสรภาพทางการเงนิ 

น าไปสู่ 

แล้วเท่าไหร่ 
ถงึจะเรียกว่า “รวย” 

รวย / ม่ังคั่ง 

ต้องมีเงนิเท่าไหร่ 
ถงึจะเรียกว่า “ม่ังคั่ง” 
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แต่ถ้าคุณมีอิสรภาพทางการเงนิเมื่อไหร่   

คุณจะสามารถท าในสิ่งที่รักได้ 

ถ้าคุณยังไม่มีอิสรภาพทางการเงนิ  

คุณจะต้องรักในสิ่งที่ท าอยู่ 
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ความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตในรูปแบบ 
ท่ีต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องท างาน 

หรือพึ่งพาคนอื่นในเร่ืองเงนิ  

ท าความรู้จักอสิรภาพทางการเงนิกันก่อน 

อิสรภาพทางการเงนิคือ...??? 
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จะมีอิสรภาพทางการเงนิ...ต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน 

อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) 

รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรัพย์ 
รายจ่าย 

ที่มา : หนงัสือจดัทพัลงทนุ (ดร.สมจินต์ ศรไพศาล) 

ผลลัพธ์ > 1   คุณสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง 
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อยู่รอดแล้ว... เมื่อไหร่จะมีอิสรภาพทางการเงนิ 

อัตราส่วนความม่ังคั่ง (Wealth Ratio) 

รายได้จากสินทรัพย์ 
รายจ่าย 

รายได้จาก...  
☺ เงินฝาก 
☺หุ้น 
☺พนัธบตัร / หุ้นกู้  
☺กองทนุรวม 
☺อสงัหาริมทรัพย์ 
ฯลฯ 

ที่มา : หนงัสือจดัทพัลงทนุ (ดร.สมจินต์ ศรไพศาล) 

ผลลัพธ์ > 1   คุณมีอิสรภาพทางการเงนิ 
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ตรวจสอบความม่ังคั่ง : จุดตัง้ต้นการวางแผน 

ความมั่งคั่ง... ของคุณตอนนีมี้เท่าไหร่ 

168,000 

700,000 

2,800,000 

3,668,000 

105,000 

2,400,000 

2,505,000 

1,268,000 
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ความมั่งคั่ง... ของคุณมีโอกาสเพิ่มขึน้หรือไม่ 
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งบดุลส่วนบุคคล 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

Workshop 
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รายได ้

รายจา่ย 

ขาดทุน 

- 
เพิ่มรายได้ 

ควบคุม /  
ลดรายจ่าย 

รายได ้

รายจา่ย 

ก าไร 

- 
รายได ้

รายจา่ย 

ก าไร 

- 
รายได ้

รายจา่ย 

ก าไร 

- 

ควบคุมใจกาย ให้มีรายได้เหลือ เร่งสร้างสินทรัพย์สู่อสิรภาพทางการเงนิ 

ยนิดีเสียเหงื่อ เพื่อหารายได้เพิ่ม 

4. ปฏบิัตแิละทบทวนแผนอย่างสม ่าเสมอ 
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คนจน 

ชนชัน้กลาง 

คนรวย 

เส้นแบ่ง 
ความจน 

ขาดทนุ 

ก าไร  เส้นแบ่ง 
ความรวย 

เอาก าไรไป
ก่อหนี ้ 

เอาก าไรไป
ลงทนุ 

                          เส้นแบ่งความจนความรวย 

ที่มา : หนงัสือจดัทพัลงทนุ (ดร.สมจินต์ ศรไพศาล) 

- 

รายได้ 

รายจ่าย 

ก าไร (ขาดทุน) 
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บริหารรายจ่าย จุดเร่ิมต้นของความม่ังมี 

4. 

 

บริหารเงินสด และสภาพคลอ่งในชีวิต 

รายจ่ายท าอย่างไรให้พอเพียง 

ชกัหน้าไม่ถึงหลงั 

ภาษีเงินได้ : แหลง่รายจา่ยท่ีวางแผนได้ 
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ท าไมต้องออม 

สาเหตหุลกั 2 ประการใหญ่ๆ คือ... 

