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“จะท าอะไรต้องมีเป้าหมายในชีวิต
หลักสูตร Entrepreneurship 
Education ของพวกเราสอน
แบบนี”้

-รศ.ดร.เมธนีิ วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์



“เราต้องพัฒนานักการศึกษา
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้
มี Entrepreneurial Mindset 
ในแบบที่สังคมต้องการ ”

-รศ.ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒนน์ธนธร



“พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใน
วันนี้เพ่ือพร้อมใช้ในวันข้างหน้า
ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปด้วยกวัน”

-ผศ.ดร.พัชรา    วาณิชวศิน



การวางแผนทางการเงิน

เนื้อหาวันนี้

พลังชีวิต พลังจักรวาลการบริหารเงิน2

1

การลงทุน3



—ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“เราอยู่ที่ใดในปัจจุบนั” กับ 
”เราต้องการไป ณ ที่ใดในอนาคต”



การวางแผนทางการเงิน

1



A life-long Activity 
Financial Planning

Special needs Planning
ตอบสนองความต้องการ
และเป้าหมายเฉพาะของแต่

ละบุคคล

Comprehensive Finacial Planning
ครอบคลุมกิจกรรมทางการเงิน

ทัง้หมดของแต่ละบุคคล



ผลเสียหากละเลยการวางแผนทางการเงิน

ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินและเป็นภาระ
ของต้นเองและผู้อ่ืน

ท าให้สูญเสียโอกาสของ
การหารายได้

ประสบปัญหาความ
ยากล าบากในชีวิตบัน้
ปลายหลังเกษียณ
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ประเภทของเป้าหมายทางการเงิน

เป้าหมายทางการเงินระยะส้ัน
(ภายใน 3 ปี)

เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง
(ภายใน 3 – 7 ปี)

เป้าหมายทางการเงินระยะยาว
(มากกว่า 7 ปี)
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ที่มา https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=wealth_lifegoals&innerMenuId=1



Black Swan Theory

เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เหตุการณ์มีผลกระทบ
มหาศาลที่เกิดขึ้น

หลังเหตุการณ์นัน้ จะมี
ผลมาอธิบายได้ว่าเกิด

อะไรขึ้น

Nassim Nicholus Taleb



รีวิวหนังสือ The Black Swan ทฤษฎีหงส์ด า



ที่มา https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/posts/2089807234523865/



ปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามีปัญหา

เร่ิมยอมรับว่ามีปัญหาแต่ไม่สนใจท่ีจะแก้

ยอมรับอย่างชัดเจนว่ามีปัญหาด่วนและ
ส าคัญที่ต้องแก้ไข

แผนและแนวทางแก้ไขปัญหา

Grey Rhino Theory
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4 ตื่นตกใจ

5
Michele      Wucker



3 ช่วงชีวิตสร้างทรัพย์สิน > หนี้สิน

ช่วงเรียนหนังสือ

ช่วงท างาน

ช่วงเกษียณ



องค์ประกอบทักษะทางการเงิน

ความรู้ทางการเงิน

พฤษติกรรมทางการเงนิ

ทัศนคติทางการเงิน

1

2

3



กฎเหล็ก 7 ข้อ
กฎการบริหารเงิน
50/30/20 = Needs/Wants/Savings

กฎของการออมเงนิ เก็บก่อนใช้
รายได้ - เงินออม = รายจ่าย

กฎการผ่อน
ไม่ควรมภีาระหนีเ้งินผ่อนเกิน 40%-50% ของรายได้

กฎของการบรหิารความเส่ียง
ควรเก็บเงินกอ้นแรกเพ่ือเปน็กองทุนฉุกเฉิน
ท าประกัน ชีวิตและสุขภาพ เพ่ือ โอนความเส่ียง
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5 กฎการก าจัดศัตรขูองคนมีรายได้
ลดภาษีด้วยการซื้อ SSF RMF ประกันให้เต็มสิทธิ์

