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บทที่ 3 ใชจายอยางถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ผลการเรียนรู 
1. รูจักวิธีการใชจายเงินที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
2. เขาใจเกี่ยวกับรายจายประเภทตางๆ 
3. เขาใจขอแตกตางระหวางทรัพยสิน และหนี้สิน 
4. รูจักบริการสินเชื่อประเภทตางๆ รวมถึงการใชบัตรเครดิต และบัตรเดบิต 
5. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการทําประกันภัย 
6. รูจักภาษีที่เกี่ยวของกับการใชจาย 
7. เห็นความสําคัญของการเปนผูบริโภคที่ชาญฉลาด 

 เงิน ถือไดวาเปนทรัพยากร (Resource) ประเภทหนึ่งที่มีอยูอยางจํากัด (Scarcity) และถูกนํามาใชสําหรับ
การจับจายใชสอย เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตอง
รูจักกับการจัดสรร และใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแลว การใชจายที่เกิดขึ้นสวนใหญก็เพื่อ
สนองตอความจําเปนในการดํารงชีวิตของเราเปนหลักนั่นเอง อยางไรก็ตาม หากการใชจายนั้นเปนการกระทําโดย
ไมยั้งคิดก็ยอมที่จะกอใหเกิดนิสัยฟุมเฟอย สุรุยสุราย และสิ้นเปลืองขึ้นได โดยเฉพาะกับกลุมผูที่มีรายไดนอยซึ่ง
มักจะประสบกับปญหารายไดไมเพียงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้น จนถึงกับตองกอหนี้ยืมสินมาใชสําหรับการ
ดํารงชีวิต และกอใหเกิดปญหาทางการเงินขึ้นในที่สุดนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
บอยครั้งที่เรามักพบวา คนที่เปนเศรษฐี มีรายไดมากมายมหาศาลสวนใหญกลับใชชีวิตอยางสมถะ ขับรถยนต
คันเกา กินอาหารราคาถูก และใชจายอยางประหยัด นอกจากนี้ยังคงครุนคิดหาโอกาสใหมๆ ในการเพิ่ม
รายไดใหแกตนเองอยูตลอดเวลา แตในทางตรงกันขาม คนที่มีรายไดนอย พอมีอันจะกิน กลับใชรถยนตรุน
ใหมเอี่ยม กินอาหารราคาแพงตามภัตตาคารที่หรูหรา จับจายใชจายอยางฟุมเฟอย จนทําใหมีรายไดไม
เพียงพอกับรายจายของตน เหมือนดังกับคํากลาวที่วา “คนรวยหาเงินไดมากกวาที่ใช แตคนจนกลับใชเงิน
มากกวาที่หาได” 

 

การใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชเงินที่มีอยูอยางจํากัด 
2. รูจักวิธีการใชจายเงินใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
การใชจายเงินก็เปรียบเสมือนกับการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในโลก หากไมรูจักใชอยางถูกตองถูกวิธี ก็มี

โอกาสที่จะหมดสิ้นไปได แมวาหลายๆ คนอาจจะแยงวา ถาเงินหมดก็หามาใหมไดนี่ แตลองคิดดูดีๆ วา การหา
เงินมันงายเหมือนปอกกลวยเขาปากเสียที่ไหนละ ตองลงทุนเหนื่อยทั้งกาย และใจกวาที่จะหาไดมา ดังนั้นเมื่อ
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ตอนที่เรามีเงินอยูกับตัวจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใชจายเงินที่มีอยูอยางจํากัดนี้ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มตนจาก 

• การทําบัญชีรายรับรายจายอยางละเอียดวาในแตละเดือนมีรายรับเทาใด และมีรายจายเทาใด ซึ่งเริ่มตน
งายๆ ดวยการซื้อสมุดมาสักหนึ่งเลม แลวลงมือจดบันทึกรายการรายรับรายจายที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
แลวจึงรวบรวมทําขึ้นเปนรายสัปดาห หรือรายเดือนตามแตความสะดวก โดยการทําบันทึกบัญชีนี้ไม
เพียงแตจะทําใหเห็นไดวา เราเปนคนที่มีนิสัยการใชจายเงินอยางไร แตยังทําใหเห็นถึงรายจาย หรือ
คาใชจายบางอยางที่ไมจําเปนอีกดวย 

 
บัญชีรายรับรายจายรายวัน 

 

รายรับ รายจาย 
วัน/ เดือน/ ป รายการ 

บาท สต. บาท สต.
1 ม.ค. 2549 
 
 
 
 

รายไดตอวัน 
คาอาหาร 
คาสมุดเรียน 

ฯลฯ 

                 200   00  
                 60 
                10 

 
  00 
   00 

ยอดคงเหลือในแตละวัน                130    00

 
• รูจักใช รูจักจายในสิ่งที่เราควรตองใช ควรตองจาย โดยใชจายตามกําลังทรัพย หรือกําลังเงินที่เรามีอยู

จริง อยาใชจายเกินตัว จนเปนสาเหตุใหตนเองตองเดือดรอนติดหนี้ยืมสิน หรือเรงทํางานหนักจน
แทบไมมีเวลาพักผอน ยกตัวอยางเชน หากเรามีกําลังทรัพยสูงสุดเพียงแคซื้อรถมอเตอรไซดไดเพียง
หนึ่งคันในขณะนี้ โดยไมสามารถที่จะซื้อรถยนตคันสวยหรูมาขับได ก็ควรที่จะเลือกใชรถมอเตอร
ไซดไปกอนนั่นเอง 

• รูจักประมาณตน และตองไมอยากไดโนนอยากไดนี่ตลอดเวลา ลองถามตัวเองดูวา เคยเปนแบบนี้บาง
ไหมที่วันใดวันหนึ่งซึ่งเรามีเงินสดอยูในกระเปา โดยมีเปาหมายอยูในใจวา จะเก็บเงินกอนนี้ไว
สําหรับใชจายใหมากวันที่สุด แตพอเดินผานหนาหางสรรพสินคากลับปรากฏวา เห็นกระเปาหนังใบ
ใหมเอี่ยม หรือรองเทาคูใหม เกิดความอยากได ในที่สุดก็ตองซื้อมาใชจนได ทั้งๆ ที่เราเองนั้นมี
กระเปา หรือรองเทาที่ไมคอยไดใชวางกองมากมายที่บานอยูแลว ทําใหไมเหลือเงินสําหรับใชจายตาม
เปาหมายเดิมแตอยางใด แนนอนวาเปนเรื่องปกติที่มนุษยทุกคนตางก็มีความตองการ หรือความอยาก
ไดอยางไมมีที่สิ้นสุด ความตองการ หรือความอยากนี้เองที่เปนสาเหตุหลักในการใชจายของเรา ยิ่งเรา
มีความตองการอยากไดสิ่งของตางๆ มากเทาไหร เราก็ตองพยายามหาเงินมาใชจายเพื่อใหไดสิ่งของ
เหลานั้นมาเปนของเรามากขึ้นเทานั้น  

• หมั่นบอกกับตัวเองเสมอวา หากใชจายเงินอยางสุรุยสุราย ไมระมัดระวัง ในที่สุดแลวเงินที่มีอยูก็จะ
หมดไปอยางไรคุณคา นอกจากนี้ สิ่งสําคัญก็คือ อยาซื้อสิ่งของโดยใชอารมณ หรือความอยากไดเพียง
ช่ัววูบ ตองรูจักคิดกอนซื้อ หัดใชเวลาไตรตรองใหมากขึ้นเพื่อเปรียบเทียบ และแยกแยะใหออกวา สิ่ง
ที่เราตองการนั้นจําเปนหรือไม อยางไร  
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• อยาเลียนแบบ หรือเอาอยางคนอื่นๆ โดยเห็นใครมีอะไรก็อยากมีบาง ทั้งๆ ที่ตนเองไมอยูในฐานะที่
จะซื้อได หรือไมจําเปนตองใช ใหพยายามลบแนวคิด “รายไดตํ่า แตรสนิยมสูง” ออกไปใหหมด 

• ใหลองนึกถึงตอนที่เราทํางานเพื่อใหไดเงินในจํานวนเทากับที่ตองจายออกไปนั้นดู ซึ่งไมเพียงแตจะ
ทําใหเราเห็นวา ตองทุมเทแรงกาย และแรงใจมากแคไหนกวาที่จะไดเงินจํานวนนั้นมาจับจายใชสอย 
หากยังแสดงใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวา เงินที่เราหามาไดดวยหยาดเหงื่อนั้นถูกนําไปใชจายอยางคุมคา
หรือไม เพียงใด 

• ซื้อของที่ตองการดวยเงินสด พยายามอยาใชบัตรเครดิต ทําเชนนี้จะทําใหเราเห็นชัดเจนถึง จํานวนเงิน
ที่มีอยูในกระเปา นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่ทําใหเราปลอดหนี้ได 100% อีกดวย 

• ใชกลยุทธ “เฉือน และตัด” โดยต้ังเปาหมายที่จะลดรายจายลงใหได โดยเฉพาะรายจายที่เกิดจาก
ความตองการที่ไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ทั้งนี้เราสามารถอาศัยหลักการงายๆ ในการลดรายจาย 
ดังตอไปนี้ 
 สํารวจดูวา การดํารงชีวิตในปจจุบันของเรามีรายจายใดบางที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน โดย

ตองพยายามตัดรายจายที่ไมจําเปนนี้ออกไปใหได ยกตัวอยางเชน คาเหลา คาบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะ
ทํารายสุขภาพแลว ยังเปนคาใชจายที่ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ดวย 

 ถามตัวเองวา สามารถเฉือนรายจายที่จําเปนบางสวนออกไดหรือไม โดยเริ่มจากการลดออกที
ละนอยกอน ยกตัวอยางเชน คาอาหารจากที่เคยซื้อทานนอกบานทุกวัน หากมีเวลาพอก็ใหลงมือ
ทําอาหารทานเองที่บาน แนนอนวา หากทําไดก็เทากับวาสามารถลดรายจายลงไดอีกทางหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญ ก็คือ ตองไมเฉือนรายจายออกจนถึงขั้นไมยอมกินไมยอมใช 

• วางแผนการจับจายใชสอยไวลวงหนา ไมใชวานึกอยากไดอะไรก็ลงมือซื้อในทันที นอกจากนี้การ
วางแผนยังชวยใหเราสามารถประหยัดคาใชจายในบางเรื่องลงไดอีกดวย ยกตัวอยางเชน กรณีเดินทาง
โดยรถยนตไปยังที่ใดที่หนึ่ง หากเราวางแผนการเดินทางไวลวงหนา ก็จะทําใหเราประหยัดทั้งเวลา 
และคาน้ํามันรถลงได 

• ฝกตนเองใหใชจายอยางรอบคอบขึ้น โดยรูจักสืบเสาะเปรียบเทียบราคา ยี่หอ ตลอดจนคุณภาพของ
สิ่งที่เราตองการจะซื้อ 

• อยาเพิ่งดวนซื้อ โดยอาจประวิงเวลารอจนกวาเราจะสะสมเงินไดพอเพียงสําหรับซื้อสิ่งของที่ตนอยาก
ได หรือรอจนกวาสิ่งของนั้นๆ จะมีราคาลดลงจึงคอยซื้อ โดยการใชจายในลักษณะเชนนี้ไมเพียงแต
จะทําใหเรามีวินัยเพิ่มมากขึ้น ยังทําใหเราไมตองซื้อสิ่งของตางๆ ในขณะที่มีราคาแพงๆ อีกดวย 

• เลือกซื้อแตของที่มีคุณภาพดี คงทน และสามารถใชสอย หรือทําใหเกิดประโยชนไดหลาย ๆ ทาง 
ยกตัวอยางเชน หมอหุงขาวไฟฟา ที่ไมเพียงแตจะหุงขาวได แตยังสามารถใชอบ หรือนึ่งอาหาร
ประเภทอื่นๆ ไดอีกดวย 

• มองทุกอยางที่ความคุมคาของเงิน ตลอดจนผลประโยชนที่เราจะไดรับกลับมา โดยตองไมจายอะไรที่
ไมคุมกับประโยชนที่เราจะไดรับ 

• ตองรูจักตอรองราคา เพื่อที่จะไดของที่เราตองการในราคาที่ถูกลง โดยไมควรเนนซื้อของที่มีราคาถูก
แตเพียงอยางเดียว แตควรเลือกซื้อของที่ราคาไมแพง และมีคุณภาพ โดยสิ่งที่เราตองจําเอาไวก็คือ 
“ของถูก มักไมใชของที่มีคุณภาพดีเสมอไป” 
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• ลดคาใชจาย โดยหันมาซื้อสินคามือสอง หรือของที่หลุดจํานําแทน แตตองระมัดระวังในการเลือกซื้อ
พอสมควร เพราะ หากเลือกไมดี ก็อาจไดสินคาที่มีราคาสูง แตคุณภาพต่ําแทนก็ได ตรงกับคําพูดที่วา 
“ตาดีได ตารายเสีย” นั่นเอง 

• รูจักใชประโยชนจากสิ่งของเดิมที่มีอยูอยางคุมคา ลองสํารวจดูวา มีทรัพยสินใดๆ บางที่เราไมคอยได
ใช หรือซื้อมาแลววางทิ้งไวเฉยๆ ไมเคยใชเลย ก็ใหหยิบออกมาปดฝุนนํามาใชใหเกิดประโยชน ถือ
เปนการลดคาใชจายอีกวิธีหนึ่ง หรือจะนําไปขายเปนสินคามือสองตออีกทีหน่ึงเพื่อทํารายไดกลับคืน
มาก็ได  

• ศึกษาถึงวิธีการบํารุงรักษา ตลอดจนวิธีการใชงานของทรัพยสินตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหเกิดความคุมคา
มากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน หมั่นลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศบอยๆ หรือไมเปด
เครื่องปรับอากาศทิ้งเอาไวตลอดวัน เชนนี้ก็ทําใหเราประหยัดคาใชจายไดอีกวิธีหนึ่ง 

• อยาหลงกลกลยุทธทางการตลาดของผูขาย ไมวาจะเปนการลด แลก แจก แถม ที่กระตุนใหมีการใช
จายซื้อของ ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่คอยจูงใจใหเงินหลุดลอยออกจากกระเปาของเรา 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองถามตัวเองดูวา  

 ถาเราวางแผนจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆ เปนเวลา 3 วัน เราควรตองทําอยางไรบางเพื่อที่จะลด
คาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

 ถาเราไมมีรายได แถมยังวางงานอยูอีกดวย เราควรที่จะเลือกตัดคาใชจายตัวไหนในชีวิตประจําวัน
ออกไปบาง 

 ถาในวันนี้ เราถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไดรับเงินมูลคา 10 ลานบาท เราจะวางแผนการใชจายเงินที่
ไดรับมานั้นอยางไร 

 
แนวคิดท่ีนารู! 
 คนสวนใหญเมื่อมีเงิน ก็ชอบที่ใชเงินเพื่อแลกกับความสะดวกสบายที่สามารถหามาให พอยิ่งใชมันมากขึ้น
เทาไหรก็ยิ่งติด จนในที่สุดก็ตกเปนทาสของเงิน เมื่อไมมีเงินใช ก็หมดความสุข ตองขวนขวายทุกวิถีทางให
ไดเงินมาเพื่อใชจายแลกกับความสะดวกสบายเหมือนเชนเดิมโดยไมสนใจวาถูก หรือผิด “เงิน ก็
เปรียบเสมือนดาบสองคม ถาเราใชไมเปน ใชไมถูกวิธี ก็จะทําใหเราตกอยูภายใตอํานาจของมันในที่สุด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของรายจายท่ีควรรู 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจเกี่ยวกับรายจายที่จําเปน และไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 
2. รูจักประเภทของรายจายแบงตามความสามารถในการคาดคะเนขอมูล 

