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บทคัดยอ
 บทความน้ี เปนการนําทฤษฎีวงจรชีวิต มาใช 
จัดสรรรายไดตนเอง ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดทั้งปจจุบันและอนาคต โดยจัดสรรรายได เพื่อการใช
จายในการบริโภคปปจจบุนัและอนาคต และสะสมเงินออม 
หรอื ลงทนุใหไดผลตอบแทนในรปูแบบเงนิสะสมสงูสดุ ภาย
ใตขอจํากดั ในชวงระยะเวลารบัราชการท้ังชวีติ และนาํเงิน
ออมท่ีสะสมไวไปใชจายหลังจากเกษียณอายุราชการ อัน
เนือ่งจากเมือ่เกษยีณราชการแลว จะมรีายไดลดลงหรอืไมมี
รายได ถาหากไมมีการวางแผนลวงหนา จะทําใหเกิดความ
ลําบากและขัดสน หลังเกษียณราชการ
 

บทนํา (Introduction)
 ผูเขยีน ไดนาํเสนอบทความวชิาการเรือ่ง : ปฎริปู
ตนเองในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสรางความเขาใจในการปรับ
ตนเองใหเปนบุคลากรในสถานบันอุดมศึกษาของอาเซียน
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโลก โดยลงตีพิมพเผย
แพรในวารสารวิชาการ ปขมท.ฉบับท่ี 3 ปที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2557) และใชเปนโจทยในการจัดประชุมวิชาการ 
ปขมท. ประจําป พ.ศ.2557 ซึ่งกําหนดจัดประชุมวิชาการ
ประจําป ปขมท. ในระหวางวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2558 

ณ โรมแรมจิตตรงวิลล รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบกับ ชวงเดือนกุมภาพันธ 2558 
ที่ผานมา ไดเกิดปญหาขอพิพาท กรณี เสนอปรับเงินเดือน

รอยละ 8 ระหวาง ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบนัอดุมศึกษาของรฐั กบั สาํนักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา และคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กรณี เสนอปรับเงินรอยละ 8 เฉพาะ
สายวิชาการ อันสงผลใหเกิดขอพิพาทในขอเท็จจริง จาก

ความเหล่ือมลํ้าและความไมเปนธรรม กรณีใชอํานาจรัฐที่
ไมเปนธรรม ซึ่งขอเท็จจริง และขอกฎหมาย ยังไมยุติ และ
เงินเดือนหรือคาตอบแทนที่รัฐจัดให เปนปจจัย พื้นฐานใน
การบริโภคและการออมของบุคลากรในสถาบันการ
อุดมศึกษา เพื่อมิใหเกิดขอเรียกรอง คาตอบแทนจากภาค
รัฐ จึงเชิญชวนบุคลากรสถาบันการอุดมศึกษา สรางความ
มัง่ค่ังใหตนเองโดยการสะสมเงนิออม ไวใชหลงัเกษยีณอายุ
ราชการ
 เพื่อสรางความม่ังคั่ง และความม่ันคงใหกับชีวิต  
หลังเกษียฺณ จากราชการไปแลว บทความนี้ จึงมุงเสนอ
ขอมูล ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการจัดสรรรายได เพื่อนําไป
ใชจายในการบริโภคและการลงทุนในมิติตนเอง ในฐานะ
ขาราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจางสวนราชการหรือ
สถาบนัการอุดมศึกษาไทย อาเซียน  อาศยัทฤษฎีวงจรชีวติ 
มาประยกุตใชในการจดัสรรรายได เพือ่การบรโิภค และการ

ออมสะสมใหเกิดความม่ังคั่ง อันนําไปสูการสรางความสุข
หลังเกษียณอายุราชการ  โดยการสะสมเงินออมและการ
ลงทนุตามทฤษฎนีี ้เปนการวางแผนการใชจายเงนิ เพือ่การ

บริโภคชวงปปจจุบันและอนาคต คือ ไมบริโภคในปจจุบัน 
แตจะสะสมสวนหนึง่ ไวใชจายในอนาคต “ภายใตขอจาํกดั
ของรายได” ซึง่ นบัจากวันทีเ่ริม่รบัราชการ ทกุทานจะตอง
มีการวางแผนการจัดสรรไดที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อการ
บริโภคของตนเองในชวงปปจจุบัน และเก็บเงินสะสมเงิน
ออม เพือ่ใชจายหลงัเกษยีณอายรุาชการ ในแนวทางดทีีส่ดุ  
ซึง่ สามารถเปนไปไดในชวงชวีติ ทีร่บัราชการในสถาบนัการ