ออมไว้ไม่ขัดสน 

วงจรชีวติเปล่ียนแปลง 
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ออมไว้ไม่ขัดสน 

เพื่อใช้ยามเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

เพื่อการศึกษา เพื่อท าธุรกิจ และใช้ซือ้ของที่ต้องการ 

เพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวติในระหว่างที่ท างานอยู่ 

เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านการเงนิให้กับครอบครัว 

เพื่อให้มีเงนิใช้ในวัยเกษียณ ไม่เป็นภาระลูกหลาน 

เหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานและสังคม 
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วงจรชีวิตเปล่ียนแปลง 

ต้องการการศึกษาที่สูงขึน้ ใช้เงนิมากขึน้ 

เร่ิมท างานช้าลง เกษียณเร็วขึน้  
ระยะเวลาท าหาเงนิสัน้ลง 

แต่งงานและมีลูกช้าลง ต้องพึ่งพาตนเอง  
ใช้เงนิเยอะขึน้ 

อายุยืนยาวขึน้ ต้องการเงนิในช่วงหลังเกษียณมากขึน้ 
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ออมก่อนรวยกว่า 

พลังของดอกเบีย้ทบต้น 

ฝากเงนิ 12,000 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี (โดยไม่ถอนดอกเบีย้มาใช้) 

อัตราดอกเบีย้ทบต้นต่อปี ดอกเบีย้รับ (บาท) คดิเป็น ... เท่าของเงนิต้น 

2% 5,831 0.5 

5% 19,840 1.7 

10% 68,730 5.7 

15% 184,398 15.4 

20% 448,051 37.3 
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ออมก่อนรวยกว่าจริงหรือ...??? 

• ออมเงนิเดือนละ 2,000 บาท 
• อัตราดอกเบีย้ 2% ต่อปี 

1,131,160 บาท 

759,727 บาท 

ออมก่อนรวยกว่า 
ถงึ 371,433 บาท 

20 60 30 
อายุ (ปี) 

500,000 

1,000,000 

จ านวนเงนิสะสม (บาท) 

* ค านวณดอกเบีย้ทบต้นตอ่เดือน 
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ระยะเวลาและผลตอบแทนมีผลต่อจ านวนเงนิออม/ลงทุนอย่างไร? 

เป้าหมาย : 1 ล้านบาท เม่ืออายุ 60 ปี 
อัตราผลตอบแทนจากเงนิออม/ลงทุน 8% 6% 4% 2% 
อายุเม่ือเร่ิมออม/ลงทุน ระยะเวลาออม/ลงทุน เงนิออม/ลงทุนต่อเดือน 
20 40 286 502 846 1,362 
25 35 436 702 1,094 1,646 
30 30 608 996 1,441 2,030 
35 25 1,052 1,443 1,945 2,572 
40 20 1,698 2,164 2,726 3,392 
45 15 2,890 3,439 4,064 4,768 
50 10 5,466 6,102 6,791 7,535 
55 5 13,610 14,333 15,083 15,861 

เพื่อมีเงนิ 1 ล้านบาท เม่ืออายุ 60 ปี ฉันจะออม/ลงทุนเดือนละ ……… บาท 
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รู้ขยายผล 
(How to Invest) 

รู้ใช้ 
(How to Spend) 

รู้เกบ็ 
(How to Save) 

รู้หา 
(How to Earn) 

ความมั่งคั่งสร้างง่ายๆ ได้อย่างไร 
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รู้หา (How to Earn) 

 คือ รู้จกัวิธีหารายได้จากช่องทางต่างๆ ทัง้จากการ
ท างานและการลงทนุ 

ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 

เงนิเดือน 
โบนัส 

คอมมชิช่ัน 

ก าไรจาก 
การค้าขาย 

ลงทุน 

เงนิปันผล 
ดอกเบีย้ 

ก าไรจากการขาย 
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รู้เกบ็ (How to Save) 

 คือ รู้วิธีการเกบ็ออมเงนิและสร้างวินยัทางการเงิน เพ่ือให้ฐาน
เงินออมขยายตวัส าหรับรองรับการขยายดอกผลและเพิ่มความมัง่คัง่
ตอ่ไปในอนาคต 

 กลยุทธ์ออมเงนิแบบลบ 10 
หาเงินมาได้เท่าไร  
ให้หกัไว้เป็นเงินออม 

ก่อนท่ีจะเอาไปใช้จ่ายทนัที 10%  

  กลยุทธ์ออมเงนิแบบบวก 10 
ใช้เงินไปเท่าไร 

ต้องเก็บเงินเพิ่มให้ได้ 10%  
ของเงินท่ีใช้ไป 
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 คือ รู้วิธีการใช้จ่ายในสิ่งจ าเป็น ไมฟุ่่ มเฟือย เพ่ือสร้าง
เงินออมให้เพิ่มขึน้ 

