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• บทนํา 

บทที่ 2 เก็บออมอยางไรด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการเรียนรู 
1. ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการออม 
2. รูจักสมการของการออมเงิน 
3. สรางวินัยในการออมเงินใหเกิดขึ้นกับตัว 
4. รูจักทางเลือกประเภทตางๆ ในการออมเงิน 
5. เขาใจกลไกการทํางานของอัตราดอกเบี้ย 
6. รูจักบริการดานตางๆ ของธนาคาร 

 การออมเงิน (Saving) หมายถึง การที่เรายอมเสียสละเงินในสวนที่สามารถนําไปใชจายไดทันทีในเวลานี้ 
และเลือกที่จะนําเงินไปเก็บไวใชในอนาคตแทน โดยแบงเงินบางสวนจากรายไดในการประกอบอาชีพ เพื่อเก็บ
สะสมไวใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ หรือเมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น อยางไรก็ตาม หลายๆ คน กลับมีความคิดที่วา 
“จะออมเงินไปทําไม เพราะเก็บไปในที่สุดก็ตองใชอยูดี สูใชซื้อความสุขตอนนี้เลยนาจะดีกวา” แนนอนวา 
ความสุขที่ได ณ เวลานี้ ยอมสรางความพึงพอใจใหแกเราไดในทันที แตอยาลืมวา ชีวิตเปนอะไรที่ไมแนนอน อาจ
มีวันใดวันหนึ่งที่ตัวเราอาจตองเจอกับมรสุมชีวิตขึ้นไดในอนาคต เชนเจ็บปวย ตกงาน หรือประสบอุบัติเหตุ หาก
ในชวงเวลานั้น ไมมีเงินเก็บออม ลองถามตัวเองดูวา เราจะทําอยางไร หรือจะลองคิดดูงายๆ ก็ไดวา หลังจากที่ 
เกษียณอายุตอน 60 ป โดยที่เราคาดหวังวาจะมีอายุยืนยาวจนถึง 80 ป ชวงเวลา 20 ปที่เหลือหลังจากเกษียณเราจะ
เอาเงินที่ไหนมาใชจาย หากเราไมมีเงินออม 
 นอกจากนี้ เรายังไดยินคนสวนใหญบนอยูเสมอวา “หาเงินก็แทบไมพอใชในแตละเดือนแลว ยังงี้จะออม
ไปทําไม” จริงๆ แลว สาเหตุของการที่เราไมมีเงินออมดังกลาวขางตน กลับไมใชเพราะวาไมมีเงินเหลือพอเพื่อ
การออม แตเปนเพราะเรามักทําตัวใหญกวาจํานวนเงินที่ตัวเองมี มือเติบ และไมมีความอดทนตอสิ่งที่เยายวนให
ตองใชจายตางหากละ โดยเรามักคิดกันวา เงินที่ออมตองเปนเงินที่เหลือจากการใชจายแลวเทานั้น หากไมมีเงิน
เหลือจากการใชจาย ก็ยอมไมสามารถที่จะออมเงินได แนวคิดเชนนี้ถือวาไมใครจะถูกตองนัก หากพิจารณา
ความหมายของการออมดูใหดี จะพบวา เปนการแบงเงินบางสวนจากรายไดที่เราไดรับ กอนที่จะนําสวนที่เหลือ
ไปใชจาย ดังนั้น ไมวาเราจะมีรายไดมากนอยเทาใด ก็ยอมที่จะสามารถแบงเงินไวสําหรับการออมไดเสมอ หากมี
รายไดมาก ก็สามารถที่จะออมไดมาก แตหากมีรายไดนอยก็ออมนอยหนอย เพียงแคแบงเงินเก็บวันละ 1 บาทก็ถือ
วาเปนจุดเริ่มตนของการออมที่ดีไดแลว โดยเริ่มตนจากการออมเพียงทีละนอยกอน แลวจึงคอยเพิ่มจํานวนขึ้น
เรื่อยๆ ทําเชนนี้เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เงินทองก็จะไมหนีหายไปไหน 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“เงินทองไมไดตกจากฟากฟาเหมือนกับสายฝน ไดมาเพราะเราหา หมดไปเพราะเราใช เหลืออยูไดเพราะเรา
เก็บออม” แสดงใหเห็นชัดเจนวา เราตองลงทุน ลงแรงประกอบอาชีพกวาที่จะไดเงินมา หากใชจายจนหมด 
เรายอมไมมีเงินเหลือเพียงพอสําหรับการเก็บออมแตอยางใด 
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ทั้งนี้ คนเราสวนใหญเก็บออมก็เพื่อใหมีเงินมากพอที่จะซื้อหาสิ่งของที่ตองการตางๆ ไดในอนาคต   แต
จริงๆ แลว การออมยังมีขอดีอีกมากมาย ยกตัวอยางเชน 

• สรางอนาคตที่มั่นคงใหแกครอบครัวของตนเอง 

• สามารถซื้อทรัพยสินขนาดใหญที่มีราคาแพงๆ ได  เชน ซื้อบาน ซื้อรถยนต ฯลฯ 

• ใชสําหรับแผนการที่วางไวในอนาคต   เชน   ศึกษาตอตางประเทศ   ลงทุนเปดกิจการทําธุรกิจ 
ไปเที่ยวรอบโลก ฯลฯ 

• ผลิตดอกออกผล สรางฐานะใหร่ํารวยยิ่งขึ้น 

• เผื่อยามยาก เผื่อขาดเผื่อเหลือ หรือมีเหตุฉุกเฉิน  เชน เจ็บปวย ตกงาน ฯลฯ  

• เผื่อเมื่อยามชรา หรือหลังเกษียณอายุ 

• ใชเพื่อการบริจาค การกุศล หรือชวยเหลือสังคม 

• เหลือเปนมรดกใหแกลูกหลานตอไป 
 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณาดูวา ถาเราไมรูจักออมเงิน อาจจะประสบกับปญหาอะไรไดบาง 
 

สมการของการออมเงิน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับสมการของการออมเงิน 
2. สามารถคํานวณหาเงินออมที่เหมาะสมกับอายุของตนได 
3. เขาใจในหลักการแหงเลข 72 

 
 หากเราตองการที่จะออมเงินใหไดมากๆ ไมเพียงแตเราตองรูจักประหยัด หรือใชจายใหนอยลง แตยังตอง
รูจักกับวิธีหารายไดใหมากขึ้น โดยสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ 
 

รายได – รายจาย = เงินออม  
 

กรณีที่ 1 หารายไดเพิ่มขึ้น    รายได       – รายจาย = เงินออม 
 

               หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เราตองหาเงินใหไดมากกวาที่เราใชจายอยูเดิม จึงจะมีเงินออมเพิ่มขึ้น 
 
 กรณีที่ 2 ประหยัดคาใชจาย    รายได – รายจาย       = เงินออม 
 

  หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เราตองใชจายเงินใหนอยกวาที่เราหามาได จึงจะมีเงินออมเพิ่มขึ้น 
 

 ทวาการปฏิบัติตามสมการงายๆ ขางตนกลับกลายเปนเรื่องที่ยากเย็นเสียเหลือเกิน เนื่องจากเรามักจะมี
รายจายตางๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา จนในที่สุด ก็ทําใหออมเงินไมไดสักที ทีนี้หากเราลองกลับสมการดูเสียใหม ดังนี้ 
 

รายได – เงินออม = รายจาย  
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 สังเกตไดวา สมการเงินออมที่เกิดขึ้นใหมนี้แมวาจะเทากับสมการเดิม แตกลับมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติที่สูงกวา โดยเมื่อมีรายไดเกิดขึ้น ก็ใหกันเงินสวนหนึ่งออกมาเปนเงินออมกอน สวนที่เหลือจึงเปนเงิน
สําหรับการใชจายอื่นๆ ของเรา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหถือวาเงินออมเปนเสมือนคาใชจายตัวหนึ่งที่เราตอง
จายใหแกตนเอง โดยเงินกอนนี้จะถูกสะสมไวเพื่อใชในยามเกษียณ หรือยามฉุกเฉินเทานั้น ทั้งนี้เราอาจกําหนดไว
ลวงหนาวา กอนที่จะเอาเงินไดของตนไปใชจายอื่นๆ จะตองหักเงินเพื่อเก็บออมสักเทาไร เปนการลดเงินใน
กระเปาตัวเองลง ยกตัวอยางเชน หากมีรายได 10,000 บาทตอเดือน ก็อาจจะหักไวสัก 10% ของรายไดหรือ 1,000 
บาทตอเดือน สําหรับเก็บไวเปนเงินออม เรียกไดวาเปน “การออมแบบลบออก” ในทางกลับกัน เรายังอาจเก็บออม
ไดโดยกําหนดขึ้นวา ทุกครั้งที่มีการใชจายเงินออกไป จะตองเก็บเงินออมเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันกับที่ไดใชไป
นั้นใหได ยกตัวอยางเชน เมื่อใชจายซื้อของเปนเงินจํานวน 1,000 บาท ก็ตองออมเงินใหได 10% ของรายจายที่
เกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน การนึกถึงการออมเงินทุกคราวที่ใชจายนี้ เรียกไดวาเปน “การออมเงินแบบบวกเพิ่ม”  และ
เมื่อมีการเก็บออมดวยวิธีดังกลาวขางตนแลว ก็ยอมทําใหเราสามารถใชจายไดอยางสบายใจโดยไมอึดอัด ทั้งนี้ก็
เพราะตัวเราเปนผูกําหนดเกณฑการออมเงินนั้นขึ้นมานั่นเอง 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนถามตัวเองดูวา จะเลือกการออมเงินแบบลบออก หรือแบบบวกเพิ่ม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลใน
การเลือก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ ยังไดมีการคิดคนสมการเพื่อคํานวณหาวา ในขณะนี้เรามีเงินออมเพียงพอเหมาะสมกับอายุแลว
หรือไม ควรตองมีเงินออมสักเทาไรถึงจะอยูไดอยางสบายๆ ในอนาคต โดยเงินออมในที่นี้ใหรวมถึง ทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เราเปนเจาของอยูในขณะนั้นเขาไวดวย ไมวาจะเปน เงินฝาก หลักทรัพยประเภทตางๆ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูก
สราง หรือแมแตเครื่องประดับที่มีคา ทั้งนี้ ทรัพยสินเหลานั้น ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่วา เปนทรัพยสินที่กอใหเกิด
รายไดใหแกเราในอนาคตดวย 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“อดออม ไมใชอดอยาก มัธยัสถ ไมใชงกชะมัด” หลายๆ คนพอไดยินคําวา “อด” ก็พาลนึกไปถึงการงดใชจาย 
จนถึงขนาดที่ไมยอมทานขาวปลา และทําใหตนเองตองหิวโหยทนทุกขทรมาน เพื่อที่จะไดมีเงินออมจํานวน
มากๆ แตที่จริงแลว คําวา “อด” ในที่นี้กลับหมายความถึง การอดทนตอกิเลส หรือสิ่งยั่วเยาตางๆ  ที่ทําใหเรา
ตองใชจายจนไมมีเงินเหลือเพียงพอสําหรับการออมตางหากละ นอกจากนี้บางคนมีเงินเก็บออมมากมาย แต
กลับไมรูจักใชจายเพื่อความสุขของตน ตลอดจนแบงปนบริจาคใหแกผูที่ดอยโอกาสกวา อยางนี้ยอมไมใชสิ่ง
ที่ดีแน ลองถามตัวเองวา การออมเงินลักษณะนี้ทําใหเรามีความสุขไดจริงๆ หรือ? ในทางที่ถูก การออมเงิน
ตองสรางความพอดีใหแกตนเอง ทั้งทางรางกาย และจิตใจ 

เงินออมที่ควรมี = (1/ 10) x รายไดตอป x อายุของเราในขณะนั้น 

 ยกตัวอยางเชน ถาในขณะนี้เรามีอายุ 20 ป และไดรับเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท ดังนั้นเราควรที่จะมีเงิน
ออมเทากับ 

เงินออมที่ควรมี = (1/ 10) x รายไดตอป x อายุของเราในขณะนั้น 
เงินออมที่ควรมี = (1/ 10) x (8,000 x 12) x 20 