 
เราสามารถแบงรายจายออกตามความตองการ หรือความอยากไดเปน 

o รายจายที่เกิดจากความตองการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (Need) ซึ่งความตองการประเภท
นี้หมายถึง ความตองการในบางสิ่งบางอยางที่มีอยูอยางไมเพียงพอ และจําเปนอยางยิ่งตอการ
ดํารงชีวิต ถือไดวาเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยซึ่งขาดไมได ยกตัวอยางเชน ปจจัยสี่ 
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ที่ประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคภัย ดังนั้น รายจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความตองการประเภทนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อการอยูรอดของเราเปนหลัก 

o รายจายที่เกิดจากความตองการที่ไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (Want) ซึ่งความตองการ
ประเภทนี้หมายถึง ความตองการในบางสิ่งบางอยางที่ไมมีที่สิ้นสุด โดยคนสวนใหญมักจะรูสึก
เสมอวา ยังมีไมพอ ตองมีนี่ มีนั่นเสียกอน ถึงจะเต็มอิ่ม แตพอหาไดมาจริงๆ แลว ความตองการนี้
กลับไมยอมหยุด หาเทาไหรก็ไมเคยเต็มอิ่มสักที หากแตจะมีความตองการมากยิ่งขึ้น ถือไดวา
เปนความตองการที่นอกเหนือจากความจําเปนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู และ
ประสบการณของแตละบุคคล สงผลใหความตองการประเภทนี้ของแตละคนแตกตางกันออกไป 
ทั้งนี้ หากลองคิดดูดีๆ จะพบวา หลายๆ ครั้งที่เราจับจายใชสอยมากมายไปกับความตองการ
ประเภทนี้ซึ่งไมจําเปนเอาเสียเลย ยกตัวอยางเชน โทรศัพทมือถือรุนแพงๆ ที่หลายคนซื้อมา
เพราะความเทห แตกลับแทบไมคอยไดใชประโยชนจากฟงกชันการทํางานอื่นๆ ของมันเลย 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณารายจายตางๆ ในตารางดานลาง แลวระบุใหไดวา รายจายตัวใดที่เปนรายจายที่
เกิดจากความตองการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และรายจายตัวใดที่ไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 
 

รายการ รายจายที่เปน Need รายจายที่เปน Want 
1. คาอาหาร 
2. เสื้อยืดตัวใหม 
3. ทีวีสี 42 นิ้ว 
4. คาสมาชิกเคเบิ้ลทีวี 
5. ริงโทน 
6. ยาสีฟน 
7. รถยนตรุนใหม 
8. น้ําอัดลม 
9. คอมพิวเตอร 
10. คาไฟฟา 
11. บัตร Concert 
12. นาฬิกาขอมือ 
13. หนังสือเรียน 
14. คาเชาบาน 
15. เครื่องเลน VCD รุนใหม 

√  

√ 

 
 เรายังสามารถแบงรายจายออกเปนประเภทตางๆ ตามความสามารถในการคาดคะเนขอมูลไดดังตอไปนี้ 

1. รายจายประจํา หมายถึง รายจายคงที่ในแตละชวงเวลา ซึ่งสามารถคาดคะเนไดงาย เชน คาผอนบาน คา
ผอนรถ คาเบี้ยประกัน และคาเชา เปนตน 

2. รายจายผันแปร หมายถึง รายจายที่มีมูลคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คอนขางที่จะคาดคะเนไดยาก เชน 
คาอาหาร คาน้ํา คาไฟฟา และคาโทรศัพท เปนตน 
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3. รายจายพิเศษ หมายถึง รายจายเฉพาะกิจที่เราสามารถกําหนดขึ้นไดเองเนื่องจากโอกาสพิเศษตางๆ เชน 
คาของขวัญ คาใชจายเพื่อความบันเทิงตางๆ เปนตน 

 
 นอกจากนี้ ในการจัดทํางบประมาณเงินสด (ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทที่ 4) รายจายก็สามารถแบงยอยออกได
เปน 

1. รายจายที่กันใหแกตัวเราเอง เพื่อเปนเงินสํารองไวใชในยามฉุกเฉิน 
2. รายจายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ไดแก คาใชจายในการอุปโภคบริโภค คายานพาหนะ และคา

รักษาพยาบาล เปนตน 
3. รายจายที่เกิดขึ้นจากภาระหนี้สินที่กอขึ้น ไดแก หนี้บัตรเครดิต ดอกเบี้ยที่ตองจายใหแกผูใหกู เปนตน 
4. รายจายที่เกิดขึ้นจากการทําประกันประเภทตางๆ ไดแก เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันรถยนต เปนตน 
5. รายจายที่กันไวสําหรับแผนการในอนาคต ไดแก เงินสําหรับดาวนบานในอนาคต เงินสําหรับ

ทองเที่ยวเมื่อยามเกษียณอายุ เปนตน 
 
ขอแตกตางระหวางทรัพยสนิ และหนี้สิน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจขอแตกตางระหวางทรัพยสิน และหนี้สิน 
2. รูจักกับทรัพยสินในความครอบครองประเภทตางๆ 
3. สามารถบริหารหนี้สินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 เมื่อรูจักกับรายจายประเภทตางๆ แลว ทีนี้ลองมาทําความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสิน และหนี้สินกันวามี
ความสัมพันธกับการใชจายของเราอยางไร เริ่มตนจากความหมายของคําวา “ทรัพยสิน (Assets)” ซึ่งหมายถึง 
สิ่งของตางๆ ที่เราครอบครองเปนเจาของอยู ไมวาจะเปนเงินทอง บานที่อยูอาศัย รถยนต ตราสารทางการเงิน
ประเภทตางๆ เชน หุนสามัญ หุนกู พันธบัตรรัฐบาล หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงสินทรัพยทาง
ปญญา เชน ลิขสิทธิ์ และสิทธิบตัร เปนตน สวนคําวา “หนี้สิน (Debts/ Liabilities)” นั้นหมายถึง การที่เราไปกูยืม
เงิน หรือสินคา และบริการของคนอื่นมาใชสําหรับวัตถุประสงคตางๆ กอนโดยที่ยังคางชําระ หรือยังไมไดชําระ
เงินคืน จึงทําใหเกิดพันธะผูกพันในฐานะลูกหนี้กับเจาหนี้ โดยเราซึ่งเปนผูกูจะมีฐานะเปน “ลูกหนี้ (Debtor)” 
ในขณะที่ผูใหกูจะมีฐานะเปน “เจาหนี้ (Creditor)” ทั้งนี้ ลูกหนี้สัญญาวาจะจายชําระคืนหนี้ พรอมทั้ง “ดอกเบี้ย 
(Interest)” ใหแกเจาหนี้ภายในระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 
 

ทรัพยสิน (Assets) 
 โดยปกติแลว คนสวนใหญมักมีความเช่ือที่วา การมีทรัพยสินจํานวนมากๆ เปนการแสดงถึงฐานะ หรือ
ความมั่งคั่งของตนเอง ในทางกลับกัน การที่มีหนี้สินจํานวนมากๆ ยอมแสดงใหเห็นถึงปญหาทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นได อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงปฏิบัติ เราจะพบวา การที่เรามีทรัพยสิน และหนี้สินจํานวนมากๆ นั้น
อาจไมไดเปนไปตามความเชื่อขางตนเสมอไป ทั้งนี้ก็เพราะวา ทรัพยสินบางประเภทไมไดสรางรายไดใหเกิดแก
เรา แตกลับกอใหเกิดรายจายที่เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกันกับหนี้สินบางประเภทที่ไมไดกอใหเกิดปญหาทางการเงิน 
แตกลับชวยใหเราแกไขปญหา หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได 
 ขอยกตัวอยางในเรื่องของทรัพยสินกอน โดยในที่นี้จะแบงทรัพยสินที่เราครอบครองอยูออกเปน 
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• ทรัพยสินประเภทเงินสด และเงินฝากในธนาคารที่มีสภาพคลองสูง รวมถึงของสะสม และ
เครื่องประดับที่มีมูลคาตางๆ เชน เหรียญที่ระลึก แสตมป เพชรพลอย หยก และทองคํา ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ทําใหสามารถนํามาจับจายใชสอยไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทรัพยสินประเภท
นี้แมวามูลคาอาจลดลงได แตโดยสวนใหญแลวมูลคาจะเพิ่มขึ้นเสียมากกวา นอกจากนี้ยิ่งเรามี
ทรัพยสินประเภทนี้มากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งแสดงใหเห็นถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นจึงตองมี
การเก็บรักษาไวเปนอยางดี เพื่อไมใหสูญหายนั่นเอง 

• ทรัพยสินประเภทขาวของเครื่องใชตางๆ เชน เฟอรนิเจอร เครื่องครัว และเครื่องใชไฟฟาตางๆ 
ทรัพยสินประเภทนี้เมื่อซื้อมามูลคาก็จะลดลงทันที นอกจากนี้ยังเสื่อมสภาพไดอีกดวย แมวาจะพอมี
สภาพคลองบาง แตก็ขึ้นอยูกับสภาพการใชงานของทรัพยสินนั้นๆ หลายๆ ครั้งที่เรามีการใชจายเพื่อ
ซื้อทรัพยสินประเภทนี้เพราะทนตอกลยุทธทางการตลาดตางๆ ไมได จนทําใหมีขาวของเหลานี้เต็ม
บานไปหมด บางอยางซื้อมาก็เก็บไวเฉยๆ ไมเคยถูกนําเอาออกมาใชเลยก็มี ถือไดวาเปนทรัพยสินที่
ไมไดกอใหเกิดรายได จะมียกเวนอยูบางหากทรัพยสินเหลานี้ถูกนํามาใชในการประกอบธุรกิจที่ทํา
ใหเกิดรายไดกลับคืนมาแกเรา 

• ทรัพยสินประเภทยานพาหนะ เชน รถยนต รถมอเตอรไซด ทรัพยสินประเภทนี้แมวาจะทําใหไดรับ
ความสะดวกสบายก็ตาม แตมูลคาก็จะลดลง และเสื่อมสภาพไดในทันทีเมื่อซื้อมา นอกจากนี้ยังมี
สภาพคลองคอนขางต่ํา อีกทั้งยังกอใหเกิดรายจายตามมาอีกมากมายหลายเรื่องไมวาจะเปน 

 รายจายประจํา หรือที่เรียกวา “Ownership Costs” 
o คาเสื่อมราคา (ขึ้นอยูกับราคารถตอนซื้อ) 
o ดอกเบี้ยสําหรับเงินกูที่ใชในการซื้อรถ (ในกรณีที่ซื้อแบบผอนสง) 
o คาประกันภัยรถยนต 
o คาตอทะเบียนรถยนต และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 รายจายผันแปร หรือที่เรียกวา “Operating Costs” 
o คาน้ํามันรถ 
o คาน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย น้ํากลั่น ฯลฯ 
o คาแบตเตอรี่รถยนต 
o คายางรถยนต 
o คาบํารุงรักษา และซอมแซม 
o คาจอดรถ 
o คาทางดวน 

อยางไรก็ตาม หากเรามีการนําทรัพยสินประเภทนี้มาใชประโยชนในการประกอบธุรกิจก็จะทําใหเกิด
รายไดกลับคืนมาชดเชยกับรายจายที่เกิดขึ้นขางตนได 

• ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพย เชน บาน ที่ดิน อาคาร ทรัพยสินประเภทนี้ถือวาเปนหนึ่งในปจจัย
สี่ของการดํารงชีวิต ยกตัวอยางเชน เราทุกคนตองมีบานไวสําหรับเปนที่อยูอยางปลอดภัยกันแดดกัน
ฝน อยางไรก็ตาม หลายๆ คนคงอาจเคยไดยินเกี่ยวกับการเก็งกําไรจากราคาอสังหาริมทรัพยกัน ทั้งนี้
ก็เพราะอสังหาริมทรัพยจัดวาเปนทรัพยสินที่มูลคาอาจมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น หรือลดลงตามสภาพ
ตลาดได นอกจานี้การมีทรัพยสินประเภทนี้เปนจํานวนมาก ในบางครั้งก็อาจทําใหเราประสบกับ
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ปญหาสภาพคลองเมื่อยามเดือดรอนเรื่องเงินได เนื่องจากไมไดซื้องายขายคลองเหมือนกับทรัพยสิน
ประเภทอื่นๆ แถมยังมีรายจายตามมาอีกมากมายหลายเรื่องเชนกันไมวาจะเปน 

 รายจายประจํา 

o คาเสื่อมราคา (ขึ้นอยูกับราคาของอสังหาริมทรัพยตอนซื้อ) 
o ดอกเบี้ยสําหรับเงินกูที่ใชในการซื้ออสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่ซื้อแบบผอนสง) 
o คาเชา (ในกรณีที่เปนการเชาอยู) 
o คาประกันภัย 
o คาสวัสดิการ คาเก็บขยะ 
o ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 รายจายผันแปร 

o คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา 

o คาโทรศัพท 
o คาบํารุงรักษา และซอมแซม 

o คาใชอื่นๆ 

• ทรัพยสินประเภทตราสารทางการเงินตางๆ เชน หุนสามัญ หุนกู พันธบัตรรัฐบาล ทรัพยสินประเภท
นี้ถือไดวาเปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได เพราะใหผลตอบแทนในหลายรูปแบบไมวาจะเปนเงินปน
ผล ดอกเบี้ย หรือกําไรสวนตาง อีกทั้งยังมีสภาพคลองสูง ซื้องายขายคลอง จึงถือวาเปนทรัพยสินที่
ควรมีเก็บไวสําหรับเพิ่มพนูรายไดอีกทางหนึ่ง 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองเก็บรายละเอียดคาใชจายสําหรับรถยนตที่บาน (ถามี) หรือรถประเภทอื่นๆ ที่เราพอจะขอ
ขอมูลจากผูใชรถนั้นๆ ได เชน รถสองแถวหนาวิทยาลัย โดยไมจําเปนวาตองเปนรถยนตสวนตัวจะเปนรถอยาง
อื่น เชน รถบัส รถสองแถว หรือรถจักรยานยนตก็ได ทั้งนี้บางรายการอาจเก็บตัวเลขไดเปนรายสัปดาห หรือราย
เดือน แตทุกรายการใหคํานวณเปนรายป เพื่อใหทําความเขาใจไดงายขึ้น 
 

รถยี่หอ: ……………………….……………………….………………………. 
รุน: ……………………….……………………….…………………………… 
คาใชจายประจํางวดวันที่ ………………………………..ถึงวันที่……………………………………… 
กิโลเมตรตนงวด………………………………….กิโลเมตรปลายงวด ………………………………… 
 

รายจายประจํา (ไมวาจะใชรถมากหรือนอย ก็ตองเสียคาใชจายสวนนี้)                                       บาท/ ป 