รู้ใช้ (How to Spend) 

ฉลาดซือ้ 

ฉลาดใช้ 

ฉลาดใช้ชีวิต 

ซือ้ตามความจ าเป็น 
ซือ้ของที่มีต้นทนุต่อหน่วยถกู 
ดูแลรักษาของ 
ประหยัดรายจ่ายแบบต่างๆ  
คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาเท่านัน้ 
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รู้ขยายผล (How to Invest) 

 คือ รู้วิธีน าเงนิออมไปลงทุนในทางเลือกต่างๆ เพื่อ
กระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนที่สงูขึน้อยา่ง
เหมาะสมกบัตนเอง 

เลือกให้เหมาะ 
กับตนเอง 

เรียนรู้ผลตอบแทน
และความเส่ียง  
ของการลงทุน 
ในรูปแบบต่างๆ  

ต่อยอด 
ความม่ังค่ัง 
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เคล็ดวิชาที่ 1 : ขบวนการตึ๋งหนืด 

ตึ๋งหนืด 1 : ลดรายจ่ายอย่างมีกลยุทธ์ 

ตึ๋งหนืด 2 : ช้อปป้ิงอย่างมีหลักการ 

ตึ๋งหนืด 3 : เที่ยวอย่างประหยัดและมีความสุข 

ตึ๋งหนืด 4 : เฮฮาปาร์ตีอ้ย่างประหยัด 

ตึ๋งหนืด 5 : เลือกงานอดิเรกอย่างมีชัน้เชิง 
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ตึ๋งหนืด 1 : ลดรายจ่ายอย่างมีกลยุทธ์ 
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ตึ๋งหนืด 2 : ช้อปป้ิงอย่างมีหลักการ 
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ตึ๋งหนืด 2 : ช้อปป้ิงอย่างมีหลักการ 

ควักเงนิซือ้ของ... ถามตัวเองก่อนว่าจ าเป็นหรือไม่ 

ตัง้งบและก าหนดวันช้อปของครอบครัว 

List รายการล่วงหน้า... ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

เปรียบเทยีบสินค้า... ได้ของดี ราคาเหมาะสม 

ซือ้ด้วยเงนิสด งดใช้บัตรเครดติ 

ใช้บัตรส่วนลด / คูปองลดราคา / ซือ้ในช่วงลดราคา 

รู้จักต่อรองราคา... ได้ของราคาถูก 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

56 

ตึ๋งหนืด 3 : เที่ยวอย่างประหยัดและมีความสุข 

วางแผนและเก็บเงนิล่วงหน้า 

เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลเกินไป 

ไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 

เที่ยววันธรรมดา... มีความสุขกว่าวันไหนๆ 

เปรียบเทยีบราคาอย่างถี่ถ้วน 

ศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป 

จัดสรรงบประมาณในการช้อปป้ิง 
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ตึ๋งหนืด 4 : เฮฮาปาร์ตีอ้ย่างประหยัด 

ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เพราะนอกจากมีอาหารให้เลือก
หลายแบบแล้ว ยงัประหยดักวา่ทานแบบอื่นๆ 

อเมริกันแชร์... สังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง ทกุคนออก
คา่ใช้จ่ายเทา่กนั รับประทานอาหารได้หลายอยา่งขึน้ 

ชวนเพื่อนมาปาร์ตีท้ี่บ้าน ตา่งคนตา่งเอาอาหาร / ขนม 
มา ช่วยให้ประหยดัและสนกุสนานได้อีกรูปแบบหนึง่ 
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ตึ๋งหนืด 5 : เลือกงานอดเิรกอย่างมีชัน้เชิง 

งานอดเิรก... แบบเอกเขนกอยู่กับบ้าน 

งานอดเิรก... แบบคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป  
(เพลดิเพลนิและใช้ประโยชน์ได้) 

งานอดเิรก... แบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

งานอดเิรก... แบบที่ไม่ต้องลงทุนมาก (ถ้าเป็นไปได้) 

เปล่ียนงานอดเิรกให้เป็น “ธุรกิจท าเงนิ” 
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เคล็ดวิชาที่ 2 : ขบวนการคนใช้ (หนี)้ 