เงินออมที่ควรมี = 192,000 บาท 
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 หลายๆ คนเมื่อเห็นตัวเลขขางตนแลวอาจถึงกับตกใจได ทั้งนี้ก็เพราะปริมาณเงินออมที่คํานวณไดออกมา
นั้นคอนขางสูงเลยทีเดียว แตพอยอนมาดูที่ตัวเราเองกลับปรากฏวา มีเงินออม หรือทรัพยสินรวมเพียงนิดเดียว
เทานั้น นอกจากนี้ยิ่งอายุเรามากขึ้น รายไดตอปมากยิ่งขึ้น ปริมาณเงินออมที่คํานวณไดจากสมการขางตนก็จะมาก
ขึ้นตาม แตอยาเพิ่งตกใจ เพราะสมการดังกลาวเปนเพียงแนวทางที่แสดงใหเห็นวา ปริมาณเงินออมที่เราควรมีนั้น
มากไป หรือนอยไป ถามีมากเกินไป คงไมมีปญหาแตอยางใด แตถามีนอยไป ก็ตองมาพิจารณากันดูวา จะมี
วิธีการใดที่ทําใหเงินออมที่เรามีอยูเพ่ิมขึ้นไดนั่นเอง 
 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองสมมติวา ในแตละวันที่ออกมาเรียน คือวันทํางาน เงินที่ไดรับจากทางบานในแตละเดือน 
เปรียบเสมือนกับเปนเงินเดือนที่ไดรับ พรอมทั้งพิจารณาดูทรัพยสินตางๆ ที่ตนเองมี หลังจากนั้นใหลองคํานวณดู
วา เราควรมีเงินออมในขณะนี้เทาใด และหากมีนอยเกินไป จะมีวิธีใดในการเพิ่มพูนเงินออมของตนเองไดบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราดอกเบี้ย = 72/ 7.2 
อัตราดอกเบี้ย = 10% ตอป 

แนวคิดท่ีนารู! 
ถาตองการรูวา เงินออมของเราจะเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 1 เทาตัวภายในระยะเวลาเทาใด หากไมมีการนําเงินนั้น
ออกมาใชเลย และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยทบตนอยางสม่ําเสมอ ก็ใหลองเอาเลข 72 ต้ังแลวหารดวยอัตรา
ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนนั้นๆ ก็จะไดจํานวนปที่ตองใชในการรอใหเงินเพิ่มขึ้นเปน 1 เทาตัว โดยเราเรียก
แนวคิดดังกลาวนี้วา  “มหัศจรรยแหงเลข 72” 
 
 
ยกตัวอยางเชน หากเราออมเงินจํานวน 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบ
ตน การที่เงินออมจํานวนนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 1 เทาตัว หรือ 2,000 บาทนั้น แทนที่จะใชเวลานับ 10 ป เรากลับใช
เวลาเพียงแค 7.2 ป (72/ 10) เทานั้น ในทางกลับกัน หากเราตองการทราบวา ตองฝากเงินที่อัตราดอกเบี้ย หรือ
ผลตอบแทนเทาใด จึงจะทําใหเงินเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเปน 2,000 บาทภายในระยะเวลา 7.2 ป ก็สามารถหา
ไดโดย 

ระยะเวลาที่เงินออมจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัว = 72/ อัตราดอกเบี้ย 
7.2 = 72/ อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาที่เงินออมจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัว = 72/ อัตราดอกเบี้ย 

กิจกรรม: ลองมาดูกันซิวา หากมีเงินกอนหนึ่ง ผูเรียนจะเอาเงินกอนนี้ไปทําอะไรดีระหวางทางเลือกดังตอไปนี้ 
 

ทางเลือกของการออมเงิน อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทน จํานวนปท่ีเงินจะเพิ่มขึ้น 1 ตัว 
บัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย 3%  
บัญชีเงินฝากแบบประจํา 6%  
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การสรางวินยัในการออมเงิน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เพื่อสรางวินัยในการออมเงินใหแกตน 
2. รูจักอุปสรรคในการออมเงิน และแนวทางแกไขอุปสรรคเหลานั้น 

 
 เรื่องของการออมเปนเรื่องที่ฟงดูเหมือนงาย แตจริงๆ แลวกลับทําไดยากมากเลยทีเดียว ถาหากเราเลือกที่
จะใชจายฟุมเฟอยเพ่ือหาความสุขใหแกตนเอง และไมมี “วินัย (Discipline)” ในการออมเงิน ลองคิดดูงายๆ วา
หลายๆ ครั้งที่ในตอนเชาเรามีเงินอยูในกระเปา แลวบอกกับตัวเองจะไมใชเงินไปกับสิ่งตางๆ ที่ไมจําเปน แตพอ
ถึงตอนเย็นกลับพบวา เงินที่มีอยูนั้นกลับหายไปกับสิ่งลอใจตางๆ จนหมดสิ้น เจาความไมมีวินัยนี้เองที่ถือไดวา
เปนอุปสรรคที่สาํคัญของการออมเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะมันเกิดขึ้นจากตัวของเราเอง โดยถูกปลูกฝงมาจนเกิด
เปนนิสัย และไมไดเกี่ยวของกับคนอื่นๆ แตอยางใด สําหรับคนที่ชอบเปนอยางนี้ตองนึกไวในใจเสมอวา ถาไม
เริ่มตนมีวินยัในเรื่องการออมเงินก็อาจจะลําบากตอนแก หรือตอนเจ็บปวยได  
 สิ่งสําคัญก็คือ ตองตระหนักวา การออมเงินไมใชสิ่งที่กระทําเมื่อมีเงินเหลือใช หากแตเปนการกันเงินสวน
หนึ่งออกมาออมกอนที่จะนําสวนที่เหลือไปใชจาย หากไมมีวินัยคิดแตจะรอใหมีเงินเหลือใชแลวจึงคอยเก็บ ก็อาจ
ตองรอไปอีกนานแสนนานกวาที่จะมีเงินออม ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองฝกออมเงินใหเปนนิสัยเสมือนกับ
เปนหนาที่ซึ่งตองทําทุกๆ วัน ยิ่งทําใหเปนกิจวัตรประจําวันไดเทาไรก็จะยิ่งดีกับตัวเรามากขึ้นเทานั้น แตหากยัง
ไมรูวาจะเริ่มตนออมอยางไร ก็ใหลองทําตามนี้ดู 

• ต้ังเปาหมายในการออมวา ตองการออมเงินเพื่ออะไร จะตองเก็บเทาใด และตองเก็บใหไดภายใน
ระยะเวลาเทาใด ทั้งนี้ เมื่อเวลาผานไป เปาหมายที่ต้ังขึ้นนั้นก็ควรที่จะทาทายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

• เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการออมเสียใหมจากที่วา จะเก็บเงินที่เหลือจากการใชจายใหไดมากที่สุด โดยใช
จายใหนอยลง โดยเปลี่ยนเปนการใชเงินสวนที่เหลือหลังจากที่ไดกันบางสวนเอาไวสําหรับการเก็บออม
แลว ทําเชนนี้ ไมวาจะมีรายไดเทาไหร เราก็จะสามารถออมเงินไดเทาเดิมเสมอ 

• ประกาศตัวเปนศัตรูกับกิเลส หรือสิ่งยั่วเยาตางๆ  โดยทบทวนไตรตรองใหดีทุกครั้ง กอนที่จะจายเงินซื้อ
อะไรก็ตาม ถามตัวเองวา สิ่งนั้นจําเปนสําหรับเราจริงๆ หรือไม 

• เริ่มตนจากออมทีละนอยๆ กอน แลวจึงทยอยเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยตองฝกฝนใหเกิดจนเปนนิสัย 

• จัดสรรเงินออมเพื่อเปาหมายตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสมกับชีวิตตนเอง โดยเราสามารถแบงเงินออม
ออกตามเปาหมายตางๆ ไดดังนี้ 
1. เงินออมระยะสั้นถึงระยะปานกลาง เชน เพื่อดาวนรถ หรือทองเที่ยว 
2. เงินออมระยะยาว หรือเงินออมเพื่ออนาคต เชน เพื่อใชยามเกษียณอายุ หรือคาเลาเรียนของลูกใน

อนาคต 
3. เงินออมที่มีไวสําหรับรับมือกับเรื่องฉุกเฉินตางๆ ในชีวิต เชน เพื่อใชยามประสบอุบัติเหตุ หรือยาม

เจ็บไขไดปวย 
4. เงินออมที่มีไวสําหรับการลงทุน ทําใหเงินงอกเงยออกดอกออกผล เชน เพื่อลงทุนในตราสารทุน 

หรือตราสารหนี้ 
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• บังคับตนเองในการออมเงินโดยหาวิธีการออมเงินซึ่งเบิกถอนไดยาก เชน การฝากเงินแบบไมมีบัตร 
ATM หรือ ฝากเงินแบบหามถอนกอนถึงกําหนด 

• ตอง “ต้ังใจ” ลงมือทําจริงๆ ดวยความมุงมั่น ไมใชเพียงคิดวาจะเก็บออม แตพอถึงเวลาออมเงินเขาจริงๆ 
กลับออมบางไมออมบาง ทายสุดก็ตองตกมาตายกอนที่จะถึงที่หมาย 

ทีนี้ลองคิดกันดูวา หากเราเริ่มมีวินัยเก็บออมเงินเสียต้ังแตตอนนี้เพียงวันละไมกี่รอยบาท ก็สามารถทําให
เรามีเงินในระดับเปนลานไดดังตัวอยางตอไปนี้ 

ถาเราสามารถเก็บเงินไดวันละ 100 บาทจนเปนนิสัย โดยเริ่มเมื่อตอนที่มีอายุ 20 ป 
ภายใน 1 เดือน จะเก็บได   3,000 บาท 

   ภายใน 1 ป จะเก็บได 36,000 บาท 
   ภายใน 5 ป จะเก็บได           180,000 บาท 
   ภายใน 10 ป จะเก็บได         360,000 บาท 
   ภายใน 20 ป จะเก็บได         720,000 บาท 
   ภายใน 30 ป จะเก็บได      1,080,000 บาท 
แสดงวา เมื่อเราอายุได 50 ป จะมีเงินเก็บออมถึง 1,080,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งหากนําไปฝากไวกับธนาคาร

ก็จะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเติมอีกดวย แตถาหากเราเริ่มตนออมที่อายุ 30 ป เราตองรอจนถึงอายุ 60 ปทีเดียวถึง
จะมีเงินลานได “เวลา (Time)” จึงถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญในการออมเงิน โดยย่ิงออมไดเร็วเทาใด ก็จะยิ่งมีเงิน
ออมในจํานวนที่มากขึ้นเทานั้น  
 

• เงินเฟอ (Inflation) หมายถึง การที่สิ่งของเครื่องใชตางๆ โดยทั่วไปมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยาง
ตอเนื่อง สงผลใหอํานาจซื้อ  และมูลคาของเงินออมลดลง ยิ่งอัตราเงินเฟอสูงมากเทาไหร มูลคาของ
เงินออมก็ลดลงมากเทานั้น ถือไดวาเปนอุปสรรคตัวสําคัญของการออมเงินที่ไมสามารถกําจัด
ออกไปได ทั้งนี้ก็เพราะ เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจ ไมไดเกิดขึ้นจากตัวของผูออมเอง อยางไรก็ตาม 
เราสามารถเอาชนะเงินเฟอไดดวยการหาแหลงเงินออมที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ
นั่นเอง 

• ความโลภ (Greedy) หรือกิเลส เห็นอะไรก็อยากได อยากที่จะซื้อไปหมดทุกอยาง อยากมีมากๆ จน
ลืมคิดถึงการออมเงินเพื่อสําหรับใชในอนาคต ความอยากไดนี้เองที่เปนตนเหตุในการบอนทําลาย
แผนการออมใหพังทลาย จนถึงขั้นทําลายชีวิตของผูออมได ถือไดวาเปนอุปสรรคตัวที่สําคัญที่สุด 
เพราะเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหวินัยในการออมเสียไปได จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองรูจักมีสติ 
และฝกฝนตนเองใหรูจักกับคําวา “พอ” 

• เหตุการณที่ไมคาดฝนตางๆ (Unexpected Event) ไมวาจะเปนการตกงาน อุบัติเหตุ เจ็บปวย ฯลฯ ซึ่ง
สงผลใหตองนําเงินที่ออมอยูออกมาใช ถือไดวาเปนอุปสรรคที่เราไมมีทางรูไดวาจะเกิดขึ้นได
เมื่อไหร อยางไรก็ตาม หากเรามีการวางแผนปองกันเอาไวกอนต้ังแตเนิ่นๆ เชน ทําประกันชีวิต 
หรือประกันอุบัติเหตุ ก็จะชวยบรรเทาไมใหตองสูญเสียเงินออมไปทั้งหมดกับเหตุการณที่ไมคาด
ฝนนั้น 

