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Smart Saving and Investment
เก็บเงินให้พอเพียงและทาเงินให้งอกงาม
เนื้ อหาโดยย่อ
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการให้คาแนะนาเพิม่ เติมถึงความสาคัญของการออมเงิน การจัดการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เช่น รูจ้ กั จัดสรรรายรับทีไ่ ด้รบั ในวัยทางาน รูจ้ กั และเข้าใจ
ทีม่ าของเงินออม (สร้างรายได้เพิม่ บริหารรายจ่าย เรียงลาดับความสาคัญของค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ น หรือ
กาหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน) การจัดสรรเงินสาหรับบัญชีเงินออม การลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง
ของการเงินส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละความเข้าใจที่จะจัดสรรเงินรายรับ รายจ่าย เงิน
ออม และเงินลงทุนของตนเองให้ได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสม และความเสีย่ งทีต่ นเองยอมรับได้ อันจะทาให้
ผูเ้ รียน รูจ้ กั การวางแผนการใช้เงินทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
การเงิน สาหรับคนวัยทางานหาเงิน
ทัง้ นี้ ในบทเรียนจะแนะนาแนวคิดของการออมเงินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกับ
ธนาคาร การทาประกันชีวติ การวางแผนการออมเงินสาหรับค่าใช้จา่ ย การศึกษา การทางานและการ
เกษียณจากการทางาน รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์การเงินบางประเภท โดยความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาการอบรม
ประมาณ 3 ชัวโมง
่
โดยบทเรียนนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึง่ แต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60
- 80 นาที ผูส้ อนควรดาเนินกิจกรรมทัง้ หมด ตามความเหมาะสมของเวลาและความสามารถของผูเ้ รียน
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องค์ประกอบของบทเรียน
กิ จกรรม
ลักษณะกิ จกรรม ระยะเวลา
เนื้ อหาสาคัญ
1. ออมเงิ นหรรษา เล่มเกมส์ กิจกรรม 80 นาที  ผูเ้ รียนตระหนักถึงความสาคัญของการ
ระดมสมอง และ
เฮฮาบิ งโก
ออมเงิน รูจ้ กั ประโยชน์และเข้าใจทีม่ า
การร่วมกัน
ของเงินออม รวมถึงประเภทของบัญชี
อภิปรายตอบ
และวัตถุประสงค์การออม
สามารถ
คาถามใน
คานวณเงินออมทีค่ วรจะมีตามสูตร
ห้องเรียน
คานวณทีก่ าหนดให้
 ผูเ้ รียนรูจ้ กั จัดสรรรายรับทีไ่ ด้รบั ในวัย
ทางาน และการวางแผนการใช้เงินทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต
 ผูเ้ รียนทราบแนวคิดของการออมเงินใน
ด้านต่างๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคาร
การทาประกันชีวติ การวางแผนการออม
สาหรับการศึกษา รวมถึงการลงทุนใน
สินทรัพย์การเงิน
โดยความเสีย่ งที่
ยอมรับได้และได้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
2. จับคู่ รู้ใจ รู้จกั ใช้ กิจกรรมระดม
สมอง และการ
อย่างเพียงพอ
ร่วมกันอภิปราย
ตอบคาถามใน
ห้องเรียน

45 นาที

 ผูเ้ รียนได้เข้าใจความหมายของคาว่า
เงินออม การออมเงิน ค่าใช้จา่ ย การ
ลงทุน และฝึกการคิดแยกประเภทตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินไปใน
ประเภทต่างๆเช่น ในการออมเงิน ใน
ค่าใช้จ่าย ในการลงทุน ซึง่ จะทาให้
ผูเ้ รียนได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
เข้าใจถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ใน
แต่ละประเภท

Smart Saving and Investment

เก็บเงินให้พอเพียงและทำเงินให้งอกงำม
หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสาหรับอ่านประกอบเพิ่ มเติ ม
เว็บไซต์
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
- ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น (www.krungsri.com)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
- สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)
- Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand
- K-Expert Kasikorn Bank

หนังสือ และ นิตยสาร
- ทุ่งดอกเบีย้ ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล/ชื่นอุษา ชลศึกษ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

ออมก่อนรวยกว่า ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
เงินทองกองอยูท่ วไป
ั ่ ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
พ่อรวย สอนลูก
เงินทองต้องใส่ใจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเงินมันคง
่ กับครอบครัวบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ
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กิ จกรรมที่ 1
ออมเงิ นหรรษา เฮฮาบิงโก
ระยะเวลา 80 นาที
1. วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รียนตระหนักถึงความสาคัญของการออมเงิน เข้าใจทีม่ าของเงินออม รวมถึงประเภทของ
บัญชีและวัตถุประสงค์การออม และการจัดสรรเงินออมอย่างระมัดระวัง
2. ผูเ้ รียนทราบวิธกี ารคานวณเงินออมทีค่ วรจะมีตามสูตรคานวณอย่างง่าย ทีก่ าหนดให้
3. ผูเ้ รียนเข้าใจประโยชน์ของการออมเงิน ออมก่อนรวยกว่า และผูเ้ รียนรูจ้ กั การจัดสรรรายรับที่
ได้รบั ในวัยทางาน และแบ่งเงินออมอย่างระมัดระวัง รวมถึงรูจ้ กั การวางแผนการใช้เงิน/การ
ลงทุน/การจัดการความเสีย่ ง ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
2. ใจความสาคัญของกิ จกรรม
1. ผูเ้ รียนรูจ้ กั และเข้าใจทีม่ าของเงินออม สามารถแบ่งประเภทบัญชีเงินออมตามวัตถุประสงค์
การออม
2. ผูเ้ รียนสามารถทราบวิธกี ารคานวณเงินออมทีค่ วรจะมี ตามสูตรคานวณทีก่ าหนดให้
3. ผูเ้ รียนตระหนักถึงผลตอบแทนจากการออมเงิน ให้รบี ออมก่อนรวยกว่า และการจัดสรรเงิน
ออมอย่างระมัดระวัง และยังทราบแนวคิดของการออมเงินในด้านต่างๆ เช่น การฝากเงินกับ
ธนาคาร การทาประกันชีวติ การวางแผนการออมสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา รวมถึงการ
ลงทุนในสินทรัพย์การเงินบางประเภท โดยความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม
3. สิ่ งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้ า
- แผ่นคาถามบิงโก และแผ่นเฉลยคาตอบ ซึง่ อาจจะติดไว้บนแผ่นป้ายเดียวกันแต่คนละด้าน
หรือสามารถจัดทาในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint presentation.
- แผ่นกิจกรรมบิงโก บิ งโก การด์ สาหรับแต่ละกลุ่ม
4. อุปกรณ์ การเรียนการสอน
- แผ่นคาถามบิงโก และแผ่นเฉลยคาตอบจานวน 11 ข้อ สาหรับผูส้ อน (ถูกจัดทาไว้ใน
PowerPoint file)
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- แผ่นกิจกรรมบิงโก บิ งโก การด์ 9 แผ่น สาหรับผูเ้ รียนแต่ละกลุ่ม จานวนแผ่นบิงโกตาม
จานวนกลุ่ม ซึง่ ไม่เหมือนกันในแต่ละแผ่น (1 กลุ่มต่อ 1 แผ่นบิงโก) (ถูกจัดทาไว้ใน
PowerPoint file)
- กระดาษเปล่า A4
5. การดาเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
1. ผูส้ อนแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนออกเป็น 5 - 9 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน ให้แต่ละกลุ่มตัง้ ชื่อ
และหาตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน มาเลือกแผ่นกิจกรรมบิงโก โดย 1 กลุ่มต่อ 1 แผ่นบิงโก
พร้อมดินสอหรือปากกา
2. ผูส้ อนชีแ้ จงกติกา ก่อนเริม่ เล่น ดังนี้
 ผูส้ อนจะสุ่มตัวเลขจากผูเ้ รียน เมือ่ ผูเ้ รียนเลือกตัวเลขข้อ คาถามแล้ว ผูส้ อนจะเปิด
แผ่นคาถามบิงโกในข้อนัน้ แล้วถามผูเ้ รียน ซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมา
เขียนคาตอบทีต่ อ้ งการตอบบนกระดานหน้าชัน้ เรียน ทัง้ นี้ ถ้าสถานทีไ่ ม่อานวย ให้
ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มเขียนคาตอบทีเ่ ลือกตอบลงในกระดาษแผ่นทีแ่ จกให้ โดยเขียนเลข
คาถามไว้กากับหน้าคาตอบทีจ่ ะตอบด้วย โดยผูส้ อนจะเฉลยคาตอบทีละข้อคาถาม
 ผูส้ อนสุ่มให้ผเู้ รียนบางกลุ่ม
เฉลย

