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การวางแผนชีวิตมีความสําคัญ เนื่องมาจากตลอดชีวิตเราตองใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เราจึงตองเรียนรูที่จะ
จัดการกับเงินเขา เงินออก และเงินเก็บ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทําใหตองมีการวางแผนชีวิต ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน คนไทยมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ทําใหตองมีเงินไวใชหลังเกษียณยาวนาน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงแยก
ครอบครัวออกไปจากครอบครัวใหญ การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจําวันการใชชีวิตแบบเรงรีบ และการกาวเขาสูยุคการสื่อสาร
ไรพรมแดน ทําใหโลกรวมกันเปนหนึ่งเดียว เหตุการณที่เกิดขึ้นมีผลกระทบไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของคนไทย ซึ่งเราจะตองปรับตัวตามใหทัน การวางแผนชีวิตหรือการวางแผนดานการเงินสวนบุคคล (Personal 
Finance) อยางมีประสิทธิภาพของแตละบุคคลหรือครอบครัว มีสวนชวยสรางความมั่นคง หรือสามารถแกปญหาเศรษฐกิจ
ของชาติ หนวยสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว หรือบุคคลในชาติตองรูจักการทํางานหาเงิน เงินที่หามาไดตองรูจักใชใหเปน  
และตองรูจักเก็บออมเงิน เพื่อใหกระบวนการการวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดเปาหมายการเงินสวนบุคคล รูจัก
การใชเงินอยางชาญฉลาด สามารถจัดสรรรายไดใหพอดีกับรายจายเพื่อการมีเงินออมที่จะนําไปใชในการลงทุน การลงทุนใน
ที่นี้หมายถึงการลงทุนแบบที่เรียกวาใชเงินทํางาน ไมตองทํางานเพิ่มขึ้นแตจะมีเงินเพิ่มขึ้น เชน การนําเงินไปฝากธนาคาร   
การลงทุนในหุน การลงทุนอสังหาริมทรัพย การลงทุนซื้อทองคํา การลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิต การลงทุนแบบทางเลือก
(Alternative Investment) กิจกรรมในการวางแผนทางการเงินที่สําคัญมี 2 ดาน คือ ควรตองวางแผนทางดานการออมเงิน และ
ตองรูวิธีการนําเงินไปการลงทุนใหสอดคลองกับเปาหมายทางการเงิน การรูจักออมแตเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอ 
จะตองรูวิธีทําใหเงินที่มีอยูเพิ่มพูนงอกเงยขึ้น การจัดการการเงินสวนบุคคล จะตองเรียนรูวิธีการบริหารเงินสด และการบริหาร
หนี้สิน ซึ่งจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการจัดการเรื่อง เงินทอง...บนเสนทางชีวิต 
 
ABSTRACT 

The importance of personal finance: Money is a principal mean of exchange in our daily life.  It is, 
therefore, necessary for us to learn how to manage our income, expense, and savings.  Several changes that 
recently occurred in the Thai society that demand a proper personal finance.  The life span of Thai people 
is getting longer, requiring more money for a living after retirement.  The increasing number of nuclear 
families transforms the social structure gradually.  Everyday life is becoming rusher.  Moreover, the era of 
borderless communication has united the whole world, making one incident affect the rest of the globe.  All 
of the stated shifts push Thai people to adapt themselves to new conditions of living.  To cope with the 
changes, an efficient personal finance of the smallest unit in society --an individual or a family-- could 
solve Thailand’s economic problems and strengthen the financial stability.  One should learn how to earn, 
how to spend, and how to save money. 

A successful personal finance starts with clear objectives and wise management, both of which would 
lead to savings for investment.  The investment in this context refers to the one that leaves the money work 
by itself e.g. making a deposit into a bank account, investing in real estate, purchasing stocks, gold, life 
insurance, or investing in an alternative finance. The two significant activities of the personal finance are 
planning for the savings and investing in accordance with the financial objectives.  One should know not 
only how to save money but also how to increase it.  In addition, the background knowledge in cash and 
loan management would complement an effective personal finance…on our path of life. 

 
 

 
 



สังคมไทยในปจจุบันมีแนวโนมนิยมความฟุงเฟอ
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซึ่งนิยมการบริโภคสินคาฟุมเฟอย 
การใชสินคาที่มีราคาสูงโดยเฉพาะสินคาจากตางประเทศ 
การมีขาวของเครื่องใชที่ไมเหมาะสมกับวัยและฐานะ เชน 
โทรศัพทมือถือ รถยนต เปนตน คานิยมที่ไมถูกตองทําให
คนกลุมนี้อยากไดตองหามาใหได อยากมีตองมีใหได ไมวา
จะดวยวิธีการอยางไร วัยรุนบางคนสรางปญหาสังคม เนื่อง 
จากตองการมีทุกอยางทัดเทียมเพื่อน ผูที่อยูในวัยทํางานบาง
คนแมสามารถหารายไดแลว ก็ไมรูจักวิธีใชจายเงิน ใชเงิน
แบบขาดการวางแผน ไมไดคํานึงถึงอนาคต ชีวิตขางหนา 
จะมีความเปนอยูเปนอยางไร จะพบเห็นตามสื่อตางๆ ได
ทั่วไปวามีการโฆษณาจูงใจวัยรุน คนหนุมสาว ใหนําเงินใน
อนาคตมาใช สงเสริมใหกอหนี้สิน การที่บุคคลคนในชาติ
ไมวางแผนในการออมเพื่ออนาคต นับวาไดสรางปญหา
หนึ่งในหลายๆ ปญหาทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยตอง
ประสบกับวิกฤตทางการเงิน ในชวงปพ.ศ. 2540-2544 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งนั้น สงผลกระทบตอรายได
ของครัวเรือน บทความชิ้นนี้มุงหวังที่จะสะทอนปญหา 
สรางความคิดใหตระหนักถึงทั้งในอนาคตสวนบุคคล และ
อนาคตของชาติ โดยกระตุนจิตสํานึกใหคนไทยเริ่มมีการ
วางแผนชีวิต โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ต้ังแตวันนี้ ไมวา
บุคคลจะอยูในวัยใดๆ อยางไรก็ตาม นายินดีวามีหนวยงาน
ของทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลสงเสริม สนับสนุนใหคนไทย
มีการวางแผนการเงินสวนบุคคลกันมากซึ่งพบเห็นไดตาม
สื่อตางๆ เชน ในเว็บไซต รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 
และวารสารตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการผลิตตําราเรียน
ในสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับมัธยม 
และระดับช้ันประถม การใหความรูแกประชาชนในการ
จัดการการเงินสวนบุคคล จะมีสวนชวยแกปญหาทาง
เศรษฐกิจ และสรางความมั่นคงใหแกประเทศ 
 
ความสําคัญของการวางแผนชีวิต 

ตลอดชีวิตของคนเราตองเกี่ยวของกับเรื่องการจัดการ
การเงินสวนบุคคล ต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งวาระสุดทาย 
บุคคลตองเรียนรูวิธีทํางานเพื่อสามารถหารายได ดังนั้นจึง
ควรที่จะใชเงินอยางคุมคา และสําคัญอยางยิ่งคือ จะตองเก็บ
ออมเงินไวใชในอนาคต เพื่อความมั่นคงในชีวิต เงินมี

บทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยในปจจุบัน      
ในฐานะที่เงินสามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใน
สังคมโลกปจจุบัน คนเราตองใชจายเงินลงทุนทางดาน
การศึกษาตั้งแตวัยเยาวเพื่อใหมีความรูสามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ เพื่อทํางานเลี้ยงชีพโดยวิธีสุจริต การ
รูจักใชเงินอยางคุมคา กอใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเอง ตอ
สังคม และประเทศ ที่สําคัญบุคคลควรตองมีการวางแผน
เรื่องการออมเพื่อการลงทุน ไมวาใครก็ตามที่มีความ 
สามารถหาเงินได แตถาใชเงินหมดไปโดยไมไดมีการออม
ไว ก็อาจจะตองยุงยาก มีปญหาชีวิต เราควรวางแผนที่จะ
เก็บออมเงินเพื่อมีเงินไวใชจายในอนาคต เชน การรักษา
สุขภาพยามที่ เจ็บปวย ตองการมีที่อยูอาศัยของตนเอง 
ตองการซื้อยานพาหนะไวสําหรับการเดินทาง ตองมีเงินเก็บ
สะสมเผื่อไวสําหรับเหตุฉุกเฉิน และตองการเก็บสะสมเงิน
เพื่อไวใชในยามชราเพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต เมื่อถึงวัย
ที่ควรไดรับการพักผอน เรามักจะไดยินผูคนกลาวกันเสมอ
วาเงินไมอาจใชซื้อความสุขที่แทจริงไดในชีวิต แตการใช
เงินอยางถูกวิธีก็จะทําใหชีวิตเปนสุขได และการใชเงินไม
เปนก็จะทําใหชีวิตลมสลายได สรุปสั้นๆ คือ เราควรรูจัก
การจัดการกับเงินเขา เงินออก และเงินเก็บ การวางแผนชีวิต 
มีความสําคัญตอชีวิตคนในสังคมไทยในยุคปจจุบันมากกวา
คนสมัยกอน ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