แนวคิดท่ีนารู! 
นอกเหนือจากการขาดวินัยในการออมเงินดังกลาวขางตนแลว ยังมีศัตรูหรืออุปสรรคของการออมเงินที่เรา
ควรรูจักเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนลองทําแบบทดสอบตอไปนี้ และตรวจสอบคะแนนเพื่อประเมินดูวา ในขณะนี้ตัวเรามีวินัยใน
การออมเงินแลวหรือยัง 

แบบทดสอบความมีวินัยในการออมเงิน 
ใหเลือกคําตอบที่ตรงกับตัวเรามากที่สุด 

 

1. หากเราไดรับเงินมาจํานวนหนึ่ง ลองถามตัวเองดูวา จะนํามันไปใชทําอะไร? 
o เอาไปซื้อเสื้อผาชุดใหม หรือของใชที่อยากไดดีกวา  
o กันเก็บไวสําหรับการออมสวนหนึ่ง และนําไปใชจายอีกสวนหนึ่ง  
o ใชเทาที่จําเปน แลวเอาสวนที่เหลือไปใชในการลงทุนที่นาสนใจ 
o เก็บออมไวทั้งหมดนี้แหละดีที่สุด 

 
2. หากเรามีเงินอยู 100 บาท ลองถามตัวเองดูวา จะเก็บออมเปนจํานวนเงินเทาไหร?  

o ไมเก็บเลยดีกวา พอดีมีของที่อยากไดอยูซะดวย  
o สัก 20 บาทละกัน ขอใชเยอะหนอยดีกวา 
o 30 บาทนี่แหละ กําลังดี 
o เก็บมันทั้งหมด 100 บาทเลยแหละ คิดอะไรมาก 

 
3. หากเรามีเงินอยูในกระเปา 500 บาท ควรจะนําไปทําอะไรถึงเปนตัวเราเองมากที่สุด 

o ซื้อของที่อยากได ไมไดเดินหางฯ ต้ังนานแลว เหงาจะแย 
o เอาไวเฉยๆ ละกัน คิดออกจะบอกอีกที 
o ซื้อของกิน หรือของที่จําเปนสิ เอาแบบมีประโยชนสุดๆไปเลย 
o เอาไปลงทุนสักสวนหน่ึง แลวแบงไวใชบางบางสวน ก็นาจะดี 
 

4. คิดวาการออมเงินเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากนอยแคไหน?  
o ไมเห็นจําเปนเลย เดี๋ยวเดือนหนาเงินเดือนก็ออกแลว 
o ยังไงก็ได อยากเก็บก็เก็บ ไมอยากเก็บก็ไมตองเก็บ 
o ก็จําเปนบาง เก็บไวเรื่อยๆ มันสบายใจดี 
o จําเปนมาก เพราะถาเรามีเงินเก็บก็คงไมตองเสี่ยงที่จะลําบากในวันขางหนา 

 
5. ชวงเวลาใดที่เหมาะสมกับเราในการที่จะเริ่มตนออมเงิน? 

o เมื่อไหรก็ไมจําเปนทั้งนั้นแหละ เพราะเงินมีไวใชนี่หนา  
o เมื่อพอแม หรือคนอื่นๆ บอกใหออม  
o เมื่อมีเงินเหลือใชนะสิ 
o ตองหาเงิน เพื่อใหมีรายไดกอน  
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ทางเลือกในการออมเงิน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับทางเลือกในการออมเงินประเภทตางๆ 
2. เขาใจความเหมือน และแตกตางของทางเลือกในการออมเงินแตละประเภท 

  

 การออมเงินสามารถทําไดมากมายหลายวิธี โดยแตละวิธีมีรายละเอียดอยางไร และเหมาะสมกับเราเชนไร
นั้น สามารถพิจารณาไดดังตอไปน้ี 

o เก็บเงินไวกับตนเอง  
หากเปนสมัยกอน ก็คือ การเอาเงินใสไหเก็บไว แลวนําไปซอนฝงดินในที่ซึ่งผูอื่นไมมีทางหาพบ และ
หากตองการใชเมื่อใดจึงคอยมาขุดเอาออกไป แตในปจจุบันการเก็บเงินในลักษณะนี้ เราอาจเลือกเก็บไว
กับตนเองที่บานในตูเซฟ หรือตูนิรภัยแทนก็ได สําหรับขอดีของวิธีนี้ ก็คือ เมื่อใดที่เราตองการเงิน ก็
สามารถนําออกมาใชไดในทันที เนื่องจากเงินอยูใกลตัวเรานั่นเอง อยางไรก็ตาม การเก็บเงินในลักษณะ
เชนนี้ ตองระมัดวังเปนอยางยิ่งในเรื่องของ 
 นิสัยการจับจายใชสอยที่อาจเกิดขึ้นควบคูตามมา เนื่องจากการที่มีเงินอยูใกลตัว 
 ความปลอดภยัจากการถูกลักขโมย หรือโจรกรรม 
 การสูญหาย การลืม หรือเก็บผิดที่ผิดทาง 
 การตรวจนับความถูกตองของจํานวนเงินที่เก็บอยางสม่ําเสมอ 
 การลดลงของมูลคาเงิน เนื่องจากเงินเฟอ 
 การที่เงินเก็บไมไดถูกนํามาใชทํางานใหเกิดดอกออกผลงอกเงยขึ้นมา 

 

o ฝากเงินไวกับสถาบันการเงิน 
คนสวนใหญมักออมเงินดวยการฝากไวกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ก็เพราะ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง อีกทั้ง
ยังไดรับ “ดอกเบี้ย (Interest)” หรือ “เงินปนผล (Dividend)” เปนผลตอบแทน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สถาบันการเงินในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายประเภท บางประเภทไมมีการรับฝากเงินแตอยางใด 
ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับเราที่ควรทําความรูจักกับสถาบันการเงินซึ่งทําหนาที่ในการรับฝากเงินกัน
เสียกอน ดังตอไปนี้ 
 ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) เปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงิน และ

ใหกูยืมเงินเปนหลัก โดยเมื่อธนาคารไดรับเงินฝากจากประชาชนทั่วไปมา  ก็จะเอาเงินไปใหบุคคล
ที่มีความจําเปนตองกู  เชน กูเพื่อทําธุรกิจ กูซื้อบาน กูซื้อรถ กูเพื่อการศึกษา ฯลฯ  ทั้งนี้ ธนาคารจะ
คิดอัตราดอกเบี้ยใหกูยืมในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จายคืนใหแกผูฝากเงิน 
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การฝากเงินกับธนาคารพาณิชยเปนที่นิยมอยางมาก เพราะมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ฝากไดงาย 
ถอนก็สะดวก บริการรวดเร็ว  แถมยังไดรับบริการเสริมตางๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนบัตรเอทีเอ็ม 
บัตรเดบิต เปนตน สําหรับคนที่ยอม “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ไมใชเงิน แตเลือกเอาเงินออมไปฝาก
ไวกับธนาคาร ก็ควรที่จะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อชดเชย “โอกาส” ที่เขา
ยอมใหคนอื่นไดเอาเงินไปใชกอน อยางไรก็ตาม การฝากเงินกับธนาคารพาณิชยนั้น ดอกเบี้ยที่
ไดรับจะคอนขางนอย นอกจากนี้ เราควรที่จะทําการแยกบัญชีเงินออมของตนเองออกจากบัญชีที่
เก็บไวสําหรับใชจายออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อปองกันไมใหมีการนําเงินออมออกมาใชจายในสิ่ง
ที่เราตองการเสียกอน 

แนวคิดท่ีนารู! 
ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเมื่อตองการฝากเงิน 

• กําหนดระยะเวลาการฝากตองตรงกับความตองการใชเงินในอนาคต 

• ความมั่นคง และการใหบริการของสถาบันการเงินที่นําเงินไปฝาก 

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภทที่จะไดรับ รวมถึงการคาดการณแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคตดวย 

แนวคิดท่ีนารู! 
ธนาคารพาณิชยไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431 โดยเปนธนาคาร
ของตางประเทศที่มีช่ือวา “ธนาคารฮองกง และเซี่ยงไฮ  คอรปอเรชั่น จํากัด” ตอมาในป พ.ศ. 2447 จึงไดมี
การจัดต้ัง “บุคคลัภย (Book Club)” ขึ้นเปนกิจการหองสมุด แตแทจริงแลวเปนการดําเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชย เพื่อรับฝากเงิน หรือใหกูยืม รวมถึงการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จนในวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออกประกาศ
พระราชทานอํานาจพิเศษให “บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด” ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยได และ
ไดเปลี่ยนบุคคลัภย เปนบริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2449 ซึ่งถือไดวา
เปนตนแบบของธนาคารพาณิชยไทย โดยในเวลาตอมาก็ไดเปลี่ยนช่ือเปน “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)” ในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนทั่วไปรูจักประหยัด และเก็บออม ทั้งนี้ธนาคารไมเพียงมีบริการรับฝากเงิน 
และใหกูยืมเงินประเภทตางๆ แตยังมีการจัดจําหนายสลากออมสินดวย โดยผูเรียนสามารถศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารออมสินไดที่เวปไซด: www.gsb.or.th  

 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“สลากออมสิน” ถือเปนรูปแบบของการออมเงินอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งผูฝากไมเพียงแตจะไดรับดอกเบี้ย หาก
ยังมีสิทธิถูกรางวัลตามที่ธนาคารออมสินไดกําหนดไวอีกดวย โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขการฝาก และ
เงื่อนไขการถอนคืนที่แนนอนชัดเจน ไมวาจะเปนหนวยการซื้อขาย ระยะเวลาในการฝาก สิทธิ์ในการถูก
รางวัล การถอนคืน ตลอดจนการโอนกรรมสิทธิใ์หแกผูอื่น 

http://www.gsb.or.th/
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 บริษัทเงินทุน (Finance Company) เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

จัดหาเงินทุนใหแกผูที่ตองการกูยืมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้เราสามารถออมเงินผาน
บริษัทเงินทุนไดดวยการเปดบัญชีเงินฝากแบบประจํา หรือจะซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินที่
ออกจําหนายโดยบริษัทเงินทุนเองก็ได 

 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note)” เปนตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ผูออก (บริษัทเงินทุน) สัญญากับผู
ซื้อ (ผูฝาก) วาจะใชเงินตามจํานวนเงินที่ระบุไวบนหนาตั๋ว พรอมดวยดอกเบี้ยใหภายในวันที่กําหนด ทั้งนี้
หากผูฝากตองการถอนเงินออกมาใชกอน ก็สามารถที่จะนําต๋ัวสัญญาใชเงินนั้นมาขายลด (Discount) กับ
ทางธนาคารได   

 
 
 
 

 
 
 

 
 สหกรณ (Co-operative) เปนสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมเงินในหมู

สมาชิก ตลอดจนใหความชวยเหลือแกสมาชิกในดานตางๆ  โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
o การที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกนั้นตองกระทําดวยความสมัครใจ (Voluntary Membership) 

ไมมีการบังคับ  
o มีการระดมเงินทุนระหวางสมาชิก โดยการจัดจําหนายหุนใหแกสมาชิกเปนรายเดือนตาม

อัตราสวนของเงินเดือนของสมาชิกแตละราย เสมือนกับเปนการออมในภาคบังคับ 
o สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงไดเพียงคนละ 1 เสียงเทานั้น ไมวาจะถือหุนไวมากนอย

เทาใดก็ตาม เปนการยึดหลักของความเสมอภาค 
o มุงชวยเหลือ และรักษาผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ 
นอกเหนือจากการออมภาคบังคับขางตน สหกรณยังทําหนาที่รับฝากเงินจากสมาชิกตามความ
สมัครใจไดอีกดวย โดยเงินทุนที่มีจะถูกนําไปปลอยกูใหแกสมาชิกรายอื่นๆ ซึ่งมีความ
จําเปนตองการเงินกูยืมตออีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ ผลประโยชนที่สมาชิกผูฝากพึงไดรับจะอยูในรูป
ของเงินปนผลตามจํานวนหุนที่ตนเองถือครองอยู รวมถึงดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากที่ตนเองมี 
ตลอดจนการใหความชวยเหลือทั้งเรื่องความรู และเงินกูยืมในดานตางๆ 
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• สหกรณการเกษตร (Agricultural Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

• สหกรณประมง (Fishery Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูที่ประกอบอาชีพทางการ
ประมง 

• สหกรณนิคม (Land Settlement Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร แตขาด หรือไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 

