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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผลต่อภำระหนีท้ีจ่ะตำมมำหรอืไม่กต้็องเป็นภำระของพ่อแม่ในกำรส่ง

เสียให้เรียนต่อ 

นอกจำกนี้ กำรไม่มีแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลอำจจะก่อให้

เกิดปัญหำ เช่น เมือ่มเีหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ ตกงำนหรอืเกดิประสบ

อุบัติเหตุกลำยเป็นคนทุพพลภำพจนไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ก็

จะท�ำให้มีปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของตน ไม่มีเงินส�ำหรับ

กำรรกัษำตวั ในกรณทีีเ่จบ็ป่วย ท�ำให้ประสบปัญหำควำมยำกล�ำบำก

ในกำรใช้ชวีติในบัน้ปลำยภำยหลงัเกษยีณ ไม่มเีงนิทีเ่พยีงพอ ส�ำหรบั

กำรด�ำรงชีพ ท�ำให้ไม่สำมำรถใช้ชีวิตในบั้นปลำยได้อย่ำงมีควำมสุข

ดังนั้น เรำจึงควรที่ให้ควำมส�ำคัญของกำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อ

ท�ำให้เกิดควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินชีวิต 

มีอิสรภำพทำงกำรเงินในอนำคต (Financial Freedom / Financial 

Independence) มหีลกัประกนัทำงกำรเงนิมัน่คงเพยีงพอทีจ่ะใช้ชวีติ

ได้อย่ำงสุขสบำยสมควรแก่อัตภำพ โดยไม่ต้องพึ่งพำบุคคลอื่นมำก 

และมเีงนิใช้สอยเพือ่ด�ำรงชวิีตอย่ำงมคุีณภำพในอนำคต ตำมเป้ำหมำย

เฉพำะของแต่ละบุคคลได้ โดยเริ่มจำก

1. เข้าใจหลกัพ้ืนฐานของการวางแผน การเงนิสว่น

บุคคล “Comprehensive Financial Planning” 

คือ กำรวำงแผนทำงกำรเงินที่ครอบคลุมทั้ง 4 หัวข้อดังนี้

1.1 การสร้างความม่ังคั่ง (Wealth creation): เกี่ยวข้องกับ 

กำรบริหำร รำยได้ รำยจ่ำย ในกำรอุปโภคบริโภค (Consumption 

planning) ต้องมีวินัยในกำรออม และควบคุมรำยจ่ำย เพื่อเป็นฐำน

ในกำรต่อยอด ควำมมั่นคงในอนำคต

หลำย
คนอำจจะคุ้นเคยกับรำยวิชำกำรเงินส่วนบุคคล 

ซึ่งเป ็นรำยวิชำหนึ่งของนักกำรเงินหรือผู ้ที่

ต้องกำรควำมส�ำเรจ็ทำงกำรเงนิอ่ำนกันโดยส่วนใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัเป็น

เรื่องใกล้ตัวที่เรำต้องเรียนรู้ และใส่ใจกันมำกขึ้นเพรำะควำมจ�ำเป็น

ของกำรเงินส่วนบุคคล ย่ิงใครท่ีสำมำรถเริ่มต้นได้เร็ว ก็จะประสบ

ควำมส�ำเร็จได้โดยง่ำย จำกนิยำมมูลค่ำเงินตำมเวลำ ที่มองถึงกำร

เพิ่มพูนของปริมำณเงินเมื่อเวลำผ่ำนไป รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้

ด้ำนกำรเงินส่วนบคุลไปยงับตุรหลำนได้ยิง่ดใีหญ่ เพรำะเป็นสิง่จ�ำเป็น

ของกำรด�ำรงอยู่ของชีวิตที่เรำหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดงันัน้ กำรเงนิส่วนบคุคลจงึต้องมกีำรวำงแผนทำงกำรเงนิทัง้

ขบวนกำร ประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินของบุคคลเพื่อควำมเข้ำใจ

สิ่งท่ีมีอยู่ สิ่งท่ียังขำดเพื่อท�ำกำรปรับปรุง ให้มีฐำนะกำรเงินที่มั่งค่ัง 

ม่ันคง เพือ่ทีจ่ะมคีวำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของแต่ละบคุคล นอกจำก

จะท�ำให้พจิำรณำถงึเรือ่งกำรหำรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย กำรวำงแผนอปุโภค 

กำรบริโภค และกำรลงทุน เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง กำรประกันภัย 

กำรวำงแผนภำษ ีลดภำระภำษี รวมถึงเรือ่งกำร วำงแผนเกษยีณอำยุ 

และกำรวำงแผนมรดก เพรำะถ้ำเรำไม่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงิน ก็

จะท�ำให้ไม่สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงกำรเงนิตำมทีต้่องกำร อำจจะ

ก่อให้เกิดเป็นภำระของตนเอง และผู้อื่นได้ เช่น ถ้ำเรำวำงเป้ำหมำย

กำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำ ด้วยกำรเรียนต่อปริญญำโทในอีก 2 ปี

ข้ำงหน้ำ เรำก็ควรที่จะก�ำหนดเงินออม เงินเพื่อกำรศึกษำ เพรำะถ้ำ

เรำไม่มีกำรวำงแผนเงินออม มีกำรใช้เงินฟุ่มเฟือย เมื่อถึงเวลำ 2 ปี 

เรำก็จะไม่มีเงินเรียน เป้ำหมำยของเรำก็จะท�ำให้ไม่ถึงฝันหรือถ้ำเรำ

ยังมีควำมต้องกำรเรียนตำมแผน ก็จะต้องท�ำกำรกู้ยืมเงินมำเรียน มี

การเงินส่วนบุคคล
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JARS System ที่คิดค้นโดย T.Harv Eker นักพูด และนักคิดด้ำน 