• คาเสื่อมราคา (ราคาแรกซื้อรถ………….หารดวยจํานวนปที่รถยังใชงานได)     …………… 

• อัตราดอกเบี้ย (ตอป) กรณีกูเพื่อซื้อรถ         …………… 

• คาเบี้ยประกันภัยรถประจําป          …………… 

• คาตอทะเบียนรถประจําป          …………… 

• คา พรบ.  คุมครองบุคคลที่สาม          …………… 
 
 
 



  9

 

รายจายผันแปร (จะเพิ่ม หรือลดตามปริมาณการใชงาน)                                                 บาท/ ป 

• คาน้ํามันรถ               …………… 

• คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (คาของ และคาแรง)         …………… 

• คายางรถ (ปกติใชได 20,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 2 ป)        …………… 

• คาแบตเตอรี่รถ (ปกติใชได 1 ป)           …………… 

• คาบํารุงรักษาอื่น ๆ เชน น้ํามันเกียร น้ํามันเบรค น้ํามันเพลาทาย        …………… 

• คาซอมแซม เชน ต้ังศูนยถวงลอ  การสลับยาง การตรวจเช็คชวงลาง และเครื่องยนต      …………… 

• คาจอดรถ             …………… 

• คาทางดวน             …………… 
รายจายรวม             __________ 
รายจายตอกิโลเมตร หรือรายจายรวม หารดวยจํานวนกิโลเมตรที่ใช         __________ 

ใหผูเรียนลองคิดดูวา เราจะมีวิธีการใดบางในการใชประโยชนจากรถยนต จึงจะคุมคากับรายจายที่คํานวณขึ้น
ดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ในทางพุทธศาสนา ไดแบงทรัพยสินออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. โภคทรัพย หมายถึง ทรัพยสินเงินทองที่สามารถหามาได ซึ่งไดแก 

1.1 สังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินที่เคลื่อนยายพกพาติดตัวไปได เชน เงินสด ทองคํา รถยนต 
1.2 อสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินทีอ่ยูกับที่  ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน บานที่อยูอาศัย 
โดยโภคทรัพยนี้ ถือไดวาเปน “สมบัติที่ผลัดกันชม” เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงผูครอบครองไดตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. อริยทรัพย หมายถึง ทรัพยสินอันประเสริฐที่อยูภายในจิตใจของมนุษย เชน ความรูสึกนึกคิดที่ดี ความรู
จักผิดชอบช่ัวดี ความประพฤติที่ดีงาม 

ทั้งนี้ คนเราจะร่ํารวยเพรียบพรอมไดตองมีทั้งอริยทรัพย และโภคทรัพย อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองพึงระวังก็คือ 
“อบายมุข” หรือเหตุของการสูญเสียทรัพย ซึ่งถือเปนหลุมพลางของการทําใหทรัพยสินที่เรามีอยูนั้นตองรอย
หรอ และหมดเปลืองลงไป โดยอบายมุขที่ตองพึงระวังมีทั้งสิ้น 6 ประการดังนี้ 

• การดื่มของมึนเมา 

• การลุมหลงในตัณหา ราคะ 

• การเลนการพนัน 

• การคบคนชั่วเปนมิตร 

• การเที่ยวกลางคืน หรือดูสิ่งบันเทิงเปนประจํา 

• การเกียจครานในการทํางาน 
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หนี้สิน (Debts หรือ Liabilities) 
 ทีนี้ลองมาดูเกี่ยวกับหนี้สินกันบาง อยางที่ไดกลาวไวขางตนวา เมื่อใดก็ตามที่เรากูยืม หรือกอหนี้ขึ้นใน
ฐานะลูกหนี้ยอมมีพันธะผูกพันที่ตองจายชําระหนี้คืนใหแกเจาหนี้ โดยเราจะมีชวงระยะเวลาปลอดหนี้ชวงหน่ึงที่
ยังไมตองจายชําระหนี้ทั้งที่เปนเงินตน และดอกเบี้ยคืน จึงทําใหสามารถนําเงินกูที่ไดรับไปใชประโยชนในการ
บําบัดความตองการ แกไขปญหา หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนได จะเห็นไดวา “หนี้สินไมใชสิ่งที่
เลวรายเสมอไป” อยางไรก็ตาม เมื่อใดที่เราไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด หรือชําระลาชา หน้ีสินที่มีอยูนั้นก็
จะกลายสภาพเปนบวง หรือโซตรวนทางการเงินที่สลัดหลุดไดยากมากๆ โดยยิ่งเรามีหนี้สินมากขึ้นเทาไหร 
พันธนาการที่รัดตัวเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น บางคนถึงกับตองเสียเวลาแทบทั้งชีวิตในการคลี่คลายพันธนาการนี้
ใหหมดสิ้นไปเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
“การไมมีหน้ีสิน เปนลาภอันประเสริฐ” ทั้งนี้ก็เพราะ การใชชีวิตที่ปราศจากหนี้สินนั้น จะทําใหเราไมตองมานั่ง
เครียดหาเงินเพื่อมาจายชําระหนี้ที่เกิดขึ้น แตก็มีหนี้สินบางประเภทที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได ดังนี้ 

• หนี้สินเพื่อการศึกษา ถือเปนหนี้ที่สรางอนาคตของเราใหดีขึ้นโดยจะมีดอกเบี้ยคอนขางถูก เมื่อเรามี
การศึกษาที่ดีขึ้น ก็ยอมสามารถที่จะหางานที่ดีๆ ทําเพื่อมาผอนชําระคืนเงินกูประเภทนี้ไดในที่สุด 

• หนี้สินเพื่อซื้อบาน ถือเปนหนี้ที่สรางความมั่นคงในระยะยาวใหแกชีวิตของเรา โดยเมื่อเราผอนหมด
เมื่อใดบานก็จะกลายเปนสินทรัพยของเราในทันที  

• หนี้สินเพื่อการดําเนินธุรกิจ ถือเปนหนี้สินที่กอใหเกิดผลตอบแทนกลับคืนมา โดยผลตอบแทนที่
ไดรับนั้นควรที่จะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม จึงจะถือวาเปนหนี้ที่ดีได 

• หนี้สินเพื่อใชในยามฉุกเฉิน ถือเปนหนี้สินที่เผื่อไวรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดย
จะกูก็ตอเมื่อจําเปนเทานั้น 

กิจกรรม: จากตัวอยางตอไปน้ี ใหผูเรียนชวยกันคิดวา ควรที่จะกอหนี้หรือไม 
• กูเงินเพื่อไปเที่ยวชวงปดภาคฤดูรอน 
• กูเงินเพื่อเรียนมหาวิทยาลัย 
• กูเงินเพื่อซื้อบานพักอาศัย โดยที่ปจจุบันทั้งครอบครัวพักอยูในบานพักขาราชการ 
• กูเงินมาเพื่อซื้อบานพักอาศัย โดยที่ปจจุบันเชาบานอยู 
• กูเงินมาเพื่อซื้อบาน ทั้งพักอาศัย และแบงใหเชา หรือจัดดานหนาของบานใหเปนรานคา 
• กูเงินมาเพื่อซื้อรถยนต สําหรับขับไปทํางานแทนการขึ้นรถเมล และรถรับจาง 
• กูเงินมาเพื่อซื้อรถปกอัพสําหรับรับจางขนสงสินคา 
• กูเงินมาซื้อโทรทัศน 
• กูเงินมาซื้อหมอหุงขาวไฟฟาขนาดใหญเพื่อใหขายขาวแกงไดมากขึ้น 
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 ดังที่กลาวไวขางตน การกอหน้ีในปจจุบันคอนขางงายดายกวาการปลดพันธนาการออกจากหนี้ จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่เราควรรูจักกับวิธีการบริหารหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

• กูยืมเทาที่เราสามารถหาใชคืนไดโดยไมยากลําบาก และไมสรางความเดือดรอนใหแกคนอื่นๆ 
รอบตัวเรา 

• สรางเครดิต โดยการชําระหนี้ใหครบถวนตามจํานวน และตรงตามกําหนดเวลา เพราะมิฉะนั้นจะถูก
คิดดอกเบี้ยในสวนที่ยังคางชําระตามระยะเวลาที่ติดคางชําระอยูนั้น นอกจากนี้คนที่มีประวัติการจาย
ชําระหนี้ที่ไมครบถวน หรือไมตรงเวลาบอยๆ จะทําใหการขออนุมัติสินเชื่อครั้งตอๆ ไปในอนาคต
เปนไปไดยาก 

• หมั่นตรวจสอบดูวา มีหนี้สินคางชําระอยูมากนอยแคไหน แลวจึงจดบันทึกรายละเอียดของหนี้สิน
ตางๆ นั้นไมวาจะเปนรายชื่อของเจาหนี้ จํานวนเงินกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู ยอดคางชําระ ระยะเวลาที่
คางชําระ ตลอดจนเงื่อนไขพิเศษตางๆ ที่ระบุในสัญญากูยืม ลงบนแผนกระดาษ เพื่อจะไดเห็น
ภาพรวมที่ชัดเจนวา ในขณะนั้นเรามีหนี้สินทั้งหมดเทาไรนั่นเอง 

 
ตารางแสดงหนี้สินที่เรามีอยู 

 
รายช่ือเจาหนี้ จํานวนเงินกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู ยอดคางชําระ ระยะเวลาที่คางชําระ เงื่อนไขตางๆ

1.       
2.       
3.       
4.       
 

• แยกประเภทหนี้ พิจารณาดูวา หนี้สินที่มีอยูนั้นเปนหนี้ที่กอใหเกิดประโยชน หรือเปนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดประโยชน โดยควรจัดสรรเงินสวนหน่ึงไวสําหรับผอนหนี้ที่กอใหเกิดประโยชนอยาง
สม่ําเสมอ สวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดประโยชนนั้นก็ใหเลือกชําระหนี้กอนที่มีดอกเบี้ยจายแพงที่สุดกอน
เสมอ เชน หนี้นอกระบบ และหนี้บัตรเครดิต เปนตน 

• หยุดกอหนี้เพิ่ม หมั่นบอกตนเองวา ไมควรเพลินกับการจับจายใชสอย และอยาคิดใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
ถาเราไมมีเงินเหลืออยูพอ เพราะอาจทําใหเราติดกับหลุมพลางการกอหนี้เพิ่มขึ้นได นอกจากนี้หาก
เราไมวางแผนใหดีจนทําใหกูยืมเงินมามากจนเกินตัวไมสามารถจายคืนได ทายสุดก็จะเปนปญหากับ
ตัวเราเองตอไดเชนกัน 

• อยาคิดกอหนี้นอกระบบเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพราะแคจายดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมก็สุดแสนแพงแลว กวา
จะผอนชําระ หรือปลดเปลื้องพันธนาการหมดไดตองใชเวลานานทีเดียว สําหรับคนที่เปนหนี้นอก
ระบบไปแลวก็สามารถแกไขไดโดยพยายามเปลี่ยนหนี้นอกระบบใหเปนหนี้ในระบบ โดยขอกูจาก
สถาบันการเงินเพื่อนําไปปลดภาระหนี้นอกระบบใหหมดไปกอน แลวจึงคอยมาผอนกับสถาบัน
การเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เปนวิธีการบรรเทาการจายดอกเบี้ยที่แสนแพงใหแกเจาหนี้นอก
ระบบนั่นเอง 
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• พยายามปรับเปลี่ยนนิสัยการใชจายเงินของเราในปจจุบัน หรือชะลอความตองการใชจายเงินไปไวใน
อนาคตแทน ทั้งนี้หากเรามีหนี้สินคอนขางมาก ก็ตองหาทางลดรายจายลงใหสุดความสามารถ และใน
ขณะเดียวกันก็ตองหาทางเพิ่มรายไดใหมากที่สุด เพื่อนํามาจายชําระหนี้ที่เรามีอยู 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองตอบตัวเองดูวาเปนเชนนี้หรือไม 

 มีรายการหนี้สินที่ตองชําระในแตละเดือน แตสามารถชําระไดเพียงแคขั้นต่ําเทานั้น  
 มีรายการหนี้สินที่ตองชําระภายในกําหนดเวลา แตไมสามารถชําระได หรือชําระไดก็ลาชากวาที่

กําหนดไปมาก 
เราจะมีวิธีการแกไขเหตุการณ หรือบริหารหนี้สินดังกลาวขางตนไดอยางไรบาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ฝรั่งเคามีกฎในการควบคุม “เพดานหนี้” หรือยอดหนี้สินไมใหเกินขีดที่เหมาะสม โดยพิจารณาวา เราควรที่จะ
กูหนี้ยืมสินไดไมเกินเทาไรของรายไดที่เราไดรับตอป และควรมีภาระการจายชําระหนี้ตอเดือนไมเกินเทาไร
ของรายไดในแตละเดือน ซึ่งมีช่ือเรียกวา “กฏ 20 -10” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หามกูเกิน 20% ของรายไดประจําป 

ยกตัวอยางเชน 

• ไดเงินเดือน 20,000 บาท x 12 เดือน  = 240,000 บาท/ ป 

• เสียภาษี 7,500 บาท/ ป 

• เหลือเปนรายไดสุทธิ 240,000 – 7,500 = 232,500 บาท/ ป      

• เหลือเปนรายไดสุทธิ 232,500/ 12 เดือน = 19,375 บาท/ เดือน 

• 20% ของรายไดสุทธิตอป  = 232,500 x .20 = 46,500 บาท 

• นั่นคือ เราไมควรสรางหนี้เกิน   46,500   บาท 
ทั้งนี้ เงินกูเพื่อซื้อบาน หรือที่อยูอาศัยจะไมรวมอยูในหนี้กลุมที่วาขางตน แตหนี้อื่นๆ ทุกประเภทตอง
รวมอยูในหนี้กลุมนี้ เชน หน้ีจากการใชจายบัตรเครดิต หนี้จากบัตรสมาชิกรานคาตางๆ หนี้เงินกูเพื่อ
การศึกษา หนี้ผอนรถยนต ฯลฯ 

2. ภาระชําระหนี้รายเดือนไมควรเกิน 10% ของรายไดสุทธิประจําเดือน 
ยกตัวอยางเชน 

• รายไดสุทธิ 19,375 บาท/ เดือน 

• 10% ของรายไดสุทธิ = 19,375 x .10 = 1,937.50 บาท 

• ภาระชําระหนี้จึงไมควรเกิน  1,937.50 บาท/ เดือน 
ทั้งนี้ เงินกูเพื่อซื้อบาน หรือที่อยูอาศัยจะไมรวมอยูในหนี้กลุมที่วาขางตน แตหนี้อื่นๆ ทุกประเภทตอง
รวมอยูในหนี้กลุมนี้เชนเดียวกัน 
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กิจกรรม:  ใหผูเรียนพิจารณาเหตุการณดานลาง พรอมทั้งตอบคําถาม 
 ออมทรัพยมีรายไดสุทธิเดือนละ 13,600 บาท และมีรายจายประจําคือ คาเชาบานเดือนละ 4,500 บาท 

และยังตองชําระหนี้เงินกูเพื่อการศึกษา 1,160 บาทตอเดือน ออมทรัพยอยากซื้อโทรทัศนใหมโดยใช
บัตรเครดิตเขาควรวางแผนการผอนชําระคาโทรทัศนไมเกินเทาไรจึงจะยังอยูในกฎเรื่องการควบคุม
หนี้สินไมใหเกิน 20% เพดานหนี้ 