• สหกรณรานคา (Consumer Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูบริโภค หรือแหลงชุมชน 
เพื่อจัดจําหนายสินคา หรือบริการประเภทตางๆ 

• สหกรณบริการ (Service Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูที่มีปญหาเดือดรอนในการ
ประกอบอาชีพ หรือขาดแคลนบริการทางดานสาธารณูปโภคตางๆ 

แนวคิดท่ีนารู! 
สําหรับในประเทศไทย สหกรณสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภทหลัก ดังนี้ 

• สหกรณออมทรัพย (Credit and Thrift Cooperative) เปนสหกรณที่จัดต้ังขึ้นในหมูผูที่มีรายได
ประจํา เพื่อใหเกิดการออมทรัพยเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณประเภทตางๆ วาเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร แลวนํา
ขอมูลที่หาไดนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน 
 

o การประกันชีวิต (Life Insurance) เปนการออมเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยสิน หรือรายไดที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการเจ็บปวย ภัยอันตราย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือตาย 
โดยมีหลักการที่สําคัญดังนี้ 
 ผูทําประกันตองทําดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ โดยจะไดรับกรมธรรม หรือหนังสือสัญญา

ประกันภัยเก็บไวเปนหลักฐาน 
 มีการกําหนดสิ่งที่ตองการคุมครอง วงเงินที่ตองการความคุมครอง ตลอดจนระยะเวลาในการ

คุมครองที่ชัดเจน และแนนอน 
 ตองเสียเบี้ยประกันใหแกบริษัทประกันเปนงวดๆ เพื่อใหไดรับความคุมครองจากความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นกับตัวผูทําประกันในอนาคต 
 ผลประโยชนที่ผูทําประกันไดรับจะอยูในรูปของคาสินไหมทดแทน เพื่อชดเชยความเสียหาย หรือ

ชวยบรรเทาความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้น 
 มีบริษัทประกันดูแล และบริหารเงินเบี้ยประกันที่ไดรับนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขในกรมธรรมที่

ไดตกลงไวกับผูทําประกันนั้น 
สังเกตไดวา การทําประกันชีวิตถือวาเปนการชวยประกันความมั่นคงทางการเงินของเราในอนาคตได 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินใดๆ ขึ้น บริษัทประกันจะทําหนาที่เปนผูรับภาระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
แทนตัวเรา ทําใหไมตองไปหยิบเอาเงินออมออกมาใชใหผิดแผนแตอยางใด อีกทั้งยังไมเปนภาระของ
ผูอื่นดวย 
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กิจกรรม: นายมัธยัสถ ทํางาน และมีเงินออมอยู 800,000 บาท โดยคาดหวังจะเอาไปซื้อบานหลังเล็กๆ แทนหอง
เชาที่ตนไดเชาอยู แตปรากฏวา นายมัธยัสถประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทําใหตองเสียคารักษาพยาบาลเปนเงินถึง 
750,000 บาท สงผลใหเงินออมเกือบทั้งหมดของนายมัธยัสถแทบสูญหายไปในพริบตา และมีเงินเหลือเพียง
เล็กนอยที่จะใชเลี้ยงตนเองตอไป เพราะไมสามารถทํางานไดแลว ใหผูเรียนลองตอบคําถามตอไปนี้ 

 สาเหตุที่นายมัธยัสถ ตกอยูในสภาพเชนนี้ เปนเพราะเหตุใด 
 เราจะมีวิธีการใดที่ทําใหชีวิตของเราไมตองลงเอยเหมือนกับนายมัธยัสถไดบาง 

 

นอกเหนือจากการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองตามปกติขางตนแลว ในปจจุบันยังไดมีการออก
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยที่เหมาะสําหรับผูทําประกันที่ตองการทั้งความคุมครอง และการออม
ทรัพยควบคูกันไปดวย โดยมีรูปแบบคลายๆ กับการฝากเงินไวกับธนาคารในลักษณะประจํา และ
ตอเนื่อง แตจะมีการใหความคุมครองแกผูทําประกันในกรณีที่ประสบกับภัยที่ไมคาดฝนขึ้นกับชีวิตของ
ตน โดยเมื่อครบกําหนดสัญญา ผูทําประกันยังไดรับทั้งเงินเอาประกัน และเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ 
ตามที่กําหนดไวในกรมธรรมนั้นอีกดวย 
 

การทําประกันชีวิต การฝากเงินกับธนาคาร 

• ตองชําระเบี้ยประกันตามงวดที่ไดกําหนดไว
ในกรมธรรมเทานั้น ไมเชนนั้นจะสิ้นผลบังคับ 

• เมื่อยกเลิกกรมธรรมกอนครบกําหนด จะ
ไมไดรับเงินที่ไดชําระเบี้ยประกันคืนเต็มจํานวน 

• หากผูทําประกันเสียชีวิตภายใตเงื่อนไข ผูรับ
ผลประโยชนจะไดรับตามจํานวนเงินเอาประกัน 

ตัวอยาง: นายออมทรัพย ทําประกันชีวิต โดยมีจํานวน
เงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรมธรรมอายุ 5 ป จาย
เบี้ยประกันปละ 20,000 บาท หากนายออมทรัพย
เสียชีวิตลงในปที่ 2 ผูรับผลประโยชน หรือทายาทจะ
ไดรับเงิน 100,000 บาท แมวานายออมทรัพยจะจายเบี้ย
ประกันไปเพียง 40,000 บาท 

• ฝากเงินเทาใดก็ได และเมื่อใดก็ได ตามแตที่
เราตองการ 

• ถอนเงิน หรือปดบัญชีเมื่อใดก็ได ตามแตที่
เราตองการ โดยไดรับเงินที่ฝากคืนเต็มจํานวน 

• หากผูฝากเสียชีวิต ทายาทก็จะไดรับทั้ง เงิน
ฝาก และดอกเบี้ย 

ตัวอยาง: นายอดออม ฝากเงินไวกับธนาคารปละ 
20,000 บาท โดยคาดวาจะฝากเปนเวลาทั้งสิ้น 5 ป หาก
นายอดออมเสียชีวิตลงในปที่ 2 ทายาทจะไดรับเงินฝาก
จํานวน 40,000 บาท รวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวง 2 
ปนั้นเทานั้น 

 
o กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) เปนกองทุนซึ่งรัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางสวัสดิการพื้นฐาน และความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกลูกจางที่มีรายไดในประเทศ สําหรับ
หลักการที่สําคัญของกองทุนประกันสังคม มีดังนี้ 
 ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกัน และกัน เฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข รวมกันรับผิดชอบตอสังคม

ดวยการออม และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 ใชบังคับกับสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป  
 ทั้งนายจาง และลูกจางตางตองจายเงินสมทบเขากองทุนฝายละเทาๆ กันในอัตราที่แนนอนตายตัว 

โดยรัฐบาลจะจายสมทบเพิ่มใหอีกสวนหน่ึง จึงถือไดวาเปนการออมในภาคบังคับสําหรับลูกจาง
นั่นเอง 
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 เงินสมทบที่ไดมานั้น จะถูกนําไปจัดต้ังเปนกองทุน โดยจะถูกนําไปจายเปนผลประโยชนทดแทน 
หรือใหความคุมครองในกรณีที่เจ็บปวย หรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ 
กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีการวางงาน 

 อยูภายใตการดูแล และบริหารงานโดยสํานักงานประกันสังคม หรือ สปส. (Social Security Office)  
อยางไรก็ตาม จํานวนเงินที่ไดจากการออมในกองทุนประเภทนี้จะคอนขางนอย และมักจะไม
เพียงพอตอการครองชีพเมื่อถึงยามที่เกษียณอายุการทํางานจริง โดยผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมไดที่เวปไซด: www.sso.go.th  

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดรับความคุมครองประเภทตางๆ จากกองทุนประกันสังคม 
แลวนําขอมูลที่หาไดนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน 
 

o กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สําหรับกรณีที่เปนลูกจางภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (Government Pension Fund) สําหรับกรณีที่เปนขาราชการ ถือเปนเงินออมที่ถูกหัก
เก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินสําหรับใชจายเมื่อยามเกษียณอายุแลว โดยมีหลักการที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 การที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกนั้นอาจกระทําดวยความสมัครใจ หรือเปนการออมในภาคบังคับ

ก็ได 
 ลูกจางตองจายเงินสะสม และนายจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่ไดกําหนดไว 
 ผลตอบแทนสําหรับลูกจางที่เปนสมาชิกจะไดรับจากกองทุนขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่สมาชิกจายเขา

กองทุน และผลประโยชนที่เกิดจากการนําเงินของกองทุนนั้นไปลงทุนอีกทีหน่ึง  
 มีคณะกรรมการกองทุนเปนผูกําหนดนโยบายการบริหาร โดยจะมีการวาจางเอกชนใหทําหนาที่

ดูแล และบริหารการลงทุนให 

รายละเอียด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

1. จัดต้ังขึ้นสําหรับ ลูกจางภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ขาราชการเทานั้น 

2. ลักษณะของการออม เปนการออมดวยความสมัครใจ เปนการออมภาคบังคับ 

3. ท่ีมาของเงินทุน นายจาง และลูกจางจายเงินสมทบ และ
เงินสะสมรวมกันทุกเดือน 

ขาราชการ และรัฐบาลจายเงินสะสม
และเงินสมทบรวมกันทุกเดือน 

4. อัตราสวนของเงินที่
นําสงเขากองทุน 

ลูกจางสามารถเลือกจายเงินสะสมเขา
กองทุนไดต้ังแตรอยละ 2 - 15  ของ
คาจาง สวนนายจางตองจายเงินสมทบ
อยางนอยเทากับที่ลูกจางสะสม แตจะ
จายมากกวาก็ได 

เงินสมทบที่รัฐบาลจัดสรรเขาบัญชี และ
เงินสะสมที่ขาราชการจายเขากองทุน 
จะเปนอัตราเดียวกัน คือ รอยละ 3 ของ
คาจาง 

5. นโยบายการลงทุน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ 
คณะกรรมการกองทุน โดยบางกองทุน
อาจใหลูกจางเลือกลงทุนเองได 
(Employee’s choice) 

ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
คณะกรรมการกองทุน 

http://www.sso.go.th/
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6. การไดรับเงินคืน เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อลาออกจากงาน เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อลาออกจากงาน 

7. เวปไซด www.thaipvd.com www.gpf.or.th

 
o เงินลงทุนในหลักทรัพย และทรัพยสินตางๆ เปนการนําเงินออมของเราไปทําการลงทุนในรูปแบบตางๆ 

เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีที่สุดกลับคืนมา ไมวาจะเปนการลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร หุนกู หรือ
หุนสามัญของบริษัทตางๆ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย และสิ่งมีคาอื่นๆ เชน ทองคํา เพชร หยก พระ
เครื่อง ทั้งนี้ สิ่งที่ตองคํานึงถึงควบคูกันอยูเสมอในการนําเงินออมไปลงทุนคือ อัตราผลตอบแทนที่คาด
วาจะไดรับ (Expected Return) และความเสี่ยง (Risk) โดยผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน
ในทรัพยสิน หรือหลักทรัพยแตละประเภทนั้นจะมาก หรือนอยยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการแบก
รับความเสี่ยงของเรานั่นเอง หากรับความเสี่ยงไดมาก ก็สามารถลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินที่ให
อัตราผลตอบแทนในระดับสูงได ในทางกลับกัน หากรับความเสี่ยงไดนอย ก็ควรเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่มีความมั่นคงสูง แตใหผลตอบแทนต่ําแทน นอกจากนี้ผูออมยังตอง
ทําการศึกษาหาความรู ความเขาใจในสิ่งที่ตนเองตองการลงทุนกอนดวยเสมอ 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองตอบคําถามตอไปนี้ 

• ทําไมคนเราจึงตองออมเงิน 

• การออมเงินมีประโยชนอยางไร 

• เราสามารถออมเงินไดอยางไรบาง 

• เราควรจะเริ่มออมเงินเมื่อไหร และควรออมสําหรับวัยเกษียณต้ังแตตอนนี้เลยหรือไม 
 
 

กลไกการทํางานของอตัราดอกเบี้ย 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจกลไกการทํางานของอัตราดอกเบี้ย 
2. รูจักกับพลังของอัตราดอกเบี้ยทบตน 

 

