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เศรษฐกิจพอเพียง   (Sufficiency  Economy)

เป็นปรัชญาชีแ้นวทางการดํารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทกุระดบัชัน้ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว         
ระดบัชมุชนจนถงึระดบัรัฐบาล ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง      
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัตอ่กระแสยคุโลกาภิวฒัน์

ความพอเพียง หมายถงึความพอประมาณ ความมีเหตมีุผล  และมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีเพ่ือรับมือกบัความ
เปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกโดยอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบและความระมดัระวงัในการนํา
วิชาการตา่งๆ  มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทกุขัน้ตอน



พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนัมีเหตผุล

Sufficiency  Economy

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั

คุณธรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สตปัิญญา  แข่งขัน 

นําไปสู่

เศรษฐกิจ/ สงัคม/ สิง่แวดล้อม /สมดลุ/ พร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลง



การบริหารการเงนิส่วนบุคคล

การจัดระเบียบการเงนิของ

บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการรู้จักจัดหาเงนิเข้า

มาและใช้จ่ายออกไปอย่าง

ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลดจีน

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้



ทาํไมต้องมีการวางแผนทางการเงนิ

มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย

(ค่าครองชีพ)

มีเงนิเหลือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
มีเงนิออมหรือเงนิลงทุนที่สร้าง

รายได้ในอนาคต อายุยืนยาวครอบครัวเล็กลง



ใครบ้างทีต้่องวางแผนทางการเงนิ

วยัทํางาน
วยัสร้างครอบครัว

วยัเกษียณ

วยัเดก็



ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน

1.ประเมินฐานะ

ทางการเงิน

ตัง้เปา้หมาย

ทางการเงิน

จดัทําแผน

ทางการเงิน

ปฏิบตัิตามแผน

อยา่งเคร่งครัด

การทบทวนและ

ปรับแผน



มาประเมินตนเองกนัเถอะ

ฐานะการเงินของเรา

พฤติกรรมการใช้

จ่ายเงินของเรา



ความมั่งคัง่สุทธิ

สนิทรัพย์ หนีส้นิ ความมัง่คัง่



กิจกรรมบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

1. สนิทรัพย์

สภาพคลอ่ง

2. สนิทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ

3.สนิทรัพย์

สว่นตวั

หนีส้นิ

•หนีส้นิระยะสัน้

•หนีส้นิระยะยาว



ตวัอยา่งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สินทรัพย์ จาํนวนเงนิ หนีสิ้น จาํนวนเงนิ

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง หนีส้นิระยะสัน้ไมเ่กิน1ปี

1.เงินสด

2.เงินฝากออมทรัพย์

35,000

53,200

1.หนีน้อกระบบ

2.หนีบ้ตัรผอ่นสนิค้าบริษัท ก

3. หนีบ้ตัรผ่อนสนิค้า ก

4.หนีบ้ตัรเครดิตธนาคาร ก
5.หนีบ้ตัรเครดิตธนาคาร ข

13,500

4,000

6,000

10,000

13,000

รวมสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 88,200 รวมหนีส้นิระยะสัน้ 46,500

สนิทรัพย์เพ่ือการลงทนุ หนีส้นิระยะยาว

1.เงินฝากประจํา

2.สลากออมทรัพย์

24,000

25,000

1.เงินกู้ ซือ้บ้าน

2.เช่าซือ้รถยนต์

950,000

550,000

รวมสนิทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 49,000 รวมหนีส้นิระยะยาว 1,500,000