 มัธยัสถ และประหยัดมีรายไดสุทธิรวมกัน 35,000 บาทตอเดือน มีรายจายประจําประกอบดวย คาเชา
บานเดือนละ 6,750 บาท ตองชําระหนี้เงินกูเพื่อการศึกษาซึ่งยังคางชําระอยู 60,000 บาท   และคาเครื่อง
เสียง stereo ซึ่งซื้อมาเมื่อเดือนกอน และยังคางชําระอยู 10,000 บาท ทั้งสองยังมีโอกาสสรางหนี้เพิ่มได
เทาไร โดยยังจะรักษาเพดานหนี้ไมใหเกิน 20% ของรายไดสุทธิตอป 

 อดออมมีรายไดสุทธิ 25,000 บาทตอเดือน มีรายจายประจําคือ คาเชาบานเดือนละ 5,000 บาท ตองจายคา
ประกันภัยรถยนตเดือนละ 680 บาท และผอนชําระคารถยนต 1,670 บาทตอเดือน คาใชจายเหลานี้ถือวา
ยังอยูในเพดานหนี้ที่เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร 

 

บริการสินเชื่อท่ีควรรูจัก 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. ตระหนักถึงขอดี และขอเสียของการใชบริการสินเชื่อ 
2. รูจักกับสินเชื่อประเภทตางๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชบัตรเครดิตอยางถูกวิธี 
4. เขาใจขอแตกตางระหวางบัตรเครดิต และบัตรเดบิต 

  
 เมื่อรูจักเกี่ยวกับทรัพยสิน และหนี้สินกันแลว ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการกูยืมใหเขาใจกันมากขึ้นบาง โดย
กระบวนการการกูยืม หรือที่เรียกกันวา “สินเชื่อ (Credit)” นั้นจะเริ่มตนขึ้นเมื่อผูใหกูทําการจัดหาเงินทุน หรืออาจ
อยูในรูปของสินคา และบริการใหแกผูกูไดนําไปใชกอน โดยผูกูตองสัญญาวาจะชําระเงินทุน หรือ คาสินคา และ
บริการดังกลาวคืนในอนาคตขางหนาตามแตจะตกลงกัน ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหเราไดเงินมาเพื่อใช
สอยกอนในขณะที่เรายังไมมีเงินจํานวนนั้น ทั้งนี้ การกูยืมจะเกิดขึ้น หรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับ “ความไววางใจ 
(Trust)” ระหวางกัน และกันซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของการใหสินเชื่อ 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
คําวา “Credit (สินเชื่อ)” นั้นมีที่มาจากภาษาลาตินวา “Credere” แปลเปนภาษาอังกฤษวา To trust หรือ 

To believe โดยเปนคําผสมระหวางคําวา “Crad” ซึ่งแปลวา ความไววางใจ กับคําวา “Do” ที่แปลวา ทําให
เกิดขึ้น จึงเห็นไดวาที่มาของคําวาสินเชื่อนั้น ก็คือ การทําใหเกิดความไววางใจนั่นเอง 

โดยในแงของเศรษฐศาสตร ผูใดที่กูยืมเงิน แสดงวาผูนั้นกําลังหยิบยืมเงินในอนาคตมาใชในปจจุบัน 
ในทางกลับกัน  ผูออมเงินก็คือ ผูที่ยอมอดออมไมใชเงินเพื่อการบริโภคในปจจุบัน แตผลักเวลาการใชเงินนั้น
ออกไปเพื่อการบริโภคในวันขางหนา 
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 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีทางเลือกที่คอนขางหลากหลายสําหรับการใชบริการสินเชื่อ ดังนั้นการตัดสินใจ
จะขอใชบริการสินเชื่อใดๆ นั้นจึงเปนเรื่องที่ควรกระทําดวยความรอบคอบ ตองทําการศึกษารายละเอียด ตลอดจน
ขอดี และขอเสียกอนการตัดสินใจเสมอ เพื่อที่จะมั่นใจไดวา เมื่อตัดสินใจใชบริการสินเชื่อแลวจะมีผลดีมากกวา
ผลเสียสําหรับตัวเรา สําหรับขอดี และขอเสียของการใชบริการสินเชื่อ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ขอดีของการใชบริการสินเชื่อ 

• บําบัดความตองการของมนุษย  ทําใหผูมีรายไดนอยถึงปานกลางมีโอกาสไดเงินเพื่อไปซื้อสินคา หรือ
บริการตางๆ ที่ตนตองการกอนได ทั้งนี้ก็เพราะสินคา หรือบริการบางประเภทอาจมีราคาสูงมาก เชน 
บาน คอนโดมิเนียม รถยนต และตูเย็น จนทําใหเราไมสามารถจายเงินซื้อไดทันที จึงจําเปนตองเก็บ
เงินใหเพียงพอเสียกอนแลวจึงคอยนําไปซื้อ แตการไดรับสินเชื่อไมวาจะเปนรูปของเงินกอน หรือเงิน
ผอนจะทําใหเราสามารถซื้อสินคา หรือบริการที่เราตองการไดในทันทีโดยไมตองรอจนเก็บเงินใหได
กอน เปนการสรางความสะดวกสบายในการใชจายวิธีหนึ่ง 

• สรางความคลองตัว หรือเงินหมุนเวียนใหแกผูกู ทําใหเงินเปลี่ยนมือจากผูที่มีเงินเหลือเก็บ หรือผูใหกู
มายังผูกูที่ขาดเงิน หรือตองการใชเงิน โดยเมื่อระยะเวลาไดผานไปตามขอตกลงระหวางกันแลว ผูกูก็
จะทําการชําระคืนเงินใหกับผูใหกู 

• เปนทางออก หรือแหลงเงินทุนในยามฉุกเฉิน ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเงินอยางทันที เชน เกิด
อุบัติเหตุ หรือตองจายชําระคาเลาเรียนแตเงินที่มีอยูในขณะนั้นไมเพียงพอ ก็สามารถกูเงินมาใชจายใน
เรื่องฉุกเฉินเหลานี้กอนได 

• สงเสริมเศรษฐกิจ เพราะทําใหเกิดจํานวนซื้อที่เพิ่มมากขึ้น การผลิตก็มากขึ้น เพราะมีเงินสําหรับ
หมุนเวียน การใชแรงงานจึงมากขึ้นตาม คนในประเทศก็มีรายไดเพิ่มขึ้น การใชจาย หรือการบริโภคก็
สูงขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน และคลองตัวมากขึ้นในที่สุด 

 

ขอเสียของการใชบริการสินเชื่อ 

• ใชจายไมระมัดระวัง เนื่องจากความสะดวกในการใชจาย จึงอาจทําใหใชเงินเกินความสามารถที่
ตนเองจะหามาชําระคืนได 

• จํานวนเงินที่สามารถใชจายไดในอนาคตจะลดลง เนื่องจากสินเชื่อเปนการนําเงินรายไดในอนาคตมา
ใชเพื่อการซื้อสินคา และบริการสําหรับบริโภคในปจจุบัน ดังนั้น หากเราใชจายในปจจุบันมากเกินไป 
นั่นก็หมายถึง ในอนาคต เราจะมีเงินเหลือสําหรับการใชจายลดลงตามไปดวย   

• หากใชเงินกูที่ไดมานั้นผิดวัตถุประสงคของการกูยืม ยกตัวอยางเชน กูเงินมาเพื่อดําเนินธุรกิจ แตกลับ
นําไปใชซื้อของใชสวนตัวที่ไมกอใหเกิดรายได ผลสุดทายก็อาจทําใหไมสามารถหาเงินมาชําระคืน
หนี้นั้นได และยังสงผลใหเปนหนี้สินอยางตอเนื่องจนเกิดเปนดินพอกหางหมูอีกดวย 

• มีตนทุนคอนขางสูง เพราะคงไมมีใครนําเงินมาใหเราใชฟรีๆ เปนแน โดยเฉพาะหากไมสามารถชําระ
หนี้คืนได หรือชําระลาชากวาที่กําหนดก็อาจทําใหเราตองเสียประวัติในการกูยืม ตลอดจนอาจตอง
เสียอัตราดอกเบี้ยผิดนัด และคาธรรมเนียมในการจายชําระลาชาเพิ่มเติมดวย 

• อาจสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นได เนื่องจากเมื่อมีการใชจายเพิ่มขึ้น ยอมทําใหเกิดภาวะตลาดที่อุป
สงค หรือความตองการซื้อ (Demand) มีมากกวาอุปทาน หรือความตองการขาย (Supply) จนผลักดัน
ใหราคาสินคา หรือบริการในตลาดสูงเพิ่มขึ้นในที่สุด 
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แนวคิดท่ีนารู! 
หากเราตองการที่จะกูยืมเงิน หรือใชบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ควรตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ตอไปนี้ 

• ขอมูลของแหลงเงินกู หรือสถาบันการเงินที่เราตองการจะกู ไมวาจะเปนเกณฑการใหกู 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า คาธรรมเนียมในการกูยืม และบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

• เงื่อนไข หรือรายละเอียดตางๆ ในสัญญาการกูยืมเงิน เชน วิธีการคํานวณอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืม ระยะเวลาในการกูยืม ตลอดจนวงเงิน หรือจํานวนเงินที่ใหกูยืม 

• วัตถุประสงคในการกูยืมเงิน รวมถึงความสามารถในการชําะหนี้ของเราเอง 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนอานเหตุการณที่เกิดขึ้นดานลาง พรอมทั้งตอบคําถาม 
อดออม อายุ 18 ป เพิ่งเรียนจบในระดับอาชีวศึกษาเมื่อสิ้นปที่ผานมา เขาอยูระหวางตัดสินใจวาจะเรียนตอ หรือจะ
พักผอนโดยไปเที่ยวตางประเทศกับเพื่อนสัก 3 เดือน เพื่อเปนการใหรางวัลแกตัวเองหลังจากคร่ําเครงเรียน
หนังสือมาอยางหนัก ซึ่งทั้งสองทางเลือกตองใชเงินจํานวนหนึ่ง ใหผูเรียนพิจารณาหาคําตอบวา อดออมควรจะ
เลือกทางเลือกใดดี เพราะเหตุใด 
 
ประเภทของสินเชื่อ 
 แมวาปจจุบันสินเชื่อจะมีอยูมากมายหลากหลายประเภท แตเราสามารถแบงประเภทของสินเชื่อออกได
เปน 2 ประเภทหลักๆ ดังตอไปน้ี 

• ในทางการคา: สินเชื่อ หมายถึง ความเช่ือถือที่ผูขายมีตอผูซื้อ โดยยินยอมมอบสินคา หรือบริการ
ใหแกผูซื้อไดนําไปใชกอน แตยังไมตองชําระคาสินคา หรือบริการนั้นเปนเงินสดในทันที หรือที่เรียก
กันวา “สินเชื่อทางการคา (Trade Credit) หรือ การขายเปนเงินเช่ือ (Credit Sales)” นั่นเอง โดยผูซื้อ
สัญญาวาชําระเงินคาสินคา หรือบริการคืนในวันขางหนาตามขอตกลงที่กําหนดขึ้นกับผูขาย ถือวา
เปนการอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคา หรือบริการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางการเงินวิธี
หนึ่งสําหรับผูซื้อสินคา หรือบริการนั้นๆ ทั้งนี้โดยปกติแลวสินเชื่อประเภทนี้มักจะมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มยอดขายใหแกผูขายเปนหลัก โดยเราสามารถแบงการใหสินเชื่อตามลักษณะการซื้อเปนเงินเชื่อนี้
ออกไดเปน 

 
1. กู และชําระหนี้เพียงครั้งเดียว (Single Payment) 

เปนการใหสินเชื่อเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อสินคา หรือบริการ โดยผูใชบริการจะมีการ
ชําระราคาคาสินคา หรือบริการนั้นเพียงครั้งเดียวจบภายในเวลาที่ไดตกลงกันไว  ทั้งนี้ โดยปกติ
จะไมตองเสียดอกเบี้ยแตอยางใด เวนแตวาจะมีการผิดนัดชําระหนี้ หรือชําระหนี้ลาชาเกิดขึ้น
ผูขายสินคา หรือบริการนั้นจึงจะคิดดอกเบี้ย ยกตัวอยางเชน 
 การใชบริการสาธารณูปโภคตางๆ  เชน ไฟฟา น้ําประปา  โทรศัพท เปนตน ซึ่งเราจะไดใช

บริการกอน แลวจึงชําระเปนรายเดือนในภายหลัง โดยไมถูกคิดดอกเบี้ย 
 การใชบริการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตางๆ ซึ่งเรามักไดรับบริการตรวจ และจําหนาย

ยาใหกอน  แลวถึงจายเงินเมื่อจะกลับบาน 
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 บริการเฉพาะสําหรับสมาชิกของธุรกิจคาปลีก สาเหตุก็เนื่องมาจากการแขงขันทางการคา จึง
ทําใหธุรกิจคาปลีกที่ออกบัตรสมาชิกใหลูกคา เชน Central Card, Makro Card, Tesco Lotus 
Card, Robinson Card เปนตน จะใหลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถซื้อสินคาโดยใชบัตรสมาชิก
ไปกอน  พอครบเดือนจึงจะเรียกเก็บเงินโดยสงใบแจงหนี้ให 

 
2. กูโดยผอนสงคืนเปนงวดๆ (Installment Sales) 
 เปนการใหสินเชื่อเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อสินคา หรือบริการ โดยที่ผูใชบริการยังไม

ตองชําระราคาคาสินคา หรือบริการทั้งหมดในคราวเดียว หากแตชําระลวงหนาสวนหน่ึงกอนซึ่ง
เรียกกันวา “เงินดาวน (Down Payment)” สําหรับสวนที่เหลือจึงทําการผอนสงอยางต่ํา 2 งวดขึ้น
ไปจนกวาจะหมด ซึ่งแตละงวดการชําระหนี้มักจะมีมูลคาเทาๆ กัน และมีระยะเวลาในการผอน
หางเทาๆ กัน เชน จายทุกวันที่ 1 ของเดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ตองจายจะถูกคํานวณ และรวมอยูใน
มูลคาหนี้ที่ตองชําระในแตละงวดดวย ยกตัวอยางเชน 
 บริการของธุรกิจคาปลีก  เชน ผอนสงคารถยนต  ผอนสงคาเครื่องใชไฟฟา 
 กูเงินสดไปใชจาย หรือเบิกเงินจากบัตรเครดิตมาใช โดยผูกูตกลงจะชําระหนี้คืนเปนราย

งวดๆ ละเทาๆ กัน เปนเวลา………งวด 
 กูเงินจากสถาบันการเงินสําหรับนําไปใชจาย เชน เพื่อซื้อบาน หรือที่อยูอาศัย 

 