คนใช้ (หนี)้ 1 :  
รู้จกัหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา 

คนใช้ (หนี)้ 2 :  
ลดหนี.้.. เทคนิคดีๆ ที่คุณควรรู้ 

คนใช้ (หนี)้ 3 :  
ทางออกเมื่อจ่ายหนีไ้ม่ทนั 
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คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีจ้ากบัตรเครดิต 

หนีจ้ากการผ่อนบ้าน 

หนีจ้ากการผ่อนรถยนต์ 

สินเช่ือส่วนบุคคล 

การซือ้สินค้าเงนิผ่อน 

การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนล่วงหน้า 
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การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตมีความง่ายและสะดวกสบาย แตห่ากขาด
การวางแผนที่ดี อาจก่อเกิดเป็นหนีส้ินได้ 
หนีบ้ตัรเครดิตเป็นหนีอ้ันดบัแรกที่ควรช าระ เน่ืองจากดอกเบีย้สงูและ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะสถาบนัการเงิน 
ผู้ออกบตัรเครดิตจะเร่ิมคดิดอกเบีย้นับตัง้แต่วันที่มีการจ่ายเงนิ
แทนลูกค้าออกไป 

คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีจ้ากบัตรเครดติ 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเม่ือเป็นหนีบ้ัตรเครดติ 

ดอกเบีย้รายวนั (Average Daily Balance)  

ดอกเบีย้เฉพาะสว่นค้างช าระ (Adjusted Balance) 

ดอกเบีย้ยอดค้างช าระ (Previous Balance)  

คา่ธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี ้(Collection Fee)  

คา่ธรรมเนียมการด าเนินคดี (Litigation Fee) 

ฯลฯ 



การวางแผนและใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด 

63 

รู้หรือไม่... ดอกเบีย้บัตรเครดติคิดอย่างไร??? 

ช าระเพียงบางส่วน (5,000 บาท)  
ในวันที่ 30 เม.ย. XX 
(จ านวนเงินท่ีช าระเพียงบางสว่นหรือขัน้ต ่านัน้  
จะถกูน าไปช าระในสว่นท่ีเป็นดอกเบีย้และ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ จากการเบิกเงินสดลว่งหน้า 
ก่อนช าระคา่สนิค้าและบริการเสมอ) 

1 

2 

3 

 50,000 – 5,000 
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สัญญาณอันตรายกับบัตรเครดติ 

 ใช้บตัรเครดติ เพ่ือตอบสนองความต้องการสว่นตวั 
 รูดไปก่อน ไว้คิดหาทางจ่ายทีหลงั 
 จ่ายขัน้ต ่ามาสกัระยะหนึง่แล้ว 
 ไม่รู้วา่ยอดหนีส้ทุธิทกุบตัรเป็นเท่าไหร่ 
 เคยกดบตัรเงินสด หรือ กู้นอกระบบมาจ่ายหนีบ้ตัรเครดิต 
 เร่ิมไม่สนกุกบัชีวิต เม่ือเห็นเงินในบญัชีธนาคารไม่เหลือ 
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เทคนิคการใช้บัตรเครดติอย่างถูกวธีิ 

ไม่มีเงินจ่าย อย่าได้รูดบตัร 

ช าระเตม็จ านวน... ตรงตามเวลา 

ถือบตัรท่ีเหมาะกบั Lifestyle  

อา่น Statement อย่างละเอียด 

ใช้ Statement เป็นบนัทกึการใช้จ่าย 

ใช้สิทธิประโยชน์จาก Point อย่างเหมาะสม 
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กู้ ได้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85% ของราคา
ซือ้ / ขาย (หรือขึน้อยู่กบัการพิจารณาของธนาคาร) 
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ระยะยาว โดยอิงกบัอตัราดอกเบีย้พืน้ฐานตาม MRR, 
MLR และ MOR 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 10 - 35 ปี รวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกนิ  
60 ปี 

คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีจ้ากการผ่อนบ้าน 
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กู้ซือ้บ้าน - กู้ซือ้รถ 

5. 