สนิทรัพย์สว่นตวั

1.บ้าน

2.รถยนต์

3.สร้อยทองคํา

รวมสนิทรัพย์สว่นตวั

1,267,000

600,000

38,000

1,905,000

รวมหนีสิ้นทัง้สิน้ 1,546,500

รวมสินทรัพย์ทัง้สิน้ 2,042,200

ความมัง่คัง่สทุธิ = สินทรัพย์ – หนีส้ิน

2,0422,00 - 1,546,500  = 495,700



กิจกรรมเงินหายไปไหน

242365

52 12

24

อะไรท่ีไม่

จําเป็นแต่

คณุซือ้บอ่ย

คณุซือ้บอ่ย

แคไ่หน



กิจกรรม : เงินหายไปไหน

1.อะไรท่ีไมจํ่าเป็นแตค่ณุซือ้บอ่ย

2.เงินท่ีจ่ายตอ่ครัง้

3.คณุซือ้บอ่ยแคไ่หน

ในหนึง่ปีคณุจ่ายไปเทา่ไหร่
กาแฟดงั 

50

365 246 52 12 .......

50 246 12,300



เงินท่ีจ่ายไปทาํอะไรไดบ้า้ง

จ่ายค่าเบีย้ประกัน

เงนิออมเพื่อฉุกเฉิน

ซ่อม ต่อเตมิบ้าน 

50

246

12,300



กิจกรรม : เงินหายไปไหน

1.อะไรท่ีไมจํ่าเป็นแตค่ณุจ่ายซือ้บอ่ย

2.เงินท่ีจ่ายตอ่ครัง้

3.คณุซือ้บอ่ยแคไ่หน

ในหนึง่ปีคณุจ่ายไปเทา่ไหร่

สลากกินแบง่/หวยใต้ดิน 

500

365 246 52 24 12

500 24 12,000



เงินท่ีจ่ายไปทาํอะไรไดบ้า้ง

ซือ้สลากออมทรัพย์

ได้ลุ้นรางวัลและได้รับเงนิคืน

ค่าการศกึษาบุตร

ซ่อม ต่อเตมิบ้าน 

500

24

12,000



บญัชี    เคร่ืองมือช่วยสู่วธีิเศรษฐกิจพอเพียง

รู้จา่ย

รู้จริง

รู้จด

ในสิ่งท่ีควรจ่ายหรือไมจ่่ายในสิ่งใด

วา่ตนเองอยูใ่นสถานะใด

บนัทกึรายรับรายจ่ายในชีวิตประจําวนั

ไม่จน



กิจกรรม: 
วัน/เดือน/ปี รายได้ รายจ่าย

เงินเดือน รายได้อ่ืน รวม อาหาร ของใช้

สว่นตวั

คา่นํา้มนั คา่รถ อ่ืนๆ รวม คงเหลือ

1

2

3

4

5

6

7

8

บันทกึรายรับรายจ่าย



ปฏิทินช่วยจาํ  รายรับรายจ่ายในอนาคต

อา จ อ พ พฤ ศ ส

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

รับเงินเดือน 

30,000 บาท

จา่ยบตัรเครดติ 

5,000 บาท จา่ยคา่โทรศพัท์

1,000 บาท



การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

รู้จกัตวัเอง

-สขุภาพภายใน

-สขุภาพภายนอก

รายได้

คา่ใช้จา่ย

การลงทนุและการบริหารความเส่ียง

การวางแผนเพ่ือการเกษียณ

เปา้หมายทางการเงิน



รายไดแ้ละการบริหารรายไดข้องบุคคล

รายได้บคุคล

การบริหารเงินสดและสนิทรัพย์สภาพคลอ่งอ่ืน

การใช้เครดิตของบคุคล



เป้าหมายในชีวติของบุคคล (Personal Goals in Life)

1. เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิ (Financial Goals)

2. เป้าหมายทีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิ (Nonfinancial Goals)

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะเป็นการศึกษาเฉพาะในขอบเขตของเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัเงินเท่านั้น  

ถา้ปราศจากการวางแผนการเงินท่ีดี เป้าหมายทางการเงินท่ีบุคคลวางไวก้ไ็ม่อาจบรรลุผลสาํเร็จได ้ 