3. กู และชําระโดยเปนวงเงินหมุนเวียน (Revolving Account) 
เปนการใหสินเชื่อที่สถาบันทางการเงินกําหนดวงเงินเครดิต หรือวงเงินกูไวจํานวนหนึ่งใหแก
ผูใชบริการ เชน 1,000,000 บาท โดยผูกูสามารถเบิกเงินไปใชไดเรื่อยๆ  ตราบใดที่ยังไมเกิน 
1,000,000 บาท ในกรณีปกติ  ผูกูมักกูเงินประเภทนี้เพื่อใชในทางการคา  จึงมีการเอาเงินเขาบัญชี
ชําระหนี้ที่เบิกไปใชกอนเปนระยะๆ เชน เบิกเงินจากเงินกูธนาคารไปซื้อวัตถุดิบ และจายคาแรง
คนงานเพื่อผลิตสินคาออกขาย เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้มาก็จะเอาเงินฝากเขาบัญชีนี้เพื่อ
ชําระหนี้ธนาคารในสวนที่เบิกออกมาใชกอน และเมื่อมีลูกคารายใหมก็จะเบิกจากธนาคารมา
เปนคาวัตถุดิบ และคาดําเนินการดังนี้เปนวัฏจักรไปเรื่อยๆ โดยปกติแลวธนาคารมักจะมีเงื่อนไข
ใหตองนําเงินเขาบัญชีเปนการชําระหนี้อยางนอยเดือนละ………..บาทตามแตจะตกลงกัน   ทั้งนี้
จะมีการคํานวณดอกเบี้ยจายตามยอดเงินที่ยังคางชําระอยู ยกตัวอยางเชน 

• ธุรกิจคาปลีกมักจะใหวงเงินกูแกผูซื้อแตละราย โดยเฉพาะผูซื้อที่เปนองคกรรายใหญๆ อาจ
ไดรับวงเงินกูแบบหมุนเวียน สําหรับคาสินคา หรือบริการที่ใชเปนประจํา 

• ธนาคาร หรือธุรกิจคาปลีกบางแหงมักกําหนดวงเงินกูสําหรับลูกคาที่ถือบัตรเครดิต และ
บัตรสมาชิกของรานคาแตละรายไว   

 

• ในทางการเงิน: สินเชื่อ หมายถึง บริการใหกูยืมเงินของสถาบันการเงินที่ทําใหเกิดรายไดหลักกลับคืน
มาในรูปของดอกเบี้ยรับจากการใหสินเชื่อนั้น รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ โดยตองมีองคประกอบที่
สําคัญ คือ การชําระคืนทั้งเงินตน (Principal) และดอกเบี้ย (Interest) ของผูกูภายในระยะเวลาที่ได
กําหนดไว โดยเราสามารถแบงลักษณะการใหบริการดานสินเชื่อของสถาบันการเงินออกเปน 2 กลุม
ใหญดังนี้ 
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1. บริการสินเชื่อธุรกิจ (Business Credit) หมายถึง การใหสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกู
สามารถนําไปใชตอในการดําเนินธุรกิจ และสรางรายได ซึ่งถือเปนรากฐานทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประเทศ ยกตัวอยางเชน สินเช่ือพาณิชยกรรม สินเช่ืออุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจ
บริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจกอสราง และสินเชื่อเพื่อธุรกิจการเกษตร เปนตน 
 

2. บริการสินเชื่อสวนบุคคล (Consumer Credit) หมายถึง การใหสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล ยกตัวอยางเชน สินเชื่อบาน สินเชื่อรถยนต สินเชื่อเพื่อการศึกษา 
และบัตรเครดิต เปนตน โดยเรายังสามารถจําแนกบริการสินเชื่อสวนบุคคลออกไดเปนประเภท
ยอยๆ ดังนี้ 
 การใหเครดิตในรูปของตัวเงิน (Cash Credit) เปนการใหสินเชื่อแกผูกูเพื่อที่จะไดมีเงินไวใช

สําหรับการบริโภครูปแบบตางๆ ทั้งนี้ จะมีการกําหนดระยะเวลาในการกูยืมที่แนนอน และผูกู
ตองสัญญาวาจะชําระเงินกูคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวนั้น โดยอาจ
อยูในรูปแบบของการผอนชําระทั้งเงินตน และดอกเบี้ยพรอมๆ กันเปนงวดๆ (Installment) 
หรือชําระคืนทั้งเงินตน และดอกเบี้ยในครั้งเดียว (Single Payment) ก็ได 

 บัตรเครดิต (Credit Card) เปนบัตรพลาสติกที่บริษัทบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ตลอดจน
บริษัทหางรานบางแหงออกใหแกลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อสินคา หรือบริการ 
โดยสามารถจายชําระเงินคาสินคา หรือบริการในภายหลังเมื่อมีการเรียกเก็บเงินมา เทากับวา
เปนการที่ลูกคาไดสินเชื่อ กลาวคือ ไดสินคาไปใช หรือไดใชบริการโดยยังไมตองจายเงินสด
ออกไปในทันที สําหรับขอดี และขอเสียของการใชบัตรเครดิต มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขอดีของการใชบัตรเครดิต 
o ใชซื้อสิ่งของตางๆ แทนเงินสดได 
o พกพางาย ทําใหไมจําเปนตองพกเงินสดจํานวนมากๆ 
o เพิ่มอํานาจการใชจาย โดยใหซื้อกอน แตจายทีหลังได คือ สามารถซื้อหาสิ่งของตางๆ ที่

ตองการไดในทันที โดยคอยชําระคืนตามใบแจงหนี้ของบัตรเครดิตในภายหลัง 
o ไมจําเปนตองชําระคืนเต็มจํานวน สามารถทยอยผอนชําระได 
o สามารถนําไปจับจายใชสอยในตางประเทศได 
o สามารถเบิกเงินสดลวงหนาไดทั้งใน และตางประเทศ 
o ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ เมื่อมีการใชจายผานบัตร 
o สะดวกกวาการเขียนเช็ค 
o สามารถเก็บขอมูลการใชจายของตนเองได (จากสําเนาการใชบัตรเครดิต และใบแจงหนี้) 

 

ขอเสียของการใชบัตรเครดิต 
o ตองเสียดอกเบี้ย หากไมจายชําระตามเวลา หรือจายไมเต็มจํานวนเงินตามที่ไดระบุไวใน

ใบแจงหนี้ของบัตรเครดิตนั้น โดยดอกเบี้ยบัตรเครดิตมักจะแพงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ทั่วๆ ไป 
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o ตองเสียคาบริการ เชน เสียคาธรรมเนียมแรกเขา เสียคาธรรมเนียมรายป (ปจจุบันหลาย
ธนาคารไมคิดคาธรรมเนียมแรกเขา และหลายธนาคารยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหลูกคา
ช้ันดีดวย) 

o อาจสรางภาระหนี้สิน สําหรับคนที่ไมมีวินัยในการใชจาย หรือเผลอใชบัตรเครดิตซื้อ
สินคาและบริการตางๆ มากจนเกินความสามารถในการชําระหนี้ของตน 

o ปลอมแปลงไดงาย ไมวาจะเปนในรูปแบบของบัตรเครดิตปลอม หรือการปลอมแปลง
ลายเซ็นของตัวเจาของบัตรเอง 

o การที่ซื้อหาอะไรโดยไมตองจายเงินสด ทําใหหลายคนซื้อโดยไมยับยั้งช่ังใจมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ขอควรปฏิบัติเมื่อตองการสมัครใชบริการบัตรเครดิต 

1. เปรียบเทียบหลายๆ ธนาคาร หลายๆ ยี่หอบัตร และเลือกสมัครบัตรที่ใหประโยชนกับเราสูงสุด 
โดยพิจารณาจาก  

• คาธรรมเนียม/ คาใชจาย 
o คาธรรมเนียมแรกเขา  
o คาธรรมเนียมรายป 
o ยอดชําระหนี้ขั้นต่ําตอเดือน (Minimum Monthly Payment) 
o ระยะเวลาเรียกเก็บ (รอบบัญชี) และระยะเวลาปลอดหนี้ 
o อัตราดอกเบี้ย กรณีคางชําระหนี้หรือจายชําระหนี้เพียงบางสวน 
o วิธีการคิดดอกเบี้ย กรณีเบิกเงินสดมาใชกอน และกรณีคางชําระหนี้หรือจายชําระหนี้

เพียงบางสวน 
o คาปรับเมื่อชําระหนี้ลาชา และคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

• เงื่อนไขการใหบริการ 
o ประเภทบัตรเครดิต (บัตรเงิน บัตรทอง บัตรPlatinum) 
o วงเงินเครดิตที่ไดรับ 
o บัตรเครดิตยี่หอน้ัน ๆ ไดรับความเชื่อถือ และยอมรับในวงการคามาก/ นอยเพียงไร 

การที่มีรานคายอมรับบัตรมาก ยอมใหความสะดวกแกผูใชบัตรมากกวาบัตรเครดิตที่
ไมคอยมีรานคายอมรับ 

o มีการบริการพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ อีกหรือไม เชน การเก็บแตมสะสมไวแลก
ของขวัญ (ของขวัญบางธนาคารดีกวาของธนาคารอื่น บางธนาคารมีเงื่อนไขการเก็บ
แตมงายกวาธนาคารอื่น ฯลฯ) เมื่อใชบัตรเครดิตซื้อต๋ัวเครื่องบินจะมีสิทธิไดรับความ
คุมครองประกันการเดินทางเพิ่ม หรือกรณีกระเปาเดินทางไมมาถึงที่หมายภายใน 6 
ช่ัวโมงหลังเดินทางถึงที่หมาย ผูเดินทางจะซื้อของใชที่จําเปนไดในวงเงินที่ตกลงกัน  
นอกจากนี้บัตรเครดิตบางธนาคารยังสามารถใชเปนสวนลดในการซื้อสินคา/ พักใน
โรงแรม/ รับประทานอาหารในภัตตาคารที่กําหนด ฯลฯ 
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กิจกรรม: บัตรเครดิตของแตละยี่หอ มีคาใชจาย และเงื่อนไขที่แตกตางกันมาก ใหผูเรียนหาขอมูลจากผูออกบัตร
เครดิต 3 แหง (ถาเปนไปได ใหหาจาก Citi Bank Visa Card, Visa Card ของธนาคารกสิกรไทย และบัตร 
American Express) แลวนําขอมูลตางๆ ที่หาไดมากรอกลงในตารางดานลาง (จะเห็นวา Visa Card ยี่หอเดียวกัน 
แตบริหารโดยตางธนาคาร ก็จะมีคาใชจาย และเงื่อนไขในการใหบริการที่แตกตางกัน) 

 

รายการ Citi Bank Visa Card Visa Card กสิกรไทย American Express 
อัตราดอกเบี้ยคางชําระ    
วิธีการคิดดอกเบี้ย    
ระยะเวลาปลอดหนี้    
รอบบัญชีเรียกเก็บเงิน    
คาธรรมเนียมแรกเขา    
คาธรรมเนียมรายป    
รายการสะสมแตมแลก
ของขวัญ หรือคืนเงิน 

   

คาหักบัญชีธนาคาร    
คาปรับชําระเงินลาชา    
ยอดชําระขั้นตํ่าตอเดือน    

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ของแตละบัตร 

• อานรายละเอียดในสัญญาอยางรอบคอบ 

• อยาเรงรอน รีบเซ็นสัญญา 

• ควรเก็บสําเนาของสัญญาที่ลงนามไวดวย 

• คํานวณมูลคาของสินคา เมื่อใชซื้อดวยบัตรเครดิต  เพราะบางองคกรอาจคิดเงินเพิ่ม
สําหรับการชําระคาสินคาโดยใชบัตรเครดิต เชน รานคาทอง 

• เขาใจเรื่องคาธรรมเนียม คาปรับ  ดอกเบี้ย หรือคาใชจายอื่นๆ  เมื่อชําระเงินลาชา เบิกเงิน
มาใชลวงหนา ฯลฯ 

3.    เขาใจวิธีการใชบัตรอยางถองแท 

• เราสามารถใชบัตรเครดิตซื้อสินคา หรือบริการมูลคาสูงๆ ได จนเต็มวงเงิน 

• ควรใชบัตรเครดิตใหนอยกวาเงินเดือนที่ไดมาในแตละเดือน 

• อยาหลงผิดวา “ยอดชําระหนี้ขั้นต่ําตอเดือน” ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต เปนยอดเงินไมสูง 
(เชน 20% ของยอดใชจายในรอบบัญชีนั้น)  ทําใหมือเติบใชจายผานบัตรเครดิตโดยไมยั้ง
คิดถึงยอดหนี้ทั้งหมดที่จะเปนภาระหนักอกในภายหลัง 

• ชําระยอดคางจายใหเต็มจํานวน และตรงเวลา เพื่อประโยชนจากระยะเวลาปลอดหนี้ และ
ปราศจากดอกเบี้ย 

้ ้
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วงเงินสินเชื่อ    
จํานวนรานคาที่รับบัตร
เครดิต 

   

คาธรรมเนียมอื่น ๆ    
เงื่อนไขอื่น ๆ (ระบุ) 
………………… 

   

สถานที่ติดตอ 
………………… 

   

เบอรโทรศัพท 
Fax 
Web site 

   

 
คาใชจายทางการเงินเม่ือเปนหนี้บัตรเครดิต 
 นอกเหนือจากคาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายปแลว เมื่อเราใชบริการบัตรเครดิต และมีการ
ชําระหนี้ลาชา หรือมีการผอนชําระ สิ่งหนึ่งที่เราตองพิจารณาก็คือ วิธีการคํานวณดอกเบี้ย หรือคาใชจายทาง
การเงินที่เกิดขึ้น โดยผูออกบัตรเครดิตสามารถคิดดอกเบี้ยไดหลากหลายวิธี ดังตอไปนี้ 
 

1. ดอกเบี้ยรายวัน (Average Daily Balance) 
เราจายเงินชําระหนี้ไปบางสวน ผูออกบัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยโดยใชคาเฉลี่ยของหนี้ทั้งจํานวน และ
หนี้ที่คางชําระมารวมกัน แลวจึงใชจํานวนวันของทั้งรอบบัญชี (30 วัน) ในการคํานวณคาเฉลี่ย
ดอกเบี้ย 

2. ดอกเบี้ยเฉพาะสวนคางชําระ (Adjusted Balance) 
ผูออกบัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะสวนที่เรายังคางชําระอยูเทานั้น 

3. ดอกเบี้ยยอดคางชําระ (Previous Balance) 
ผูออกบัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยจากยอดคางจายตนงวดทั้งจํานวน แมวาในระหวางงวดบัญชีที่ผานมา 
ผูใชบัตรเครดิตจะไดชําระหนี้ใหแกผูออกบัตรเครดิตไปแลวบางสวนก็ตาม 

 

ตัวอยาง:  การคํานวณคาใชจายทางการเงินเม่ือเปนหนี้บัตรเครดิต 
 

รายการ Average daily balance Adjusted Balance Previous Balance 
Previous Balance 
ยอดคางจาย ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

4,000 4,000 4,000 

Interest Rate 
อัตราดอกเบี้ย/ ป 

18% 18% 18% 

Monthly Rate 
อัตราดอกเบี้ย/ เดือน 

1.5% 1.5% 1.5% 

Payments 3,000 3,000 3,000 
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ยอดชําระหนี้ ณ วันที่ 15 
ยอดหนี้คางชําระ 1,000 1,000 1,000 
Average Daily Balance * 2,500 - - 
ดอกเบี้ย 
(คาใชจายทางการเงิน) 

37.50 
(1.5% x 2,500) 

15.00 
(1.5% x 1,000) 

60.00 
(1.5% x 4,000) 