คนไทยมีอายุเฉล่ียยืนยาวขึ้น ทําใหมีความจําเปนตอง
ใชเงินหลังเกษียณยาวนานออกไปอีก 15-20 ป โดยเฉพาะ
ปญหาทางดานสุขภาพของผูสูงอายุ การเพิ่มจํานวนของ
ผูสูงอายุที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เนื่องจาก
ความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข ความเห็น
ดังกลาว อางอิงที่มาไดจากผลงานทางวิชาการในงานเขียน
ของ ศ.ดร.เทียนฉาย  กีระนันท, เศรษฐศาสตรทรัพยากร
มนุษย: การพัฒนาสุขภาพและอนามัยในประเทศไทย พิมพ
ครั้ งที่  2 คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ธันวาคม 2541), www.nesdb.go.th การคาดประมาณ
ประชากรของไทย พ.ศ. 2543-2568 สรุปวาอายุของประ       
ชากรไทยในอดีตมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางเห็นไดชัด จึง
เปนที่คาดการณไดวาในอนาคตคนไทยจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาว
ขึ้น (ดังรูป) 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ธันวาคม 2541), www.nesdb.go.th การคาดประมาณประชากรไทย: พ.ศ. 2543-2568 

 
ดังนั้น คนไทยควรตองมีการวางแผนชีวิตในระยะยาว      

โดยตระหนักเสียต้ังแตวันนี้  ถาอนาคตยามวัยชราไม
สามารถทํางานได ไมมีรายไดเลี้ยงชีพ การใชชีวิตความ
เปนอยูจะมีชีวิตไดอยางไร ในระยะเวลาที่อาจยาวนานถึง
30 ป เนื่องจากคนตองการมีเงินสําหรับใชจายในชีวิต 
ประจําวันและเผื่อสําหรับคุณภาพชีวิตที่ดี เชน การทอง 
เที่ยว การกุศล และการดูแลปญหาสุขภาพซึ่งสําคัญสําหรับ
ผูสูงวัย บุคคลจะตองมีเงินเก็บจํานวนเทาไร จึงจะสามารถ
มีเงินพอกิน มีใชอยางสบายๆ หลังเกษียณ มีผูเช่ียวชาญบาง
ทานเสนอวา เราควรตองมีเงินออมฝากธนาคารไวไมตํ่า
กวา 3 ลานบาท โดยถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไมนอยกวา 
5% ตอป บุคคลผูนั้นจึงจะพอมีชีวิตอยูสบายได ขอเสนอ 
แนะดังกลาวอางอิงจากหนังสือ อยากรวยตองรู...รูจักแผน
ท่ีนําทาง (หนา 58) การวางแผนชีวิตจึงควรนํามาพิจารณา
เพื่อใชกันอยางจริงจังในสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหา
สังคมที่จะเกิดจากผูสูงวัยที่ไมมีรายได ไมมีผูอุปการะ 
บุคคลเหลานี้จะตกเปนภาระของสังคม หนวยงานของรัฐ 
และองคกรภาคเอกชนตางๆ ที่ทํางานเพื่อสังคมจะตองมี
ภาระหนักในการใหความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม  

การเปล่ียนแปลงทางสังคม สังคมไทยแตเดิมมานั้น 
มักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ ที่อยูอาศัย เครื่องใชตางๆ
การใชจายเงินบางอยางสามารถประหยัดไดเพราะใช
รวมกันได การสรางครอบครัวใหมจึงไมตองสิ้นเปลืองเงิน
ทองมากมายดังเชนคนรุนใหมที่มักมีคานิยมตามอยาง

ชาวตะวันตก นิยมแยกครอบครัวออกไปตามวัฒนธรรม
ตะวันตก ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว ตองการขาวของ
เครื่องใชตางๆ สําหรับครอบครัวใหม จําเปนตองใชเงิน
จํานวนมากเพื่อจัดหาของใชจําเปน เชน ตองการซื้อบาน 
รถยนต อุปกรณอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ดวย
ภาระคาใชจายตางๆ ของครอบครัวสมัยใหม จึงทําให
สามารถเลี้ยงดูบุตรไดเพียงหนึ่งหรือสองคนเทานั้น และ
จากการที่คนรุนใหมไดรับการศึกษาสูงๆ ซึ่งจะตองใชเวลา
ในการเรียนยาวนาน ทําใหมีอายุการทํางานลดนอยลง 
เพราะหลังจบการศึกษา จึงสามารถเริ่มตนประกอบอาชีพ 
มีรายไดหลังอายุเฉลี่ย 20-25 ป คนรุนใหมแตงงานเมื่ออายุ
โดยเฉล่ียสูงขึ้นเพราะใชเวลาในการศึกษาขั้นสูง ภายหลัง
จบการศึกษาจึงเริ่มคิดมีครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบันแตกตางจากคนสมัยกอน คนรุนใหม
จึงมีความจําเปนตองวางแผนชีวิตดวยเหตุผลดังกลาว 
แตกตางจากคนรุนพอแม ปูยา ตายาย ที่ใชเวลาในการ 
ศึกษานอย มีครอบครัวเมื่ออายุนอยกวาปจจุบัน ถาขาดวินัย
ทางการเงิน ไมมีการวางแผนชีวิตอยางรอบคอบไวสําหรับ
อนาคต เมื่อคนรุนนี้ถึงวัยชรา ถาไมมีเงินออมที่เก็บไวเอง 
ก็จะตกเปนเปนภาระของลูกเพียงคนเดียวที่จะตองรับภาระ
ในการหาเงินใชจายเลี้ยงดูทั้งพอและแม แตกตางจาก
โบราณที่ครอบครัวมักจะมีลูกหลานจํานวนมาก หลายๆ 
คนสามารถชวยกันดูแลพอแม ญาติผูใหญ ยามที่ทานแก
เฒาลง 

 



การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ชีวิตประจําวันของคนสมัย 
ใหมตองออกจากบานไปทํางานตั้งแตเชาตรู กวาจะกลับถึง
บานก็เย็นค่ํา ผูคนตางมีวิถีชีวิตที่เรงรีบ เมื่อกลับบานก็
ตองการประหยัดเวลาไวเพื่อการพักผอน จึงทําใหมีความ
ตองการอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่จะอํานวยความสะดวก 
สบายใหแกตน ลักษณะนิสัยคนเปลี่ยนไป วัตถุนิยมมาก
ขึ้น คนมีอุปทานสินคาและบริการตางๆ สูงมาก รายจายใน
ชีวิตประจําวันจึงสูงมาก รายจายเพื่อความบันเทิง สุขภาพ 
ทองเที่ยว รายจายเพื่อสังคม และตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งทําใหมีความตองใชเงินมากขึ้นกวาคนสมัยกอน ซึ่ง
มักจะทํางานอยูกับบาน มีนิสัยการกินอยูอยางประหยัด มัก
ไมคอยมีเรื่องใหตองใชเงินมากมายนัก มีเงินเก็บออมไวได 
สภาพสังคมอยางในอดีตเชนนี้พอจะยังพบเห็นไดใน
ทองถิ่นชนบทที่ยังหางไกลความเจริญในแบบสังคมเมือง 
คนสมัยใหมจึงมีความจําเปนตองวางแผนชีวิตดวยเหตุผล
ดังกลาว 