กำรเงินกำรลงทุน เจ้ำของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind 

ซึ่งมีมำนำนแล้วต้ังแต่เมื่อปี คศ. 2007 ที่แนะน�ำกำรออม  แนวคิด

แบบปฐมวัยทีเ่รำเพยีงแต่เตรยีมกระปกุออมสนิ หรอืขวดโหลเพือ่กำร

เก็บออมออกเป็น 6 ใบเพื่อกำรเก็บออมใน 6 ประเภทหลักที่เรำต้อง

ใช้กันทุกคนในชีวิต คือ

ใบที่ 1 การเก็บออมเงินเพื่อส�าหรับจ่ายในชีวิตประจ�าวัน 

(Necessity Account) มีการก�าหนดสัดส่วนอย่างง่าย จากเงินรายได้ 

10,000 บาทให้มีสัดส่วนการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันไม่เกิน 5,500 

บาท (ไม่เกนิร้อยละ 55 ของรายได้) ซึง่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิต ประกอบด้วยส่วนใหญ่ คือ ค่าอาหารใน

การรับประทาน สามมื้อต่อวัน หรือ 21 มื้อต่อสัปดาห์ หรือการบริโภค

เดือนละ 90 มื้อต่อเดือน นั่นคือถ้าเราบริโภคมื้อละ 50 บาท คิดจาก 

30 วันต่อเดือนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 4,500 บาท ซึ่งก็จะเหลือ

ใช้จ่ายส�าหรับ ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าน�้ามันรวมแล้ว

ไม่เกนิ 1,000 บาท เป็นต้น ดังนัน้ เราอาจจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายใน

การบริโภคต่อมื้อให้น้อยกว่า 50 บาท จึงจะสามารถเหลือเงินเพื่อใช้

จ่ายในส่วนค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าน�้ามัน เพิ่มขึ้นได้

ใบที่ 2 การวางแผนการใช้จ่ายเงินส�าหรับค่าใช้จ่ายตามใจ

ชอบ (Play Account) ไม่เกนิร้อยละ 10 ของรำยได้ คอืในจ�ำนวน 1,000 

บำท ส�ำหรับควำมต้องกำรโดยทั่วไปของคน ที่จะควำมต้องกำร 

แตกต่ำงกนัตำมแต่ละบคุคล ซึ่งจดัได้ว่ำเปรยีบเสมอืนรำงวลัส�ำหรบั

ควำมเหน็ดเหนื่อยจำกกำรท�ำงำน เพรำะฉะนั้นกำรวำงแผนกำร 

ใช้จ่ำยเงนิส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยตำมใจชอบจะสำมำรถท�ำให้เรำมีก�ำลงัใจ

ในกำรใช้ชีวิต และช่วยให้เรำสำมำรถใช้เงินได้อย่ำงง่ำยดำยตำม

วงเงินสัดส่วนของรำยได้ 

 

1.2 การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth protection): เป็นกำร

คุ้มครอง ควำมเสี่ยง ที่อำจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น บ้ำน รถยนต์ หรือ

กำรท�ำประกันชีวิต โดยกำร วำงแผนประกันภัย (Insurance Plan-

ning) เพื่อลดควำมสูญเสียทำงกำรเงิน ที่จะส่งผลกระทบต่อควำม

มั่นคงทำงกำรเงินลดลง และเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ทำงกำรเงิน

1.3 การต่อยอดความมัง่คัง่ (Wealth accumulation): เป็นกำร

สะสมควำมมั่งคั่ง ผ่ำน (1) กำรวำงแผนทำงภำษี (Tax planning) (2) 

กำรวำงแผนกำรลงทุน (Investment planning) แนวคิดคือ ลดรำย

จ่ำยภำษี และเพิ่มรำยได้จำกสินทรัพย์จำกกำรลงทุน

1.4 การกระจายความมั่งคั่ง (Wealth distribution): เป็นกำร

ส่งมอบควำมม่ังคั่งให้กับบุคคลที่ต้องกำรให้เขำเป็นผู้รับมรดก เช่น 

ลูก หลำน ญำติพี่น้องหรือกำรกุศล ผ่ำนกำรวำงแผนมรดก (Estate 

planning)

การสร้างความมั่งคั่ง 
 (Wealth creation)
รับ มากกว่า จ่าย

ชีวิตต้องไม่ติดลบ
(รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้)

การสะสมความมั่งคั่ง 
(Wealth accumulation)

การสะสมสินทรัพย์ลงทุน
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ชีวิต คือ การลงทุน
(รู้ขยายดอกผล)

การปกป้องความมั่งคั่ง 
(Wealth protection) :

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
ชีวิตต้องมีภูมิคุ้มกัน

(รู้ทันความเสี่ยง)

การกระจายความมั่งคั่ง 
(Wealth distribution)

ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน
แบ่งปันบริจาคให้สังคม

ชีวิตมีการให้
(รู้แบ่งปัน)

2. การสร้างนิสัยในการออม 

ในกำรแผนวำงหรือกำรวัดค่ำ กำรออมเป็นสิ่งที่เรำต้องให้

ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก มีแนวคิดกำรออมเงินอย่ำงง่ำยๆ ของแบบ ต่อฉบับหน้าอ่าน