ได้อธิบายเหตุผลทีเ่ ลือกตอบคาตอบดังกล่าวก่อนจะ

 เมื่อผูส้ อนเฉลยคาตอบ
o ถ้ากลุ่มที่ เลือกคาตอบถูกหรือเขียนคาตอบถูกต้องนัน้
 สามารถกากบาทช่องที่เลือกลงในกระดาษบิ งโกการด์ได้
 ในขณะที่กลุ่มที่ได้แผ่นบิ งโกการด์ที่ไม่มีช่องคาตอบที่ได้ตอบ
ถูกต้องดังกล่าว ก็ถือว่าให้ร่วมสนุกด้วยกันแต่ไม่ได้กากบาท
ลงในช่อง ดังนัน้ ในแต่ละคาถาม ถ้ากลุ่มทีต่ อบถูกต้องมีมากกว่า
1 กลุ่ม ก็จะมีผกู้ ากบาทในกระดาษบิงโกการด์มากกว่า 1 กลุ่ม
o กลุ่มที่เลือกคาตอบไม่ถกู หรือเขียนคาตอบไม่ถกู ต้ องนัน้
 จะถูกห้ามกากบาทในข้อดังกล่าว
o ถ้าไม่มีกลุ่มใด สามารถตอบคาตอบได้ถกู ต้อง ผูส้ อนควรแนะนา โดย
อาจจะให้ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
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 กลุ่มใดได้ครบช่องก่อนตามเกณฑ์บงิ โก ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนยกมือและร้องบิงโก
ทัง้ นี้ ถ้ามีกลุ่มทีบ่ งิ โกก่อนทีผ่ ถู้ ามจะถามคาถามครบ ให้ผสู้ อนจดชื่อกลุ่มทีไ่ ด้บงิ โก
ไว้ และให้เล่นต่อจนครบทัง้ หมด 9 คาถาม ซึง่ กลุ่มทีไ่ ด้บงิ โกไปก่อนแล้วก็จะ
สามารถตอบคาถามในข้อถัดไปได้อกี และกากบาทเพิม่ ในข้อทีต่ อบถูกต้องได้
 การตัดสิ น ถ้ามีกลุ่มทีไ่ ด้บงิ โกหลายกลุ่ม ผูส้ อนจะนับคะแนนรวมจากกากบาททีม่ ี
บนแผ่นบิงโกการด์ของแต่ละกลุ่มทีไ่ ด้บงิ โก
กลุ่มบิงโกทีส่ ามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง คือมีกากบาทมากทีส่ ุด จะได้คะแนนมากทีส่ ุดและเป็นกลุ่มชนะในเกมบิงโก
 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีกลุ่มทีไ่ ด้บงิ โกมากกว่า 1 กลุ่มหรืออาจจะไม่มกี ลุ่มใดทีไ่ ด้บงิ
โก จึงแนะนาว่าให้ผสู้ อนนับคะแนนจากกลุ่มทีส่ ามารถตอบคาถามได้ถูกต้องมาก
ทีส่ ุด โดยนับได้จากกากบาททีม่ ใี นแผ่นบิงโก การด์ของแต่ละกลุ่ม ผูส้ อนสามารถ
แจกรางวัลให้ผเู้ รียนได้ตามความเหมาะสม
3. เมือ่ ผูส้ อนเปิดแผ่นคาถามบิงโกในแต่ละข้อ จะให้เวลาแต่ละกลุ่มได้ปรึกษาหารือกันในทีม
ประมาณ 1 นาที ก่อนจะสุ่มถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกคาตอบใด
4. เมือ่ ผูเ้ รียนตอบคาถามในแต่ละข้อแล้ว ผูส้ อนควรเฉลยคาตอบ โดยอธิบายคาถามและ
อภิปรายร่วมกับผูเ้ รียน
5. สาหรับคาถามทีเ่ หลืออีก 2 คาถาม ถ้ามีเวลา ผูส้ อนควรนาข้อทีน่ ่ าสนใจและอยากให้ผเู้ รียน
ทราบข้อมูลขึน้ มาถามเพื่อให้ผเู้ รียนได้คดิ และตอบ
6. ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน
1. ผูส้ อนควรแนะนาสมการเงินออม โดยเปลีย่ นวิธคี ดิ จากเดิม รายได้ – รายจ่าย = เงินออม
เปลีย่ นเป็ น รายได้ – เงินออม = รายจ่าย ถ้าทาได้ตามแบบนี้ เมือ่ ได้รายได้มาจะหักขึน้ มา
เพื่อให้มเี งินเก็บออมก่อนเสมอ โดยเงินออมเท่ากับ 10% ของรายได้หรืออาจจะมากกว่านัน้
และเงินทีเ่ หลือจึงจะสามารถไว้ใช้จา่ ยได้ คือ ออมก่อน...เหลือเท่ าไรค่อยใช้
 เงินออม หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อการบริโภค
หากแต่เก็บไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆในอนาคต การใช้เงินออมอาจ
ทาได้หลายรูปแบบ เช่น ถือไว้เป็นเงินสด นาเงินออมไปฝากธนาคาร หรือนาเงินออม
ไปซือ้ หลักทรัพย์ เป็นต้น
 การลงทุน (Investment) คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ โดยหวังจะได้รบั
ผลตอบแทนกลับมา มากกว่าทีล่ งไปในอัตราทีพ่ อใจภายใต้ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ อาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จากการลงทุน ซึง่ โดยปกติ ความเสีย่ งมาก
ผลตอบแทนสูง, ความเสีย่ งต่า ผลตอบแทนต่า
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 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินทีใ่ ช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมือ่ ทากิจกรรมใดๆ โดย
อาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต เช่น ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร, ค่ายารักษาโรค
หรือ ค่าใช้จ่ายสาหรับสิง่ อานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนอาจแนะนาในเรือ่ งของการจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในแต่ละ
ประเภทของการลงทุน
2. ผูเ้ รียนได้รปู้ ระโยชน์ของการออมเงิน ซึง่ ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความ
มันคง
่
เพราะเชื่อมันว่
่ า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถมีเงินสารองไว้ใช้จา่ ย และเงินออม
ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้
โดยการนาไปลงทุนแบบทีม่ คี วามเสีย่ งต่ าหรือนาไปฝากธนาคาร
ทัง้ นี้ เงินออมในแต่ละครอบครัวทีห่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะสนับสนุนความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจของประเทศ และถ้าคนไทยช่วยกันประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กหู้ นี้ยมื สิน
และใช้จา่ ยจนเกินตัว รูจ้ กั ดาเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศก็จะไม่เกิดวิกฤต
3. ผูส้ อนได้แนะนาผูเ้ รียน การแบ่งประเภทของบัญชีการออมเป็น “4 บัญชี” โดยแยกแต่ละ
บัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชดั เจน
 บัญชีแรก “บัญชี S.O.S” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “บัญชีฉุกเฉิน” เงินก้อนนี้เก็บไว้รบั มือ
กับเรือ่ งราว
ไม่คาดฝนั ต่างๆ ในชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นอุบตั เิ หตุ เจ็บไข้ได้ปว่ ย ขึน้ โรงขึน้ ศาล หรือตก
งานกะทันหัน
ทางทีด่ .ี .. คุณควรมีเงิ นก้อนนี้ ติดบัญชีไว้บ้างสัก 6 เท่าของค่าใช้จ่าย อย่าง
น้ อยหากเข้าตาจน เงิ นก้อนนี้ กน็ ่ าจะพอเยียวยาชีวิตคุณได้บ้าง
 บัญชีทส่ี อง “บัญชีเงิ นออม : ระยะสัน้ ถึงระยะกลาง” ถ้าคุณตัง้ ใจจะเก็บเงินสัก
ก้อนไว้ดาวน์บา้ น ดาวน์รถ ท่องเทีย่ ว หรือเก็บเงินไว้เป็นสินสอดทองหมัน้ เพื่อ
แต่งงานกับคนรัก ก็ควรจะเจียดเงินออม ส่วนหนึ่งมาเข้าบัญชีน้ี เพื่อเป็นบันไดให้
คุณก้าวเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมันใจ
่
 บัญชีทส่ี าม “บัญชีเงิ นออม : ระยะยาว” เป็นบัญชีเงินออมเพื่ออนาคตทีค่ ุณควร
เก็บไว้ใช้หลังเกษียณ หรือไม่กเ็ ป็นค่าเล่าเรียนของลูกยามทีเ่ ขาเติบโต เงินก้อนนี้
ต้องใช้ความตัง้ ใจและวินยั ในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ ที่
สาคัญ.....เมือ่ ใส่เงินเข้าไปในบัญชีน้แี ล้ว “จงลืมมัน” คิ ดเสียว่าเป็ นตายร้ายดี ก็
จะไม่ยอมถอนเงิ นก้อนนี้ ไปใช้เด็ดขาด การลงทุนนัน้ นามาใช้ได้ ส่วนเงินต้นนัน้
เราก็ปล่อยให้ทางานต่อไปเดีย๋ วก็ได้ดอกผลมาอีก
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 บัญชีทส่ี ่ี “บัญชีเพื่อการลงทุน” หากชีวติ นี้คุณเคยแต่ฝากเงินไว้กบั ธนาคารเพียง
อย่างเดียวลองเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกล แล้วแบ่งเงินมาเข้าบัญชีน้ดี บู า้ ง วันละนิดวัน
ละหน่อยก็ยงั ดี เมือ่ มีเงินเป็นกอบเป็ นกา ค่อยถอนไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆทีม่ ี
โอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้ เงินฝาก เพื่อให้ เงิ นทางาน สร้างเงิ นให้ กบั
เรา นอกจากนี้ ผูส้ อนสามารถแนะนา หาทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมได้
โดยการแบ่งเงินมาลงทุนในทางเลือกอื่นๆ
ทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนมากกว่า
ดอกเบีย้ เงินฝาก เพื่อให้เงินทางาน สร้างเงินให้กบั เรา
4. ผูเ้ รียนสามารถคิดคานวณเงินออมง่ายๆทีค่ วรมี ว่าเงินออมเท่าใดจึงจะเหมาะสม