โลกรวมกันเปนหนึ่งเดียว  ในยุคที่การสื่อสารไร
พรมแดน ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง   
มีผลกระทบตออีกซีกโลกไดดวย การเปลี่ยนแปลงจะมี
ผลกระทบอยางรวดเร็วตอชีวิตความเปนอยูที่เราจะตองปรับ 
ตัวตามใหทัน เชน การที่ประเทศไทยมีปญหาทางเศรษฐกิจ
ในชวงป  พ.ศ. 2540-2544 ไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจทั่วเอเชียและทั่วโลกมาแลว ในทํานองเดียวกันถา
ประเทศอื่นๆ เกิดปญหาขึ้นบางก็ยอมสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยดวยไมมากก็นอย เพราะไทยมีระบบเศรษฐกิจ
แบบเปด (Opened Economy) การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน เปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคํา และเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เปนตน เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเครื่อง มือบงช้ี
ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญหาเงินเฟอและเงินฝด สภาวะ
ปญหาการจางงานหรือวางงาน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระ 
ทบตอสภาวะเศรษฐกิจโลก และกระทบการดําเนินชีวิต 
ประจําวันของคนไทยไมวาจะในฐานะลูกจาง พนักงานที่
เปนมนุษยเงินเดือน หรือเปนผูประกอบธุรกิจก็ตาม ยอมจะ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
ไมวาจะเปนระดับราคาสินคาที่สูงขึ้น คาครองชีพสูง ระดับ
เงินเดือนและคาจาง ความมั่นคงของรายไดของพนักงาน 
รายจายของครอบครัว ความมั่นคงของการดําเนินกิจการ
ธุรกิจ ซึ่งผลกระทบจากสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจ

ดังกลาวขางตนจะมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของ
บุคคล 

จากปญหาพอสังเขปที่กลาวมาขางตน คงเปนที่ประ
จักชัดวา ถึงเวลาแลวที่เราคนไทยจะตองมีการวางแผนชีวิต
ทางดานการเงินสวนบุคคลกันตั้งแตวันนี้ เพื่อชีวิตที่มั่นคง
ในวันหนาของตนและสวนรวมซึ่งหมายถึงครอบครัว และ
ประเทศชาติ ซึ่งบทความนี้จะไดอธิบายโดยมุงเนนเฉพาะ
ในประเด็นสําคัญในลําดับถัดไป สวนรายละเอียดนั้นจะ
สามารถหาอานไดในตําราเรียนวิชาการเงินสวนบุคลที่มี   
ผูเรียบเรียง และ/หรือแปลมาเปนภาษาไทยหลายเลม นอก 
จากนั้นยังสามารถหาอานไดจากหนังสือสําหรับบุคคลทั่ว 
ไปในลักษณะพอกเก็ตบุคสมีวางจําหนายตามรานหนังสือ
ช้ันนําทั่วไป ซึ่งมีมากมายหลายเลมเกี่ยวกับการวางแผน
ชีวิตในเรื่องเงินๆ ทองๆ 

กองบรรณาธิการ ถนนนักลงทุนใหนิยามของการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล คือ การที่คุณรูจักวางแผนใน
เร่ืองการเงินของตัวคุณเองและครอบครัวอยางเหมาะสม 
ซึ่งเ ร่ืองนี้จะเชื่อมโยงกันอีกหลายประเด็น  ท้ังรายได 
รายจาย การออม การลงทุน ภาษี การจัดการเร่ืองหนี้สิน  
รวมถึงการรูจัก การเตรียมตัว ปองกันความเสี่ยงตางที่จะมี
ดวย..กองบรรณาธิการ ถนนนักลงทุน ลากอนความจน 
วางแผนรวย พิมพครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ สํานักพิมพเนชั่น 
(2545) หนา 10 

การวางแผนการเงินสวนบุคคล มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความมั่นคงทางการเงินและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของบุคคลและของชาติ การวางแผนชีวิตหรือการ
วางแผนดานการเงินสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพของ
แตละบุคคล หรือครอบครัวจะมีสวนรวมในการสรางความ
มั่นคงหรือแกปญหาเศรษฐกิจของชาติ เศรษฐกิจของชาติ
จะมั่นคงไดนั้น หนวยที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัวหรือบุคคล
ในชาติ ตองรูจักการทํางานหาเงิน เงินที่หามาไดตองรูจักใช
เ งินให เปน  และตองรูจักเก็บออมเงิน  เริ่มจากการที่
ประชากรในชาติมีการศึกษาอยางเพียงพอ ที่จะมีศักยภาพ
ในการทํางานตางๆ มีความรูเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ  
เมื่อมีงานทํา ก็มีรายได ทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษี ภาษีที่
รัฐไดจากประชาชนหรือธุรกิจที่มีรายไดสามารถจะ
นําไปใชจายเพื่อการพัฒนาประเทศ แมแตคนที่ยังอยูในวัย
เด็กและยังไมสามารถทํางานหาเงินได แตก็ตองรูจักที่จะใช
เงินให เปน  โดยการเลือกซื้อสินคาและบริการที่ดีมี



ประโยชน คุมคาเงิน รูจักการเก็บออมเพื่อสรางนิสัยที่ดีใน
ภายหนา ผูใหญควรปลูกฝงใหลูกหลานที่เปนเยาวชนของ
ชาติใหมีวินัยทางการเงิน การที่รูจักวางแผนทางการเงิน
เปนประโยชนตอชีวิต และอนาคตของตนเอง ทุกเพศทุก
วัย ทําใหมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต มีกินมีใชยามชรา มีชีวิต
ที่เปยมสุขในบั้นปลาย ถาประชาชนมีเงินออม ก็จะทําให
รัฐไมตองนําเงินภาษีเขาไปชวยเหลือใหสวัสดิการตางๆ 
ยามชรามากมาย เงินออมที่ประชาชนนําไปฝากธนาคารไว
ก็มีธุรกิจมากูไปลงทุน กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ 
เกิดการจางงาน มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิด
ประโยชน ทําใหมีการผลิตสินคาและบริการตางๆ เปนตน 
สุดทายรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีและนําไปใชในการ
พัฒนาประเทศ หลักการวางแผนการเงินสวนบุคคลนั้น 
จะตองวางแผนทั้งดานการออม และดานการลงทุน ดังนี้ 

 
วางแผนการเงินดานการออม 

นิสัยรักการออมควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นตั้งแตในวัยเด็ก 
เงินออมไมควรเกิดจากเงินที่เหลือใช แตควรกําหนดไว
ลวงหนาวาจะตองออมเทาไรจึงเหมาะสม การวางแผนออม
เงินเปนกาวแรกที่สําคัญของการวางแผนการเงินสวน

บุคคล  ตองออมให เหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย
ทางการเงินที่ตองการจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ตารางขางลางนี้
จะชวยทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวาจะตองออมจํานวน
เทาไร (อัตราการออมคิดเปน % ของรายได) จึงจะไดเงิน
ออมตามเปาหมาย (เปาหมายเงินออมคิดเปนจํานวนเทา
ของรายไดตอป) และจะตองใชระยะเวลานานเทาไรจึงจะ
บรรลุเปาหมายระดับเงินออมที่ตองการ (การคํานวณโดย
สมมติอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเทากับ 5% ตอป และตัวเลข
จํานวนปในตารางปดขึ้นเปนเลขจํานวนเต็ม)  

ตัวอยาง สมมติวารายไดตอปเทากับ 500,000 บาท มี
เปาหมายเงินออมคิดเปน10เทาของรายไดตอปเทากับ 
5,000,000 บาท ถาอัตราการออมคิดเทากับ 30% ของ
รายได จะตองใชระยะเวลา 20 ป จึงจะบรรลุเปาหมายเงิน
ออมที่ตองการ แตถาออมเพียง 5% ของรายไดจะตองใช
เวลานานถึง 49 ป) 

นําชัย  เตชะรัตนะวิโรจน  ประพิณ  ลลิตภัทร  ศศินี  
ล้ิมพงษ  หทัยชนก  เตชะรัตนะวิโรจน. อยากรวย ตองรู: 
เคล็ด (ไม) ลับสู...อิสรภาพทางการเงิน เลมท่ี 1 รูจักแผนที่
นําทาง. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หนา 
58) 

 
อัตราการออมคิดเปน%ของรายได เปาหมายเงินออมคิด

เปนเทาของรายไดตอป 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
2 เทา 23 14 11 8 7 6 5 5 4 4 
5 เทา 37 26 20 17 14 13 11 10 9 8 

7.5 เทา 44 32 26 22 19 17 15 14 13 12 
10 เทา 49 37 30 26 23 20 18 17 15 16 

12.5 เทา 53 41 34 29 26 23 21 19 18 17 
15 เทา 57 44 37 32 29 26 24 22 20 19 
20 เทา 62 49 42 37 33 30 28 26 24 23 
25 เทา 67 53 46 41 37 34 31 29 27 25 

ที่มา: Frank  Newman and Muriel  Newman.  How to Grow Rich. Singapore: Heinemann Asia (1990) p. 19 
 