หากไม่มีการวางแผนการเงินท่ีดี เป้าหมายทางการเงินท่ีบุคคลกาํหนดไวค้งไม่สามารถบรรลุได ้ 
ดงันั้นในการวางแผนการเงินจึงควรให้ความสนใจเก่ียวกบัรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของบุคคล ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางการเงินของแต่ละช่วงชีวิต
ของบุคคล ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน อนัไดแ้ก่ภาษี ภาวะเงินเฟ้อ 
ภาวะเศรษฐกิจเป็นตน้



ตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจน  สอดรับกบัความสามารถทางการเงิน

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Time Bound



กิจกรรม : เป้าหมายและแผนการเงินของฉนั

เปา้หมายระยะสัน้ 

(ไม่เกิน 1ปี)

เปา้หมายระยะปาน

กลาง(1-3ปี)

เปา้หมายระยะยาว

• ออมเงินเพ่ือเหตฉุกุเฉิน

• ซือ้โทรศพัท์ใหม่

• ท่องเท่ียว

• เรียนตอ่

• บ้านใหม่

• เพ่ือเกษียณ

• จํานวนเงินท่ีต้องการ

• ภายในระยะเวลาเปา้หมาย

• ต้องทําอย่างไรให้บรรลเุปา้หมาย    

ออมเดือนละเท่าไหร่   เป็นเวลาเท่าใดแผน 
การเงนิ



แผนระยะปานกลาง 
ตวัอย่างเป้าหมายการเงนิระยะปานกลาง

เป้าหมาย งบประมาณ

ทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่ น 50,000
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ(Pocket money ของฝาก คา่ธรรมเนียมอ่ืน) 8,000
รวมเงินท่ีต้องใช้จ่ายทัง้สิน้ 58,000
ระยะเวลาเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย

จํานวนเงินท่ีต้องเก็บตอ่เดือน (58,000/36) 1,700



แผนระยะยาว

(Long term planning)

แนวคิดท่ี 1 นําเงินออมมาใช้จ่าย

เงินท่ีควรมี  = คา่ใช้จ่ายตอ่เดือนหลงัเกษียณ  x 12 x จํานวนปีท่ีคดวา่จะมีชีวิตหลงัเกษียณ

= (25,000 x12)x20
= 6,000,000

แนวคิดท่ี 1 ใช้จ่ายจากเงินท่ีมีอยู ่ณ วนัเกษียณจนหมด (ไมไ่ด้นําไปออม/ลงทนุให้เกิดดอกผล)

ต้องการมีเงนิใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 25,000  บาท



แผนระยะยาว

(Long term planning)
แนวคิดท่ี 2 นําดอกผลของเงินออมและเงินลงทนุมาใช้จา่ย

เงินที่ควรมี  =  คา่ใช้จ่ายตอ่เดือนหลงัเกษียณ  x 12

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทนุ(%ตอ่ปี)

อตัราผลตอบแทนเฉลี่ย

5% ตอ่ปี เงินที่ควรมี   = (25,000 x12)/0.05   = 6,000,000 บาท

3% ตอ่ปี เงินที่ควรมี   = (25,000 x12)/0.03   = 10,000,000 บาท

แนวคิดท่ี 2 นําเงินที่มีอยู่ ณ วนัเกษียณไปออม/ไปลงทนุ เพ่ือให้ได้ดอกผลมาใช้จ่าย

ถ้าผลตอบแทนเฉลี่ย 5%ตอ่ปี เงินที่ควรมี ณ วนัเกษียณ เทา่กบั 6,000,000 บาท  และเงินก้อนนีจ้ะเหลอืไว้
เป็นมรดกให้ลกูหลาน



