
หน่วยที ่2

การออม



ความหมาย  ความส าคญั และประโยชน์
ของการออม

การออม  หมายถึง   การเก็บ
สะสมเงินรายได้ในส่วนต่างๆ ไว้ใช้
จ่ายในอนาคต



ความหมาย  ความส าคญั และประโยชน์ของการออม (ต่อ)

ความส าคญัของการออม เป็นการ
สร้างหลกัประกนัความมัน่คง  ให้กบั
ตนเองและก่อให้เกิดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ



ประโยชน์ของการออม  ท าให้
เกิดการพฒันาชีวิต มีดงัน้ี

1. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการเปิด
โอกาสให้คนพฒันาชีวิตโดยการ
ประกอบอาชีพ



ความหมาย  ความส าคญั และประโยชน์ของการออม (ต่อ)

2. ด้านสงัคม เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั

3. ด้านวฒันธรรม เช่น การปฏิบติั
ท่ีมีแบบแผนแน่นอน เก่ียวกบัการ
ออม 



ความหมาย  ความส าคญั และประโยชน์ของการออม (ต่อ)

4. ด้านการศึกษา ท าให้เกิดการคิด 
หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการออม

5. ด้านพฒันาชีวิต การออมท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเอง



เป้าหมาย คือ ส่ิงจูงใจในการออม
จ านวนเงินออม  ระยะเวลาในการออม  
ดงัน้ี

1. เป็นการสร้างหลักประกันชีวิต
และความมัน่คงด้านการเงิน

2. มีเงินไว้ใช้ในวยัเกษียณ



3. เพ่ือไว้ใช้ในด้านการศึกษาและ
ความก้าวหน้าในการงาน

4. เพ่ือไว้ใช้เป็นมรดกให้ลกูหลาน
5 . เ พ่ื อ ไ ว้ ใ ช้ เ ป็น เ งินทุน ในการ

ประกอบอาชีพ
6 .  เ พ่ือไ ว้ใ ช้ จ่ายนอกเหนือจาก

รายจ่ายประจ า



ปัจจยัส าคญัในการออม มีดงัน้ี

1. ผลตอบแทนท่ีได้รบั เช่น 
ดอกเบีย้จากธนาคาร 

2. มลูค่าของอ านาจซ้ือ คือการ
ซ้ือของในส่ิงท่ีจ าเป็น



ปัจจยัส าคญัในการออม มีดงัน้ี (ต่อ)

3. รายได้ส่วนบคุคล ส าหรบัผูท่ี้มี
รายได้แน่นอน ต้องแบง่เงินเป็นส่วนๆ 
ท าบญัชีรบั-จ่าย ส าหรบัผูท่ี้มีรายได้ไม่
แน่นอนกต้็องท าบญัชีเช่นเดียวกนัเพ่ือ
ป้องกนัปัญหาทางการเงิน



ปัจจยัส าคญัในการออม มีดงัน้ี (ต่อ)

4. ความแน่นอนของการออมหลงั
เกษยีณอายุ 

ปัญหาในการออม มีดงันี้
1. ความโลภ คือ ความต้องการอยากได้

ทุกส่ิงทีพ่บเห็น ไม่วางแผนการใช้จ่ายเงนิ



ปัญหาในการออม มีดงัน้ี (ต่อ)

2. ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ช่วงเศรษฐกจิ
ทีสิ่นค้ามรีาคาสูงขึน้



ปัญหาในการออม มีดงัน้ี (ต่อ)

3. เหตกุารณ์ฉุกเฉิน คือ เหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดฝันจะส่งผลถึงเงิน
ออม ดงันัน้ควรวางแผนไว้ล่วงหน้า 
เช่น การประกนัชีวิต  การประกนัภยั



การวางแผนการออม

การวางแผนการออมเป็นกลยุทธ์
ทีช่่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จ โดย
จัดสรรเป็นรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปัจจุบัน



ประเภทของการออมเงิน

1.การออมเพ่ือความมั่นคงหรือรายจ่าย
ฉุกเฉิน
2. การออมเพ่ือเกษียณ โดยเกบ็ไว้ใช้
ยามชราจะท าให้ไม่ล าบาก



ประเภทของการออมเงิน (ต่อ)

3. การออมเพ่ือการลงทุน เกบ็ไว้
เพ่ือท าธรุกิจ 



รปูแบบของเงินออม

1. การฝากเงินกบัธนาคาร เช่น
1.1 เงินฝากออมทรพัย์
1.2 เงินฝากประจ า
1.3 เงินฝากกระแสรายวนั



รปูแบบของเงนิออม (ต่อ)

2. การประกนัชีวิต
3. การออมทรพัยก์บัสหกรณ์
4. การซ้ือพนัธบตัรรฐับาล
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ



ประเภทของกองทนุ แบง่เป็น 2 รปูแบบ คือ

1. กองทุนเด่ียว หมายถึง กองทุนท่ี
ประกอบด้วยนายจ้างรายเดียว

2. กองทนุรวม หรือ กองทนุร่วม 
หมายถึง กองทนุท่ีมีนายจ้างตัง้แต่ 2

รายขึน้ไป



การออมเพื่อเกษียณอายใุนประเทศไทย

เกษียณ หมายถึง ส้ินไป 
ราชการจะใช้ค าว่า “เกษียณอาย”ุ 
หมายถึง ครบก าหนดอายรุบัราชการ 
หรือส้ินก าหนดเวลารบัราชการ 