 
 

  



เงินออมถาสามารถนําไปใชในการลงทุนเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนงอกเงย จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายการ
ออมไดเร็วขึ้น การรูจักออมไมใชการหาเงินมาไดแลวเก็บ
เงินไวอยางเดียว สมมติวาเราออมเงินไดเพียงเดือนละ 1,000 

บาท หลังเขาทํางานเมื่ออายุ 25 ป นําไปลงทุนโดยไดรับ
ผลตอบแทน 10% ตอป เมื่อครบอายุเกษียณ 60 ป เราจะมีเงิน
ทั้งสิ้น 3.8 ลานบาท แตถาทุกอยางเหมือนเดิมแตเริ่มที่อายุ 30 
ป เงินทั้งสิ้นจะลดลงเหลือ 2.3 ลานบาท(ดังรูป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใชเงินก็เปนการออมได เชน การนําเงินไปซื้อที่อยู

อาศัยโดยการผอนชําระ มองผิวเผินอาจคิดวาเปนการใช
เงินโดยมีการชําระเงินงวด แตแทที่จริงแลวจัดไดวาเปน
การออมพรอมกับเปนการลงทุนในทรัพยสินซึ่งอาจทํา
กําไรในอนาคตไดมหาศาลถาที่ดินอยูในทําเลทอง ใน
ทํานองเดียวกันการทําประกันชีวิตบางประเภทดูเหมือนวา
มีการใชจายเงินแตก็จัดวาเปนการออมไปขณะเดียวกันและ
เปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงดวย ตัวอยางเหลานี้
จัดวาเปนรูปแบบการออมที่ดี  

 
การวางแผนการเงินดานการลงทุน 
การลงทุนเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเงินที่มีอยู

เพิ่มพูน งอกเงยขึ้น การรูจักออมแตเพียงอยางเดียวไมเปน
การเพียงพอ ทดลองสรางจินตนาการในอนาคตวาถารูจัก
ออมอยางเดียวแตไมสามารถนําเงินไปลงทุนอื่น จะตองมี
เงินออมมากมายขนาดไหนจึงจะมีความเปนอยูพอสบาย มี
เงินเพียงพอคาใชจายเดือนตอเดือนหลังจากเกษียณ สมมติ
คิดวาในเวลาปจจุบันถาตองการมีเงินใชเดือนละ 10,000  
 

บาทเทากับตองการเงินปละ 120,000 บาทรายไดที่มาจาก
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ในปปจจุบัน พ.ศ. 2547 เทากับ 0.75% คงจะตองมีเงินฝาก
ธนาคารไวจาํนวนถึง 16 ลานบาท เราตองทํางานอะไร และ
ไดรับเงินเดือนๆ ละเทาไร จึงจะมีเงินสามารถนํามาเก็บได
มากขนาดนั้น 

การยอมรับความเสี่ยงเปนลักษณะนิสัยของแตละ
บุคคลที่แตกตางกัน การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงอยู
ดวยเสมอ แตก็อาจจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงนอยไมเทากัน การ
ลงทุนใดที่มีผลตอบแทนสูงยอมมีความเสี่ยงสูง เมื่อการ
ลงทุนมีความเสี่ยงเราจึงคาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทนที่
คุมคา จะตองมีการไดอยางเสียอยาง (Trade Off) หรือมีผล 
ตอบแทนเพื่อมาชดเชยกับความเสี่ยงเสมอ บางเรื่องที่ดู
เสมือนเปนเรื่องการใชเงินแตที่จริงเปนการลงทุน อยางเชน 
การศึกษาหาความรู เขารับการอบรมวิชาชีพ การศึกษาตอ
เปนการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน สามารถ
เพิ่มพูนรายได หาเงินไดเพิ่มขึ้นในอนาคต จัดวาเปนการ
ลงทุนในตัวเองที่มีประโยชนอยางมาก และการลงทุนดาน 
 



การศึกษานี้คุมคาเสมอ ผลประโยชนที่ไดรับจากการศึกษามี
ทั้งที่สามารถวัดคาไดเปนตัวเงินและไมสามารถประเมินคา
ไดอีกมากมาย  

การลงทุนที่ดีควรจะตองมีการกระจายเงินลงทุน
(Diversification) เพื่อลดความเสี่ยง เผื่อวาถามีเหตุการณที่
ไมไดคาดคิดกับเงินลงทุน บางสวนจะไดไมถึงกับสูญเงิน
ไปทั้งหมด เชน นําเงินไปลงทุนในตลาดหุนไวอยางเดียว
ถาตลาดหุนมีปญหาเราจะไดรับผลกระทบอยางเต็มที่ดวย 
ดังคํากลาวที่เรามักจะไดยินมีการพูดกันวา “อยาวางไข
ทั้งหมดในตะกราใบเดียว” 

 
ความรูทางการเงิน 
เครื่องมือจําเปนสําหรับบุคคลในการทําความเขาใจ

เรื่องเงินๆ ทองๆ ใหดียิ่งขึ้น เราควรรูจักเครื่องมือทางการ
เงินเบื้องตน คือ มูลคาของเงินตามเวลา (Time Value of 

Money) เพื่อใหมีความเขาใจเรื่องมูลคาของเงินในอนาคต 
(Future Value) และมูลคาของเงินในปจจุบัน (Present 
Value) ใหสังเกตตัวอยางการใชประโยชนจากความรูเรื่อง
มูลคาของเงินตามเวลา ในเรื่องที่คนเรามักจะตองเขาไป
เกี่ยวของอยางนอยครั้งหนึ่งในชีวิต ไดแก อัตราดอกเบี้ยมี
ผลกระทบตอชีวิตคนเราในการออมเงินโดยนําฝากธนาคาร
เพื่อใหไดเงินกอนใหญในอนาคต อัตราดอกเบี้ยในการซื้อ
สินคาโดยผอนชําระ เชน บาน ที่ดิน เงินกูไปลงทุนทาง
ธุรกิจตองใชหลักการนี้เชนกัน 

เราควรสามารถคํานวณไดวาอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบ
เงินออมของเราอยางไร โดยการคํานวณมูลคาของเงินใน
อนาคต (Future Value: FV) ถานําเงิน 1,000 บาท ไปฝาก
ธนาคารเปนเวลา (n) 3 ป อัตราดอกเบี้ย (i) 10% โดยไมมี
การถอนเงินตนและดอกเบี้ยออกไปเลย ในอนาคตจะมีเงิน
รวมโดยคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตน 

 
มูลคาของเงินในอนาคต  =           เงินในปจจุบัน x (1 + อัตราดอกเบี้ย) ยกกําลังดวยจํานวนงวด 

FV  =           PV(1+i)n    
 =           1,000(1+0.1)3 
 =           1,331บาท 

เงินในปจจุบัน 1,000 บาท จะมีจํานวนเงินในอนาคตเทากับ 1,331 บาท โดยใชเวลา 3 ป 
 

ในทางตรงกันขาม  ถามี เงินที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคต เชน ไดรับเงินจากคาเชาสินทรัพยไดรับดอกเบี้ย
จากเงินฝากธนาคารหรือไดรับเงินปนผลจากการลงทุนใน

หุน เราสามารถหามูลคาในปจจุบัน (Present Value) ของ
เงินที่จะไดรับในอนาคตเหลานั้นได เพื่อสามารถนําไป
เปรียบเทียบกันได เนื่องจากเงินเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน  

 
 มูลคาของเงินในปจจุบัน    =      เงินในอนาคต 

  (1 + อัตราดอกเบี้ย) ยกกําลังดวยจํานวนงวด 

PV    =    FV 
                 (1+i)n    
   =    1,331 
                (1+0.1) 3 

       = 1,000 บาท 
 
 



ควรทราบวาเงินมีคาลดลงตามเวลา เนื่องจากสภาวะ
เงินเฟอทําใหอํานาจซื้อของเงินลดลงดวย จากสถิติของ
กระทรวงพาณิชยที่แสดงใหเห็นวาอํานาจซื้อของเงินมีคา

ลดลงตามเวลาถาอํานาจซื้อลดลง เงินจํานวน 1,331 บาท ที่
จะไดรับในอีก 3 ปขางหนา อัตราคิดลด 10% จะมีมูลคาใน
ปจจุบันเพียง 1,000 บาท (ดังรูป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
 