5. ผูเ้ รียนตระหนักทีจ่ ะเริม่ เก็บออมตัง้ แต่วนั นี้ ใครออมก่อน คนนัน้ รวยกว่าและรวยก่อน
คนทีเ่ ริม่ เก็บเงินออมก่อนจะได้รบั จานวนเงินตอนสุดท้ายทีม่ ากกว่าคนทีอ่ อมเงินทีหลัง ถ้า
ได้อตั ราดอกเบีย้ เท่ากันและสะสมเงินต้นเดือนละเท่าๆกัน (เพราะการคิดดอกเบีย้ ทบต้น เป็น
สมการยกกาลัง โดยมีเวลาเป็นตัวยกกาลัง) ผลของดอกเบีย้ ทบต้น ทาให้ผลตอบแทน
เงิ นฝากเพิ่ มขึ้น
ดังนัน้ ในทางกลับกัน หากเป็ นการกู้เงิ น การคิดดอกเบีย้ ทบต้น เช่นนี้กย็ อ่ มไปเร่ง
ภาระหนี้ เช่นกัน !!โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากไม่ชาระหนี้ตามกาหนดสัญญา
6. การทากรมธรรม์ประกันชี วิต ได้ทงั ้ ผลตอบแทนและความคุม้ ครอง รวมทัง้ หักลดหย่อน
ภาษีได้อกี ด้วย ซึง่ มีหลายแบบ ทัง้ แบบประกันชีวติ ตลอดชีพ แบบประกันสะสมทรัพย์ แบบ
ประกันสะสมทรัพย์ได้เงินคืน เสมือนเป็ นการลงทุนและการออมเงิน ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองชีวติ
ด้วย และจะได้รบั เงินปนั ผลหรือเงินคืนเมือ่ ส่งเบีย้ และอยูค่ รบตามกาหนดของกรมธรรม์ ทัง้ นี้
การส่งเบีย้ ประกันตลอด
ทาให้ผเู้ อาประกันภัยสามารถกูย้ มื เงินจากกรมธรรม์ได้เมือ่
กรมธรรม์เกิดมูลค่าแล้ว
7. การประกันสังคม เพื่อเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผปู้ ระกันตน ให้ได้รบั ประโยชน์ทดแทน
เมือ่ ต้องประสบอันตราย เจ็บปว่ ย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึง่ ไม่ใช้เนื่องจากการทางาน รวมทัง้
กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน
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8. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนทีน่ ายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ โดยเงินของกองทุน
มาจากเงินทีล่ กู จ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิ นสะสม“และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่ง
เรียกว่า "เงิ นสมทบ“
เป็นลักษณะของสวัสดิการทีน่ ายจ้างมีให้กบั ลูกจ้างเพื่อเป็ น
หลักประกันทางการเงินให้แก่ลกู จ้างทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
9. ภ.ง.ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับคนทัวไปที
่ ท่ างานมีรายได้เป็ นเงินเดือน
หรือ รับค่าจ้างในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียว มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ต้องยืน่ แบบใน
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี เช่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจา ชัวคราว
่
(มนุ ษย์เงินเดือน)
แล้วเมือ่ ใดก็ตามทีม่ รี ายได้ทางอื่นเพิม่ เติมด้วย เช่น ไปซือ้ หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม แล้วได้รบั เงินปนั ผล หรือมีบา้ นให้เช่า มีกจิ การของตัวเอง
กรณีน้ใี ห้ใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 แทน เพราะถือว่ามีเงินได้ประเภทอื่นๆ
10. การซื้อสลากออมสิ น เป็ นทางเลือกการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งต่ามาก ไม่กนิ ทุน ค้าประกัน
เงินกูไ้ ด้ แถมอาจถูกรางวัลใหญ่
11. การซื้อหวยหรือสลากกิ นแบ่งรัฐบาล หรือล็อตเตอรี่ ในระยะยาวโอกาสทีจ่ ะรวยจากการ
ถูกหวยถือได้ว่าต่ามาก เป็นเรือ่ งของ “จิตวิทยา” ผูบ้ ริโภคทัง้ หวยใต้ดนิ และหวยบนดินมี
ลักษณะการเสพติด การซือ้ หวยจึงเป็ นทางเลือกทีไ่ ม่น่าลงทุนอย่างยิง่
12. การเล่นแชร์
การกูเ้ งินระยะสัน้ ภายในหมูค่ นรูจ้ กั กัน เป็นเหมือนแหล่งเงินทุนของคน
สมัยก่อนทีค่ นส่วนใหญ่ยงั เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยาก
- ต้องการหาเงินทุนหมุนเวียน จึงตัง้ วงเล่นแชร์ และประมูลในช่วงต้นๆเพื่อให้ได้เงินทุนมา
หมุนเวียนก่อน โดยยอมจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั ผูเ้ ล่นในวง ซึง่ วิธกี ารนี้มคี วามเสีย่ งสูง ถ้าคนในวงที่
เล่นหรือหัวหน้าแชร์หนีหรือไม่จ่ายเงินให้ คนทีเ่ หลือในวงก็จะไม่ได้รบั เงินทีจ่ า่ ยไปแล้ว
- บางคนไว้รอประมูลเป็ นคนสุดท้ายของวงแชร์ เสมือนออมเงินและลงทุน ได้ดอกเบีย้ จากคนที่
ประมูลไปก่อนหน้านี้ และเพื่อไม่ตอ้ งการเสียดอกเบีย้ จากการประมูลเงินออกมาก่อน ทัง้ นี้ ก็ม ี
ความเสีย่ งเช่นกัน ถ้าคนในวงทีเ่ ล่นหรือหัวหน้าแชร์หนีหรือไม่จ่ายเงินให้
13. ประเภทของเงิ นฝาก
เงินฝากธนาคารในตลาดปจั จุบนั มีอยู่ 5 ประเภท คือ
1. เงิ นฝากออมทรัพย์
2. เงิ นฝากกระแสรายวัน
3. เงิ นฝากประจา
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4.ตั ๋วแลกเงิ น ตามกฎหมายไม่ถอื ว่าเป็ นเงินฝากของธนาคาร จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองตาม พรบ.
คุม้ ครองเงินฝาก ทาให้ต้นทุนของธนาคารต่าลง จึงทาให้ดอกเบีย้ ทีผ่ ฝู้ ากเงินได้รบั จะสูงกว่าเงินฝาก
ประจา โดยผูฝ้ ากจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร ซึง่ ตั ๋วแลกเงินจะมี 2 แบบคือ แบบทีไ่ ม่สามารถไถ่
ถอนก่อนกาหนด และแบบทีไ่ ถ่ถอนก่อนกาหนดได้ แต่ในปจั จุบนั ธนาคารหลายแห่งได้ชะลอการออกตั ๋ว
แลกเงินออกไป
5. เงิ นฝากปลอดภาษี ปกติการได้รบั ดอกเบีย้ เงินฝากจากธนาคารจะถูกหักภาษี 15 % ซึง่ จากนโยบาย
ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิม่ มากขึน้
โดยกรมสรรพากรได้ออกประกาศ
เรือ่ งยกเว้นภาษีดอกเบีย้ เงินฝาก และเงินฝากปลอดภาษีน้ี มีอตั ราดอกเบีย้ พิเศษทีไ่ ด้มากกว่าปกติและมี
เงือ่ นไขการฝากทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร
การเลือกฝากเงินในบัญชีเงินฝากทีถ่ ูกประเภทนัน้ จะช่วยให้เราได้รบั ประโยชน์จากการฝากเงิน
ได้อย่างเต็มที่ เช่น ถ้าเรามีเงินก้อนแล้วอยากออมเงินในระยะเวลาทีแ่ น่นอน เราก็เลือกฝากประจาแบบมี
ระยะเวลา หรือไม่มเี งินก้อนแต่อยากทยอยฝาก ก็เลือกเงินฝากประจาทีใ่ ห้ทยอยฝากได้
บัญชีเงิ นฝากประจา
1. วัตถุประสงค์

บัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

การออมเงินในระยะเวลา เพื่อรองรับในการใช้จ่าย
ทีก่ าหนด ตามเงื่อนไข
ประจาวัน
เช่น ฝากทัง้ จานวนจน
ครบระยะเวลา เช่น 3, 6,
และ 12 เดือน
หรือทยอยฝากจานวน
เท่าๆกันจนครบระยะเวลา

เพื่อใช้ในธุรกิจ ใช้ในการออก
เช็คเพื่อชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
กิจการของตนเอง ซึง่ ปกติบญ
ั ชี
นี้จะถูกใช้ค่กู บั วงเงินเบิกเกิน
บัญชี (โอดี) ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะ
ทาเรื่องกูเ้ พื่อขอวงเงินนี้จากทาง
ธนาคาร

ไม่ได้รบั ดอกเบีย้
2. ผูฝ้ ากได้รบั ดอกเบีย้ ได้รบั และอัตราดอกเบีย้ ที่ ได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรา
ได้สงู กว่าดอกเบีย้ ของ
ดอกเบีย้ ต่าทีส่ ดุ ในบรรดาเงิน
หรือไม่

3. ดอกเบีย้ คานวณ
อย่างไร
4. เบิกถอนได้เมือ่ ใด
และทีไ่ หน

บัญชีออมทรัพย์
คานวณทุกสิน้ งวดที่
กาหนด เช่น เงินฝาก
ประจา 3 เดือนก็จะได้รบั
ดอกเบีย้ เมื่อสิน้ เดือนที่ 3
ถอนได้เมื่อครบ
กาหนดการฝากเงิน และ
ถอนได้ทธ่ี นาคารเท่านัน้
ไม่มี

5. ค่าใช้จ่ายแอบแฝง
อื่นๆ
7. เอกสารสาหรับผูเ้ รียน

ฝากประเภทต่างๆ
ได้รบั ดอกเบีย้ ทีค่ านวณเป็ น ไม่ได้รบั ดอกเบีย้
รายวันตลอดอายุการฝาก ไม่
ว่าจะถอนเงินออกเมื่อใดก็ตาม
ถอนได้ทุกเวลาทีธ่ นาคารหรือ ถอนได้ทุกเวลาทีธ่ นาคารหรือใช้
ใช้บตั ร ATM
เช็คสังจ่
่ ายบุคคลอื่นๆ
ค่าบริการ ATM ปี ละ 100 –
200 บาท

ค่าเช็คใบละ 15-20 บาท
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เอกสารประกอบกิ จกรรมที่ 1 – 1
ข้อคิ ดที่ได้จาก “ออมเงิ นหรรษา เฮฮาบิ งโก”
 ที่มาของเงิ นออม คือ รายได้เมือ่ หักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึง่ เหลืออยู่ ส่วนของรายได้ทเ่ี หลืออยู่
ซึง่ ไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออม
รายได้ – รายจ่าย = เงิ นออม
เงิ นออม ควรมีไม่ต ่ากว่า 10 % ของรายได้
เงิ นสาหรับใช้ = รายได้ – เงิ นออม
 เงิ นออม หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้ใช้จา่ ยไป หากแต่เก็บไว้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้จา่ ยต่างๆในอนาคต หรือในยามฉุกเฉิน ตามความเหมาะสมกับสถานะ
ของตนเองและครอบครัว
 เงิ นออม แบ่งออกเป็น “4 บัญชี” โดยแยกแต่ละบัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชดั เจน
บัญชีแรก “บัญชี S.O.S” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “บัญชีฉุกเฉิน” เงินก้อนนี้เก็บไว้รบั มือกับ
เรือ่ งราวไม่คาดฝนั ต่างๆ ในชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นอุบตั เิ หตุ เจ็บไข้ได้ปว่ ย ขึน้ โรงขึน้ ศาล
หรือตกงานกะทันหัน ทางทีด่ .ี .. คุณควรมีเงิ นก้อนนี้ ติดบัญชีไว้บ้างสัก 6 เท่าของ
ค่าใช้จ่าย อย่างน้ อยหากเข้าตาจน เงิ นก้อนนี้ กน็ ่ าจะพอเยียวยาชีวิตคุณได้บ้าง
บัญชีทส่ี อง “บัญชีเงิ นออม : ระยะสัน้ ถึงระยะกลาง” ถ้าคุณตัง้ ใจจะเก็บเงินสักก้อน
ไว้ดาวน์บา้ น ดาวน์รถ ท่องเทีย่ ว หรือเก็บเงินไว้เป็ นสินสอดทองหมัน้ เพื่อแต่งงานกับ
คนรัก ก็ควรจะเจียดเงินออม ส่วนหนึ่งมาเข้าบัญชีน้ี เพื่อเป็นบันไดให้คุณก้าวเดินไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมันใจ
่
บัญชีทส่ี าม “บัญชีเงิ นออม : ระยะยาว” เป็นบัญชีเงินออมเพื่ออนาคตทีค่ ุณควรเก็บ
ไว้ใช้หลังเกษียณ หรือไม่กเ็ ป็นค่าเล่าเรียนของลูกยามทีเ่ ขาเติบโต เงินก้อนนี้ต้องใช้
ความตัง้ ใจและวินัยในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ ทีส่ าคัญ...
เมือ่ ใส่เงินเข้าไปในบัญชีน้แี ล้ว “จงลืมมัน” คิ ดเสียว่าเป็ นตายร้ายดี ก็จะไม่ยอม
ถอนเงิ นก้อนนี้ ไปใช้เด็ดขาด
บัญชีทส่ี ่ี “บัญชีเพื่อการลงทุน” นอกจากเคยแต่ฝากเงินไว้กบั ธนาคารเพียงอย่าง
เดียวแล้ว ลองแบ่งเงินมาเข้าบัญชีน้ดี บู า้ ง วันละนิดวันละหน่อยก็ยงั ดีเมือ่ มีเงินเป็น
กอบเป็นกา ค่อยถอนไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ทีม่ โี อกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า
ดอกเบีย้ เงินฝาก เพื่อให้เงิ นทางาน สร้างเงิ นให้ กบั เรา
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 ออมก่อน รวยกว่า ถ้าออมเงินเดือนละเท่าๆกัน อัตราดอกเบีย้ เท่ากัน แต่ระยะเวลาออม
ต่างกันเพียงประการเดียว ทาให้เงินทีไ่ ด้รบั ตอนสุดท้ายต่างกันหลายเท่า (เพราะการคิดดอกเบีย้
ทบต้น เป็นสมการยกกาลัง โดยมีเวลาเป็ นตัวยกกาลัง)
 มีเงิ นออมเท่ าใดจึงจะเหมาะสม