แนวทางการ สร้างวินยัทางการเงิน

บนัทกึรายรับรายจา่ยอยา่งสม่ําเสมอ

เม่ือมีรายได้เข้ามา กนัเงินออมไว้ก่อน ท่ีเหลือคอ่ยนํามาใช้จา่ย

สะสางหนีส้นิระยะสัน้ ตวับัน่ทอนความสามารถในการออม

ถือเงินสดแคพ่อใช้จา่ยและเงินใช้บตัรเครดิตถ้าคิดวา่ห้ามใจตวัเองไมไ่ด้



มีอะไรบา้งท่ีทาํไม่ไดแ้ละตอ้งปรับปรุงรายการ งบประมาณการใช้จ่าย รายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (บาท) ประเมินการใช้จ่ายจริง

1.เงินเดือน 15,000 15,000

2เงินออม

ออมทัว่ไป

ออมเพ่ือฉกุเฉิน
2,000

1,000

2000

0

ไมต้่องปรับปรุง

ปรับปรุง

3.เงินเหลือสําหรับการใช้จา่ย 12,000 13000

4.คา่ใช้จา่ยท่ีจําเป็น
คา่เชา่บ้าน

คา่นํา้/คา่ไป

คา่อาหาร

คา่รถโดยสารเพ่ือเดนิทางไปทํางาน

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัของใช้สว่นตวั

7,400

2,000
200

2,700

2,000
500

7,572

2,000
190

2,882

1,800
700

ไมต้่องปรับปรุง

ไมต้่องปรับปรุง

ปรับปรุง

ไมต้่องปรับปรุง

ปรับปรุง

5.คา่ใช้จา่ยท่ีไมจํ่าเป็น

คา่บหุร่ี

คา่ลอตเตอร่ี

คา่เสือ้ผ้า 

ดหูนงั

4,600

1,200
400

1,500

1,500

5,200

1,698
600

1,777

1,125

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ไมต้่องปรับปรุง

6.รวมคา่ใช้จา่ย 12,000 12,772 ปรับปรุง

ิ ื ็ ิ่ ิ 0 228



ทาํไมต้องออมเงนิ  

เพื่อปลดหนี ้ เร่ิมปลดหนีน้อกระบบหรือหนีท้ี่มีดอกเบีย้สูง

เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน  ควรมีอย่างน้อย 6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจาํ

เพื่อลงทุน กระจายความเส่ียง เลือกผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมกับความเส่ียงที่ยอมรับได้

เพื่อยามเกษียณ  อย่างน้อย ร้อยละ 5-10  ของรายได้   ออมอย่างต่อเนืองและสมํ่าเสมอ

เพื่อซือ้สิ่งของที่อยากได้  เปล่ียนเป้าหมายที่อยากได้เป็นแผนการเกบ็เงนิ



เงนิออม

อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน

ภาระหนี ้ 

ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อ
เดือน

เงนิออมเผ่ือฉุกเฉิน 

6 เท่าของค่าใช้จ่าย

ที่จาํเป็นในแต่ละเดือน

ออมเงนิอย่างไรให้เหมาะสม



ออมเงินแลว้ไดอ้ะไร
พลงัดอกเบีย้ทบต้น

• ฝากเงิน 10,000 บาท อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4
ตอ่ปี (จ่ายดอกเบีย้ปีละ 1 ครัง้) ถ้าไมถ่อนเลยครบ 
3 ปี เงินจะเพิ่มพนูขึน้เป็นก่ีบาท

• เงินท่ีได้รับ  เงินต้น + ดอกเบีย้

สิน้ปีท่ี 1 10,000+(10,000x0.04) = 10,400

สิน้ปีท่ี 2 10,000+(10,400x0.04) = 10,816

สิน้ปีท่ี 3 10,816+(10,816x0.04) = 11,249
0
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ปีท่ี 1
ปีท่ี2

ปีท่ี3



อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  Real Interest Rate

ดอกเบีย้เงินฝาก หรือผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปตวัเงินท่ีเราได้รับ ยงัไมใ่ช่ผลตอบแทนท่ีแท้จริง ต้องหกั
ผลกระทบจากเงินเฟอ้ออกก่อน

อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง = อัตราดอกเบีย้ในรูปตัวเงนิ – อัตราเงนิเฟ้อ