กระบวนการในวางแผนการเงินสวนบุคคล   

การวางแผนการเงินสวนบุคคล ในการวางแผนการเงิน
อยางเหมาะสมในชวงชีวิตของบุคคล สามารถแบงออกได
เปน 4 ระยะ ชวงที่ 1 เริ่มตนชีวิต ชวงที่ 2 คิดสรางสรรค 
ชวงที่ 3 กอฐานใหมั่น ชวงที่ 4 เปนสุขนิรันดร สุขใจ  น้ํา
ผุด. กลยุทธการบริหารการเงินบุคคล พิมพครั้งที่ 4 กรุง 
เทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พฤศจิกายน 
2545) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ทํา
ใหคนในยุคสมัยใหมมีความจําเปนที่จะตองวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลอยางรอบคอบยิ่งขึ้น และตองไม
ประมาทในการใชชีวิต กระบวนการเพื่อใหการวางแผน 
การเงินมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1.  กําหนดเปาหมายการเงินสวนบุคคล  
ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง ไมใชการมุงสูจุดหมาย

ปลายทางเทานั้น การกําหนดเปาหมายในชีวิตของบุคคล
ควรกําหนดไวเปน 2 แบบ คือ เปาหมายในระยะสั้นและ
เปาหมายระยะยาว ลักษณะของการกําหนดเปาหมายตอง
กําหนดใหชัดเจน(Specific) วัดคาได (Measurable) ใครเปน
ผูดําเนินการ (Accountable) สามารถทําได (Realistic) และ
ตองใชเวลาเทาไร (Time) หรือ SMART  

การกําหนดเปาหมายการเงินระยะยาวของบุคคล
โดยทั่วไป ตองใชกฎ SMARTไดแก 

เปาหมายในระยะยาวที่สุดยอมตองการมีเงินกอนใหญ
ไวใชหลังเกษียณ  เพื่อการรักษาสุขภาพ  เพื่อการ
ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจเมื่อไมสามารถทํางานหา
รายได  
• เปาหมายตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
• ตองการเงินทุนเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ  
• ตองการมีรายไดสม่ําเสมอเลี้ยงชีพและ/หรือให

เงินตนเพิ่มพูนงอกเงยขึ้น เชน ดอกเบี้ย เงินปน
ผล 

• สําหรับนักธุรกิจหรือผูประกอบการตองการ
หลักประกันในการกูยืมเงินเพื่อการลงทุน 

• ปจจัยพ้ืนฐานที่มนุษยตองการ คือ ความสะดวก 
สบาย ตองการเงินกอนใหญเพื่อใชซื้อสินทรัพย 
เชน ที่อยูอาศัย ยานพาหนะ ขาวของเครื่องใช 
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันเทิงใหความสุขใน
ชีวิต 

เปาหมายการเงินระยะสั้นอื่นๆ (อยาลืม SMART เชน 
กัน) เชน การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ ซื้อเครื่องประดับ
ตกแตงรางกาย ตกแตงตอเติมบาน ตลอดจนมีการใชเงินใน
การดูแลรักษาสุขภาพและสํารองใชยามเจ็บไขไดปวย มีเงิน
สวนหนึ่งสําหรับการทําบุญ การบริจาค 

2.  การใชเงินอยางชาญฉลาด ตองมีการวางแผนการ
ใชเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันอยาง



เหมาะสม รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งเปนรายจาย
ประจําที่สําคัญของครอบครัว ใหสังเกตตัวอยางวิธีการใช
เงินอยางชาญฉลาดในบางเรื่องดังตอไปนี้ เชน 

• การจายคากับขาว คาอาหาร ควรเลือกซื้อผักผลไม
ที่ออกตามฤดูกาล เพื่อใหไดของดีราคาถูก คิดราย 
การอาหารแตละมื้อแตละวันลวงหนาเปนสัปดาห
เพื่อวางแผนการจายตลาด สามารถนําของที่ซื้อมา
ไปใชไดทั้งหมด 

• การใชจายในเรื่องเสื้อผาเครื่องนุงหมโดยเหมาะ 
สมกับฐานะ ไมฟุมเฟอยจนเกินไป ควรเลือกซื้อ
เสื้อผาที่สามารถสวมใสไดหลายโอกาส 

• ในดานสุขภาพรางกาย การใชชีวิตอยางระมัด 
ระวังปองกันดีกวาจะตองแกปญหาในภายหลัง
เนื่องจากเกิดโรคภัยไขเจ็บ จากการขาดการดูแล
เอาใจใสสุขภาพ ควรกําหนดใหมีการใชจายสวน 
ตัว (Personal Care) ในการดูแลใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใจที่เขมแข็ง 

สรุปวา ควรใชเงินอยางมีเหตุผล ระมัดระวัง รูคุณคา
ของเงิน 

3.  การจัดสรรรายไดใหพอดีกับรายจาย มีผูคนจํานวน
ไมนอยเลยที่คิดอยูเสมอวาตนเปนพวก “ชักหนาไมถึงหลัง” 
ซึ่งหมายความวา มีรายไดไมเพียงพอแกการใชจาย การที่จะ
ใหมี “เงินสวนที่เหลือ” จึงเปนเรื่องที่ไมสามารถเกิดขึ้นได 
แตถารูจักการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพจะชวยทําให
ฝนเปนจริงได หนึ่งในวิธีการที่สามารถทําไดทันทีโดยไม
ตองรอความพรอมใดๆ เลย คือ การทํางบประมาณการใช
จายสวนบุคคล จัดทํารายละเอียดวามีรายไดมาจากทาง
ใดบางและนําไปใชจายในเรื่องใดบาง ถางบประมาณไมลง
ตัวใหนํามาวิเคราะหหาทางเพิ่มรายไดและตัดทอนรายจายที่
ไมจําเปนออกไป การหาทางเพิ่มรายไดนั้นมักจะถูกมองวา
เปนการพูดตามทฤษฎี ซึ่งพูดงายแตทําจริงยาก อีกดานที่
ตรงกันขาม คือ ตัดทอนรายจาย/การชะลอรายจายที่สามารถ
ชะลอไดใหนานที่สุด/ดัดแปลงหรือปรับปรุงขาวของที่มีอยู
ใหนํากลับมาใชประโยชนไดตอไป/ตองใชของใหคุมคา/
ระมัดระวัง  คอยตรวจตราขาวของเครื่องใชใหอยูในสภาพที่
ดีจะไดใชไดนานๆ/ระมัดระวังการใชจาย/ไมซื้อของเพียง
เพราะอยากได ควรซื้อเพราะจําเปนเทานั้น วิธีนี้รับรองวา
ไดผลดีเกินคาด มีเงินเหลือใหเก็บออมไดอยางแนนอน เงิน 
 

ออมไมใชเงินสวนที่เหลือใชที่ถูกนํามาเก็บ แตเปนสวนที่
ต้ังใจเก็บออมโดยมีเปาหมายตามที่กําหนดไวในขั้นตอน
แรก 

4.  จากมีเงินออมนําไปสูการลงทุน  
ขั้นตอนสําคัญที่สุดนี้ จําเปนตองเรียนรูเพื่อทําใหชีวิต

เราสบายขึ้น เปนความจริงวาในสมัยโบราณ ถาอยากไดเงิน
ก็ตองทํางาน อยากไดเงินมากๆ ก็ตองทํางานหนัก แตสมัยนี้
การคิดเชนนี้อาจจะคิดผิด มีบางคนมัวแตทํางานหามรุงหาม
ค่ําจนเสียสุขภาพ เลยตองนําเงินมาจายคารักษาสุขภาพ 
แทนที่จะมีเงินเก็บไวใชยามชรา สมัยนี้เราสามารถใชเงิน
ทํางานแทนเราได (จาก นวพร  เรืองสกุล) คือ ตองนําเงิน
ออมไปลงทุน จากการที่เพียรพยายามหาเงินและเก็บออมไว
จนไดแลวนั้น การนําเงินออมไปลงทุนจะไดเกิดผลประ 
โยชนงอกเงยขึ้น แตถาพลาดแทนที่เงินงอกกลายเปนเงิน
ออมลดลง จะเปนเรื่องเศราอยางกรณี “ลุงชวย” ที่อุตสาห
เก็บเงินมาทั้งชีวิตแตนําไปลงทุนผิดพลาดจนถึงขั้นหมดตัว 
การเก็บเงินไวเฉยๆ ยอมไมกอใหเกิดประโยชนควรจะตอง
มีการนําเงินไปลงทุน การลงทุนจะวางายก็งาย จะวายากก็
ยาก เชน ตัวอยางการลงทุนที่งายที่สุดคือ การนําเงินไปฝาก
ธนาคาร เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนแนนอนมีดอกเบี้ย
รับ ตัวอยางการลงทุนที่ดี เชน การลงทุนทางการศึกษาจัด
ไดวาเปนการลงทุนที่ทรงคุณคามากที่สุดเปดโอกาสที่ดี
ใหแกชีวิตในอนาคต การลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพยตางๆ เชน 
ที่อยูอาศัย ยานพาหนะ เครื่องใช การลงทุนเปดกิจการทํา
ธุรกิจสวนตัว การลงทุนภายหลังเกษียณเพื่อหารายได
ประจําที่เปนคาเชารับ ดอกเบี้ยรับหรือเงินปนผลรับ  หาก
ตองการลงทุนมากกวาเงินออมที่มีอาจตองมีการกอหนี้อยาง
สมเหตุสมผล ไมควรกอหนี้ที่ เปนการนําเอารายไดใน
อนาคตมาใช เชน หนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตซื้อสินคา
ฟุมเฟอยตางๆ ใหพึงระมัดระวัง การลงทุนจะตองมีสติ
เพียงพอที่จะแยกแยะใหออกวาการลงทุนและการเสี่ยงโชค
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง การลงทุนเปนประเด็นสําคัญที่
จะตองยกไปกลาวอยางละเอียดในลําดับถัดไป  