อุดมศึกษา  โดยใชทฤษฎีวงจรชีวิต และหลักแนวคิดตาม
ทฤษฎีนี้ เห็นวาการออมจะเกิดจากการที่คนเรา ไมใชเงิน
บริโภคในปจจุบัน แตจะเก็บสะสมเงินสวนหน่ึงไว เพื่อ

เตรียมความพรอมสําหรับการบริโภค ในอนาคต เชน เก็บ
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สะสมเงินในรูปกองทุน  กบข. ในอัตรารอยละ 3 เพื่อใชไว
ใชจาย ในอนาคต หลังเกษียณอายุราชการ เปนตน 
   จากแนวคิด ตามทฤษฎีนี้ สรุปวา โครงสรางอายุ 
เปนตัวกําหนดที่สําคัญของการบริโภคและการออม โดย
วงจรชีวิตจะเริ่มจากวันรับราชการ ถึงวันที่สิ้นอายุไข โดย
สามารถเขียนเปนรูปแบบสมการ ดังนี้ 

วงจรชีวิต (life-cycle)
  ผูเขยีนใชทฤษฎวีงจรชวีติ มาใชในการจดัสรรราย
ไดที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด ตั้งแตวัน
เร่ิมตนรับราชการ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2536 โดยอายุชวง
เวลาทํางาน คอื รบัราชการของแตละบุคคลจะมีอายุในการ
รับราชการแตกตางกัน ตามแนวคิดนี้ สามารถสรางแบบ
จําลอง และแทนคาตามสมการได ดังนี้ 
 C=aWR+cYL

โดย  C =  การบริโภคในแตละชวงเวลา เชน ชวง
เวลา 1 ป
 WR = ความม่ังคั่งที่แทจริง (Real Wealth)
 a  =  ความโนมเอียงในการบริโภคหนวย
สุดทายจากความม่ังคั่ง (MPC out of wealth)
 YL =  รายไดจากการรับราชการ เชน ผูเขียน
บทความมีอายุราชการ เม่ือถึงวัยเกษียณ (รับราชการเม่ือ 
อายุ 28-60 =32 ป)
 c  =  ความโนมเอียงในการบริโภคหนวย
สดุทายจากรายไดเงนิเดอืนขาราชการ พนกังานท่ีทาํงานใน

ปจจบุนั (MPC out of labor income) นอกเหนอืจากราย
ไดอื่นๆ เชน คาเชา หรือกําไร เปนตน 
 โดยผูเขยีนประยกุตใชทฤษฎนีี ้ในการจดัสรรราย

ไดเชิงประยุกต โดยการออมและการใชเงิน (Saving and 
Dissaving) ปปจจุบัน เพื่อนําไปใชจาย ในอนาคตหลัง
เกษียณอายุราชการ ออกจากสถาบันการอุดมศึกษา

รายได (Income)
 รายได จากเงินเดือนหมายความวา คาตอบแทน
ที่รัฐจัดสรรใหเปนคาตอบแทนจากการปฏิบัติราชการเปน