6
กฎข้อแรกของการเกษียณสุข
Passive income
Active income

7
กฎของการลงทนุ
หากยังมีเงินเหลือ ควรน าไป
ลงทุนใน กองทุนรวม SET50



Dunning - Kruger Effect

David Dunning and Justin Kruger



—ไม่รู้ใครพูดไว้แต่สะท้อนความจริงเรื่องเล่นหวยได้ดี

“คนจนเล่นหวย
คนรวยเล่นหุ้น
นายทุนเล่นที”่



ตารางโอกาสถูกรางวัลลอตเตอรี่

ที่มา https://www.finnomena.com/kasin-suthammanas/40yrs-lottery/



พลังชีวิต 
พลังจักรวาล

การบริหารเงิน 



“เงิน = พลังแห่งชีวิตมี
ความหมายอย่างไรส าหรับคุณ”

-กระเป๋าเงิน 8 ใบความคิด 8 แบบ



• ส่ิงที่เรามี
• ส่ิงล ้าค่า
• ส่ิงท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
• ส่ิงที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้
• ส่ิงที่ใช้แล้วต้องท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พลังแห่งชีวิต



หาเงินเพ่ือเลี้ยงชีพ หาเงินเพ่ือให้ได้ชีวิตใหม่

พลังชีวิต



เราทุกคนต่างยอม
เสียสละความสุขเพ่ือให้

ได้มาซึ่ง ”เงิน”
-กระเป๋าเงิน 8 ใบความคิด 8 แบบ



เงินจากสังหาริมทรัพย์ 
+ 

เงินจากอสังหาริมทรัพย์ 
เงินท่ีหาได้ทัง้หมด



1. เงินสดในมือ
2. บัญชีเงินฝาก
3. พันธบัตร ต่าง ๆ
4. หุ้นต่าง ๆ
5. วงเงินประกนัชีวติและเบี้ยประกัน

สังหาริมทรัพย์



1. บ้าน/บ้านพักต่างอากาศ/คอนโดมิเนียม
2. รถยนต์
3. วัตถุโบราณ/ของตกแต่ง/งานศิลปะ
4. เส้ือผ้า/เครื่องประดับ
5. เครื่องใช้ไฟฟา้/เครื่องใช้ส านักงาน

อสังหาริมทรัพย์



1. เงินกู้ธนาคาร
2. หนี้สินบัตรเครดิต
3. เงินกู้จากเพ่ือน
4. เงินค่าจ านองบ้าน
5. ไฟแนนซ์รถยนต์
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หนี้สิน



Ernst.Friedrich.Schumacher

วัตถุประสงค์ของการท างาน

เกิดความให้เกิดความ
เชี่ยวชาญจากพรรสวรรค์

และพรแสวง

ความจ าเป็นของชีวิตใน
การตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง

เกิดความเป็นอิสระของตนเอง



-กระเป๋าเงิน 8 ใบความคิด 8 แบบ

“ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ได้
เลือกท าในส่ิงทีต่นเองเห็นวา่

เหมาะสม”



“การที่จะท าให้มีความสมบูรณ์ทัง้หมด
นัน้คุณต้องมวัีตถุประสงคท์ีช่ัดเจนและ
มีความฝันว่า ชีวิตที่ดีงามควรเป็น

อย่างไร”
-กระเป๋าเงิน 8 ใบความคิด 8 แบบ



“ท าไมเงินไม่พอใช้
ท าไมยังไม่มีความมัน่คงในชีวิต
คุณพร้อมส ารวจตัวเองดูหรือยัง
ส ารวจเพ่ือให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้น

ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เคยเป็นมา”

-กระเป๋าเงิน 8 ใบความคิด 8 แบบ



การลงทุน



“ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน 
คุณก าลังจะวางแผนที่จะล้มเหลว”

-เบนจามิน แฟรงคลิน



1. อุปนิสัยของผู้ลงทุน
2. ขนาดของจ านวนเงินที่ลงทุน
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน
4. ระดับความเส่ียงในการลงทุน
5. สภาพคล่องของเงินลงทุน
6. การกระจายเงินลงทุน

หลักการพ้ืนฐานในพิจารณาการการลงทุน



Mindset ของการลงทุนดี



หุ้นหรือสินค้านัน้ คือ เหย่ือล่อปลา
เม็ดเงินของนักลงทุน คือปลา
ตลาดที่นักลงทุนสนใจ คือบ่อปลา 
เทคนิคการหาเงิน คือกระชอนตัก
ปลาที่หาเงินจากนักลงทุน

เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น



นกัลงทุน VS นกัเกง็ก ำไร 



แผนภาพ
ปริามิด
การเงิน





การกระจายความเส่ียง ด้านรายได้



EASY INVEST









ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx

https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx
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