 ในการออมเงิน หากเราเลือกที่จะเก็บเงินออมไวกับตัวเราเองที่บานจํานวน 1,000 บาท ภายในเวลา 3 ป ถา
ไมมีการนําเงินออมนั้นออกมาใชจายเลย เราก็ยังคงมีเงินออมเหลือเทาเดิมคือ 1,000 บาท ไมมีการเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงแตอยางใด แตถาเรานําเงินออมกอนเดียวกันนี้ไปฝากไวกับสถาบันการเงิน เงินออมของเราจะถูกนําไปใช
เพื่อใหกูยืม หรือลงทุนทํากิจกรรมตางๆ ผานทางสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจนั้น โดยผูกูยืมจะตองจาย
ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อเปนคาตอบแทนในการนําเงินกอนนี้ไปใชจาย ณ เวลาปจจุบัน สวนเราก็จะไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก
เปนคาตอบแทนจากการที่ยอมเสียสละเงินตนเองในปจจุบันไปใหผูอื่นไดใชกอน ดังนั้น หากเราเลือกที่จะนําเงิน
ไปฝากกับธนาคารแทน โดยที่ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป เมื่อครบสิ้นปที่ 3 เราก็จะมีเงินออมที่
มากขึ้นโดยรวมดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับเขามาดวย อยางไรก็ตาม หลายๆ คนยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการ
คํานวณหาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับ โดยมักนิยมใชสมการที่เรียกกันวา “อัตราดอกเบี้ยอยางงาย (Simple Interest)” 
ดังตอไปนี้ 

http://www.thaipvd.com/
http://www.gpf.or.th/
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 ดอกเบี้ย = เงินตน x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา (ป) 
 

โดยเราจะไดรับดอกเบี้ย  = 1,000 x 0.1 x 3 = 300 บาท 
            ดังนั้นเมื่อเวลา 3 ปผานไป เราควรที่จะมีเงิน 1,300 บาท    ................ ใชหรือไม    

คําตอบ คือ   ไมใช .... ทั้งนี้ก็เพราะ ดอกเบี้ยที่ไดรับควรจะถูกคิดอยูในรูปของ “อัตราดอกเบี้ยแบบทบตน 
(Compounded Interest)” แทน โดยคํานวณจากยอดเงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีในทุกๆ ชวงของระยะเวลาที่เราฝากเงิน
ไว โดยเมื่อถึงสิ้นปที่ 1 เราจะไดดอกเบี้ย 100 บาท (1,000 บาท x 0.1) ทําใหปลายปที่ 1 เรามีเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท 
และเงินจํานวนนี้ก็จะไปเพิ่มเปนเงินตนของปที่ 2 ตอไป ดังนั้น เมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนแลว จะเห็นวาเงิน
ตนจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ดังที่ไดแสดงไวดานลาง 
 สิ้นปที่ 1 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 + 1,000 (0.10) = 1,000 (1.10) = 1,100 บาท 
 สิ้นปที่ 2 จะมีเงินออมเทากับ 1,100 + 1,100 (0.10) = 1,100 (1.10) = 1,000 (1.10)2 = 1,210 บาท 
 สิ้นปที่ 3 จะมีเงินออมเทากับ 1,210 + 1,210 (0.10) = 1,210 (1.10) = 1,000 (1.10)3 = 1,331 บาท 
 
 1,331 

1,000 

1,100 

1,210 

ปที่ 1 

ปที่ 2 

ปที่ 3 
อัตราดอกเบี้ยทบ
ตน 10%ตอป 

 
 
  
 
 
 
   
 ดอกเบี้ยทบตนนี้เองที่เปนสิ่งที่ทําใหเงินออมของเราเกิดดอกออกผล โดยสามารถเขียนเปนสมการสําหรับ
คํานวณไดดังนี้ 

FV = PV (1 + i)n 
  
 โดยที่  FV คือ มูลคาเงินสะสมที่เราจะไดรับในอนาคต 
   PV คือ มูลคาปจจุบันของเงินที่เราออมไวกับธนาคาร 
   i คือ อัตราดอกเบี้ยทบตนตอป 
   n คือ ระยะเวลา หรือจํานวนงวดที่ไดฝากเงินไวกับธนาคาร   
 จากตัวอยางขางตน หากเราฝากเงินจํานวน 1,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย
ทบตน 10% ตอป ถาไมมีการถอนออกมาเพื่อการใชจายเมื่อครบสิ้นปที่ 3 เราจะมีเงินออมเทาใดนั้น สามารถใช
สมการคํานวณหาไดดังนี้ 

FV = PV (1 + i)n

FV = 1,000 (1.10)3
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FV = 1,331 บาท 
  โดย เราจะไดรับดอกเบี้ยรวม = 1,331 – 1,000 = 331 บาทนั่นเอง 
 สังเกตไดวา มูลคาของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยเงิน 1,000 บาทในวันนี้ จะมีคาเทากับ 1,331 
บาทในอีก 3 ปขางหนา หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ เงิน 1,000 บาทในวันนี้มีมูลคามากกวาเงินจํานวนเดียวกันใน
อนาคต ทั้งนี้ก็เพราะในวันนี้เราสามารถนําเงินที่มีอยูนั้นไปใชจายใหเกิดประโยชนไดทันที แตหากรอไปอีก 3 ป
ขางหนาโดยเก็บไวเฉยๆ ไมไดทําอะไร อํานาจซื้อของเงินก็จะลดลงเนื่องจากเงินเฟอ   และเพราะสาเหตุนี้เองที่ทํา
ใหธนาคารตองใหดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อชดเชยกับการที่เรายอมเสียสละเงินที่มีมูลคามากกวาในวันนี้เพื่อใหผูอื่นได
กูยืม และนําไปใชกอน โดยเราเรียกแนวคิดที่เกี่ยวกับมูลคาของเงินนี้วา “มูลคาของเงินตามเวลา (Time Value of 
Money)”  นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
เราสามารถนําเอาแนวคิด “มหัศจรรยแหงเลข 72” มาประยุกตใชเพื่อดูวา เงินออมของเราจะลดลง 1 เทาตัว
ภายในระยะเวลาเทาใด หากไมมีการนําเงินนั้นออกมาใชเลย และมีการเกิดเงินเฟอขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยให
เอาเลข 72 หารดวยอัตราเงินเฟอ ดังแสดงในสมการดานลาง 
 
 
 

ยกตัวอยางเชน หากเราออมเงินจํานวน 1,000 บาท การที่เงินออมจํานวนนี้จะลดลง 1 เทาตัว เหลือเพียง 500 
บาท ที่อัตราเงินเฟอ 10% ตอป จะใชเวลาถึง 7.2 ป (72/ 0.10) อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในทางกลับกันวา 
เราตองฝากเงินที่อัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนเทาใด จึงจะรักษาใหมูลเงินไมลดลงจากเดิม โดยมูลคายังคง
เทากับ 1,000 บาท ภายในระยะเวลา 7.2 ป เราจะพบวา ตองฝากเงิน และไดรับอัตราดอกเบี้ยถึง 10% ตอป 
(72/ 7.2) เลยทีเดียว 

ระยะเวลาที่เงินออมจะลดลงหนึ่งเทาตัว = 72/ อัตราเงินเฟอ 

กิจกรรม: ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 ถาตองเลือกระหวางไดรับเงิน 1,000 บาทในขณะนี้ กับไดรับเงิน 1,000,000 บาทในชาติหนา จะเลือก

ทางเลือกใดดี พรอมทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกนั้น 
 ถาตองเลือกระหวางไดรับเงิน 1,000 บาทในขณะนี้ กับไดรับเงิน 1,000 บาทในอีก 3 เดือนขางหนา 

แตไดรับดอกเบี้ยทบตน 10% ตอเดือน จะเลือกทางเลือกใดดี พรอมทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกนั้น 
 ถาตองเลือกระหวางไดรับเงิน 1,000 บาทในขณะนี้ กับไดรับเงิน 1,000 บาทในอีก 1 เดือนขางหนา 

แตไดรับดอกเบี้ยทบตน 5% ตอเดือน โดยมีอัตราเงินเฟอเทากับ 3% ตอป จะเลือกทางเลือกใดดี พรอม
ทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกนั้น 

 ถาตองเลือกระหวางไดรับเงิน 1,000 บาทในขณะนี้ กับไดรับเงิน 1,000 บาทในอีก 1 เดือนขางหนา 
แตไดรับดอกเบี้ยทบตน 5% ตอเดือน โดยมีอัตราเงินเฟอเทากับ 7% ตอป จะเลือกทางเลือกใดดี พรอม
ทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกนั้น 
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แนวคิดท่ีนารู! 
ดอกเบี้ยที่เราไดรับเปนผลตอบแทนจากการออมเงินนั้นควรเพียงพอที่จะชดเชยกับ  

1. ตนทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่เกิดขึ้นจากการที่เรายอมเสียสละเงินซึ่งสามารถนําไปใช
ประโยชนในทางเลือกอื่นๆ ไดทันทีในวันนี้ แลวนําไปเก็บออมสําหรับใชประโยชนแทนในอนาคต 

2. เงินเฟอ (Inflation) ที่สงผลใหมูลคาของเงินออมในอนาคตลดลง ยกตัวอยางเชน หากคิดวาจะออม
เงินโดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเมื่อครบ 1 ป แลว จะไดดอกเบี้ย 5%  แตปรากฏวา อัตราเงินเฟอใน
ปนั้นอยูที่ 3%  เห็นไดวาที่จริงแลว มูลคาของเงินที่มีในอนาคตไดลดลงไปถึง 3% ทําใหเสมือนวา 
เราไดรับดอกเบี้ยจริงๆ เพียง 2 %  และในกรณีที่เราเลือกฝากเงินไวในธนาคารโดยไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ 3 % จะเห็นไดวา ดอกเบี้ยที่ไดรับจริงจะเทากับ 0 %  ซึ่งหมายความวา เราเสียสละ
ผลประโยชนที่จะไดรับในปจจุบันโดยไมไดรับอะไรตอบแทนเลยในอนาคต 

 

พลังของอัตราดอกเบี้ยทบตน 
 ทีนี้ลองมาคิดกันดูวา จะมีวิธีการใดบางที่ทําใหเราไดประโยชนจากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบตนมากยิ่งขึ้น 
ดวยการตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ถาเราสามารถออมเงินในจํานวนที่เพิ่มขึ้นได จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของเราในอนาคต? 
หากเราสามารถฝากเงินเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเปน 2,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป โดยธนาคารคิด
อัตราดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป ถาไมมีการถอนออกมาเพื่อการใชจายเมื่อครบสิ้นปที่ 3 เราก็จะมีเงิน
ออมมากขึ้นเทากับ 2,662 บาท โดย  

 สิ้นปที่ 1 จะมีเงินออมเทากับ 2,000 + 2,000 (0.10) = 2,000 (1.10) = 2,200 บาท 
 สิ้นปที่ 2 จะมีเงินออมเทากับ 2,000 (1.10)2 = 2,420 บาท 
 สิ้นปที่ 3 จะมีเงินออมเทากับ 2,000 (1.10)3 = 2,662 บาท 
 โดย เราจะไดรับดอกเบี้ยรวม = 2,662 – 2,000 = 662 บาท 

 สังเกตไดวา ดอกเบี้ยที่ไดรับมากขึ้นจากเดิมถึง 2 เทา โดยหากเราสามารถออมเงินไดใน
จํานวนที่มากยิ่งขึ้น ดอกเบี้ยทบตนที่เราไดรับก็จะมากยิ่งขึ้นตามนั่นเอง 

2. ถาเราสามารถหาทางเลือกในการออมเงินที่ทําใหผลตอบแทน หรืออัตราดอกเบี้ยที่พึงไดรับเพิ่มมาก
ขึ้นได จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของเราในอนาคต? 
สมมติวา ถาเรานําเงินจํานวน 1,000 บาท ไปฝากกับอีกธนาคารหนึ่งซึ่งใหอัตราดอกเบี้ยทบตนสูงกวา
ที่ 12% ตอป เปนเวลา 3 ปแทน ผลลัพธที่ไดจะเปนดังนี้ 

 สิ้นปที่ 1 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.12) = 1,120 บาท 
 สิ้นปที่ 2 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.12)2 = 1,254.40 บาท 
 สิ้นปที่ 3 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.12)3 = 1,404.93 บาท 
 โดย เราจะไดรับดอกเบี้ยรวม = 1,404.93 – 1,000 = 404.93 บาท 

จากผลลัพธขางตน แสดงใหเห็นวา หากเราสามารถหาทางเลือกในการออมที่ใหผลตอบแทน หรือ
อัตราดอกเบี้ยที่ยิ่งสูงไดมากเทาไร เงินออมของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเทานั้น 
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3. ถาเราสามารถฝากเงินไดอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของเราในอนาคต? 