วิธีท่ีดีท่ีสดุในการออมเพ่ือเป็นทุน
ส ารองไว้ใช้จ่ายในวยัเกษียณ คือ การ
วางแผนตัง้แต่เร่ิมต้นให้เหมาะสมกบั
สภาพการด ารงชีวิต มีดงัน้ี

การออมเพื่อเกษียณอายใุนประเทศไทย (ต่อ)



1. ก าหนดความต้องการใช้เงนิ
2. ก าหนดความต้องการของรายได้ที่สามารถหา
มาได้
3 .  เป รียบ เทียบความต้องการ เงิน ทุนกับ
ความสามารถในการหารายได้

การออมเพ่ือเกษียณอายใุนประเทศไทย (ต่อ)



บทบาทของการวางแผนเกษียณอายุ

การวางแผนเกษียณอาย ุมี
เป้าหมายท่ีจะแสดงถึงความมัน่คง
ทางการเงิน  ความสะดวกสบาย
และมาตรฐานการด ารงชีวิตทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต



บทบาทของการวางแผนเกษียณอาย ุ(ต่อ)

1. ก าหนดเป้าหมายหรือส่ิงท่ี
ต้องการหลงัเกษียณอายแุล้ว
2. ก าหนดจ านวนเงินสะสมท่ี
ต้องการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายภายหลงั
เกษียณอายุ



บทบาทของการวางแผนเกษียณอาย ุ(ต่อ)

3. จดัท าโครงการลงทุนท่ีสร้าง
เงินทนุท่ีได้สะสมไว้ให้มีครบตาม
จ านวนท่ีต้องการ



หลกัการวางแผนเม่ือเกษียณอายุ

1. การหาระยะเวลาแห่งช่วงชีวิต โดย
เฉล่ียของผูช้ายคือ อาย ุ72 ปี และ
ผูห้ญิงอาย ุ75 ปี แต่เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้า สามารถยืดอายขุอง
คนออกไปได้อีก



หลกัการวางแผนเมื่อเกษียณอาย ุ(ต่อ)

2. ระดบัเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มใน
ช่วงเวลาเกษียณอาย ุซ่ึงท าให้เงิน
ออมท่ีหามาได้ในแต่ละปีลดค่าลงไป

3. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสขุภาพท่ี
เพ่ิมมากขึน้เม่ือเร่ิมอายมุาก



การก าหนดความต้องการเมื่อเกษียณอายุ

1. ต้องการจะมีเงินจ านวนเท่าไรเม่ือ
เกษียณ
2. สามารถออมเงินได้เท่าใดในแต่ละ
เดือน
3. สามารถรบัความเส่ียงได้มากน้อย
เพียงใด



การก าหนดความต้องการเมื่อเกษียณอาย ุ (ต่อ)

4. ตราสารหรือหลกัทรพัยป์ระเภทใด
ท่ีลงทุนได้
5. ต้องการได้รบัผลตอบแทนเท่าใด
จึงจะบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้



การประมาณรายได้และรายจ่าย
เมื่อเกษียณอาย ุประกอบด้วย 

1. ก าหนดความต้องการใช้เงินหลงั
เกษียณ เช่น  ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าอาหาร  ค่าท่องเท่ียว  ฯลฯ



การประมาณรายได้และรายจ่ายเมื่อเกษียณอาย ุประกอบด้วย (ต่อ) 

2. ประมาณรายได้ท่ีได้รบัหลงัวยั
เกษียณ เช่น เงินบ าเหน็จบ านาญ  
เงินประกนัสงัคม  เงินดแูลคนชรา



การประมาณรายได้และรายจ่ายเมื่อเกษียณอาย ุประกอบด้วย (ต่อ) 

3. จดัหาเงินส ารองไว้ส าหรบัส่วนท่ีขาด
เพ่ือก าหนดเงินทุนสะสม เพ่ือให้
เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในครอบครวั



การประมาณรายได้และรายจ่ายเมื่อเกษียณอาย ุประกอบด้วย (ต่อ) 

4. แหล่งท่ีมาของรายได้หลงั
เกษียณอาย ุเช่น ดอกเบีย้เงินฝาก
ธนาคาร  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ



ปัญหาหลงัการเกษียณอายุ

1. รายได้และรายจ่ายไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไขปัญหา

ต้องรู้จกัประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย ใช้
จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น



ปัญหาหลงัการเกษียณอาย ุ(ต่อ)

2. เวลาท่ีว่างมากขึน้
แนวทางแก้ไขปัญหา

ต้องรู้จกัพดูคยุ และใช้เวลาว่าง
ท างานท่ีตนเองชอบและยงัไม่ได้ท า



ปัญหาหลงัการเกษียณอาย ุ(ต่อ)

3. สภาพจิตใจ อารมณ์ของผูส้งู-
อาย ุอาจจะรู้สึกโดดเด่ียว เศร้าซึม
แนวทางแก้ไขปัญหา

ต้องไม่แยกตวัเองออกจากสงัคม
หรือเกบ็ตวัในบา้น ต้องไปท างานช่วย
สงัคม  เรียนอาชีพเสริม



ปัญหาหลงัการเกษียณอาย ุ(ต่อ)

4. สภาพร่างกายท่ีทรดุโทรมลง
แนวทางแก้ไขปัญหา

หมัน่ออกก าลงักายสม า่เสมอ เช่น
เต้นแอโรบิกเบาๆ เล่นโยคะ ร ามวยจีน
ฝึกลมปราณ  ฯลฯ



จบหน่วยที ่ 2 คะ่

ตดิตามตอนตอ่ไปใน

หน่วยที ่3 นะคะ