 

วางแผนซือ้บ้าน : ซือ้หรือเชา่ดี 

สินเช่ือบ้าน 

วางแผนเครดิต ก่อนขอสินเช่ือ 

สินเช่ือรถ 
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1.Bullet 

อัตราดอกเบีย้ในการผ่อนบ้าน 

งวดแรก 

งวดสดุท้าย 

ดอกเบีย้ 
ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ 
ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้+เงินต้น 
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อัตราดอกเบีย้ในการผ่อนบ้าน 

2.Ballon 
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3.Amotization 

อัตราดอกเบีย้ในการผ่อนบ้าน 

จ่ายเทา่กนัทกุงวด 
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ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนบ้าน 

“กุ๊กไก่” อายุ 30 ปี ขอกู้เพื่อซือ้บ้าน
ราคา 200,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี 
ธนาคารคดิอัตราดอกเบีย้เงนิกู้

เท่ากับ MLR+1%  
(สมมุตว่ิาปัจจุบัน MLR อยู่ที่ 4%)   
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โดยที่  i คือ  อตัราดอกเบีย้ตอ่งวด 
   n คือ  จ านวนงวดท่ีต้องการผ่อนช าระ 

จ านวนเงนิต่องวด   =   
จ านวนเงนิที่ต้องการกู้   

 (1 + i)n 

1 
1 -  

i 

ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนบ้าน ต่อ... 
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งวดที่ ยอดช าระ ช าระเงนิต้น ช าระดอกเบีย้ เงนิต้นคงเหลือ 

1 3,774.25 2,940.91 833.33 197,059.09 

2 3,774.25 2,953.17 821.08 194,105.92 

3 3,774.25 2,965.48 808.77 191,140.44 

4 3,774.25 2,977.83 796.42 188,162.61 

… … … … … 

12 3,774.25 3,078.55 695.70 163,888.91 

จ านวนเงนิต่องวด   = 

=     3,774.25  บาท 

200,000 

1 + (0.05/12)60                    

0.05/12 

1 -  1                 

ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนบ้าน ต่อ... 
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งวดที่ ยอดช าระ ช าระเงนิต้น ช าระดอกเบีย้ เงนิต้นคงเหลือ 

1 3,774.25 2,940.91 833.33 197,059.09 

2 3,774.25 2,593.17 821.08 194,105.92 

3 3,774.25 2,965.48 808.77 191,140.44 

4 3,774.25 2,977.83 796.42 188,162.61 

… … … … … 

12 3,774.25 3,078.55 695.70 163,888.91 

200,000 x 0.05/12 = 833.33 

200,000 – (3,774.25 - 833.33) = 197,059.09 

ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนบ้าน ต่อ... 
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ตดิต่อแหล่งเงนิกู้อย่างน้อย 6 แห่ง เพ่ือหาข้อมลูเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้
รายปีและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  

เลือกระยะเวลาการกู้ที่เหมาะกับความสามารถในการผ่อนช าระ   
• กู้สัน้ ดอกเบีย้น้อย เงนิงวดสูง   ถ้าอนาคตผอ่นไมไ่หว ขอขยายระยะเวลาได้ 

• กู้ยาว ดอกเบีย้มาก เงนิงวดน้อย   มีเงินเหลือ สามารถช าระมากกวา่เงินงวดได้ 

เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายก่อนรีไฟแนนซ์ 

เทคนิคการกู้เงนิซือ้บ้าน 

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้จากการหา 
แหล่งเงนิกู้ใหม่ + ดอกเบีย้ที่จะเสียน้อยลง 

ดอกเบีย้ที่ต้องเสีย  
หากไม่เปล่ียนแหล่งเงนิกู้ VS 
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คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีจ้ากการผ่อนรถยนต์ 

คิดดอกเบีย้แบบคงที่ (Flat Rate) 
ดอกเบีย้จากการผอ่นรถเป็นจ านวนเงินที่คอ่นข้างสงู 

 จ านวนเงนิที่ผ่อนต่อเดือน 

จ านวนเงนิกู้ + (จ านวนเงนิกู้ x อัตราดอกเบีย้ x จ านวนปีที่กู้) 

จ านวนเดือนที่ต้องส่ง 
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“ป๋อง” อายุ 30 ปี ขอกู้เพื่อเช่าซือ้
รถยนต์ จ านวนเงนิ 200,000 บาท 

อัตราดอกเบีย้ 5% ต่อปี  
ผ่อนช าระทุกเดือน เป็นเวลา 5 ปี 

ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนรถยนต์ 
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เสียดอกเบีย้คิดเป็นเงิน (5% x 5 ปี x 200,000) =   50,000  บาท  

รวมเป็นเงินกู้ทัง้สิน้ (200,000 + 50,000)  = 250,000  บาท 

 ดังนัน้ ผ่อนส่งต่องวด (250,000 / 60)  =      4,166  บาท 

ต้องจ่ายเงนิอีก 100,000 บาท 
(250,000 – (4,166 x 36)) 