รายเดอืน ผูเขยีนบทความน้ี รบัราชการเมือ่วนัท่ี 1 มถินุายน 

2536 ซึง่ในขณะน้ันมอีายุ 28 ป และจะเกษียณอายุราชการ
ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.2569 ฉะนั้น อายุรับราชการที่แท
จริงคือ (YL) เทากับ 32 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่จะมีรายได 
จากการรับราชการทั้งชีวิต 
  อนึ่ง ขาราชการทุกตําแหนง จะมีคาตอบแทน
หรอืเงนิเดอืน ชวงเริม่ตนของเงนิเดอืนจะนอยอนัเนือ่งจาก
ยงัไมมปีระสบการณ และเงนิเดอืนหรอืคาตอบแทน จะเพิม่
ขึ้นตามประสบการณและความเชี่ยวชาญในเสนทางอาชีพ 
ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีวงจรชีวิต 
  ทั้งนี้ หากสมมติตอไปวา เม่ืออายุครบ 60 ปแลว 
ผูเขียนบทความนี้ จะไมมีรายไดอันเนื่องจากไมไดทํางาน  
ฉะนั้น หลังจากเกษียณอายุราชการ จะตองใชเงินออมและ
เงนิสะสมจากการลงทนุไวนาํไปใชจายในการดาํรงชีพ  โดย
สมมตติอไปอกีวาผูเขยีนบทความจะมอีายยุนืยาวไปอกี 15 
ปหลงัจากเกษยีณอายุราชการ คอื อายไุข 75 ป ฉะนัน้ การ
ออมและการใชเงิน (Saving and Dissaving) คาดคะเน
ตามทฤษฎีนี้ จะสะสมเงินออกอัตราเทาใด จึงจะมีเงินใช
จายหลักเกษียณราชการอยางมีความสุข 

การออมและการใชเงิน (Saving and Dissaving) 
 จากการคาดคะเนวาตนเอง จะมีอายยุนืยาวเพียง 
จํานวน 75 ป สมมติตอไปอีกวาจะใชเงินออมหลังเกษียณ
อายุราชการในอัตราเดือนละ 30,000 - บาท = 30,000
x12x15 5,400,000.-(หาลานส่ีแสนบาทถวน)
 ดังนั้น เพื่อใหสามารถมีเงินใชจายหลังเกษียณ

อายรุาชการตามทฤษฎนีี ้ สามารถเขยีนเปนแบบจาํลองได 
คือ
  S = YL-C โดย กําหนดให 
 S = การออมรายเดือน 

 YL = รายไดรายเดือน และ 

 ,C = รายจายรายเดือน 
 แนวทางการออมของผูเขียนบทความน้ี เชน
มีรายได 100 บาทตอเดือน YL-C =50 คงเหลือที่จะออม  

 S=f 
 ( s

1
,s

2
,s..n  ) โดย s

1 
เงินฝากธนาคารเพ่ือรอการ

ลงทุน 
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  s
2 
บริหารภาษี เชน ซือ้ประกันชวีติเกนิ 10 ปขึน้ไป

เปนตน

การลงทุน (Investment)
การลงทุน คือ การซื้อทรัพยสินทางการเงิน 

(fi nancial assets) เชน หุน (stocks) พันธบัตร (Bonds) 
หรือการซ้ือสินทรัพยทางกายภาพ (physical assets) เชน 
การซื้อบาน เปนตน 
 ขาราชการ พนักงานของรัฐ นั้นมีรายไดนอย 
ฉะน้ัน การตัดสินใจในการลงทุน เพื่อใหเกิดการสะสมเงิน
ออมและมเีงนิใชหลงัเกษยีณอายรุาชการ จะตองดาํเนนิการ
อยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยผูเขยีนบทความน้ี เสนอ
เกณฑพิจารณาทางเลือกในลงทุน เพื่อบริหารจัดการเงินท่ี
มีอยูอยางจํากัด โดยใหเงินทํางานแทนเรา และเมื่อเงิน
ทํางานแลว จะไดผลตอบแทนสองเทา โดยใชเกณฑแบบ
งายทีผู่เขยีนใชในการลงทนุในแตละประเภทโดยใชเลข 72 
ตั้งไว หารดวยระยะเวลาการลงทุน เชน ซื้อกรรมธรรม
ประกันชีวิต 7/15 หมายถึงสงเบี้ยกรมธรรมประกันชีวิต 
จํานวน 7 ป รับเงินคืนพรอมผลตอบแทน ตามสัญญา ในป
ที่ 15  แทนคาตามสูตร คือ 72/15 = ผลตอบแทน (4.8) 
ตอป จากตัวอยางขางตน พบวา ผูเขียนบทความ ไดผล
ตอบแทนในอัตรารอยละ 4.8 ตอป และคาใชจายเบี้ยกัน
ตามกรมธรรมประกันชีวิต ยังสามารถนําไปลดหยอนภาษี 
ไดอกีทางหน่ึงดวย โดยลงทนุ 1 แตไดผลตอบแทนสองอยาง 
คอื อตัราผลตอบแทนรายป และลดหยอนภาษีเงนิไดบคุคล
ธรรมดาไดอีกทางหนึ่งไดถึงจํานวน 7 ป 