ทีนี้ลองคิดตอดูวา แทนที่เราจะฝากเงินเพียง 1,000 บาท แลวเก็บไวที่ธนาคารเปนเวลา 3 ป เพื่อรอรับ
เงินออม แตเปลี่ยนไปเปนฝากเงินทุกปๆ ละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยทบตน 10% ตอป เปนเวลา 3 
ปแทน อะไรจะเกิดขึ้น? 
สิ้นปที่ 1 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10) = 1,100 บาท 
สิ้นปที่ 2 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)2 + 1,000 (1.10) = 1,210 + 1,100 = 2,310 บาท 
สิ้นปที่ 3 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)3 + 1,000 (1.10)2 + 1,000 (1.10)  
     = 1,331 + 1210 + 1,100 = 3,641 บาท 
โดย เราจะไดรับดอกเบี้ยรวม = 3,641 – 3,000 = 641 บาท 
จะเห็นไดวา การที่เราหมั่นออมเงินโดยฝากเงินกับธนาคารอยางสม่ําเสมอ จะทําใหดอกเบี้ยทบตนที่
ไดรับเพิ่มพูนมากขึ้นอีก  
 

4. ถาเราสามารถเพิ่มระยะเวลาในการฝากเงินใหนานขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของเราในอนาคต? 
จากตัวอยางขางตน หากยืดระยะเวลาการฝากเงินออกไปเปน 5 ป ผลลัพธที่ไดจะเปนดังนี้ 
สิ้นปที่ 1 จะมีเงินออมเทากับ 1,100 บาท 
สิ้นปที่ 2 จะมีเงินออมเทากับ 2,310 บาท 
สิ้นปที่ 3 จะมีเงินออมเทากับ 3,641 บาท 
สิ้นปที่ 4 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)4 + 1,000 (1.10)3 + 1,000 (1.10)2 + 1,000 (1.10)  
                = 1,464.10 + 1,331 + 1210 + 1,100 = 5,105.10 บาท 
สิ้นปที่ 5 จะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)5 + 1,464.10 + 1,331 + 1210 + 1,100 
                 = 6,715.61 บาท 
โดย เราจะไดรับดอกเบี้ยรวม = 6,715.61 – 5,000 = 715.61 บาท 
จากผลลัพธขางตน จะเห็นไดวา ยิ่งเราเพิ่มระยะเวลาในการออมเงินใหนานมากขึ้นเทาไร ดอกเบี้ยทบ
ตนที่ไดรับก็ยอมที่จะมากยิ่งขึ้น  
  

5. ถาเราสามารถออมเงินไดต้ังแตเนิ่นๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของเราในอนาคต? 
ลองสมมติดูวา หากเราเริ่มตนโดยการฝากเงิน 1,000 บาทตั้งแตตอนที่เราอายุ 20 ป กับไปเริ่มฝากเมื่อ
ตอนอายุ 40 ป ที่อัตราดอกเบี้ยทบตน 10% ตอปเทากัน โดยวางแผนวาจะเก็บเงินจํานวนนี้ไวกับ
ธนาคารจนกวาจะเกษียณอายุที่ 60 ป ผลลัพธที่ไดจะเปนดังนี้ 

 กรณีที่เริ่มฝากเงินเมื่ออายุ 20 ป 
  เมื่อเกษียณอายุ เราจะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)40 = 45,259.26 บาท 
 กรณีที่เริ่มฝากเงินเมื่ออายุ 40 ป 
  เมื่อเกษียณอายุ เราจะมีเงินออมเทากับ 1,000 (1.10)20 = 6,727.50 บาท 
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สังเกตุไดวา กรณีที่เราเริ่มออมกอนจึงทําใหไดรับดอกเบี้ยทบตนกอน ทําใหเมื่อเวลาเกษียณอายุถึงได
มีเงินออมที่มากกวาถึงเกือบ 7 เทาทีเดียว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ยิ่งเราออมเงินไดเร็วขึ้นเทาไหร ก็
จะยิ่งไดรับประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยทบตนมากขึ้นเทานั้น 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองอานเรื่องราวของนายประหยัด กับนายมัธยัสถดู พรอมทั้งตอบคําถามที่อยูตอนทายเรื่อง 
เริ่มตนที่เรื่องราวของเพื่อนสนิท 2 คนคือ  นายประหยัด กับนายมัธยัสถ ที่จบจากมหาลัยพรอมๆ กัน 

ในขณะนั้นพวกเขาอายุ 22 ป ทั้งสองเริ่มตนชีวิตในวัยทํางานพรอมกัน ประหยัดต้ังใจที่จะเก็บเงินปละ 60,000 
บาท และออมเงินโดยไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 10 ตอปไวเพื่อเปนเงินออมสําหรับใชในอนาคต เงิน
จํานวนนี้เมื่อคิดดูแลวก็ถือวาเปนจํานวนมากพอดูสําหรับคนที่เริ่มทํางานอยางประหยัด แตเมื่อเวลาผานไป 12 ป 
ประหยัดก็รูสึกเบื่อกับการที่ตองใชเงินอยางกระเบียดกระเสียน  เพื่อที่จะใหมีเงินเก็บมากพอตามที่ต้ังเปาไว เขาจึง
หยุดออมเงินเขาบัญชีต้ังแตสิ้นปที่ 12  และเริ่มใชจายตามใจตัวเองบาง  

ทีนี้เราหันมาดูที่มัธยัสถบาง ซึ่งตั้งแตจบจากมหาวิทยาลัยกใ็ชชีวิตหนุมโสดอยางมีความสุขดวยการมีรถ
สปอรตคันงาม เชาคอนโดมีเนียมกลางกรุง และไปเที่ยวตางประเทศทุกป ผานไป 12 ปมัธยัสถไดแตงงาน และมี
ลูกชายนารักอยู 1 คน ทําใหเขาเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความมั่นคงใหครอบครัว เขาจึงไดเริ่ม
ออมเงิน ปละ 60,000 บาท โดยไดรับผลตอบแทนรอยละ 10 ตอปเปนเวลากวา 30 ป ไปจนถึงปที่เขาเกษียณอายุ
คือ อายุ  65 ป  ทีนี้เรามาดูกันวาจริงๆ แลว เกิดอะไรขึ้นกับเงินออมของทั้ง 2 คนบาง 
 

  ประหยัด มัธยัสถ 

อายุ อัตราดอกเบี้ย เงินเก็บ ดอกเบี้ยท่ีไดรับ ยอดเงินรวมเมื่อสิ้นป เงินเก็บ ดอกเบี้ยท่ีไดรับ ยอดเงินรวมเมื่อสิ้นป 

21 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 10% 60,000.00 6,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 

23 10% 60,000.00 12,600.00 138,600.00 0.00 0.00 0.00 
24 10% 60,000.00 19,860.00 218,460.00 0.00 0.00 0.00 

25 10% 60,000.00 27,846.00 306,306.00 0.00 0.00 0.00 

26 10% 60,000.00 36,630.60 402,936.60 0.00 0.00 0.00 
27 10% 60,000.00 46,293.66 509,230.26 0.00 0.00 0.00 

28 10% 60,000.00 56,923.03 626,153.29 0.00 0.00 0.00 

29 10% 60,000.00 68,615.33 754,768.61 0.00 0.00 0.00 

30 10% 60,000.00 81,476.86 896,245.48 0.00 0.00 0.00 
31 10% 60,000.00 95,624.55 1,051,870.02 0.00 0.00 0.00 

32 10% 60,000.00 111,187.00 1,223,057.03 0.00 0.00 0.00 

33 10% 60,000.00 128,305.70 1,411,362.73 0.00 0.00 0.00 
34 10% 0.00 141,136.27 1,552,499.00 60,000.00 6,000.00 66,000.00 

35 10% 0.00 155,249.90 1,707,748.90 60,000.00 12,600.00 138,600.00 

36 10% 0.00 170,774.89 1,878,523.79 60,000.00 19,860.00 218,460.00 
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37 10% 0.00 187,852.38 2,066,376.17 60,000.00 27,846.00 306,306.00 

38 10% 0.00 206,637.62 2,273,013.79 60,000.00 36,630.60 402,936.60 
39 10% 0.00 227,301.38 2,500,315.17 60,000.00 46,293.66 509,230.26 

40 10% 0.00 250,031.52 2,750,346.68 60,000.00 56,923.03 626,153.29 

41 10% 0.00 275,034.67 3,025,381.35 60,000.00 68,615.33 754,768.61 
42 10% 0.00 302,538.14 3,327,919.49 60,000.00 81,476.86 896,245.48 

43 10% 0.00 332,791.95 3,660,711.44 60,000.00 95,624.55 1,051,870.02 

44 10% 0.00 366,071.14 4,026,782.58 60,000.00 111,187.00 1,223,057.03 

45 10% 0.00 402,678.26 4,429,460.84 60,000.00 128,305.70 1,411,362.73 
46 10% 0.00 442,946.08 4,872,406.92 60,000.00 147,136.27 1,618,499.00 

47 10% 0.00 487,240.69 5,359,647.61 60,000.00 167,849.90 1,846,348.90 

48 10% 0.00 535,964.76 5,895,612.37 60,000.00 190,634.89 2,096,983.79 
49 10% 0.00 589,561.24 6,485,173.61 60,000.00 215,698.38 2,372,682.17 

50 10% 0.00 648,517.36 7,133,690.97 60,000.00 243,268.22 2,675,950.39 

51 10% 0.00 713,369.10 7,847,060.07 60,000.00 273,595.04 3,009,545.43 
52 10% 0.00 784,706.01 8,631,766.08 60,000.00 306,954.54 3,376,499.97 

53 10% 0.00 863,176.61 9,494,942.69 60,000.00 343,650.00 3,780,149.97 

54 10% 0.00 949,494.27 10,444,436.95 60,000.00 384,015.00 4,224,164.96 
55 10% 0.00 1,044,443.70 11,488,880.65 60,000.00 428,416.50 4,712,581.46 

56 10% 0.00 1,148,888.06 12,637,768.71 60,000.00 477,258.15 5,249,839.61 

57 10% 0.00 1,263,776.87 13,901,545.59 60,000.00 530,983.96 5,840,823.57 

58 10% 0.00 1,390,154.56 15,291,700.14 60,000.00 590,082.36 6,490,905.92 
59 10% 0.00 1,529,170.01 16,820,870.16 60,000.00 655,090.59 7,205,996.51 

60 10% 0.00 1,682,087.02 18,502,957.17 60,000.00 726,599.65 7,992,596.17 

61 10% 0.00 1,850,295.72 20,353,252.89 60,000.00 805,259.62 8,857,855.78 
62 10% 0.00 2,035,325.29 22,388,578.18 60,000.00 891,785.58 9,809,641.36 

63 10% 0.00 2,238,857.82 24,627,436.00 60,000.00 986,964.14 10,856,605.50 

64 10% 0.00 2,462,743.60 27,090,179.60 60,000.00 1,091,660.55 12,008,266.05 
65 10% 0.00 2,709,017.96 29,799,197.56 60,000.00 1,206,826.60 13,275,092.65 

 
คําถาม 

 ใครจะมีเงินเก็บมากกวากันเมื่อทั้งคูอายุครบ 65 ป 
 ในชวงอายุต้ังแต 21 - 65 ป ประหยัดไดใชเงินเปนจํานวนเทาไรในการออม 
 ในชวงอายุต้ังแต 21 - 65 ป มัธยัสถไดใชเงินเปนจํานวนเทาไรในการออม 
 จํานวนเงิน และเวลามีบทบาทสําคัญอยางไรกับการออมเงิน 
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 ขอดีของการเริ่มออมเงินต้ังแตเนิ่นๆ คืออะไร 
 ขอสรุปที่ไดจากเรื่องนี้คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยทบตนแลว ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินยังมีเรื่องของ “เวลา (Time)” เขามา
เกี่ยวของอีกดวย ทั้งนี้ก็เพราะการออมที่ใชเวลานานกวา ยอมสงผลใหไดรับเงินออมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การ
ที่เราเริ่มตนออมเงินเสียต้ังแตอายุยังนอย ยอมสงผลใหเรามีเงินออมไวใชเมื่อยามเกษียณอายุในจํานวนที่
มากกวานั่นเอง 

“รูยังงี้แลวแตไมเริ่มตนออมเงินแตเนิ่นๆ ก็มีคาเทากับไมรูนะจะจะบอกให” 

บริการดานตางๆ ท่ีควรรูของธนาคาร 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับบริการดานตางๆ ของธนาคาร 
2. สามารถคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากประเภทตางๆ ได 
3. เขาใจวิธีการใชเช็คที่ถูกตอง 