กิจกรรมตางๆ ลวนตองเกี่ยวของกับเรื่องเงินๆ ทองๆ 
กระบวนการในการวางแผนชีวิตดําเนินไปเพื่อใหมีการ
ทบทวนสิ่งที่เราจะตองทํา สิ่งที่เราควรทํา และสิ่งที่อยากจะ
ทํา โดยกําหนดไวในเปาหมายและวางแผนวาจะทําอยางไร
จึงจะบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 



การลงทุน 
เคยไดยินใครบางคนพูดไววา “การวัดความกาวหนา

ของบุคคลใหดูจากตําแหนงหนาที่การงานแตการวัด
ความสําเร็จในชีวิตตองดูจากเวลาพักผอนที่มี” ถาเรา
สามารถทํางานนอยลงแตไดเงินเทาเดิมหรือทํางานเทาเดิม
แตไดเงินเพิ่มขึ้น ถือไดวาประสบความสําเร็จในชีวิต 
ดังนั้น จากมีเงินออมนําไปสูการลงทุน จะชวยใหบุคคล
สามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ต้ังไวสําเร็จไดเร็วขึ้น 
การรูจักทํางาน หาเงินมาไดแตเก็บเงินไวเฉยๆ ยอมไม
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่ควร ดังนั้น เราจะตองรูจัก
การนําเงินออมไปลงทุน การลงทุนยอดนิยมที่คนไทย
คุนเคยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ การนําเงินไปฝาก
ธนาคารยอมจะไดรับดอกเบี้ย นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน
การนําเงินไปฝากธนาคารจัดเปนการลงทุนที่ใหผลตอบ 
แทนแนนอน การลงทุนทางการศึกษาจัดไดวาเปนการ
ลงทุนที่ทรงคุณคามากที่สุด เปดโอกาสที่ดีใหแกชีวิตใน
อนาคต ในการตัดสินใจลงทุนใหพึงระมัดระวัง และมีสติ
เพียงพอที่จะแยกแยะใหออกวาการลงทุนและการเสี่ยงโชค
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

ในบทความนี้จะมุงประเด็นที่ตองการนําเสนอการ
ลงทุนในรูปแบบที่ไมตองเหนื่อยมากขึ้นแตมีเงินเพิ่มขึ้น 
แบบที่เรียกวารูจักใชเงินทํางาน การลงทุนในรูปแบบที่จับ
เงินใหทํางาน ไมใชการลงทุนเพื่อการทําธุรกิจโดยตรง ซึ่ง
อาจจะเปนการใชความสามารถพิเศษ ทํางานถนัด ใชพร 
สวรรคหรือพรแสวงก็แลวแต เพื่อทําการลงทุนเปดกิจการ
ทําธุรกิจสวนตัว เชน รานอาหาร ผลิตขาวของเครื่องใช
จําหนาย ตองทุมเทแรงกายแรงใจอยางมากมาย ตองเหน็ด
เหนื่อยมากขึ้น หรือทํางานอื่นๆ แบบที่เรียกวา หาลําไพ

พิเศษ ซึ่งเราก็ตองเหนื่อย ทํางานเพิ่มอยูดี แตถาเรารูจักการ
ใชเงินทํางาน เราเพียงแตตองเอาใจใส ดูแล สละเวลาให
บางเล็กนอย เงินออมของเราก็สามารถงอกเงยได สําหรับ
รูปแบบของการนําเงินออมมาใชเพื่อการลงทุน แบบที่
เรียกวาจับเงินใหทํางานมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกตาม
ความชอบหรือความถนดัไดดังนี้  

1. การนําเงินไปฝากธนาคารเปนรูปแบบการลงทุนที่
งายที่สุดที่คนไทยรูจักกันเปนอยางดี ในอดีตในยุคอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสูง 8-10 % การฝากเงินธนาคารเพื่อหวังได
ดอกเบี้ยยอมใหผลตอบแทนคุมคา ความมหัศจรรยแหง
พลังดอกเบี้ยทบตนนั้นมีมากมายมหาศาล การออมนั้นถา
เราเริ่มออมตั้งแตวัยเยาว ในหนังสือ ออมกอน รวยกวา จะ
มีรายละเอียดครบถวนสําหรับผูที่สนใจ ตองการเลือก
ลงทุนโดยวิธีนี้โดยจะแสดงใหเห็นชัดเจนวาเงินในอนาคต
จะมีจํานวนเพิ่มเปนเทาไร  สมมติถาเราเก็บเงินเอาไว 
10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 10% คิดดอกเบี้ยแบบ 
ทบตน (Compound Value) เงินจะเพิ่มคาเปน 2 เทา หรือ 
20,000 บาทในเวลาประมาณ 7 ป แตในยุคซึ่งอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากต่ําๆ เพียง 0.75%-1.25% เชนนี้ ผลตอบแทนจากการ
นําเงินฝากธนาคารดูจะนอยนิดเหลือเกิน การลงทุนโดยนํา
เงินไปฝากธนาคารตองดูอัตราเงินเฟอขณะนั้นๆ วาจะตอง
ไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มูลคาที่แทจริงของเงินที่
ฝากธนาคารอยูจึงจะเพิ่มพูนทําใหเงินงอก แตถาอัตราเงิน
เฟอสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คาที่แทจริงของเงินฝากที่มี
อยูจะลดลง ซึ่งในขณะนี้การนําเงินไปฝากธนาคารปจจุบัน
ดอกเบี้ยไมไดงอกงามเหมือนอดีตที่ผานไปแลว ไมรูวา
เมื่อไรอดีตจะหวนกลับมาอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  คนไทยคุนเคยกับการเลนหุนมานานแลว ในระยะ 
2-3 ปกอน ระหวาง พ.ศ. 2545-2546 สภาวะตลาดหุน
กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งจากที่หุนตกต่ํามายาวนานมาก
หลังเกิดวิกฤตทางการเงิน ในปจจุบัน พ.ศ. 2547 ตลาดหุน
กลับมาซบเซาอีก การลงทุนในตลาดหลักทรัพยคอนขางมี
ความเสี่ยงสูง แตก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีของการลงทุน ผู
ลงทุนตองใชความระมัดระวังรอบคอบมากๆ ควรใหเวลา
ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล หรืออาจใหโบรกเกอรชวย

ใหขอมูลก็ได แตขอแนะนําวาใหถามจากโบรกเกอร 2-3 
ราย กอนที่จะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย นอก 
จากนั้นยังสามารถเลือกทําการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ
เสี่ยงต่ํากวาหุนสามัญไดแก ตราสารหนี้และตราสารอื่นๆ 
ในตลาดได เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพยชวย
ชาติ หนวยลงทุนของกองทุนตางๆ แมแตกองทุนที่รัฐบาล
สนับสนุนใหกอต้ังขึ้น การลงทุนในหลักทรัพยมีดอกเบี้ย
รับหรือเงินปนผลรับ และมีความเสี่ยงที่ตองคํานึงถึงเสมอ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
จากรูป การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

และเงินปนผลรับจากการลงทุนในหลักทรัพย ต้ังแตป 
2533 ถึงกลางป 2544 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงมาก 
แตหลังป 2544 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ํากวาอัตรา
เงินเฟอ ในขณะที่ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนใน
หลักทรัพยสูงกวา 