(Real Interest Rate)          =  (Nominal Interest Rate) - (Inflation Rate)



• ต้องสอบถามอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงต่อปี

ของทัง้โครงการ

• ต้องฝากจํานวนเท่ากนัทกุเดือน 

ส่วนใหญ่นาน24 เดือน(รวมไม่

เกิน 60,000 บาท/คน

• เปิดได้ 1 บญัชี/คนเท่านัน้

• ดอกเบีย้สงูกว่าเงินฝากออม

ทรัพย์ปละไม่เสียภาษี

• สภาพคล่องสงูฝากถอนได้ท่ีสาขาทกุ

วนัทําการหรือ 24 ชัว่โมง

• ดอกเบีย้รับไม่เกิน 20,000 บาทได้รับ

การยกเว้นภาษี

• ดอกเบีย้สงูกวา่เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบีย้

รับหกัภาษี 15%
• หากถอนก่อนกําหนดจะไมไ่ด้รับดอกเบีย้ใน

อตัราท่ีธนาคารกําหนด

เงินฝาก

ประจํา

เงินฝาก

ออมทรัพย์

เงินฝากแบบ

ขัน้บนัได

เงินฝาก

ปลอดภาษี



บทบาทหน้าทีข่องสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก (สคฝ.)

1. เก็บเงินนําสง่จากสถาบนัการเงิน ไว้เป็นกองทนุ
คุ้มครองเงินฝาก

2. จ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเม่ือสถาบนัการเงินถกู
ปิดกิจการ

ประโยชน์ของการคุ้มครองเงนิฝาก

• ผู้ฝากเงิน ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก โดยเฉพาะผู้ฝาก
รายย่อยซึง่เป็นผู้ฝากสว่นใหญ่ในระบบ

• สถาบนัการเงิน แข่งขนัเสรีตามกลไกตลาด มีต้นทนุ
ทางการเงินท่ีเหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน 
ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพของ
ระบบสถาบนัการเงิน

• รัฐบาล ลดภาระการใช้ภาษีของประชาชนเพ่ือจ่ายคืน
ผู้ฝาก ไมต้่องออกมาตรการแก้ไขเพ่ิมเติม



การคุม้ครองเงินฝาก

สถาบันการเงนิผู้รับฝาก  :  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ผู้ฝาก: บคุคลธรรมดา นิติบคุคล

ประเภทเงนิฝาก : กระแสรายวนั ออมทรัพย์ ประจํา บตัรเงินฝาก และใบรับฝากเงินท่ีเป็นเงินบาท  

ไมร่วม  เงินฝากเงินบาทของผู้ มีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ  เงินฝากท่ีมีอนพุนัธ์แฝง  เงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน

เงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครอง 



กรณีท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครอง จาก สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก

เงินฝากกบัสถาบนัอ่ืน  

• SLF สหกรณ์ออมทรัพย์   

• ผลติภณัฑ์อ่ืนท่ีอาจเข้าใจผิดวา่เป็นเงินฝาก เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เช็ค  สลาก
ออกทรัพย์ เงินลงทนุในกองทนุรวม