 การทาประกันชีวิตและประกันภัยสามารถ ช่วยได้!!!
 ไม่ตอ้ งใช้เงินตนเองยามฉุ กเฉิน เช่น อุบตั เิ หตุ เจ็บปว่ ย ไฟไหม้ รถชน เป็ นต้น
 สามารถช่วยรักษาเป้าหมายเงินออมไว้ได้
 ไม่เป็นภาระแก่ผอู้ ่นื
 มีเงินใช้หลังเกษียณ
 ลูกหลานได้รบั การศึกษา
 ให้เป็นมรดก
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กิ จกรรมที่ 2
จับคู่ รู้ใจ รู้จกั ใช้อย่างเพียงพอ
ระยะเวลา 45 นาที
1. วัตถุประสงค์
ผูเ้ รียนได้เข้าใจความหมายของคาว่า เงินออม การออมเงิน ค่าใช้จ่าย การลงทุน และฝึกการคิด
แยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินไปในประเภทต่างๆเช่น ในการออมเงิน ในค่าใช้จ่าย ในการ
ลงทุน ซึง่ จะทาให้ผเู้ รียนได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเข้าใจถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในแต่ละ
ประเภท
2. ใจความสาคัญของกิ จกรรม
เมือ่ ผูเ้ รียนได้เข้าใจความหมายของคาว่า เงินออม การออมเงิน ค่าใช้จ่าย การลงทุน และฝึกการ
คิดแยกประเภท ซึง่ จะทาให้ผเู้ รียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลทีต่ นเองมีอยูก่ บั ผูเ้ รียนท่านอื่นๆ
ว่าในแต่ละข้อของโจทย์สามารถเป็ นได้หลายประเภท เช่น เงินออม ค่าใช้จ่าย การลงทุน เป็นต้น ขึน้ อยู่
กับ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินไปในประเภทต่างๆดังกล่าว และเข้าใจความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
3. สิ่ งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้ า
ไม่ม ี
4. อุปกรณ์ การเรียนการสอน
o แผ่นกิจกรรมจับคู่ รูใ้ จ
5. การดาเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 40 นาที
1. ผูส้ อนควรจะเกริน่ นาเรือ่ งทาไมต้องมีการวางแผนทางการเงิน ความสาคัญของการออมเงิน
และการลงทุน การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ
2. ผูส้ อนอาจจะนาบทความ / งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสาคัญของการวางแผนทางการเงิน
มาเล่าให้ผเู้ รียนฟงั
“คนมีอายุยนื ขึน้ อายุเฉลีย่ ของคนไทยเพิม่ ขึน้ จาก 68.5 ปี ในปี พ.ศ.2543 เป็น
73.8 ปี ในปีพ.ศ. 2555 (Sources: CIA world fact book) การแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึน้
การสร้างรายได้ยากขึน้
การจ้างงานไม่แน่นอน.......” และให้ผเู้ รียนแสดงความเห็นต่อ
บทความทีไ่ ด้อ่านไป เพื่อนาเข้าสู่หวั ข้อในการออมเงินและการลงทุนต่อไป
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3. ผูส้ อนแนะนาสมการเงินออม โดยเปลีย่ นวิธคี ดิ จากเดิม รายได้ – รายจ่าย = เงิ นออม
เปลีย่ นเป็ น รายได้ – เงิ นออม = รายจ่าย ถ้าทาได้ตามแบบนี้ เมือ่ ได้รายได้มาจะหักขึน้ มา
เพื่อให้มเี งินเก็บออมก่อนเสมอ โดยเงินออมเท่ากับ 10% ของรายได้หรืออาจจะมากกว่านัน้
และเงินทีเ่ หลือจึงจะสามารถไว้ใช้จา่ ยได้
4. จากนี้จะเริม่ ทากิจกรรมจับคู่ รูใ้ จ ยิม้ ได้เมือ่ เกษียณ โดยผูส้ อนอธิบาย ความหมายของคาที่
ให้จบั คู่ในกิจกรรม
 เงิ นออม หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อการบริโภค
หากแต่เก็บไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆในอนาคต การใช้เงินออมอาจ
ทาได้หลายรูปแบบ เช่น ถือไว้เป็นเงินสด นาเงินออมไปฝากธนาคาร หรือนาเงินออม
ไปซือ้ หลักทรัพย์ เป็นต้น
 การลงทุน (Investment) คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ โดยหวังจะ
ได้รบั ผลตอบแทนกลับมา
มากกว่าทีล่ งไปในอัตราทีพ่ อใจภายใต้ความเสีย่ งที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ อาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จากการลงทุน ซึง่ โดยปกติ ความ
เสีย่ งมาก ผลตอบแทนสูง, ความเสีย่ งต่า ผลตอบแทนต่า
 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินทีใ่ ช้เป็ นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมือ่ ทากิจกรรมใดๆ
โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต เช่น ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร, ค่ายารักษา
โรค หรือ ค่าใช้จ่ายสาหรับสิง่ อานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน เป็นต้น
5. ผูส้ อนแจกแผ่นกิจกรรมจับคู่ รูใ้ จ ให้กบั ผูเ้ รียนคนละแผ่น พร้อมดินสอ
6. ผูส้ อนชีแ้ จงกติกา ดังนี้
1) ผูเ้ รียนสามารถจับคู่ โดยใน 1 ข้อ สามารถจับคู่ได้มากกว่า 1 คาตอบ
2) กิจกรรมนี้ไม่มคี ะแนน ไม่มถี ูก ไม่มผี ดิ เน้นความเข้าใจและการคิดให้รอบคอบ ซึง่
ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในแต่ละเรือ่ ง ซึง่ บางข้อเป็ นได้ทงั ้ 3 ความหมาย อย่างไรก็
ตาม ผูส้ อนอาจแนะนาในเรื่องของความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในแต่ละประเภทเมือ่
ผูเ้ รียนได้เลือกตอบแล้ว
3) ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รียนแต่ละคนประมาณ 10 นาที เพื่อคิดและจับคู่ เขียนคาตอบลงใน
แผ่นกิจกรรม
4) เมือ่ หมดเวลา 10 นาที ผูส้ อนเฉลยคาตอบ โดยอธิบายคาถามและอภิปรายร่วมกับ
ผูเ้ รียน
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7. ผูส้ อนสรุปกิจกรรมทีไ่ ด้อภิปรายข้างต้น ดังนี้
การจับคู่น้ี ไม่มถี ูกและไม่มผี ดิ ซึง่ เป็นการใช้ความเข้าใจของผูเ้ รียนและขึน้ อยูก่ ับ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินไปในประเภทต่างๆ ซึง่ บางข้อเป็นได้ทงั ้ 3 ความหมาย อย่างไรก็
ตาม ผูส้ อนอาจแนะนาในเรื่องของความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในแต่ละประเภท
 ผูส้ อนถามคาตอบจากผูเ้ รียนในสิง่ ทีผ่ เู้ รียนเลือกและอธิบายเหตุผลประกอบการ
เลือกนัน้
 ผูส้ อนอาจมีแนวทางในการให้คาตอบ ดังนี้ (ผูส้ อนสามารถอธิบายพร้อมให้ความ
คิดเห็นเพิม่ เติมได้ ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป)
ตัวอย่างคาอธิ บาย และ เหตุผลประกอบ
 การส่งค่างวดบ้าน/คอนโด เพื่ออยู่อาศัย เป็นการก่อภาระหนี้ ทีถ่ อื ว่าเป็นทัง้ การออมเงินและการ
ลงทุน เพราะบ้านคือสินทรัพย์Assetทีม่ มี ลู ค่า(ส่งค่างวดบ้านครบ) และมีค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่ายดอกเบีย้
ให้กบั ธนาคาร เป็นต้น
 ซื้อสลากออมสิ น ไม่กนิ ทุน ค้าเงินกูไ้ ด้ แถมอาจถูกรางวัลใหญ่ และซื้อพันธบัตรรัฐบาล ขายคืนได้
ก่อนครบกาหนด ใช้ค้าประกันได้
 เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ต้องมีการจ่ายเงิ นค่าผ่าตัด ด่วน!
A การออม เงิ นออม B การลงทุน C ค่าใช้จ่าย
เงินทีจ่ ่ายเพื่อ
ค่าบริการทาง
การแพทย์และค่า
ยารักษา ถ้าไม่มี
เงินจ่ายอาจต้องกู้
หยิบยืมมาก่อน