* Average Daily Balance = [(ยอดหนี้ทั้งหมด 4,000 x 15 วัน) + (ยอดหนี้คางชําระ 1,000 x 15 วัน)]/ 30 วัน 
                       = 75,000/ 30 วัน  
                                         = 2,500 บาท/ วัน 
  

สังเกตไดวา เวลาเปรียบเทียบคาใชจายทางการเงิน  ซึ่งไดแก ดอกเบี้ยที่ผูออกบัตรคิดจากผูใชบัตรเครดิต  
จะเห็นวาแบบ Previous Balance คิดดอกเบี้ยแพงที่สุด และแบบ Adjusted Balance จะมีดอกเบี้ยตํ่าสุด ดังนั้น จึง
ควรพิจารณาเลือกบัตรเครดิตของธนาคารที่คิดดอกเบี้ยแบบ Adjusted Balance (ถาเลือกได) และหลีกเลี่ยงบัตร
เครดิตของธนาคารที่คิดดอกเบี้ยแบบ Previous Balance 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ผูออกบัตรเครดิตบางรายยอมใหมี “ชวงปลอดหนี้ หลังครบกําหนดชําระหนี้ (Past-due Balance)” ออกไปได
อีกระยะสั้นๆ ซึ่งหากผูใชบัตรเครดิตสามารถจายชําระหนี้ไดกอนระยะเวลาปลอดหนี้ครบกําหนด ก็จะไมถูก
คิดดอกเบี้ย แตหากพนระยะปลอดหนี้นี้แลวยังไมสามารถชําระหนี้คืนได ผูออกบัตรเครดิตก็จะคิดดอกเบี้ย
เต็มจํานวนรวมในใบแจงยอดหนี้ในรอบบัญชีถัดไป 

 

บัตรเดบิต (Debit Card) 
บัตรเดบิตมีลักษณะคลายคลึงกับบัตรเครดิต แตทําหนาที่เสมือนกับเปนเงินสด หรือเช็คสวนตัว โดยจะ

เช่ือมโยงโดยตรงกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารที่เรามีอยู แตจะแตกตางจากบัตรเครดิตตรงที่วา ในขณะ
ที่บัตรเครดิตจะมีลักษณะเปนการ “ซื้อกอน จายทีหลัง” แตบัตรเดบิตกลับเปนลักษณะ “ซื้อตอนนี้ จายตอนนี้” 
โดยเมื่อเราใชบัตรเดบิตชําระคาสินคา หรือบริการใดๆ ก็ตาม ยอดเงินที่เรามีอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพยซึ่ง
เช่ือมโยงอยูกับบัตรเดบิตนั้นจะถูกตรวจสอบในทันทีวา มีเงินเหลือเพียงพอกับคาสินคา หรือบริการหรือไม หากมี
พอสําหรับคาสินคา หรือบริการ ก็จะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของเราในทันที จึงอาจกลาวไดวา 
บัตรเดบิตอนุญาตใหเราใชเงินไดตามจํานวนเงินเทาที่มีอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น หากใหเปรียบก็
เสมือนกับการนําเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพยของเราออกมาใชจายโดยตรงนั่นเอง ดังนั้น ทุกครั้งที่ตองใชจาย
ผานบัตรเดบิต จึงควรมั่นใจวา เรามีเงินอยูในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพียงพอที่จะชําระไดเต็มจํานวนเงินตามคาสินคา 
หรือบริการในขณะนั้น  
 
 
ฃ 
 

 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
บัตรเครดิต: ใชจายตอนนี้ จายชําระคืนในวันหนา โดยไมจําเปนตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยแตอยางใด 
บัตรเดบิต: ใชจายตอนนี้ จายชําระคืนในตอนนี้ โดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่เรามีอยู 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณาดูวา การสมัครเพื่อขอใชบริการบัตรเครดิต และบัตรเดบิต เหมือน หรือแตกตาง
กันอยางไรบาง 
 

การทําประกัน 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการทําประกันภัย  
2. รูจักกับการทําประกันชีวิต 
3. เขาใจแนวคิดในการคํานวณเบี้ยประกัน 

 
รูจักกับการทําประกันภัย 

เนื่องจากมนุษยตองเผชิญกับภัยอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะตอชีวิต หรือตอทรัพยสิน ซึ่งลวนกอใหเกิด
ความสูญเสียแกบุคคล ตลอดจนดานการเงินในทายที่สุด ไมวาจะเปนการสูญเสียทรัพยสิน หรือเงินทองที่มีอยูแลว 
หรือจะสูญเสียความสามารถในการสรางรายไดในอนาคต ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการทําประกันภัยจึงเกิดขึ้นเพื่อ
บรรเทา หรือชดเชยความสูญเสียในรูปของเงินทดแทนที่จายใหโดยบริษัทประกันภัย ซึ่งเงินชดเชยนั้นจะมาจาก
เงินของผูทําประกันหลายๆ รายที่จายเขาสูบริษัทประกันภัยเปนงวดๆ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การประกันภัย เปน
วิธีการที่มนุษยจะบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยอันตรายประเภทตางๆ โดยที่คนกลุมหนึ่งจะทยอย
จายเงินจํานวนหนึ่งเขากองกลางทุกๆ งวด จนเมื่อคนใดคนหนึ่งในกลุมเกิดประสบภัย ก็จะนําเงินกองกลางนี้มา
จายชดเชยคาความสูญเสียให เปนการรวมกลุมกันของผูที่มีความเสี่ยงคลายๆ กันเพื่อเฉลี่ยความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 หากจะวาไปแลว การประกันภัยก็คลายคลึงกับการพนัน กลาวคือ ทุกๆ คนในกลุมจายเงินจํานวนหนึ่งเขา
มาในกองกลาง แตจะมีเพียงบางคนในกลุมเทานั้นที่โชคดีไดเงินกอนใหญไป แตจะตางกันตรงที่การประกันภัย 
ไมมีผูประกันคนไหนตองการถูกรางวัลใหญเพื่อใหไดเงินกอนใหญที่ตองแลกกับชีวิต และที่สําคัญ การ
ประกันภัยเปนการชดเชยความสูญเสียใหกับผูประสบภัย และครอบครัวเพื่อไมใหเปนภาระตอสังคม แตการพนัน
กลับไมมีประโยชนอะไรตอสังคมเลย 

ทั้งนี้เราสามารถแบงการประกันภัยออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามความเสี่ยงภัย ซึ่งไดแก การประกัน
วินาศภัย หรือการประกันภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยสิน เชน ไฟไหมบาน หรือโจรกรรมทรัพยสิน และการประกันชีวิต 
หรือการประกันภัยที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล เชน เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
 
การประกันชีวิต (Life Insurance) 

แนวคิดเรื่องการประกันชีวิตก็เหมือนๆ กันกับแนวคิดเรื่องการประกันภัย คือ เริ่มจากพื้นฐานที่วา มนุษย
ทุกคุณมีคุณคาทางเศรษฐกิจไมวาจะตอตนเอง (เพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง) ตอครอบครัว (เมื่อตนเปนสวนหนึ่งที่
หารายไดจุนเจือครอบครัว) และตอสังคม (เมื่อตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ไมวาจะตอองคกรที่ตนทํางานอยู ตอ
สังคม หรือตอภาครัฐในฐานะที่ตนเปนผูเสียภาษีสวนหน่ึง) อยางไรก็ตาม ความเสี่ยง หรือความไมแนนอนก็อาจที่
จะเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นไดทุกเมื่อ ไมวาจะเปน 

• ความเสี่ยงตอการจากคนที่เรารักเร็วเกินไป  

• ความเสี่ยงตอการที่มีอายุยืนนานเกินไป 
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• ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย หรือโรคภัยอันตรายตางๆ 

• ความเสี่ยงตอการมีชีวิตอยูอยางไรประโยชนโดยอาจพิการ หรือทุพพลภาพ 
อันเปนเหตุใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต หรือสุขภาพของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในทายที่สุดแลว ก็ยอมสงผลใหเกิด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เชน เสียรายได เสียเงินออม หรือทรัพยสิน ทั้งตอตนเอง ตอครอบครัว หรือตอสังคม 
ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตจึงไดถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการบรรเทาความสูญเสียทางการ
เงินเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นกับตัวบุคคลในรูปของเงินทดแทนนั่นเอง  

กลไกการทํางานของการประกันชีวิตก็คลายกับหลักของการประกันภัยตามที่กลาวไวขางตน คือ บริษัท
ประกันชีวิตจะเปนผูรวบรวมเงินจากคนหลายๆ คนที่ตองการประกันชีวิตเหมือนกัน โดยทุกๆ คนที่ทําประกัน
ชีวิตจะจายเงินใหบริษัทประกันเปนงวดๆ เรียกวา “เบี้ยประกัน” โดยมีบริษัทประกันชีวิตเปนผูดูแล เมื่อมีคนใด
คนหนึ่ง หรือหลายคนในกลุมประสบภัย หรือเสียชีวิต บริษัทประกันก็จะนําเงินเบี้ยประกันที่ทุกๆ คนจายรวมกัน
ไวนั้นมาชดเชยเปนเงินกอนใหกับผูเอาประกัน หรือผูรับผลประโยชนของผูเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไว โดย
เงินชดเชยที่ทางบริษัทประกันจายใหกับผูเอาประกัน หรือผูรับผลประโยชนนี้จะเรียกวา “เงินเอาประกัน หรือทุน
ประกัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
กรมการประกันภัยไดแบงกรมธรรมประกันชีวิตตามลักษณะการคุมครอง และผลประโยชน ออกเปน 4 
ประเภทดวยกัน ไดแก 
1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) เปนการประกันชีวิตที่มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการที่

บริษัทประกันจะคุมครองหรือชดเชยคาสูญเสียใหแกผูเอาประกัน โดยผูเอาประกันตองจายคาเบี้ย
ประกันทุกๆ งวด ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หากผูเอาประกันไมไดเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูเอาประกันก็เสียคาเบี้ยประกันทั้งหมดใหบริษัทประกัน และจะไมไดเงินชดเชยใดๆ เลย เชน 
ตกลงซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เปนเวลา 5 ป ถาผูเอาประกันเสียชีวิตในปที่หก ผูเอา
ประกันก็จะไมไดคาชดเชยใดๆ เพราะถือวาหมดระยะที่ประกันจะคุมครองแลว 

2. แบบตลอดชีพ (Whole-Life Insurance) เปนการประกันชีวิตที่ใหความคุมครองแกผูเอาประกันตลอด
ชีวิต ไมวาผูเอาประกันจะเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม โดยบริษัทประกันจะจายเงินตามที่ตกลงไวใหแกผูรับ
ผลประโยชน  

3. แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) เปนการประกันชีวิตที่เมื่อผูเอาประกันมีอายุยืนยาวจนครบ
กําหนดในสัญญา บริษัทประกันก็จะจายเงินเอาประกันคืนใหแกผูเอาประกัน โดยอาจจะจายเปนเงินกอน 
หรือจายเปนงวดๆ ตามแตจะตกลง แตถาผูเอาประกันเสียชีวิตไปกอน บริษัทประกันก็จะจายเงินใหกับ
ผูรับผลประโยชน แนนอนวาการประกันชีวิตแบบที่สามนี้ เบี้ยประกันจะสูงกวาสองแบบแรก เพราะ
บริษัทประกันตองรับความเสี่ยงทั้งสองขาง คือ ไมวาจะเสียชีวิต หรือไม บริษัทประกันก็ตองเสียเงิน
ใหกับผูเอาประกัน  แตประโยชนตอผูเอาประกันก็มีมาก เพราะถาผูเอาประกันไมเสียชีวิต ก็ยังไดเงินคืน
จากบริษัทประกัน ถือเปนการสะสมทรัพยอีกทางหนึ่ง 

4. แบบเงินไดประจํา (Annuity Insurance) เปนการประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจายเงินใหผูเอาประกัน
เมื่อผูเอาประกันอายุครบ 55 หรือ 60 ปเปนตนไปแลวแตเงื่อนไขเพื่อที่จะไดมีเงินไวใชในยามชรา โดย
บริษัทจะจายเงินใหเปนงวดๆ งวดละเทาๆ กัน สําหรับระยะเวลาที่จายเงินจะยาวเทาไรนั้น ขึ้นกับ
ขอตกลงคลายๆ กับที่รัฐบาลจายเงินบํานาญใหขาราชการที่เกษียณอายุ จึงเรียกไดอีกอยางวา “การ
ประกันชีวิตแบบบํานาญ”  
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กิจกรรม: ใหผูเรียนพิจารณาดูวาบุคคลดานลางควรเลือกทําประกันชีวิตแบบใด 

• ประหยัด เปนคนตัวคนเดียว ไมมีครอบครัว ไมมีลูกหลาน อยากไดหลักประกันที่มั่นคงเมื่อชรา 

• ออมทรัพย เปนตํารวจ มีครอบครัว มีลูกหนึ่งคน ตองการสรางความมั่นคงใหครอบครัวหากตนเปน
อะไรไป 

• อดออม เพิ่งเรียนจบจากวิทยาลัยพณิชยการ ตองการทั้งเงินออม และประกันชีวิต  
 

ท้ังนี้ การประกันชีวิตจะประกอบดวยบุคคลท่ีเก่ียวของสามฝายดวยกัน 

1. ผูรับประกัน หรือบริษัทประกันชีวิต ที่รวบรวมกลุมคนที่ตองการประกันชีวิตเหมือนๆ กันไว และ
รวบรวมเงินเบี้ยประกันเพื่อนําไปใหกับผูทําประกันที่ประสบภัย อาจจะเสียชิวิต หรือทุพพลภาพตาม
ขอกําหนดที่ตกลงกันไว 

2. ผูเอาประกัน หรือ ผูทําประกันชีวิต คือ บุคคลที่แสดงความจํานงเขารวมทําประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต มีหนาที่ชําระเบี้ยประกันตามขอตกลงที่ไดทําไวกับบริษัทประกันชีวิต 

3. ผูรับผลประโยชน คือ บุคคลที่จะไดรับเงินทดแทนเมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตามที่ตก
ลงกันระหวางผูเอาประกัน กับผูรับประกัน ผูรับผลประโยชนอาจจะเปนบุคคลเดียวกับผูเอาประกัน 
เชน ผูทําประกันเปนผูไดรับเงินชดเชยเองเมื่อพิการ หรือทุพพลภาพ หรืออาจจะเปนบุคคลอื่นก็ได 
เชน บุตร ภรรยา สามี เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต 

 
การคิดเบี้ยประกันตามความเสี่ยง 

เบี้ยประกัน คือ เงินที่ผูทําประกัน (หรือผูเอาประกัน) จายใหกับบริษัทประกันชีวิตเปนงวดๆ อยาง
สม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต จึงมักมีคําถามตามมาวา บริษัทประกันชีวิตรูไดอยางไร
วา ผูเอาประกันแตละคนจะตองจายเบี้ยประกันเทาไร และตองจายนานเทาใด  ถึงจะพอจายคาชดเชยใหคนที่
ประสบภัย เพราะเราไมมีทางรูไดเลยวา ผูเอาประกันแตละคนนั้นจะมีกี่คนที่ประสบภัย และจะประสบภัยเมื่อไร 

อยางไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตจะคํานวณเบี้ยประกันโดยอาศัยสถิติที่ผานมาของอัตราการตายของคนใน
วัยตางๆ เพื่อจะนํามาเปรียบเทียบกับกลุมผูเอาประกัน ทําใหทราบจํานวนผูเอาประกันที่อาจจะเสียชีวิต แลวใชวิธี
คํานวณที่ซับซอนหาเบี้ยประกันที่ผูเอาประกันแตละคนควรจะตองจาย ซึ่งการที่จะไดตัวเลขที่ถูกตองนั้นตอง
อาศัยความแมนยําของสถิติที่มี และยิ่งผูเอาประกันมีมาก สถิติก็จะยิ่งเชื่อถือไดมาก  

ที่สําคัญ การคิดเบี้ยประกัน นอกจากจะดูตามสถิติแลว ยังดูตามระดับของความเสี่ยงภัยของผูเอาประกัน
แตละคนดวย เพราะบุคคลแตละคนมีระดับความเสี่ยงตอการเสียชีวิตที่ไมเทากัน เชน คนสุขภาพแข็งแรงจะมี
ความเสี่ยงนอยกวาคนขี้โรค คนที่ทํางานในสํานักงานจะมีความเสี่ยงนอยกวาคนงานกอสรางที่ตองปนตึกสูง และ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการคิดเบี้ยประกัน คนที่มีระดับความเสี่ยงภัยเทาๆ กันก็ควรจะเสียเบี้ยประกันใน
จํานวนเทาๆ กัน  สําหรับคนที่มีความเสี่ยงนอยกวาก็ควรจะเสียเบี้ยประกันนอยกวาคนที่มีความเสี่ยงมาก จาก
ความจริงในขอน้ี บริษัทประกันชีวิต จึงไดจัดแบงคนออกเปนกลุมตามระดับของความเสี่ยงภัย  โดยมีปจจัยที่ใช
ในการพิจารณาดังนี้ 

• อายุ ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะหนุมสาวจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตนอยกวาคนอายุมากหรือเด็กเล็ก 
เพราะมีสุขภาพแข็งแรง และมีความคลองแคลวที่จะระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุตางๆไดมากกวา 



  25

ดังนั้นเราจะเห็นวา คนหนุมสาวจะเสียคาเบี้ยประกันนอย ขณะที่คนอายุมากจะเสียคาเบี้ยประกัน
มากกวาหลายเทาตัว  

• อาชีพ  บางอาชีพ เชน ตํารวจ นักบิน นักดับเพลิง  จะตองเสี่ยงสูงกวาปกติ จึงตองเสียเบี้ยประกัน
มากกวาปกติ 

• สุขภาพ และประวัติการแพทย คนที่สุขภาพแข็งแรงจะมีความเสี่ยงนอยกวาคนที่มีโรคประจําตัว หรือ
เจ็บปวยอยูเปนประจํา 

• เพศ ตามสถิติที่ผานมา ผูหญิงจะมีอายุขัยมากกวาผูชาย จึงเปนปกติที่บริษัทประกันจะคิดเบี้ยประกัน
ของผูหญิงตํ่ากวาผูชายที่มีอายุเทาๆ กัน 

 

กิจกรรม: ดวยวงเงินประกันเทากัน ใหผูเรียนลองเรียงลําดับดูวา บุคคลใดตอไปนี้ที่ตองจายเบี้ยประกันมาก หรือ
นอยกวากัน โดยใหทําการเรียงลําดับจากบุคคลที่ตองจายเบี้ยประกันมากที่สุดไปยังบุคคลที่จายเบี้ยประกันนอย
ที่สุด 

• อดออม อายุ 22 ป เปนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
• ออมทรัพย อายุ 24 ป เปนชางซอมวิทยุ 
• ประหยัด อายุ 40 ป เปนพนักงานธนาคาร   
• มัธยัสถ อายุ 30 ป เปนตํารวจ 
• มั่งมี อายุ 50 ป เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

ภาษีกับการใชจาย 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เขาใจขั้นตอนการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม 
2. รูจักกับภาษีประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชจาย 

 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value-added Tax) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “VAT” เปนภาษีที่เรียกเก็บจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินธุรกิจในอัตรารอยละ 7 ของมูลคาที่เพิ่มขึ้นนั้น ทั้งนี้ผูประกอบการจะเสียภาษีเฉพาะสวนของมูลคาที่
เพิ่มขึ้นจากขั้นตอนการดําเนินธุรกิจของตนเทานั้น โดยหลักการงายๆ ของภาษีประเภทนี้ก็คือ หากผูประกอบการ
ซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตวัตถุดิบมาใชในการผลิต แลวปรากฎวา ผูผลิตวัตถุดิบนั้นไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว 
ผูประกอบการก็สามารถนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูผลิตวัตถุดิบไดเสียไวกอนหนามาหักออกจากภาระภาษีมูลคาเพิ่ม
ของตนเองได นอกจากนี้ แมวากฎหมายจะไดบัญญัติใหผูประกอบการเปนผูที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตก็
ไดบัญญัติเพิ่มเติมไววา ใหผูประกอบการสามารถเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคา หรือผูใชบริการเพื่อนําสง
แกกรมสรรพากรอีกทีหนึ่ง ดังนั้นถาหากผูประกอบการละเลยไมเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ หรือผูใชบริการ 
ผูประกอบการก็จะตองเปนผูรับภาระเสียภาษีมูลคาเพิ่มนี้ไวเอง ยกตัวอยางเชน สมมติวาเสื้อยืดสําเร็จรูปขายใน
รานคาปลีกราคาตัวละ 1,000 บาท แตกอนที่จะนํามาผลิตเปนเสื้อยืดตัวดังกลาวมีขั้นตอนการดําเนินธุรกิจดังนี้ 
 ขั้นแรก เริ่มตนจากการที่คนทําเสนดายไปซื้อฝายจากคนขายฝายเพื่อนํามาใชผลิตเสนดายกอน ถาซื้อฝาย
ในราคา 100 บาท คนทําเสนดายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 7 บาท โดยคนขายฝายจะเปนผูเรียกเก็บจากคนทําเสนดาย 
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และนําสงแกกรมสรรพากรทั้งหมด เทากับวาคนขายฝายไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเลย เพราะวาคนทําเสนดายเปน
ผูจายแทนแลวนั่นเอง 
 ขั้นที่สอง เจาของโรงงานทอผาไปซื้อดายดังกลาวมาทอผาในราคา 200 บาท เจาของโรงงานทอผาก็ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มรวม 14 บาท ซึ่งคนทําเสนดายจะเปนผูเรียกเก็บจากเจาของโรงงานทอผา และนําสงแก
กรมสรรพากร อยางไรก็ตาม คนทําเสนดายมีสิทธินําเอาภาษีมูลคาเพิ่มที่ตนไดชําระไปแลวเมื่อตอนซื้อฝาย 7 บาท 
มาหักออกกอนจึงคอยนําสงกรมสรรพากรเพียง 7 บาทเทานั้น เทากับวาคนทําเสนดายไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เลย เพราะภาษีมูลคาเพิ่มที่คนทําเสนดายเสียไป 7 บาทนั้นไดรับคืนจากเจาของโรงงานทอผาแลว 
 ขั้นที่สาม เจาของโรงงานผลิตเสื้อยืดไปซื้อผาจากโรงงานทอผามาใชในการผลิตที่ราคา 400 บาท เจาของ
โรงงานผลิตเสื้อยืดตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 28 บาท ซึ่งเจาของโรงงานทอผาจะเปนผูเรียกเก็บ และเชนเดิมก็
สามารถนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดชําระไปเมื่อตอนซื้อดาย 14 บาท มาหักออกกอน แลวคอยนําสงกรมสรรพากรเพียง 
14 บาท เทากับเจาของโรงงานทอผาไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเลย  
 ขั้นที่สี่ พอคาขายปลีกไปซื้อเสื้อยืดมาจากโรงงานผลิตเสื้อยืดในราคา 600 บาท ซึ่งพอคาขายปลีกจะตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 42 บาท โดยเจาของโรงงานผลิตเสื้อยืดเปนผูเรียกเก็บ และสามารถนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดชําระ
ไปตอนซื้อผา 28 บาท มาหักออกกอนแลวจึงนําสงกรมสรรพากรเพียง 14 บาท เทากับเจาของโรงงานผลิตเสื้อยืด
ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มแตอยางใด 
 ขั้นสุดทาย ผูบริโภคไปซื้อเสื้อยืดที่ขายในราคา 1,000 บาท โดยผูบริโภคตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 70 บาท 
โดยมีพอคาขายปลีกเปนผูเรียกเก็บ และสามารถนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับชําระตอนซื้อเสื้อยืดจากโรงงานผลิตเสื้อ
ยืด 42 บาท มาหักออกกอนแลวนําสงกรมสรรพากรเพียง 28 บาทเทานั้น จึงสรุปไดวา กรมสรรพากรจะไดรับ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากขั้นตอนการดําเนินธุรกิจนี้รวม 70 บาท เทากับจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูบริโภคคนสุดทายไดเสีย
ไปพอดิบพอดี  

ดังนั้น ในระบบภาษีมูลคาเพิ่มนี้ ผูบริโภคคนสุดทายจึงเปนผูที่เสียภาษีแตเพียงผูเดียวนั่นเอง โดยที่
ผูประกอบการในทุกขั้นตอนการดําเนินธุรกิจไมจําเปนตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเลย เพราะวาทุกคนที่ไดเสียไป จะ
ไดรับเงินภาษีคืนจากผูซื้อคนถัดมาเสมอ 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนชวยนายมั่งคั่งคํานวณดูวา จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองเสียไป เนื่องจากเขาไปซื้อของในราน
สะดวกซื้อแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 642 บาท (โดยราคาสินคาในรานนั้นไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว) มีมูลคา
เทาไร 
 

ภาษีประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชจาย  
 นอกเหนือจากภาษีมูลคาเพิ่มแลว ยังมีภาษีอีกมากมายหลายประเภทที่เกี่ยวของกับการใชจายใน
ชีวิตประจําวันของเรา ยกตัวอยางเชน  

• ภาษีที่ดิน หรือภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่หนวยงานราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ โดยเรียกเก็บ จาก
เจาของที่ดินซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงทองที่เปนหลัก 

• ภาษีโรงเรือน และที่ดิน เปนภาษีที่หนวยงานราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ โดยเรียกเก็บในอัตรารอย
ละ 12.5 ของรายไดที่เกิดจากการนําโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นไปใหเชาเพื่อทําการคาขาย 
หรือเพื่อเปนที่ใหผูอื่นอยูอาศัย หรือใชเพื่อหาประโยชนอยางอื่นๆ เชน เพื่อเปนที่เก็บสินคา เพื่อเปนที่
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ประกอบการอุตสาหกรรม แตหากเปนโรงเรือนที่ใชอยูอาศัยเพียงอยางเดียวไมไดใหเชา หรือไมไดใช
ประกอบกิจการคาขายดังกลาวขางตน ก็ไมตองเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินนี้ 

 

การเปนผูบริโภคท่ีชาญฉลาด 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. ตระหนักถึงหลักในการเลือกซื้อสิ่งของตางๆ ในชีวิตไดอยางชาญฉลาด 
2. เขาใจผลกระทบของโฆษณา และการสงเสริมการขายที่มีตอการตัดสินใจซื้อ 

 
หลักในการเลือกซื้อสินคา 

การรูจักกับวิธีการบริโภคที่ชาญฉลาด จะชวยใหเราทราบถึงหลักในการเลือกซื้อสินคาตางๆ ในชีวิต 
ตลอดจนชวยประหยัดเงินคาใชจายตางๆ ใหกับเราดวย โดยเมื่อเราคิดแลววา เรามีความจําเปนที่ตองซื้อสินคาช้ิน
หนึ่งๆ โดยเฉพาะหากเปนสินคาที่มีราคาคอนขางสูง เชน เครื่องใชไฟฟา หรือเฟอรนิเจอร เราควรที่จะทําการบาน
ใหดีกอนเพื่อที่จะใหไดของดีๆ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้มีหลักงายๆ ที่เราตองพิจารณากอนที่จะซื้อสินคาใดๆ 
ดังตอไปนี้ 

• เมื่อสนใจสินคาใด ควรเปรียบเทียบคุณสมบัติกับราคาของสินคานั้นๆ ในหลายๆ ยี่หออยางรอบคอบ 
ใหแนใจวา สินคามีคุณสมบัติแตกตางกันอยางไร ตรงกับความตองการของเรา หรือไม มีราคาถูก 
หรือแพงกวากันเทาไร อยูในงบประมาณที่เรารับไดหรือเปลา 

• พูดคุยสอบถามกับ เพื่อน ผูปกครอง ครู และคนอื่นๆ ที่มีความรู หรือเคยใชสินคาที่เราสนใจซื้อวา มี
คุณภาพดี หรือไม มีความคงทนถาวร หรือไม หรือมีปญหาอะไรในการใชงาน หรือเปลา 

• ตรวจสอบใหแนใจวา สินคาที่เรากําลังจะซื้อนั้น สามารถใชงานไดกับอุปกรณอื่นๆ ที่เรามีอยูแลวได
โดยเฉพาะสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา 

• ถาไปซื้อสินคาเองที่ราน ควรใหผูขายทดลองสินคาให เพื่อใหแนใจวาสินคาที่ซื้อมาสามารถใชงานได
จริงตามที่ไดโฆษณาไว 

• เปรียบเทียบราคาสินคาที่เราตองการกับรานคาหลายๆ ราน เพราะเปนไปไดวา สินคาที่ติดปายลดราคา
อยูในรานหนึ่ง อาจแพงกวาสินคาอยางเดียวกันในอีกรานหนึ่งก็ได 

• เลือกซื้อสินคาจากรานคาที่ถูกกฎหมาย มีใบรับรองคุณภาพไดยิ่งดี โดยเฉพาะเมื่อซื้อสินคาราคาแพง  
เพราะจะไดความมั่นใจวา มีผูรับผิดชอบแนนอนเมื่อสินคามีปญหาเกิดขึ้น 

• ประเมินทางเลือกในการซื้อ เชน การซื้อเงินสด การผอนซื้อ หรือการเชาซื้อ ตามความจําเปน บอยครั้ง
ที่สินคาประเภทคงทนถาวรจะมีโปรแกรมพิเศษในการขายที่เปนประโยชนตอลูกคา เชน ผอนโดยไม
มีดอกเบี้ย เปนตน อยางไรก็ตาม ก็ตองรูจักประเมินความพรอมของตนดูวา จะมีความสามารถในการ
ผอนชําระหรือไม 

• ถาเปนสินคาประเภทคงทนถาวร ควรเลือกซื้อสินคาที่มีการรับประกันคุณภาพ  

• หลังการซื้อสินคาทุกครั้ง ตองตรวจสอบใบเสร็จกับใบรับประกันใหถูกตองครบถวน พรอมทั้ง
สอบถามเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหชัดเจน 

• ตองคิดเทียบราคากับระยะเวลาที่ใชสินคา และคิดรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการใชสินคานั้นๆ
ดวย ไมวาจะเปน คาขนสง คาติดต้ัง คาบํารุงรักษา คาใชจายในการใชงานแตละครั้ง สิ่งสําคัญ ก็คือ 
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ตองนึกไวเสมอวา สินคาบางประเภทจะมีคาใชจายเกิดขึ้นไปตลอดอายุของสินคา ไมใชวาจะจายตอน
ซื้อครั้งเดียว ฉะนั้น สินคาที่ซื้อมาในราคาถูกไมไดหมายความวา จะประหยัดกวาซื้อสินคาราคาแพง
เสมอไป ยกตัวอยางเชน เชน ซื้อรถราคาถูกกวาแตกินน้ํามันมาก อาจจะทําใหราคาโดยรวมแพงกวา
รถราคาแพงที่กินน้ํามันนอย 

ภายหลังจากที่ไดซื้อสินคามาแลว เพื่อระวังไมใหเกิดคาใชจายที่ตามมาระหวางการใชงาน หรือใหเกิดขึ้น
นอยที่สุด เราควรที่จะ 

• อานคําแนะนําในการใชงานใหชัดเจน เพื่อยืดอายุการใชงานสินคาใหนานที่สุด 

• อานเงื่อนไขการรับประกันใหชัดเจนวา การเสียหายของสินคาจากกรณีใดบางที่จะไมอยูในเง่ือนไข
การรับประกัน และหลีกเลี่ยงการใชงานในลักษณะนั้นเสีย 

• เก็บใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวของกับสินคาทุกอยางใหดี เพราะเอกสารเหลานี้จะเปนหลักฐาน
เรียกรองคาเสียหายเมื่อสินคานั้นมีปญหา  

• เมื่อสินคาเกิดปญหา อยาพยายามซอมเอง ควรรีบติดตอกับบริษัทผูขายทันที 

• ทุกครั้งที่มีการซอมแซมสินคา ควรแนใจวา ชางซอมเขาใจปญหา และจดปญหาลงไปในใบ
รับประกันอยางถูกตอง 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณาวา หากตองการซื้อคอมพิวเตอรสักหนึ่งเครื่อง ตองดูอะไรบาง 
 

สินคา ……………………………………………… 
 

รายการ ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
ยี่หอ Sony Acer Toshiba 
ราคา    
งบประมาณที่มี    
ลักษณะที่สําคัญของสินคา 
- หนวยประมวลผลกลาง 
- ความจํา 
…………………………. 
…………………………. 