3.  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน บานและที่ดิน ใน
อนาคตสินทรัพยชนิดนี้มักมีราคาสูงขึ้น เพิ่มคาเงินออม
ใหกับเรา เช่ือหรือไมวา จากสถิติที่รวบรวมไวในรอบ 200 ป
ที่ผานมา ราคาที่ดินไมเคยลดลงเลย ที่ดินมีแตจะเพิ่มมูลคา
มากขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่วัดไดอยูในลําดับที่
สอง รองจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ 
ในระยะแรกที่บุคคลเริ่มชีวิตการทํางาน เราอาจตองใชความ
พยายามในการที่จะหารายไดใหเพียงพอกับรายจายที่สูงมาก 
โดยเฉพาะหากมีการนําเงินไปลงทุนซื้อบานและที่ดินซึ่งอาจ
ตองจายเงินผอนชําระเปนเงินเกือบทั้งหมดที่เราหามาได เมื่อ

เราเริ่มทํางานใหม อัตราคาจางหรือเงินเดือนยังอยูในระดับที่
คอนขางต่ํา แตเมื่อเวลาผานไปทํางานนานหลายปเงินเดือน
สูงขึ้น มีรายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ภาระหน้ีสินที่เคยรูสึกวาหนัก
หนาก็จะบรรเทาลง และก็จะประสบความสําเร็จ ไดช่ืนชม
ผลลัพธที่เกิดจากการลงทุนที่คุมคานี้ไดอยางแนนอน การ
ลงทุนเพื่อใหเกิดรายไดประจําสม่ําเสมอ เชน คาเชารับ โดย
การซื้อบานหลังที่ 2 หรือบานหลังที่ 3 ที่เราไมไดมีไว
สําหรับใชอยูอาศัย แตตองการนําไปใหเชากอเพื่อใหเกิด
รายได การลงทุนในกรณีนี้อาจอาศัยเพียงเงินที่จะตองใชวาง
ดาวนจํานวนหนึ่งนั้น ตอจากนั้นเราก็นํารายไดจากคาเชาที่
ไดรับไปผอนบานหรืออพารตเมนตนั้นๆ ทําใหมีรายได
เกิดขึ้นรายไดที่เกิดขึ้นนี้อาจจะสามารถเพียงพอแกการเลี้ยง
ตัวเองหมายความวาเงินที่ไดจากคาเชาสามารถนําไปผอน
ชําระหนี้สินที่เกิดจากการซื้อบานนั้นๆ 

4.  การซื้อทองคําทั้งทองแทงและทองรูปพรรณเก็บ
สะสมไว เปนอีกรูปแบบของการจับเงินใหทํางานที่มี



ผลตอบแทนสูงเชนกัน ผลพิสูจนเห็นไดชัดเจนมาตั้งแต
โบราณวาราคาทองคําเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลานานที่ผานมา 
การซื้อทองคําเหมาะสมกับทั้งผูที่มีเงินนอยๆ สามารถ
ทยอยซื้อแบบคอยๆ เก็บสะสม และเหมาะกับคนที่มีฐานะ
ดี มีเงินมาก ก็สามารถซื้อเปนทองคําแทงเพื่อการลงทุน
เชนกัน การที่ราคาทองคําสูงขึ้น ทําใหการนําเงินออมไป
ลงทุนมีผลประโยชนตอบแทน เงินออมก็จะเพิ่มพูนงอก
เงย 

5.  ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการออมและการลงทุน 
พรอมทั้งเปนการปองกันความเสี่ยง คือ การซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย บริษัทประกันชีวิตตาง
พากันออกแบบกรมธรรมมาเสนอขายหลากหลายแบบจน
แทบเลือกไมถูกนั้น ในยุคดอกเบี้ยตํ่าก็เปนทางเลือกที่ไม
เลวนัก เพราะกรมธรรมใหผลตอบแทนเงินปนผลจายคืน
ใหเราสวนหนึ่งและยังไดรับการคุมครองความเสี่ยงตาม
สิทธิในกรมธรรมนั้นอยางเต็มที่อีกดวย 

6.  รูปแบบการลงทุนที่ใหผลตอบแทนไมเปนตัวเงิน
โดยสามารถสรางความสุข ความพอใจ คือ การลงทุนแบบ
ทางเลือกในกลุมที่เรียกวา Alternative Investment นั่นคือ 
การซื้อของสะสมตางๆ เชน ภาพเขียน ภาพวาด ของเกา
โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ สะสมแสตมป เปนตน การ
ลงทุนประเภทนี้นอกจากมีประโยชนตรงที่ใหผลตอบแทน 
ที่คุมคาแลว ยังสามารถเติมเต็มคุณคาชีวิตดวยการใหความ 
สุข ความเพลิดเพลินแกผูเปนเจาของอีกดวย ของสะสม
บางอยางเมื่อถึง เวลาที่เหมาะสม สามารถขายไดในราคา
งดงาม นาพึงพอใจอยางยิ่ง 

การลงทุนที่ดีตองมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสี่ยง แบงเงินออกเปนหลายๆ สวน ควรนําไปลงทุนหลายๆ 
วิธีใหมีหลายๆ ทางเลือกประการแรก ควรเก็บออมเงินไว
ดวยการซื้อบานและที่ดินเพื่ออยูอาศัยแทนการเชา อีกทาง
หนึ่งควรทําประกันชีวิตไวดวยเพื่อปองกันความเสี่ยง เราควร
ซื้อทองเก็บไวบางเผื่อฉุกเฉินก็สามารถขายเปลี่ยนเปนเงิน 
สดไดทันที และอาจกันเงินสวนหนึ่งซื้อหาของสะสม ของ
รักที่ ช่ืนชอบ เอาไวไดบางก็ได ควรเลือกที่จะทําหลายๆ 
อยางพรอมกันจะไดเปนการกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสี่ยง ควรมีการจัดการใหเหมาะสมกับความตองการและ
ความจําเปนของแตละบุคคล  

สุดทาย มีขอเตือนใจวาการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง 
ผลตอบแทนก็มักจะสูงตามไปดวย (High Risk-High Gain) 

การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนก็จะต่ําดวย (Low 
Risk-Low Gain) การลงทุนที่ไมมีความเสี่ยงก็ไมมีผลตอบ 
แทน (No Risk-No Gain) ที่กลาวมานั้นเปนเพียงตัวอยาง
บางสวนของการใชเงินมาทํางาน ซึ่งขึ้นอยูกับเราวาชอบ 
หรือถนัดแบบไหน การลงทุนที่มีประสิทธิภาพยอมทําให
เกิดประสิทธิผล  
 
การบริหารเงิน (Managing Your Money)  

การบริหารเงินอยางถูกวิธีมีความสําคัญตอการวางแผน
การเงินสวนบุคคลเปนอยางมาก เรามีความจําเปนในการใช
เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงจะตองมีเงินใน
จํานวนและในเวลาที่ตองการที่ใชใหพอเหมาะพอดี เพื่อให
มีความคลองตัวในการใชชีวิตประจําวันเปนการยากที่จะ
ระบุตัวเลขลงไปวาจะตองมีเงินสดในมือจํานวนเทาไรจึงจะ
พอเหมาะ เรื่องนี้ ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร เขียนแนะนําไวใน
หนังสือ พอรวยสอนลูก วาบุคคลควรมีเงินใหมากเพียง
พอที่จะจายรายจายประจําที่เกิดขึ้นตามปกติสําหรับระยะ 
เวลา 6 เดือนขางหนา ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาในการ
กําหนดปริมาณเงินสดในมือ ไดแก จํานวนรายจายประจําที่
ตองจายในแตละเดือน และควรจะมีเงินบางสวนไวสําหรับ
เผื่อเหตุฉุกเฉินที่นอกเหนือความคาดหมาย และสุดทายอาจ
ตองมีเงินอีกสวนหนึ่งเผื่อไวสําหรับโอกาสในการนําเงินไป
ลงทุนใหไดผลตอบแทน ดังนั้น การจัดการเงินสดควร
จัดการใหมีเงินสดสวนหนึ่งและจะตองถือสินทรัพยที่มี
สภาพคลองสูง สามารถแปลงไปเปนเงินสดไดงายโดย     
ไมเสี่ยงกับการเสียคาธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยแพงๆ ใน   
ยามฉุกเฉิน การกําหนดจํานวนเงินสดในมือที่เหมาะสม  
จะทําใหไมเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุน (Investment 
Opportunity) ชวยลดภาระคาธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยจาย
ใหเหลือนอยที่สุด และการบริหารเงินสวนใหญเราตอง
พ่ึงพาบริการของธนาคาร เชน การเก็บเงินใหปลอดภัย โดย
ตองเลือกใชประเภทบัญชีเงินฝากใหเหมาะสมวาจะใช
บัญชีแบบฝากออมทรัพยหรือฝากประจํา บัญชีแบบฝาก
ออมทรัพยควรใชเปนบัญชีช่ัวคราวหากตองการเก็บเงิน
ระยะยาวควรถายโอนไปฝากประจําเพราะจะไดดอกเบี้ยสูง
กวา การใชบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเหมาะสําหรับเงิน
จํานวนมากๆ นอกจากนั้นในปจจุบันธนาคารใหบริการ
ตางๆ มากมาย เชน บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติใน 
การจายรายจายคาบริการสาธารณูปโภคตางๆ ทําใหไดรับ