ความเสี่ยงหรือ หมายเหตุ
ถ้าไม่มเี งินจ่ายหรือมีไม่เพียงพอ อาจทา
ให้เราต้องก่อหนี้หยิบยืมคนอื่นมาจ่าย
ก่อน จึงควรมีเงินออมเผื่อฉุ กเฉินด้วย
หรือซือ้ ประกันอุบตั เิ หตุ/ประกันชีวติ

เพิม่ เติม: เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝนั และจาเป็ นต้องใช้เงิน การมีบญ
ั ชีเงินออมเพื่อการฉุ กเฉิน
จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีค่ วรมีเงินติดในบัญชี ไม่ต ่ากว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่าย
 การทาประกันชีวิต ได้ทงั ้ ผลตอบแทนและความคุ้มครอง รวมทัง้ หักลดหย่อนภาษีได้อกี ด้วย ซึง่ มี
หลายแบบ ทัง้ แบบประกันชีวติ ตลอดชีพ แบบประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันสะสมทรัพย์ได้เงินคืน
เสมือนเป็ นการลงทุนและการออมเงิน ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองชีวติ ด้วย และจะได้รบั เงินปนั ผลหรือเงิน
คืนเมือ่ ส่งเบีย้ และอยูค่ รบตามกาหนดของกรมธรรม์ ทัง้ นี้ การส่งเบีย้ ประกันตลอด ทาให้ผเู้ อา
ประกันภัยสามารถกูย้ มื เงินจากกรมธรรม์ได้เมือ่ กรมธรรม์เกิดมูลค่าแล้ว
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 การเล่นแชร์กบั เพื่อนๆ มีได้หลายแบบ เช่น
- ต้องการหาเงินทุนหมุนเวียน จึงตัง้ วงเล่นแชร์ และประมูลในช่วงต้นๆเพื่อให้ได้เงินทุนมา
หมุนเวียนก่อน โดยยอมจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั ผูเ้ ล่นในวง ซึง่ วิธกี ารนี้มคี วามเสีย่ งสูง ถ้าคนในวงที่
เล่นหรือหัวหน้าแชร์หนีหรือไม่จ่ายเงินให้ คนทีเ่ หลือในวงก็จะไม่ได้รบั เงินทีจ่ า่ ยไปแล้ว
- บางคนไว้รอประมูลเป็ นคนสุดท้ายของวงแชร์ เสมือนออมเงินและลงทุน ได้ดอกเบีย้ จากคนที่
ประมูลไปก่อนหน้านี้ และเพื่อไม่ตอ้ งการเสียดอกเบีย้ จากการประมูลเงินออกมาก่อน ทัง้ นี้ ก็ม ี
ความเสีย่ งเช่นกัน ถ้าคนในวงทีเ่ ล่นหรือหัวหน้าแชร์หนีหรือไม่จ่ายเงินให้
 ซื้อโทรศัพท์มือถือที่ดทู ีวี ฟังวิ ทยุ เปิ ดMP3 ได้
A การออม

B การลงทุน

C ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงหรือ หมายเหตุ

ซือ้ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจกิจการ
หารายได้เพิม่ เช่น
ขนส่งสิง่ ของ โทร
ติดต่อขาย-ส่งสินค้า
Delivery เป็นต้น

เงินทีจ่ ่ายเพื่อซือ้ สิง่
อานวยความสะดวก
หรือซือ้ หลายเครือ่ ง
เกินความจาเป็น

มีค่าบารุงรักษา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามมาด้วย
สาหรับโทรศัพท์มอื ถือ มีค่าบริกา
รายเดือน (ค่าแพคเกจโทรศัพท์)
และถ้าเกิดสูญหาย ก็ตอ้ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นัน้
หรือภาระหนี้ทม่ี เี กิดขึน้

 การซื้อหวย แทงบอล เป็นการพนัน เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปโดยอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนใดมา
เพราะโอกาสถูกและได้เงินมีน้อย มีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินและสิง่ ของต่างๆเพิม่ ขึน้ จากการเสีย
พนัน
 การฝากเงิ นใว้ในธนาคาร
A การออม เงิ นออม

B การลงทุน

การออมทีป่ ลอดภัย โดยเงินต้น
ไม่หายและได้ดอกเบีย้ จากการ
ฝากเงิน ฝาก-ถอนสะดวก มีบตั ร
ATM สามารถถอนจากธนาคาร
มาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนหรือใช้
จ่ายได้

เปรียบเสมือน
การลงทุน โดย
ได้ดอกเบีย้
จากการฝาก
เงินด้วย

C ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงหรือ หมายเหตุ

ปจั จุบนั ดอกเบีย้ เงินฝากไม่สงู
นัก ซึง่ ผูฝ้ ากควรคานึงถึงเรื่อง
เงินเฟ้อทีส่ งู ขึน้ และโอกาสใน
การนาเงินไปลงทุนในช่องทาง
อื่นๆทีไ่ ด้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
และนโยบายคุม้ ครองเงินฝาก

Smart Saving and Investment

17

เก็บเงินให้พอเพียงและทำเงินให้งอกงำม
 การซื้อทองรูปพรรณ อาจสามารถเป็ นได้ ทัง้ 4 อย่าง
A การออม เงิ นออม

B การลงทุน

C ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยง หรือ หมาย
เหตุ

ซึง่ ถ้าซือ้ ไว้ ณ ราคาหนึ่ง
และเก็บรักษาไปเรือ่ ยๆ
โดยไม่ได้ขายออกไป
ก่อน จะพบว่าราคา
ทองคาได้เพิม่ ขึน้
เสมือนว่าเงินออมก็
เพิม่ ขึน้ นัน่ เอง หรือ

การซือ้ ทองเป็น
สินทรัพย์ทแ่ี สดงถึง
ความมังคั
่ ง่ สามารถ
ซือ้ ไว้และขายออกทา
กาไรเมือ่ ราคาเพิม่ ขึน้
ก็เป็นช่องทางหนึ่งใน
การทากาไรหรือ
รายได้จากส่วนต่าง
ของราคาทองนัน่ เอง

ถ้าซือ้ ทองรูปพรรณ
เพื่อใส่เป็น
เครือ่ งประดับหรือ
ซือ้ เป็นของขวัญ
ให้แก่ลกู หลานญาติ
สนิท ก็อาจจะ
นับเป็ นค่าใช้จา่ ยได้
เช่นกัน

เช่น เมือ่ ใส่
ทองรูปพรรณ ก็ตอ้ ง
ระมัดระวังโจรผูร้ า้ ยชิง
ทรัพย์ เมือ่ เก็บทองคา
ไว้ทบ่ี า้ น ก็ตอ้ งเก็บใน
ทีม่ ดิ ชิดระวังโจรขโมย
เป็นต้น ดังนัน้ จึงควร
เอาใจใส่ทรัพย์สนิ เงิน
ทองของตนเอง

เมือ่ ต้องการใช้เงินสด
ฉุกเฉิน จึงไปจานาหรือ
ขายร้านทอง ซึง่ ทองคา
สามารถมีสภาพคล่อง
แทนเงินสดได้ เช่นกัน
6. ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อน