สําหรับหลายๆ คนบริการของธนาคารพาณิชยอาจเปนเพียงสถานที่สําหรับรับฝาก และถอนเงิน แตจริงๆ 
แลว ธนาคารมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ซึ่งอยูใกลตัวเรามากมายกวาที่คิด โดยบริการหลักๆ ของธนาคาร
ที่ควรรูมีดังนี้ 

1.บริการรับฝาก และถอนเงิน 
เราสามารถแบงบริการเงินฝากกับธนาคารออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

 
o บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสะสมทรัพย (Saving Deposit)  
เปนเงินฝากที่สนับสนุนการออมเงินของผูออมรายยอย โดยธนาคารจะไมกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะ
รับฝากแตละครั้ง หรือถามีก็จะกําหนดไวตํ่ามาก จึงเปนบัญชีที่ผูออมอาจนําเงินฝากไวแมวาจะเปนเงิน
เพียงจํานวนเล็กนอยได บัญชีเงินฝากประเภทนี้ไมมีกําหนดเวลาของการรับฝากเหมือนกับเงินฝาก
ประจํา โดยธนาคารจะใหดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ฝากคางไวทบตนทุกๆ 6 เดือน อยางไรก็ตาม แมวา
ดอกเบี้ยจะต่ํากวาเงินฝากประจํา แตบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยกลับใหความคลองตัวในการฝาก 
และถอนเงินไดมากกวา โดยสามารถฝาก และถอนเมื่อไรก็ได นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการเสริม
สําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย ซึ่งไดแก บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต โดยที่ผูฝากอาจตองเสียคาธรรมเนียม
เพิ่มเติม แตก็ทําใหไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในบางกรณี ผูฝากยังสามารถใชบัญชีเงินฝากประเภทนี้
เพื่อเปนหลักประกันสําหรับขอใชสินเชื่อจากธนาคารไดอีกดวย 
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      วันที่   ยอดเงิน  จํานวนวันที่ฝาก  ดอกเบี้ยที่ไดรับ
1 – 15 ธ.ค.             10,000 บาท        15 วัน      10,000 x 10 x 15    = 41.10 บาท 

           100 x 365 
16 – 25 ธ.ค.             12,000 บาท        10 วัน      12,000 x 10 x 10    = 32.88 บาท 

           100 x 365 
26 – 31 ธ.ค.               6,000 บาท          6 วัน       6,000 x 10 x 6       = 9.86 บาท 

           100 x 365 
              รวมดอกเบี้ยที่นายอดออมจะไดรับ  = 83.84 บาท 

โดยที่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยนี้จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได 
 

 
 
 
ยกตัวอยางเชน นายอดออม เริ่มฝากเงิน 10,000 บาท ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่ 10% ตอป หลังจากนั้นจึงไดฝากเงินเพิ่มอีก 2,000 บาทในวันที่ 15 ธันวาคมปเดียวกัน  ตอมาในวันที่ 
25 ธันวาคม 2548 ก็ไดถอนเงินออกมาใช 6,000 บาท เราสามารถคํานวณหาดอกเบี้ยที่นายอดออมจะไดรับ
ดังนี้ 

ดอกเบี้ย =  เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตอป x จํานวนวันที่ฝาก 
100 x 365 

แนวคิดท่ีนารู! 
การคิดดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพยนั้น ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยใหทุกวันแบบทบตนทบดอก แตจะ
จายดอกเบี้ยให 2 ครั้งตอป คือ ตอนกลางป และปลายป โดยสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 

 

o บัญชีเงินฝากประจํา (Time หรือ Fixed Deposit) 
เปนเงินฝากที่มีการกําหนดระยะเวลาของการฝากไว เชน ฝากเปนระยะเวลา 6 เดือน 1 ป หรือ 2 ป เปน
ตน โดยธนาคารจะกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําสําหรับการรับฝากแตละครั้ง และมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกวาเงินฝากประเภทอื่น ทั้งนี้ก็เพราะเปนเงินฝากที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน และนาน
พอที่จะเปนเงินที่ธนาคารสามารถนําไปหาผลประโยชนไดสะดวกกวาเงินฝากประเภทอื่นๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังไมตองเผื่อเงินสํารองไวเพื่อถอนมากเทากับเงินฝากประเภทอื่นๆ อีกดวย สําหรับการถอนเงิน
ฝากประเภทนี้กับธนาคาร ผูฝากอาจถอนเมื่อไหรที่ตองการก็ได ไมมีการกําหนดวาใหผูฝากตองแจง
ลวงหนา แตเมื่อผูฝากขอถอนเงินกอนที่เงินฝากนั้นจะถึงกําหนดตามที่ตกลงทําสัญญาไวกับธนาคารเมื่อ
แรกฝาก  ธนาคารอาจหักลดดอกเบี้ยลงจากที่ไดตกลงไวเดิม หรือไมจายดอกเบี้ยใหเลยก็ได อยางไรก็
ตาม การฝากเงินประเภทนี้ธนาคารจะไมมีบริการเสริมใหแกผูฝากแตอยางใด นอกจากนี้ผูฝากยัง
สามารถใชบัญชีเงินฝากประเภทนี้เพื่อเปนหลักประกันสําหรับขอใชสินเชื่อจากธนาคารไดอีกดวย 
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โดยระยะเวลาของการฝาก คือ ระยะเวลาของเงินฝากแบบประจํา เชน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เปน
ตน ทั้งนี้ ถาครบกําหนดของระยะเวลาการฝากแลวไมถอนดอกเบี้ยออกมา ธนาคารจะนําดอกเบี้ยไปรวม
กับเงินตน แลวคิดเปนยอดเงินตนใหมเพื่อนําไปคํานวณหาดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดในครั้งตอไป ทั้งนี้ทุก
ครั้งที่ธนาคารจายดอกเบี้ยใหกับผูฝากเงิน จะหักภาษี ณ ที่จายจากดอกเบี้ยที่ผูฝากเงินไดรับเปนจํานวนเงิน 
15% จากดอกเบี้ยที่ไดรับนั้น เชน ฝากเงิน 1,000 บาทในบัญชีเงินฝากแบบประจํา 1 ป ไดรับอัตราดอกเบี้ย 
5% ตอป เมื่อครบกําหนดธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหเทากับ 42.5 บาท โดยดอกเบี้ยที่ไดรับจริงคือ 50 บาท 

แตธนาคารหักภาษีไวเปนเงิน 7.50 บาท (50 × 15%) นั่นเอง 

แนวคิดท่ีนารู! 
การคิดดอกเบี้ยเงินฝากแบบประจํา สามารถทําไดโดยใชสมการ  
 
 
                 ระยะเวลาของการฝาก (เดือน) 

ดอกเบี้ย =  เงินตน x อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตอป x 12 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณาสถานการณดานลาง พรอมทั้งตอบคําถามที่อยูตอนทาย 
นายออม เลือกฝากเงิน 10,000 บาทเปนเงินฝากประจํา 3 เดือน สวนนายเก็บ เลือกฝากเงิน 10,000 เปน

บัญชีเงินฝากประจํา 1 ป โดยบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้ไดดอกเบี้ย 6% เทากัน 
คําถาม 

 เมื่อครบ 1 ป ใครจะไดรับดอกเบี้ยมากกวากัน 
 ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น หลังจากที่ไดฝากเงินไปแลว 6 เดือน ใครจะไดรับดอกเบี้ยมากกวากัน 
 ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง หลังจากที่ไดฝากเงินไปแลว 6 เดือน ใครจะไดรับดอกเบี้ยมากกวากัน 

 

ตัวอยางใบนําฝากเงินของธนาคาร 
 

ธนาคาร Knowledge Plus 

ผูนําฝาก____________________โทรศัพท_________________วันที่__________ 
บัญชีช่ือ_____________สาขา______________ เลขที่บัญชี ________________ 
        จํานวนเงินสด (ตัวอักษร)    จํานวนเงินสด 
 
 

เงินสด เช็ค โอน

ประเภทบญัชี  

ใบนําฝาก

หมายเลขเช็ค_________ธนาคาร/สาขา______________จํานวนเงิน_____________ 
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ตัวอยางใบถอนเงินของธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร Knowledge Plus 

         วันที่__________ 
บัญชีช่ือ_____________สาขา______________ เลขที่บัญชี ________________ 
        จํานวนเงินสด (ตัวอักษร)    จํานวนเงินสด 
 

เงินสด โอน

ประเภทบญัชี  

ใบถอนเงนิ

ไดรับเงินถูกตองเรียบรอยแลว 
 

___________________ผูรับเงิน

 
 

________________เจาของบัญชี

o บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current หรือ Cheque Deposit) 
เปนเงินฝากที่ผูออมสามารถโอนจายเงินในบัญชีของตนใหกับผูอื่นไดดวยการเขียน “เช็ค (Cheque)” สั่ง
จาย โดยธนาคารจะโอนเงินจํานวนเทากับที่ผูสั่งจาย (ผูเปนเจาของบัญชี) ระบุไวบนเช็ค ใหกับผูที่นําเช็ค
มาขึ้นเงิน หรือจายใหกับธนาคารอื่นที่สงเช็คฉบับนั้นมาเรียกเก็บ ทั้งนี้ องคประกอบที่สําคัญของเช็คที่
เราควรรูมีดังตอไปนี้ 

• คําบอกชื่อวาเปนเช็ค 

• คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขใหใชเงินเปนจํานวนที่แนนอน 

• ช่ือของธนาคารผูออก 

• ช่ือของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 

• สถานที่ใชเงิน 

• วัน และสถานที่ออกเช็ค 

• ลายมือช่ือผูสั่งจาย 
 

ตัวอยางเช็คของธนาคาร 

  วันที่ __________    ธนาคาร Knowledge Plus จํากัด      วันที ่    
     สาขา ตลาดหลักทรัพย ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ      
            จาย       หรือผูถือ 
           

           บาท 

สวนสําเนาสําหรับบันทึกขอความ วันที่ใหสั่งจายเงินรายละเอียดสาขาธนาคาร
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   จํานวน                           

  __________บาท      "1234567"   "001"   "1012345676"     
โดยปกติแลวธนาคารจะไมใหดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประเภทนี้ เพราะถือวาบัญชีนี้ไดใหประโยชน
ทางออมที่ไมเปนตัวเงินกับผูฝาก คือ ทําใหผูฝากไดรับความสะดวกในการใชจายเงิน โดยการเขียนเช็ค
สั่งจายแทนการเบิกเงินสดจากธนาคารแลวนั่นเอง 

เลขที่เชค็ เลขที่สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 

 
 
 
 
 

 

ขอควรสังเกตกอนการรับเช็ค 

1. ช่ือสั่งจาย จะตองเปนช่ือที่ถูกตอง และมีคํานําหนาครบถวน 
2. จํานวนเงินตองกรอกทั้งที่เปนตัวเลข และตัวอักษร โดยจะตองตรงกัน 
3. ลายเซ็นจะตองสมบูรณ และเปนของเจาของบัญชีสมุดเช็คเทานั้น โดยธนาคารจะไมยอมจายเงิน

ให หากเช็คนั้นไมมีลายเซ็นของเจาของบัญชีตามที่ไดใหไวกับธนาคาร 
4. จะตองไมมีการขีดฆา หรือแกไขใดๆ แตถามีจะตองมีลายเซ็นของเจาของบัญชีสมุดเช็คนั้นกํากับ

ไวดวยเสมอ 
5. วันที่ระบุในเช็คจะตองยอนหลังไมเกิน  6 เดือน 
6. กรณีที่เช็คมีคําวา “เงินสด” แทนชื่อผูรับเงิน หรือเปนเช็คที่มีการระบุช่ือผูรับเงิน แตไมไดขีดฆา

คําวา “หรือผูถือ” ออก ตองระมัดระวังเก็บรักษาใหดี เพราะใครก็ตามสามารถนําเช็คนี้ไปเบิกเงิน
สดจากธนาคารไดในทันที 

แนวคิดท่ีนารู! 
วิธีการเขียนเช็ค  

1. เขียนวันที่เดือนปใหชัดเจน และเขาใจงาย เชน 3 มีนาคม 2549 เปนตน 
2. ระบุช่ือผูรับเงินในชอง จาย _____________ อยาเวนวางไว เชน หากเขียนเช็คจายเพื่อน ก็ควร