การคุม้ครองเงินฝากจาก สถาบนัประกนัเงินฝาก

วงเงนิคุ้มครองที่กฎหมายกาํหนด

ระยะเวลา วงเงนิคุ้มครอง

11 ส.ค.- 10 ส.ค.58 ไมเ่กิน 50 ล้านบาท

11ส.ค.58-10 ส.ค.59 ไมเ่กิน 25 ล้านบาท

11 ส.ค. 59 เป็นต้นไป ไมเ่กิน 1 ล้านบาท

1 ล้านบาทตอ่ 1 สถาบนัการเงินและตอ่ 1 รวย รวม

ทกุบญัชี

ได้รับคืนภายหลังกระบวนการชาํระบัญชี

สว่นท่ีเกินจากวงเงินคุ้มครอง



ผลิตภณัฑค์ลา้ยเงินฝาก  และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

• ดอกเบีย้ครบอาย ุ

• เงินถกูรางวลั ลุ้นทกุเดือนตลอดอายสุลากสลากออมทรัพย์

• คา่เบีย้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ท่ีกรมธรรมมี

กําหนดระยะเวลา 10 ปีขึน้ไป ลดหยอ่ยภาษีได้

ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท

ประกนัชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์



การลงทุนในกองทุนรวม

• ส่วนต่างของราคา กรณีขายได้ราคา

ท่ีสงูกว่าราคาทนุเรียกว่า Capital 
Gain แต่ถ้าขายได้ต่ํากว่าราคาทนุ

เรียกว่า Capital Loss
ผลตอบแทน

• เงินปันผล               

(เฉพาะกองทนุรวมท่ีมี

นโยบายปันผล)
ผลตอบแทน

ข้อควรรู้

• อตัราผลตอบแทนท่ีผู้ขายแจ้งไว้ลว่งหน้าเป็นเพียง
ประมาณการ

• ระดบัความเส่ียงขึน้กบัความเส่ียงของสนิทรัพย์ท่ี
กองทนุนําเงินไปลงทนุ

• Capital Gain ได้รับการยกเว้นภาษีแตเ่งินปัน
ผลหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% 



เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีนาํไปลดหยอ่นภาษีไดคื้อ

• RMF ลดหยอ่นภาษีได้ไมเ่กิน ร้อยละ 15ของเงินได้และสงูสดุได้ไมเ่กิน 500,000 บาท

• LTF ลดหยอ่นภาษีได้ไมเ่กิน ร้อยละ 15ของเงินได้และสงูสดุได้ไมเ่กิน 500,000 บาท



ความเส่ียง/ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เงินฝาก

บัตรเงนิฝาก

ตั๋วสัญญาใช้
เงนิ

ชองสถาบัน
การเงนิ

พันธบัตร
รัฐบาล

พันธบัตร
รัฐวสิาหกจิ

ตั๋วเงนิคลัง

หุ้นกู้

หุ้นกู้แปลง
สภาพ

ตราสารทุน

หุ้นสามัญ

หุ้น

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

Futures
Options
Warrant 

DW

ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงสงู



รายได้ของบคุคล

ปัจจยัท่ีกําหนด

รายได้
แหลง่รายได้

เวลา

และกลยทุธ์



ปัจจัยทีก่าํหนดรายได้ของบุคคล

อายุ

อาชีพ

การศกึษา เวลาและโอกาส

เครดิต

คณุสมบตัิ

เฉพาะตวั

ความคิด

สร้างสรรค์



แหล่งรายได้ต่างๆของบุคคล 

(Sources of Personal Incomes)
Overtime 

pay

Intensive 
award

Salary

bonus

Social 
sec10 

ชัว่โมง

Social 
security

Profit 
sharing



เวลาและกลยทุธ์การบริหารเวลา



การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ เวลาที่ใช้

(โดยประมาณ)

กจิกรรมที่ทาํ ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เพ่ือการงานอาชีพ 10 ชัว่โมง การประกอบอาชีพใน

ด้านตา่งๆ

(หรือใช้เพ่ือการศกึษา 

กรณีของนกัศกึษา)