ถ้าผ่อนไปแล้ว 36 งวด 
(3 ปี) และต้องการ
ช าระส่วนที่เหลือ 

ตัวอย่าง การค านวณค่าผ่อนรถยนต์ ต่อ... 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ 

ค่าใช้จ่ายประจ า 
• คา่เสื่อมราคา 
• ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้  
• คา่ประกนัภยัรถ 
• คา่ตอ่ทะเบียนรถ 
ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้งาน 
• คา่น า้มนัรถ 
• คา่น า้มนัเคร่ือง / เบรก / เกียร์ /  
เฟืองท้าย / น า้กลัน่ 

• คา่แบตเตอร่ี / ยางรถ / ซอ่มแซมรถ 
• คา่ท่ีจอดรถ / คา่ทางดว่น 
ฯลฯ 

 นอกจากเงินคา่ผ่อนรถแล้ว คณุต้องค านงึถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จะตามมาด้วย เช่น 
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เงนิเดือน 20,000 บาทต้องการซือ้รถ 800,000 
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 การคิดดอกเบีย้แบบคงที่ท าให้
อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง สูงกว่า 
อัตราดอกเบีย้ในสัญญาเช่าซือ้รถ
เกือบเท่าตวั 

รู้หรือไม่... อัตราดอกเบีย้ในสัญญา 
กับอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงไม่เท่ากัน??? 

ทดลองค านวณได้ที่ www.tsi-thailand.org 
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ถ้าคณุมีเงินก้อนจ านวนหนึ่ง ซึง่ไมไ่ด้ออกดอกผลให้คณุ
มากนกั ก็ควรน าเงินนัน้ มาดาวน์รถหรือซือ้เป็นเงนิสด 
เพ่ือให้เสียดอกเบีย้น้อยลง  

ถ้าจ าเป็นต้องซือ้เงินผ่อน ควรมองหาไฟแนนซ์ที่ๆ คิด
ดอกเบีย้ต ่าที่สุด พยายามติดตอ่หลายๆ แหลง่ ไมว่า่
ธนาคาร สถาบนัการเงิน รวมทัง้ที่บริษัทรถเองด้วย  

เทคนิคการกู้เงนิซือ้รถ  
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6. 

 

บตัรเครดติ สะดวกตอนช๊อป สอืน้ตอนผอ่น 

สินเช่ือสว่นบคุคล สินค้าเงินผอ่น 

การบริหารภาระหนีส้ิน 

หนีท่ี้อาจก่อนให้เกิดปัญหา 
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 รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีน้อกระบบ 

ไมว่างแผนการใช้เงิน 
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เป็นสนิเช่ือที่ให้อ านาจในการน าเงินสดก้อนหนึง่ไปใช้จ่ายตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้สมคัร  
ตวัอยา่งเช่น ซือ้สนิค้า ทอ่งเท่ียว การศกึษา น าไปลงทนุ ช าระ
หนีบ้ตัรเครดิต ฯลฯ 
การกู้มาเพ่ืออปุโภคบริโภค อาจก่อให้เกิดการกู้ เป็นประจ า  
และกลายเป็นหนีห้มนุเวียนไปเร่ือยๆ ทกุเดือน 

คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

สินเช่ือส่วนบุคคล 
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สมคัรง่ายๆ เอกสารประกอบไม่ยุง่ยาก 
ไม่ต้องมีบคุคล หรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
อนมุตัิภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากบริษัท 
ได้รับเอกสารครบถ้วน 
ให้วงเงินสนิเช่ือ 3 - 5 เทา่ของรายได้ 
เลือกระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนได้ 
ตัง้แต ่12 - 60 เดือน 

เหตุใด... สินเช่ือส่วนบุคคลจงึเป็นที่นิยม 
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หาข้อมลูแหลง่เงินกู้หรือสถาบนั
การเงินที่จะกู้ ไว้หลายๆ แหง่  

ประเมินเง่ือนไขของเงินกู้   

ให้รู้วิธีคิดต้นทนุของสินเช่ือ  

พิจารณาถึงความสามารถในการ
รับภาระหนีข้องคณุเอง 

เทคนิคการกู้สินเช่ือส่วนบุคคล  
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เป็นการน าสนิค้ามาก่อนและช าระเงินเป็นงวดๆ ทีหลงั  

สว่นใหญ่มกัจะใช้ในการซือ้สนิค้าฟุ่ มเฟือย  

เหมาะกบัครอบครัวหรือคนที่ไม่ได้มี 
เงินสดจ านวนมาก แตมี่เงินพอที่จะ 
จ่ายเป็นงวดๆ 

คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

การซือ้สินค้าเงนิผ่อน 
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1. พิจารณาหาแหลง่เงินกู้ อ่ืนๆ ที่ดอกเบีย้ต ่ากวา่ และกู้ เงินมาซือ้
สินค้าไปก่อน แล้วจงึไปผ่อนเงินกู้แทน 

2. มีนโยบายการผ่อนท่ีดี เช่น จ่ายเงินดาวน์มากๆ รีบช าระเร็วท่ีสดุ 
เป็นต้น 

3. ไมกู่้สินค้ามากชิน้จนเกินก าลงัที่จะผ่อนช าระหนีค้ืน  
(ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้) 

เทคนิคในการซือ้สินค้าเงนิผ่อน 
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คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนล่วงหน้า 

อาจเกิดจากการใช้จ่ายตามโฆษณา 
ชวนเช่ือเพ่ือให้ซือ้สนิค้า ท าให้รายจ่าย 
ที่นอกเหนือจากแผนการเงินเพิ่มขึน้ 
ไม่มีเงินสดส ารองเหลือ 
อาจก่อให้เกิดภาระหนีส้นิเกิน 20%  
ของรายได้สทุธิตอ่ปี 
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  กฎ 10 - 20 

• กฎข้อที ่1 : จ านวนหนีท้ี่ต้องช าระ ไม่ควรเกิน 10%  
 ของรายได้สุทธิต่อเดือน 

• กฎข้อที ่2 : อย่ากู้เกนิ 20% ของรายได้สุทธิตลอดทัง้ปี 

หมายเหตุ : ไม่นบัรวมสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไว้ในการค านวณ ให้คิดแตห่นีส้ิน
สว่นอ่ืนๆ เชน่ บตัรเครดติ สินเช่ือสว่นบคุคล คา่ผอ่นรถยนต์ ฯลฯ 

รู้หรือไม่...มีหนีเ้ท่าไหร่จงึจะไม่เกินตัว 
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คนใช้ (หนี)้ 2 : ลดหนี.้.. เทคนิคดีๆ ที่ควรรู้ 

ต้องใจแข็ง ไม่ก่อหนีเ้พิ่ม 

ช าระหนีท้ี่คดิดอกเบีย้สูงๆ ก่อน 

ออมเพื่อลดหนี ้

ขายสินทรัพย์ช าระหนี ้

เปลี่ยนไปใช้บัตรเดบติ 

หาช่องทางเพิ่มรายได้ 
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คนใช้ (หนี)้ 1 : รู้จักหนีท้ี่อาจก่อให้เกดิปัญหา  

หนีน้อกระบบ 

เป็นแหลง่เงินกู้ที่เกิดขึน้ทัว่ไป เง่ือนไขตา่งๆ ขึน้อยูก่บัผู้ให้กู้
และผู้กู้  
กู้ง่าย ไม่ต้องผา่นการตรวจสอบท่ียุง่ยาก ไม่เช็คแบลค็ลสิ 
และไม่ต้องใช้ Statement อ้างอิง 
ดอกเบีย้สงู และคิดดอกเบีย้แบบคงที่ (Flat Rate) 
วิธีการทวงหนีค้อ่นข้างรุนแรง 
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คนใช้ (หนี)้ 3 : ทางออกเม่ือจ่ายหนีไ้ม่ทนั 

อย่าหนีหนี ้อย่าพึ่งหนีน้อกระบบ 

ตัง้สต.ิ.. สรุปหนีท้ัง้หมดที่มีอยู่ 

หาทางรีไฟแนนซ์ ยืดหนี ้

เจรจากับเจ้าหนี.้.. ทางออกที่ดีที่สุด 
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ประกันภัย 
7. 
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ค่าใช้จ่ายเพื่อประกันความเส่ียง 

การประกันชีวติ (Life insurance) 

 คือ วิธีการท่ีคนกลุม่หนึง่รวมตวักนั เพ่ือ
ช่วยกนัเฉลี่ยภยั อนัเนื่องมาจากการตาย 
สญูเสียอวยัวะ และพิการ 

 การทดแทนการสญูเสียรายได้ 
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 แบง่ตามลกัษณะการคุ้มครอง และผลประโยชน์          
ออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 

1.  แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance)  

2.  แบบตลอดชีพ (Whole-life Insurance)  

3.  แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)  

4.  แบบเงนิได้ประจ า (Annuity Insurance)  

แบบของกรมธรรม์ประกันชีวติ 
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การลงทุน : เพื่ออสิระภาพ 

8. 