   

เครื่องนี้ใชงานอะไรไดบาง 
- ทํารายงาน 
- เลมเกม 
………………………….. 
………………………….. 

   

การรับประกัน    
นโยบายในการรับคืนสินคา    
อื่นๆ .................................. 
........................................... 
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การโฆษณา (Advertising) 
โฆษณา มีอิทธิพลตอผูบริโภค ที่ทําหนาที่กระตุน เรงเรา และทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ

ตางๆ โดยเปนแหลงขอมูลเบื้องตน ที่บอกคุณภาพ และสรรพคุณของสินคาใหกับผูซื้อไดทราบ นอกจากนี้ การ
ติดตามรายการสนับสนุนการขายพิเศษตางๆ (Promotion) อาจทําใหผูซื้อไดสินคาที่ตนตองการในราคาที่ประหยัด
ขึ้น แตโฆษณาทุกอันนั้น นาเชื่อถือตามที่บอกไวแนหรือ และเราควรระวังเรื่องใดบาง เมื่ออานรายละเอียดของ
สินคาในบรรดาโฆษณาตางๆ ที่พบเห็นกันทั่วไป ไมวาจะตามปายในที่สาธารณะ ใบปลิว หนาหนังสือพิมพ
โฆษณาทางโทรทัศน หรือวิทยุ ทั้งนี้ มีโฆษณาจํานวนอยูไมนอยที่กลาวอางสรรพคุณสินคาเกินจริงเพื่อหลอกให
คนมาซื้อสินคา  บางกลาวกํากวมใหขอมูลไมชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคเขาใจผิดวา สินคามีคุณสมบัติที่ดี จึงจําเปนที่
เราในฐานะผูบริโภคตองพิจารณาคํากลาวอางของโฆษณาแตละช้ินวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะ
บางครั้ง การโฆษณาเกินจริงนอกจากจะทําใหผูซื้อเสียเงินโดยไมไดประโยชนแลว หากยังอาจเปนอันตรายตอ
ชีวิตอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวคิดท่ีนารู! 

เทคนิคในการโฆษณาที่เราควรรูมีดังนี้ 

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ 

• ตัวอยางเชน Colgate ผสมฟลูออไรด 
2. “ไดหนา”  “ไดเกียรติยศ ช่ือเสียง”  

• เปนสินคาที่คนดัง คนที่ประสบความสําเร็จเลือกใช หรือเลือกใชสินคานี้เพราะ เขาใจ
ความหมายของ “ใหสิ่งดีๆ แกชีวิต” ตัวอยางเชน นาฬิกา Rolex ขับรถเบนซ 

3. ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนพอง 

• ใชแลวเปนที่ยอมรับนับถือของเพื่อนพอง ตัวอยางเชน ใหกําลังใจเพื่อนดวยลูกอมฮออล 
4. “คนเดน  คนดัง  เปนคนแนะนํา” 

• คนเดน คนดัง คนในหัวใจบอกวาสินคาหรือบริการนี้ดี ตัวอยางเชน Nike สําหรับ Tiger 
Wood 

5. มีเสนห เปนคนนาสนใจ 

• ใชแลวทําใหมีเสนห ตัวอยางเชนน้ําหอม  เครื่องสําอาง 
6. สนุกสนาน ราเริง 

• ใชแลวมีความสุข สนุกสนาน ตัวอยางเชน Pepsi โฆษณาแบบสนุกสนานในรูปเสียงเพลง 
7. ฉลาดปราดเปรื่อง 

• คนฉลาดเลือกใชสินคานี้ (เพราะสินคาดี คนฉลาดก็รูความแตกตาง จึงไดเลือกใช)
ตัวอยางเชน IBM Computer “Intel inside” 

8. มีอิสระ เสรี 

• ตัวอยางเชน โฆษณาทองเที่ยว 
9. เปรียบเทียบแบบกํากวม 

• ฟงดูนาเชื่อถือ เพราะเปรียบเทียบใหเห็นวาดีกวา แตความจริงอาจเปนการเปรียบเทียบ
แบบกํากวม ตัวอยาง เชน “ใชไดดีกวา แมยามขับขี่ในสภาพที่แสงสวางไมเอื้ออํานวย” 
โปรดสังเกตวาไมไดบอกวาใชไดดีกวาอะไร 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนพิจารณาดูวาโฆษณาเหลานี้ มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

• “จองวันนี้!!! สถาบันสอนภาษาอังกฤษ รับรองผล สามารถอาน เขียน พูดไดทันที สอนโดย
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศ”  

• “ลดความอวนภายใน 7 วันโดยไมตองกินยา ไมตองออกกําลังกาย หากไมไดผลยินดีคืนเงินให!!!” 

• “รับแกไขปญหาทางการเงินทุกประเภท ติดตอเราไดทันทีที่ 02-xxx-xxxx” 
 
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

นอกเหนือจากการกลาวเกินจริงแลว อีกกลยุทธหนึ่งที่ผูขายมักนํามาใชก็คือ รายการ ลด แลก แจก แถม 
หรือที่เรียกกันวา “การสงเสริมการขาย”  เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคซื้อของ เพราะคิดวาไดสินคามาในราคาที่
ถูกกวา หรือมีของแถมมาดวย ทั้งๆ ที่หลายๆครั้ง ของแถมที่ไดมานั้นก็ไมไดนําไปใช หรือแยไปกวานั้นก็คือ 
สินคาที่ซื้อมาเพื่อใหไดของแถม ก็ซื้อมาโดยไมไดมีความจําเปน ตัวอยางหนึ่งที่เห็นบอยๆ คือ การซื้อของตาม
หางสรรพสินคาที่มีรายการพิเศษตางๆ มายั่วใจนักซื้อ เชน ถาซื้อครบหนึ่งพันบาท จะไดสิทธิจับฉลากของรางวัล 
และไดสิทธิซื้อวิทยุหนึ่งเครื่องในราคาพิเศษ 600 บาท ถาเราซื้อของไปแลว 700 บาท แตเห็นวาอีกแค 300 บาทก็
จะไดวิทยุอีกหนึ่งเครื่องในราคา 600 บาท เราจึงยอมเสียเงินอีก 300 บาท เพื่อไดสิทธิซื้อวิทยุในราคาพิเศษ รวม
แลว วิทยุเครื่องนั้น ราคา 900 บาท ทั้งๆ ที่เราไมไดอยากไดวิทยุมากอน และสินคาอีก 300 บาทที่ซื้อนั้น ก็ไมใช
สินคาจําเปนสําหรับเราดวย 

นอกจากนี้ ในปจจุบันรานคา และสถานบริการตางๆ เชนโรงภาพยนต  ภัตตาคาร ฯลฯ มักจะเสนอให
ผูบริโภคทําบัตรสมาชิก โดยมีทั้งแบบที่ตองเสียคาสมาชิก หรือไมตองเสียก็ได แตสวนใหญจะตองเสียคาสมาชิก
แรกเขา และเสียคาธรรมเนียมรายป (คลายๆ กับบัตรเครดิต) โดยสมาชิกจะไดรับสวนลดในการซื้อสินคา หรือ
บริการนั้นๆ ตลอดจนไดรับแจงขาวสารกรณีมีรายการพิเศษตางๆ ดวย แตการเปนสมาชิกในบางครั้งก็ไมไดทําให
ประหยัดเสมอไป เพราะอาจมีเงื่อนไขจํากัดการใชบัตรสมาชิกใหเฉพาะสินคาบางรายการ (ซึ่งอาจไมใชรายการที่
เราสนใจจะซื้อบอยๆ) หรือบางครั้งเราเองเมื่อสมัครเปนสมาชิกแลว แตกลับไมมีโอกาสไดไปใชบริการเลยก็ได   

การใชแผนการตลาดเพื่อดึงดูดใหลูกคาใชสินคาจนติดเปนนิสัยจนเลิกไมได ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่พบบอย 
เชน วิธีการของผูขายโทรศัพทมือถือที่มีรายการพิเศษตางๆ ให ตัวอยางเชน สามเดือนแรกใหโทรฟรีเดือนละ 100 
นาที ถาดูเผินๆ เหมือนเปนขอตกลงที่ลูกคาไดเปรียบเพราะไดโทรฟรีต้ังสามเดือน แตกลายเปนวาลูกคาติดนิสัยใช
โทรศัพทมากโดยไมรูตัว (เพราะโทรไปเรื่อยๆไมเสียคาโทร) เลยกลายเปนวาพอถึงเดือนที่สี่ที่ตองจายเงินคาโทร
เต็มราคา ก็ไมสามารถลดการใชโทรศัพทได เพราะใชโทรศัพทมากจนเปนนิสัยแลว 

กรณีสินคาที่ติดปายลดราคา บางครั้งก็ไมไดหมายความวาเปนสินคาที่ราคาถูกเสมอไป บางครั้ง ผูขายอาจ
ติดราคาปายไวสูงกวาปกติ เพื่อ ใหผูขายสามารถลดราคาลงมาได เชน สินคาที่เดิมราคาหนึ่งรอยบาท ก็ไปตั้งราคา
ไวที่ 120 บาท แลวบอกประกาศลดราคา 20% เพื่อใหลูกคาคิดวาจะไดสินคาราคาถูก แตในความเปนจริงก็จะขาย
ไดในราคา 100 บาทเทาเดิม ดังนั้น กอนจะซื้อสินคาที่ติดปายลดราคา ถาเปนสินคาที่มีราคาแพง ก็ควรมีการเทียบ
ราคากับสินคาแบบเดียวกันนั้นในรานคาอื่นๆดวย 

สินคาประเภทของแถม เปนอีกอยางหนึ่งที่ลูกคาตองคอยพิจารณาใหดีวา ที่แถมมานั้น เพราะวาอะไร
ยกตัวอยางเชน ซื้อแชมพู 55 บาท แถมครีมนวดผมราคา 10 บาท อาจเปนไปไดวา ที่แถมครีมนวดผมก็เพื่อ  

1. กระตุนยอดขาย คือ สินคาที่เปนตัวหลัก ไดแก แชมพู อาจจะยอดขายไมดีเทาที่ควร ผูผลิตจึงตอง
หาทางชักจูงใหลูกคามาซื้อของ เพราะคิดวาตนซื้อของไดในราคาถูก 



  31

2. แนะนําสินคาใหม เชน ในกรณีนี้ของแถมมักจะเปนครีมนวดผมสูตรใหม ที่ไมมีในทองตลาด ผูผลิต 
จึงมักเปดตัวสินคาใหมกับสินคาที่ขายดีอยูแลวเพื่อสรางใหสินคาใหม (ครีมนวดผม) เปนที่รูจัก 

3. กําจัดสินคาที่ขายไมคอยดี มีบอยครั้งที่ผูผลิตจะนําสินคาเกา ที่คางสตอค ขายไมคอยดี มาเปนของ
แถม อยางนอย ก็เพื่อเพิ่มยอดขายจากคนที่อยากไดของแถม แทนที่จะตองทิ้งสินคาที่ขายไมคอยดี
เหลานั้นไป เชน แถมครีมนวดผมที่ไมเปนที่นิยม หรือใกลหมดอายุ กรณีนี้ผูซื้อตองสังเกตวันเดือนป
ที่ผลิตของครีมนวดผมใหดี เพราะสินคาแถมลักษณะนี้ มักจะมีปญหาเรื่องคุณภาพ 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนพิจารณาเหตุการณดานลาง พรอมทั้งตอบคําถามในตอนทาย 
อดออม ไปรับประทานอาหารที่รานอาหารรสดี ซึ่งพนักงานรานก็ไดแนะนําใหอดออมสมัครเปนสมาชิก

บัตร VIP ของรานอาหารรสดี ซึ่งมีคาธรรมเนียม 100 บาท และสามารถใชไดเปนเวลา 1 ป โดยจะไดรับสวนลด 
15% เฉพาะคาอาหาร (ไมรวมเครื่องดื่ม) และเปนสวนลดเฉพาะกรณีที่จายเปนเงินสดเทานั้น แตหากจายดวยบัตร
เครดิตจะไมไดรับสวนลดแตอยางใด 
คําถาม  

• หากผูเรียนเปนนายอดออม จะเลือกทําบัตรสมาชิก VIP หรือไม 

• มีหลักเกณฑใดในการพิจารณาเพื่อสมัครเขาเปนสมาชิกบัตร VIP นี้ 
 

แมวาโฆษณาตางๆ ที่มีอยูในทองตลาดจะชวยใหเราไดรับรูขอมูลเบื้องตน และโปรโมชั่นพิเศษตางๆ จะ
เพิ่มโอกาสใหเราไดซื้อของในราคาที่ถูกลง แตก็มีไมนอยที่มักใสสีสันเติมแตงเกินจริงเพื่อดึงดูดใจใหมีผูมาซื้อ
สินคา จึงเปนหนาที่ของผูซื้อที่ตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจวา คําโฆษณานั้นมีความนาเชื่อถือมากนอย
เพียงใด หรือรายการสงเสริมการขายแตละเรื่องที่มีนั้น เปนประโยชนตอตัวเราจริงหรือไม หรือเพียงแตดึงดูดให
เราไดสินคา (ที่เราคิดวา) ราคาถูกลง แตเปนของที่เราไมไดตองการจริงๆ 
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