ความสะดวกมากในการโอนเงิน ธนาคารทางโทรศัพท 
ธนาคารทางอินเทอรเน็ต การซื้อขายหนวยลงทุน บริการ
บัตร ATM บัตรเครดิต บริการดานการชําระเงินแบบหัก
บัญชี การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

การบริหารหนี้สวนบุคคล (Personal Debt Manage- 
ment) 

ในชวงชีวิตที่เริ่มตนของวัยทํางานเงินทองที่หามาได
อาจยังไมเพียงแกการใชจาย โดยเฉพาะการสรางครอบครัว
ใหม ตองการสินทรัพยที่มีมูลคาสูง เชน บานหนึ่งหลัง และ
รถยนตสําหรับไปทํางาน ดวยเหตุดังกลาว บางคนจึงมี
ความจําเปนที่จะตองกอหนี้สิน แตสําหรับคนกลุมหนึ่งใน
สังคมไทยทุกวันนี้มีการกอหนี้ที่ไมเหมาะสมตางๆ มาก 
มาย เชน ธุรกิจบัตรเครดิตตางๆ ที่ออกผลิตภัณฑสินเชื่อ
รูปแบบที่เปนการยั่วยุ สงเสริมใหประชาชนคนไทยเปน
หนี้มากขึ้น บางคนขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจ จน 
กระทั่งมีหนี้สินลนพนตัว เมื่อไมสามารถหาเงินมาชําระ
หนี้สินเหลานั้น ก็หาวิธีการตางๆ ที่จะปลดภาระหนี้สิน มี
บางที่ถึงกับคิดสั้น กออาชญากรรม บางรายมีความเครียด
สูง ฆาตัวตายเพื่อหนีหนี้ไปก็มี สวนใหญเปนหนี้ที่เกิดจาก
การนํารายไดในอนาคตมาใชเสียกอนในปจจุบัน ปญหา
ตางๆ ที่เกิดจากความอยากได อยากมีอยางคนอื่นๆ บาง
ทั้งๆ ที่ตนไมไดเกิดมาโดยมีทุกอยางพรอม หนี้ที่เกิดจาก
การใชจายเงินเกินตัว เชน หนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต
หรือสินเชื่อระยะสั้นตางๆ เพื่อการซื้อสินคาฟุมเฟอย 
อยางไรก็ตาม การกอหนี้ที่สมเหตุสมผลสามารถกระทําได 
แตจะตองกอหนี้ที่จําเปนเทานั้น การกอหนี้ที่ไมเหมาะสม
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอาจทําใหเกิดภาวะ
เงินเฟอ ถาจะตองกอหนี้มีขอคิดบางประการในการบริหาร
หนี้สวนบุคคล ดังนี้ 

บริการสินเชื่อพรอมใช ธนาคารและธุรกิจที่ใหบริการ
สินเชื่อพรอมใชรูปแบบตางๆ และมีช่ือเรียกแตกตางกัน 
เชน ควิกแคชส (Quick Cash) เรดดี้เครดิต (Ready Credit) 
เปนตน แตบัตรเครดิตไดรับความนิยมอยางสูงมากเนื่องจาก
มีวงเงินใชจายผานบัตรที่สามารถจับจายใชสอย ซื้อสินคา 
หรือแมแตการเบิกถอนเงินสดไปใชจายไดโดยสามารถผอน 
ชําระหนี้ภายหลัง ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้น มีขอควร
ระวังในการใชบริการสินเชื่อพรอมใช เชน บัตรเครดิตซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยที่คอนขางสูงมาก คาธรรมเนียมและคาใชจาย

ผานบัตรเครดิต การใชบัตรเครดิตควรเลือกรานคาที่ไว 
วางใจไดในการจะใชบัตร ระมัดระวังการใชลายเซ็นในการ
เซ็นหลังบัตรที่ปลอมแปลงยาก รูจักเลือกประเภทสินคาที่
ควรซื้อโดยใชบัตรเครดิตเพื่อการรับประกัน เปนตน 

การกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัย จะตองเลือกที่อยูอาศัยที่
เหมาะสม ประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส หรือคอนโดมิเนียม 
ควรพิจารณาถึงระยะเวลาที่ตองใชในการเดินทางไปทํา
กิจวัตรประจําวัน เชน ทํางาน โรงเรียนลูกๆ ในการซื้อบาน
ควรจายเงินดาวนจากเงินที่สะสมไวกอนแลวผอนชําระงวด
ตอไป และใหพิจารณาถึงสัญญากูเงินที่ยุติธรรมตอทั้งสอง
ฝายไมมีใครไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน มีผูเช่ียวชาญทาน
หนึ่งแนะนําวา ควรซื้อบานกอนอายุ 45 ป การเลือกขนาด 
ราคาบานที่ควรซื้อใหพิจารณาราคาสูงสุดที่จะซื้อบานได
สําหรับครอบครัวเทากับ เงินเดือนของสามีและภรรยา 2 คน
รวมกัน แลวคูณดวย 100 คือ ราคาบานที่เหมาะสมที่ครอบ 
ครัวใหมนี้จะสามารถผอนชําระได อยางไรก็ตามอยาลืมวา
เจาของบานตองวางแผนไวสําหรับการตกแตงและตอเติม
บานในอนาคตดวย 

การกูยืมเพื่อการซื้อรถยนต รถยนตสําหรับบาง
ครอบครัวอาจเปนสิ่งที่จําเปนตองมีไวใชงานตางๆ เพื่อ
สนองความจําเปนในขั้นพื้นฐาน การเลือกขนาดราคารถ 
ยนตที่จะซื้ออาจตองประเมินความสามารถทางการเงิน เชน 
การตัดสินใจซื้อรถยนตใหมหรือรถยนตใชแลว ควรเลือก
คุณสมบัติของยานพาหนะที่สอดคลองกับความตองการ 
ขนาดราคาที่เหมาะสม ประเภทรถยนตที่เหมาะกับการใช
งาน และเหมาะสมกับฐานะของผูใช หากจะตองซื้อรถยนต
โดยการผอนชําระจะตองคํานึงถึงเงินที่ตองชําระในแตละ
งวดและรวมถึงคาใชจายในการใชรถยนตตลอดระยะเวลา
ของการผอนชําระหนี้ จะตองศึกษาสัญญาและเงื่อนไขใน
สัญญาอยางละเอียดรอบคอบ กอนที่จะตกลงเซ็นช่ือ เชน 
พิจารณาถึงจํานวนเงินที่จะตองจายวางดาวน ระยะเวลาการ
ผอนชําระ และอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

 
บทสรุป  

ในปจจุบันเงินเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตใน
สังคมมนุษย เราทํางานก็เพราะตองการหารายได แตเงินก็
ไมใชสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตเพราะมนุษยตองการ
มีเพียงปจจัยสี่ในการดํารงชีพ แตมนุษยเปนสัตวสังคมยอม
ตองการความมั่นคง ความปลอดภัย การยกยองยอมรับ และ



มีความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต การมีการ
จัดการที่ดีในเรื่องการเงินสวนบุคคลสามารถสนองความ
ตองการในระดับสูงของมนุษยไดดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น คน
สมัยใหมจึงตองรูจักการทํางาน การหารายได เรียนรูอยาง
ฉลาดถึงวิธีใชเงินใหคุมคา ตองรูจักเก็บออมเงิน และควรมี
ความสามารถนําเงินไปลงทุน กอใหเกิดประโยชน ทั้งแก
ตน และสวนรวมในระดับประเทศ การที่สังคมไทยปจจุบัน
เปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิต แตกตางจากคนในสมัยโบราณ
มาก ทําใหเราจําเปนที่จะตองวางแผนชีวิตกันโดยควรเริ่ม
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