 

ดอกเบีย้ทบต้น 

ทางเลือกการลงทนุ 
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ชีวิต คือการลงทุน 

ชีวิต 

การลงทุนด้านการศึกษา  

การลงทุนในการท างาน  

การลงทุนทางการเงนิ 

การลงทนุเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ 

ฯลฯ 
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ข้อแตกต่างระหว่างการออมและการลงทุน 

การออม การเกบ็เงนิทลีะเล็กละน้อยให้พอกพนูขึน้
เมื่อเวลาผ่านไป ซึง่การออมสว่นใหญ่มกัจะ
อยู่ในรูปเงินฝากธนาคาร โดยได้รับดอกเบีย้
เป็นผลตอบแทน 

การลงทุน การน าเงินท่ีเก็บสะสมไว้ไปสร้างผลตอบแทน
ท่ีสงูกวา่การออม ซึง่โดยทัว่ไปการลงทนุจะ 
มีความเส่ียงสูงกว่าการออม  
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การลงทนุแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตน จับต้องได้ (Real 
Assets) 
เช่น ทองค า เพชรพลอย บ้าน ที่ดิน ฯลฯ 

2. การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงนิ (Financial Assets) 
เช่น เงินฝาก สลากออมสิน ตัว๋เงิน หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้   
กองทนุรวม อนพุนัธ์ ฯลฯ 

ประเภทของการลงทุน 
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ปี 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (%) ดัชนี พนัธบตัร
รัฐบาลอายุ 1 ปี 
(% Yield) 

เงนิฝากประจ า 1 ปี  
(เฉลี่ย 5 ธพ. ขนาด
ใหญ่) (%) 

อัตรา เงนิ
เฟ้อ  
(%) 

ก าไร 
ส่วนเกนิทุน เงนิปันผล ผลตอบแทนรวม 

2545 17.32 2.72 20.04 2.08 2.75 0.6 
2546 116.60 1.88 118.48 1.45  1.50 1.8 
2547 -13.48 2.75 -10.73 1.71 1.00 2.7 
2548 6.83 3.38 10.21 3.23 2.00 4.5 
2549 -4.75 4.24 -0.51 4.90 4.73 4.7 
2550 26.22 3.31 29.53 3.66 2.99 2.2 
2551 -47.56 6.57 -40.99 3.35 2.67 5.5 
2552 63.25 3.65 66.90 1.43 1.13 -0.8 
เฉล่ีย (2544-2552) 20.55 3.36 24.12 2.73 2.35 2.65 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 50.31 1.40 49.33 1.25 1.22 2.16 

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการออมการลงทุน 

ที่มา : โปรแกรม SETSmart ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย / www.thaibma.or.th / www.bot.or.th  
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การลงทุน... ถงึเป้าหมายเร็วกว่า แต่มีความเส่ียงสูงกว่า 

2,000,000 บาท การออม 

ฝากธนาคาร 
ดอกเบีย้ 2.35% ต่อปี 

30.63 ปี 

การลงทุน 2,000,000 บาท 

ลงทุนในหุ้น 
ผลตอบแทน 20.55% ต่อปี 

3.50 ปี 

มีเงนิ 1,000,000 บาท ต้องการให้กลายเป็น 2,000,000 บาท 
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เงินทองเป็นของนอกกาย มีมากๆ ก็ด ีแตมี่ไม่มากก็ได ้

ความสุขเป็นของในกาย สรา้งไดง้่ายๆ จากตวัเราเอง 

เราควรเป็นผูก้  าหนดระดบัความสุขของตวัเอง  

โดยถือว่าเงินเป็นเพียงปัจจยัเก้ือหนุนในการสรา้งความสะดวกสบาย 

ไม่เอาความสุขไปอิงกบัจ  านวนเงินทองหรือทรพัยส์ินที่เป็นเพียงวตัถุ 

เป้าหมายควรอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพชีวิตในทุกดา้น  

โดยเฉพาะดา้นจติใจ 

เงนิ vs. ความสุข 
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หนังสือแนะน า - แหล่งข้อมูล 
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QUESTIONS &  

                                     ANSWERS 

ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน 
สถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
S-E-T Call Center 0-2229-2222 

www.tsi-thailand.org 