ขอวิจารณ และเสนอแนะ
 ผลจากการนําทฤษฏีวงจรชีวิต มาใชในการ
บรหิารจัดการรายได ทีม่อียูอยางจาํกดั เพือ่การบรโิภค การ

ออม และการลงทนุ เปนแนวทางสรางอรรถประโยชนสงูสดุ
ใหแกตนเอง  โดยการสะสมเงนิออมไวใชจายในอนาคต หลงั
เกษียณอายุราชการ  ซึ่งหลังเกษียณอายุราชการจะมีราย

ไดลดลงหรืออาจจะไมมีรายได หากไมมีการวางแผนและ
เตรียมความพรอมจะทําใหขาราชการ พนักงานในสถาบัน

การอุดมศึกษา ลําบากหลังเกษียณ ซึ่งเปนชวงวัยชรา 

 อนึง่ แนวทางการจัดสรรไดตามทฤษฎีนี ้สามารถ
สรุป เปนแผนภาพ อธิบายความสัมพันธ และกําหนด
แนวทางในการบริหารรายไดจากเงินเดือน ที่มีอยูอยาง
จํากดัใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดแกตนเอง ดังนี้ 

WR max                C 
       
 
 
YL 
 
     0(28)              60                      75      Y 

Saving 
Dissaving 

ภาพ : แสดงความสัมพันธ การสะสมเงินออม  
หากพิจารณา จุดกําเนิด คือ 0 รับราชการเม่ืออายุ 28 ป 
โดยระยะเวลารับราชการทั้งชีวิต คือ อายุ 28-60 = 32 ป  
หากตองการมีเงินใชหลัง เกษียณอายุราชการ จะตองมีการ
วางแผนการใชจายเงิน โดยลดการใชจายในปจจุบัน คือไม 
บริโภค ณ ปจจุบัน แตเก็บสะสมไวใชจายในอนาคต ชวง
อายุ ปที่ 61-75 ป 
 การเกบ็สะสมเงนิออมไวใชในอนาคตตามทฤษฎนีี้

นั้น ตัวเราเองจะตองมีจินตนาการ วาเราจะมีความสุขหลัง
เกษยีณอายรุาชการอยางใด หากเรามองวาเราจะมคีวามสขุ
แบบสมดุล ทั้งดานมีคุณธรรมและมีเคร่ืองมือทํางานเพื่อ
สังคมก็จะตองมีเงินเพียงพอในการใชจายหลักเกษียณอายุ
ราชการตามคาดคะเนเร่ืองโครงสรางอายุ 
 ขอเสนอแนะ แนวคิดในการลงทุนสามารถดาํเนิน
การไดเปน 2 แนวทาง

  แนวทางที่ 1 สถาบันการอุดมศึกษาเปนผูจัดทํา 
กองทุนสวัสดิการ เชน กองทุนสวัสดิการเพื่อพนักงาน โดย 
ตัวเราเอง จะตองเขาใจสถาบันอุดมศึกษา เพราะรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณใหแบบรวม สายวิชาการ 1.7  และ 1.5 

สายสนบัสนนุ โดยเงนิดงักลาว สถาบันอดุมศกึษาจะตองนาํ
มาใชในการบริหารจัดการภายใตขอจํากัดของงบประมาณ 
แตกตางกัน โดยบางสถาบันอุดมศึกษากําหนดจายคาจาง
เงินเดือนในตราคาจางลดลงเปน 1.4 ทุกสายงาน บาง
สถาบนัอดุมศึกษากาํหนดคาจาง 1.4 สายวชิาการ 1.3 สาย
สนับสนุนวิชาการ เปนตน 
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

 สาเหตุ สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการเงินคา
จางตางจากรฐับาลจดัสรรให อนัเนือ่งจากจะตองใชเงนิสวน
หนึ่งไปจัดทําสวัสดิการใหแก พนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับ
อรรถประโยชนเสมอภาคกัน 
 แนวทางท่ี 2 เราเปนผูสรางสวัสดกิารเอง โดยการ
วางแผนการใชจาย เพือ่การบรโิภค และการออม เพือ่สะสม
เงินออมไวใชในอนาคต 
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