ก่อให้เกิดรายได้สําหรับ

เลีย้งชีพของตนเองและ

ครอบครัว

2.เพ่ือสขุภาพร่างกาย 10 ชัว่โมง การรับประทานอาหาร 

การนอนและการออก

กําลงักาย เป็นต้น

ทําให้สขุภาพแข็งแรงและ

ประหยดัในเร่ืองการรักษา

สขุภาพ

3. เวลาวา่ง 4 ชัว่โมง การพกัผอ่น บนัเทิง 

ทํางานอดิเรก เป็นต้น

มีผลด้านอารมณ์ จิตใจ 

หรืออาจก่อนให้เกิด



การบริหารเงินสดและสินทรัพยส์ภาพคล่อง

เงินสด

เงินฝาก

กระแส

รายวนั

เงินฝาก

ออม

ทรัพย์

เงินฝาก

ประจํา

ตัว๋

สญัญา

ใช้เงิน

บตัรเงิน

ฝาก

ตัว๋เงิน

ฝาก

กองทนุ

เปิด  

ตราสาร

รัฐระยะ

สัน้

Liquid assets
สนิทรัพย์ท่ีอยูใ่นรูปเงินสด (cash)และสนิทรัพย์อ่ืน
ท่ีมีสภาพใกล้เคียงเงินสด (near-cash)
แตส่ามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสดได้ง่ายโดยไมล่ด
มลูคา่ หรืออาจจะลดบ้างแตไ่มม่าก



เงินสดและกลยทุธ์การบริหารเงินสด 

(Cash Management)
• การบริหารเงินสดท่ีดี คือการท่ีบคุคลรู้จกัประมาณ

เงินท่ีมีอยูใ่นมือให้น้อยท่ีสดุ ทัง้นีโ้ดยไมทํ่าให้เกิด
ปัญหาเงินสดขาดมือ 

• หรือการท่ีบคุคลมีเงินสดในจํานวนท่ีเขาสามารถ
อยูไ่ด้โดยปลอดภยั 



สาเหตใุนการถือเงินสดของบคุคล

เพ่ือสะสม

มลูคา่

เพ่ือเงินสด

สํารองไว้ยาม

ฉกุเฉิน

เพ่ือใช้จ่าย

ตามความ

จําเป็น



การบริหารเงินฝากประเภทต่างๆ

เงิ
นฝ

าก
กร

ะแ
สร

าย
วนั

เงิ
นฝ

าก
ออ

มท
รัพ

ย์

เงิ
นฝ

าก
ปร

ะจํ
า

บตั
รเ

งิน
ฝา

ก



บริการพิเศษดา้นการเงิน

Self services 
banking

Safe-deposit 
Boxes

Internet 
Banking

or
I Banking

Drive-in window

Gift Cheque

Tele Banking or 
Mobile Banking

Automatic Teller 
Machine (ATM)



การใชเ้ครดิตของบุคคล

• เครดิตเพ่ือการบริโภค

(Consumer Credit)
คือ สนิเช่ือประเภทหนึง่ ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นสนิเช่ือ
ระยะสัน้ท่ีผู้ขายหรือสถาบนัการเงินได้ให้กบัผู้บริโภค  
เพ่ือเปิดโอสาให้เขามีเงินจํานวนหนึง่ไปใช้จ่ายตาม
ความจําเป็น  หรือใช้ซือ้หาสิง่ของและบริการตามท่ี
ต้องการได้มากหวา่จํานวนหนึง่ซึง่เขามีอยูใ่นขณะนัน้



ขอ้ดีในการใชสิ้นเช่ือ

อํานวยความ

สะดวก

เพ่ิมขีด

ความสามารถ

ในการบริโภค

เป็นแหลง่เงิน

ยามฉกุเฉิน

เป็นประโยชน์ใน

แง่การลงทนุ

ปอ้งกนัความ

เส่ียงจากเงินเฟอ้



ขอ้เสียของการใชเ้ครดิต

การใช้จา่ยเกินตวั ทําให้เงินเฟอ้ ต้นทนุสงู



กองศิลปวัฒนธรรม สำ�นักง�นอธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร

๓๙๙ ถ.ส�มเสน แขวงวชิรพย�บ�ล

เขตดุสิต กรุงเทพมห�นคร ๑๐๓๐๐

โทร ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๒๓๕ - ๖๒๓๙

โทรส�ร ๐๒ ๒๘๑ ๐๖๕๙

artsculture@rmutp.ac.th

rmutpculdiv

http://cul.offpre.rmutp.ac.th

rmutpculdiv
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