เขียนช่ือลงไป อยาใหเพื่อนไปกรอกชื่อเอาเอง และถาไมตองการใหเบิกเงินสดได โดยใหนําเงิน
เขาบัญชีช่ือผูรับเช็คแทน ก็ใหขีดครอมเปนเสนขนานบริเวณมุมบนใกลกับช่ือผูรับเงินตามเช็ค 
หรือระบุคําวา “A/C Payee Only” ไวในเช็คดวย 

3. ระบุจํานวนเงินเปนตัวเลข ควรเขียนใหชิดดานซายของชองสี่เหลี่ยมใหมากที่สุด และใสจํานวน
สตางคสวนดวยรอย เชน ถาสั่งจาย 333.33 บาท ก็ใหเขียนเปน “333 33/100” บาท เปนตน 

4. ระบุจํานวนเงินเปนตัวอักษรใหชิดขอบซายใหมากที่สุด พรอมกับขีดเสนแนวนอนยาวๆไมให
เหลือที่วางใหใสตัวอักษรไดอีก เชน ถาสั่งจาย 333.33 บาท ก็ใหเขียนเปน “สามรอยสามสิบสาม
บาท สามสิบสามสตางค-------------------” 

5. เซ็นช่ือเจาของสมุดเช็ค 
6. โดยปกติสมุดเช็คสวนใหญจะมีสําเนา หรือตนขั้วแนบมากับสมุดเช็คดวย ดังนั้นจึงควรเขียนช่ือ

ผูรับ วันที่จาย และจํานวนเงิน เพื่อเตือนความจําลงบนสําเนา หรือตนขั้วเสมอ 
7. หากมีการแกไข หรือขีดฆาขอความในเช็ค จะตองเซ็นช่ือกํากับทุกจุดที่มีการแกไข 
8. หามจายเช็คเกินยอดคงเหลือในบัญชี เพราะเช็คอาจเดงได 
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2. บริการดานสินเชื่อ 
ธนาคารพาณิชยมีบริการสินเชื่อที่มากมายหลากหลายประเภท เชน สินเชื่อเพื่อใชสําหรับหมุนเวียน
ระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีกําหนดชําระแนนอน  เปนตน โดยนักธุรกิจอาจใชสินเชื่อระยะยาวถา
ตองการลงทุนในโรงงาน และซื้อเครื่องจักร  สวนประชาชนทั่วไปการใชสินเชื่อสวนใหญก็เพื่อที่อยู
อาศัย หรือเพื่อการศึกษา อยางไรก็ตาม แมวาบริการสินเชื่อของธนาคารจะมีมากมายหลากหลายประเภท 
แตในที่นี้ เราสามารถแบงการใหกูยืม หรือการใหสินเชื่อของธนาคารออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้  
 

o เงินใหกู (Loans)  
เปนเงินที่ธนาคารพาณิชยใหแกลูกคาเปนเงินกอน ลูกคาผูกูจะเบิกเงินไปไดทั้งจํานวน เพื่อนําไปใช
ตามวัตถุประสงคของตน  ผูขอกูตองชําระดอกเบี้ยเต็มตามจํานวนเงินที่กู นับตั้งแตวันที่เริ่มสัญญา
กู ไมวาผูกูจะเบิกเงินกอนนั้นไปใช หรือยังฝากไวกับธนาคารอยูก็ตาม ดังนั้น ผูที่ขอกูเงินประเภทนี้
จะตองมีโครงการใชเงินที่พรอมอยูแลว และหากมีเงินเหลือก็จะตองแสวงหาที่ลงทุนช่ัวคราว 
เพื่อใหเงินที่เหลือนั้นไดดอกผลพอจะชดเชยกับสวนของดอกเบี้ยที่ตองเสียสําหรับเงินกูที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย 
 

o เงินเบิกเกินบัญชี (Overdrafts) 
แตกตางจากเงินใหกูตรงที่วา เมื่อผูกูทําสัญญาขอกูแบบเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารแลว ธนาคาร
ยังไมถือวาผูกูเปนลูกหนี้ของธนาคารจนกวาผูกูจะไดใชจายเงินเกินบัญชีกระแสรายวันที่ตนมีอยู
กับธนาคาร  โดยธนาคารจะยินยอมใหผูกูเบิกเงินเกินจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีกระแสรายวันของผู
กูไดเทากับจํานวนเงินที่กําหนดเอาไวในสัญญา    ภายในชวงเวลาอายุของสัญญา  ผูกูจะใชเงิน
เมื่อใดก็ไดตามตองการ และเมื่อใดที่ผูกูมีเงินก็ใหนําเงินมาฝากเขาบัญชีเพื่อลดยอดเงินสวนที่
เบิกเกินบัญชีลง ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะสวนที่เจาของบัญชีเบิกเกินบัญชี และเฉพาะ
วันที่มีการเบิกเกินบัญชีจริงเทานั้น สัญญาเงินกูชนิดนี้เปนสัญญาที่สะดวก สําหรับผูทําการคาที่บาง
เวลาตองใชเงินจํานวนมาก แตตองการเงินไปใชสําหรับชวงเวลาที่ไมนานนัก 
  

o ต๋ัวเงินซื้อลด (Discounts)  
เปนวิธีการใหเงินกูเพื่อการคา โดยธนาคารพาณิชยจะรับซื้อต๋ัวเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือที่
พอคารายหนึ่งออกใหแกพอคาอีกรายหนึ่ง  ซึ่งตั๋วเงินในกรณีหลังนี้เกิดขึ้นจากการขายสินคาที่จะมี
การชําระเงินคืนใหในภายหลัง  ทั้งนี้พอคาที่ไดรับตั๋วเงินแตตองการเงินสดไปใชกอน จะนําตั๋วเงิน
นั้นไปขายลดตอใหกับธนาคารพาณิชย  โดยตั๋วเงินประเภทนี้จะเปนต๋ัวที่มีการชําระเงินตามจํานวน
ที่ไดระบุไวบนหนาต๋ัว ภายในวันที่ต๋ัวเงินครบกําหนด สําหรับธนาคารจะทําการรับซื้อต๋ัวเงินในรูป
ของการซื้อลด กลาวคือ ธนาคารจะใหราคาแกผูที่นําต๋ัวเงินมาขายไมเต็มตามราคาที่ระบุไวบนหนา
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ต๋ัวนั้น ทั้งนี้ สวนตางของจํานวนเงินที่ธนาคารชําระเปนคาซื้อลดตั๋วเงินกับจํานวนเงินที่ธนาคาร
ไดรับตามหนาตั๋วเงินเมื่อครบกําหนด ก็คือ ดอกเบี้ยที่ธนาคารไดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินดังกลาว 

 
ในการใหกูยืมเงินดวยวิธีตางๆ นั้น ธนาคารตองพิจารณาดวยความระมัดระวัง   เพื่อใหมีความมั่นใจ
พอสมควรวา จะไดเงินคืนเมื่อครบกําหนดตามสัญญา ถาเปนการกูไปทําธุรกิจจะตองศึกษาฐานะ
ทางการเงินของธุรกิจ และโครงการที่จะนําเงินกูไปใชวาเหมาะสม ตลอดจนใหผลตอบแทนที่คุมคากับ
การลงทุนหรือไม  ธนาคารอาจจะใหกูยืมโดยใหมีผูค้ําประกัน หรือเรียกทรัพยสินตางๆ เพื่อเปน
หลักประกันในการชําระหนี้คืนก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Country คูคาของผูขอกู ยกตัวอยางเชน ขายสินคาใหแกคูคาที่อยูในประเทศที่เกิดภาวะสงคราม
หรือไม  เปนตน 

แนวคิดท่ีนารู! 
“หลัก 5 Cs” เปนหลักเกณฑพ้ืนฐานในการพิจารณาใหสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย 

• Character คุณลักษณะของผูขอกู ยกตัวอยางเชน ความนาเชื่อถือ ความมีตัวตน ฐานะทางการเงิน 
ฐานะทางสังคม สินคา หรือบริการที่ขาย เปนตน 

• Capacity ความสามารถในการชําระหนี้ ยกตัวอยางเชน ประวัติการชําระหนี้ในอดีต หน้ีสินที่คาง
ชําระ ความเปนไปไดของโครงการ แนวโนมของสินคา หรือบริการในอนาคต เปนตน 

• Collateral หลักประกัน ยกตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยในความครอบครอง เครื่องจักร รถยนต 
เปนตน 

• Capital เงินทุน ยกตัวอยางเชน เงินทุนที่ผูขอกูมีทั้งหมด รวมถึงหลักทรัพยประเภทตางๆ ที่มีอยู
ในครอบครอง เปนตน 

• Condition สภาพแวดลอม ยกตัวอยางเชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะสังคม และการเมือง เปนตน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันเปนยุคที่การคาขายเปนไปอยางเสรี ไรพรมแดน หรือที่เรียกกันวา 
“โลกาภิวัฒน (Globalization)” จึงไดมีการเพิ่มอีก 1 C เขาไปในเกณฑขางตนดวย คือ 

 
กิจกรรม: ระหวางนายมั่งมี ซึ่งมีสถานะการเงินไมดี รายรับไมแนนอน พอแมปวยตองการเงินไปรักษา และนายมั่ง
คั่งที่มีฐานะดี มีรายไดเปนเงินเดือนที่แนนอนทุกเดือน หากคนทั้งสองตองการกูเงินจากธนาคารเพื่อไปซื้อบาน 
ผูเรียนคิดวาธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใหกับใคร เพราะอะไร 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“เงินกูนอกระบบ” เปนอีกแหลงเงินทุนที่เราควรรูจัก แตคอนขางอันตรายทีเดียว โดยจะมีนายทุนที่ไมใช
สถาบันการเงินคอยปลอยเงินกูเปนการสวนตัวใหกับผูที่มีรายไดนอย หรือผูที่ประสบปญหาเดือดรอนเรื่อง
การเงินแตไมสามารถขอกูยืมจากสถาบันการเงินได ทั้งนี้ เงินกูประเภทนี้อาจเปนเงินกูรายวัน เงินกูราย
สัปดาห หรือเงินกูรายเดือนก็ได โดยสามารถทําไดงาย สะดวก และรวดเร็ว บางครั้งอาจไมจําเปนตองมี
ทรัพยสินใดๆ มาเปนหลักประกัน หรืออาจไมตองมีการทําสัญญาขึ้นเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด โดย
นายทุนจะปลอยกูใหตามวงเงินที่ไดตกลงกันไว แตผูกูจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงลิบถึงรอยละ 20 ตอ
เดือนเลยทีเดียว (เกินกวาเพดานดอกเบี้ยเงินกูสูงสุดที่กฎหมายไดกําหนดไววา ตองไมเกินรอยละ 15 ตอป) 
นอกจากนี้ ยังอาจไมมีการกําหนดระยะเวลาในการกูยืมขึ้น แตจะเปนภาระผูกพันของผูกูตอเนื่องไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะสามารถจายชําระคืนทั้งเงินตน และดอกเบี้ยไดทั้งหมด แนนอนวา การกูยืมประเภทนี้อาจสง
ผลรายใหเกิดขึ้นกับผูกูได ไมวาจะเปนเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เรียกเก็บจนสูงผิดกฎหมาย และทบตนจน
อาจทําใหเปนหนี้ตอเนื่องไดไมมีที่สิ้นสด รวมถึงขั้นตอนในการทวงหนี้ที่สดโหด ไมวาจะเปนการขมข ทํา
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3.  บริการดานอื่นๆ 
ธนาคารพาณิชยยังมีการใหบริการเพื่อประโยชนของลูกคาในดานอื่นๆ อีกดวย โดยที่ลูกคาอาจจะเสีย
คาธรรมเนียมสําหรับบริการบางอยาง หรือไมเสียเลยก็ได เชน  

 บริการรับฝากของมีคาโดยการใหเชาตูนิรภัย 
 บริการชําระคาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท ฯลฯ 
 บริการออกเช็คของขวัญเพื่องานมงคลตางๆ 
 บริการเครื่องบันทึกรายการสมุดคูฝากโดยอัตโนมัติ 
 บริการออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต เพื่อบริการลูกคาในการซื้อสินคาตามสถานบริการ และ

หางสรรพสินคาโดยไมตองจายดวยเงินสด 
 บริการฝาก หรือถอนเงินโดยเครื่องอัตโนมัติ หรือ ATM (Automatic Teller Machine) 
 บริการทําธุรกรรมทางการเงินผานทางโทรศัพท หรืออินเตอรเน็ต 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองนึกถึงบริการอื่นๆ ที่ธนาคารมีนอกเหนือจากที่ไดกลาวถึงขางตน 
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