1. ผูส้ อน ควรจะมีความเข้าใจในความหมายของแต่ละข้อก่อน ในทีน่ ้หี มายถึง การออม เงินออม
การลงทุน เงินลงทุน ค่าช้จา่ ย รวมถึงผูส้ อนสามารถวิเคราะห์และให้ความเห็นเกีย่ วกับความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการประกอบกิจกรรมตามข้อนัน้ ๆ
A การออม เงิ นออม ปกติเงินออมมาจาก รายได้ หักลบ รายจ่าย (รายได้ - รายจ่าย) แต่สงิ่
ทีผ่ สู้ อนควรแนะนาให้ปฏิบตั ิ คือ ออมก่อน...เหลือเท่าไรค่อยใช้ เงินใช้ = เงินได้ – เงินออม
(โดยเงินออม = 10% ของรายได้หรือมากกว่า 10%) ซึง่ ขนาดของเงินออมขึน้ อยู่กบั ปจั จัย
หลายประการ ได้แก่ขนาดของรายได้ ถ้าบุคคลมีรายได้เพิม่ ขึน้ การออมก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไป
ด้วย และ อัตราดอกเบีย้ ถ้าอัตราดอกเบีย้ ในปจั จุบนั อยูใ่ นระดับสูงจะจูงใจให้บุคคลเก็บเงิน
ออมมากขึน้
อนึ่ง ยังมีอกี คาหนึ่งทีใ่ กล้เคียงกัน นัน่ คือคาว่า การออม (Savings) ซึง่ หมายถึง การนาเงิน
ออมไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทน ดังนัน้ เงินออมทีเ่ ก็บไว้เป็นเงินสดหรือแปลง
สภาพเป็ นสินทรัพย์

Smart Saving and Investment

18

เก็บเงินให้พอเพียงและทำเงินให้งอกงำม
ดังนัน้ ความสามารถในการออมจะมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการเพิม่
รายได้และลดรายจ่ายของแต่ละบุคคล หรือขึน้ อยูก่ บั ความชาญฉลาดในการฉลาดหา ฉลาด
ซือ้ ฉลาดใช้
B การลงทุน เงิ นลงทุน คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ โดยหวังจะได้รบั
ผลตอบแทนกลับมา มากกว่าทีล่ งไปในอัตราทีพ่ อใจภายใต้ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้
อาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จากการลงทุน ซึง่ โดยปกติ ความเสีย่ งมาก ผลตอบแทนสูง,
ความเสีย่ งต่า ผลตอบแทนต่า
ทัง้ นี้ การลงทุน (Investment) อาจจะหมายถึง การใช้จา่ ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
การผลิตสินค้าและบริการในอนาคตเพิม่ ขึน้ อาจแบ่งการพิจารณาการลงทุนได้เป็ น 2 ส่วนคือ
- การลงทุนภาครัฐบาล หมายถึง รายจ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ต่างๆ การศึกษา และสาธารณสุข
- การลงทุนภาคเอกชนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
o การลงทุนเพื่อการผลิต (หรือการลงทุนโดยตรง) หมายถึง การซือ้ ทรัพย์สนิ
และปจั จัยการผลิตต่างๆ เพื่อประกอบกิจการหารายได้และกาไร
o การลงทุนทางการเงิน (หรือการลงทุน โดยอ้อม) คือ การฝา่ ยเงินในสถาบัน
การเงินเพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ และการซือ้ หลักทรัพย์ เช่น
พันธบัตร หุน้ หุน้ กู้ และหน่ วยลงทุน เป็นต้น
เมือ่ มีการนาเงินออมไปลงทุนจะทาให้มกี ารผลิตและการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต เมือ่ มีการลงทุนเพิม่ คนก็จะมีงานทาเพิม่ มีรายได้ มี
เงินไปจับจ่ายใช้สอย ภาคธุรกิจก็จะขายสินค้าได้ มีกาไรนาไปลงทุนเพิม่ ขึน้ ได้อกี
เศรษฐกิจก็จะเติบโตยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้รฐั บาลสามารถเก็บภาษีได้เพิม่ ขึน้ มีเงินไปลงทุน
สร้างถนน สะพาน โรงพยาบาล โรงเรียน ทาให้เรามีคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้
ถ้าความต้องการลงทุนมากกว่าเงินออมทีม่ ใี นประเทศ
แล้วจะต้องกูย้ มื จาก
ประเทศอื่น ถ้าทุกคนมีเหตุมผี ล มีความพอประมาณในการใช้จ่ายและไม่ก่อหนี้จนเกิน
ตัว ใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็อาจจะเป็นเกราะคุม้ กันตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤต
ทางเศรษฐกิจได้
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C ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินทีใ่ ช้เป็ นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมือ่ ทากิจกรรมใดๆ โดย
อาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต เช่น ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร, ค่ายารักษาโรค หรือ
ค่าใช้จ่ายสาหรับสิง่ อานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จา่ ย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
 ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การเรียกว่าทุน ต้นทุนขาย (Cost of sales)
หมายถึง ต้นทุนของสินค้าทีข่ ายหรือบริการทีใ่ ห้
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ อัน
มาจากการขายสินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการบริหารกิจการอัน
เป็นส่วนรวมของการดาเนินงาน เช่น ค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าคอมมิชชัน่ ค่าโฆษณา ค่าแผ่นพับ ค่าของแถม หรือกิฟ ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทีจ่ ดั เข้าเป็นต้นทุน
ขายและค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน เช่นดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้
o ค่าใช้จ่ายสาหรับธุรกิ จขายสิ นค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น
o สาหรับธุรกิ จขายบริ การ ค่าใช้จา่ ยจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นเท่านัน้
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7. เอกสารสาหรับผูเ้ รียน
แผ่นกิจกรรมจับคู่ รูใ้ จ

Smart Saving and Investment : ออมเงินให้เพียงพอและลงทุนให้พอเพียง

กิจกรรมที่ 2

จับคู่ รู้ใจ รู้จักใช้ อย่ างเพียงพอ
การออม เงินออม

1

เก็บเงินสดไว้ ทบี่ ้ าน

B การลงทุน เงินลงทุน

2

ส่งค่าเช่าบ้ าน

ค่าใช้ จา่ ย

3

เมือ่ ลูกถึงวัยเข้ าโรงเรียน มีคา่ เล่าเรียนลูก ค่าชุดนักเรียน

4

เล่นแชร์ กบั เพื่อนๆ

5

ซื ้อโทรศัพท์มอื ถือทีด่ ทู วี ี ฟั งวิทยุ เปิ ด MP3 ได้

6

การซื ้อหวย แทงบอล

7

เกิดอุบตั ิเหตุ ต้ องมีการจ่ายเงินค่าผ่าตัด ด่วน!

8

การซื ้อทองรูปพรรณ

9

การจ่ายประกันสังคมและจ่ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

10

การทาประกันชีวติ

11

ฝากเงินไว้ ในสหกรณ์ออมทรัพย์

12

ค่าอาหาร และของใช้ สว่ นตัว และครีมเสริมความงาม

A

C

