
Naresuan University Publishing House
www.nupress.grad.nu.ac.th

ความรู้ทางการเงิน
ในยุคดิจิทัล

¡¹¡¡ÒÞ¨¹� àÊ¹‹Ë� ¹ÁÐËØµ



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาต ิ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 

กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุตกนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต. 
      ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล.-- พิษณุโลก : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564. 
      196 หน้า. 
      1. การเงิน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. I. ชื่อเรื่อง 

332.0285 

ISBN 978-616-426-217-1 

ISBN (e-book) 978-616-426-218-8

สพน. 90 

ราคา 200 บาท   

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น 
 
ผู้จัดพิมพ ์ สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท  
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  สาขา ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0 2218 7000-3 
   สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0 2218 9881, 0 2255 4433 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5526 0162-5 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4421 6131-2 
   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3839 4855-9 
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 0 3739 3023, 0 3739 3036 
   จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0 2160 5301 
   มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0 5446 6799, 0 5446 6800 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 0 4492 2662-3 
   สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ โทร. 0 2218 3979 
   สาขาหัวหมาก โทร. 0 2374 1378

 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน   
  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0 2579 0113 
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์  
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2613 3899, 0 2623 6493 
  สาขา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5394 4990-1 
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7428 2980, 0 7428 2981 
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0 7329 9980  

 4. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา 

     จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0 5596 8833 ถึง 8836

กองบรรณาธิการ   กองบรรณาธิการจัดทำาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ออกแบบปก   สรญา แสงเย็นพันธ์ 

พิมพ์ที่   บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำากัด  6/1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  ซอยเสรีไทย 58  

   แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

สำานักพิมพ์นี้เป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ ์

และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
http://www.thaibooksociety.com

nu_publishing

กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที ่

ฝ่ายจัดจำาหน่ายสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิมพ์บน

กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด 

กระดาษคุณภาพ เพื่อผลงานคุณภาพ
สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร@nupress



คำำ�นำำ�

 หนังสือความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล เล่มน้ี ผู้เขียนได้รวบรวม 

และเรียบเรียงเน้ือหา แนวคิด เก่ียวกับการนำาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

สำาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานทางการเงินและการธนาคาร โดยมีจุดมุ่งหมายใน 

การวางพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการเงินในยุคดิจิทัล เช่น 

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต การเทรดหุ้นผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปท่ีใช้เพ่ือการจัดการทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์

ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เป็นต้น อีกท้ังผู้เขียน

ได้รวบรวมกฏหมายและจรรยาบรรณของคอมพิวเตอร์เก่ียวกับงานทางการเงิน 

โดยผู้อ่านสามารถเรียนรู้ในหลักการต่าง ๆ ของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับ

งานทางการเงินและการธนาคาร พร้อมท้ังสามารถนำาไปฝึกปฏิบัติในรูปแบบของ 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปท่ีใช้เพ่ือการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล 

โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป Excel เพ่ือนำาไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาในทางการเงินได้

 สุดท้ายน้ีผู้เขียนขอขอบคุณ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีให้โอกาส และขอขอบคุณ           

ทุกกำาลังใจ หวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะใช้เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน 

นิสิตนักศึกษานักเรียน และผู้ท่ีสนใจ เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำางานและการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หากท่านท่ีนำาไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดี 

นำาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณา เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเอกสารฉบับน้ีให้สมบูรณ์ 

ยิ่งข้ึนต่อไป

 

กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต



ส�รบััญ

บทท่� 1   ระบบสารสนเทศทางการเงินและการธนาคาร ..........................................1

 บทนำา ................................................................................................ 1

 นิยามและความหมาย .......................................................................2

 แนวคิดระบบสารสนเทศด้านการเงิน ................................................2

 บทบาทของระบบสารสนเทศด้านการเงิน .........................................4

 การจัดการการเงิน .............................................................................6

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงิน .......................... 7

 บทสรุป ............................................................................................23

 

บทท่� 2   ธนาคารอิินเทอิร์เน็ต ..........................................................................................25

 บทนำา ..............................................................................................25

 นิยามและความหมาย .....................................................................26

 ระบบการเงินการธนาคารในอดีต-ปัจจุบัน ......................................26

 ความเส่ียงของธนาคารอินเทอร์เน็ต ................................................36

 การพัฒนาธนาคารอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ...............................39

 บทสรุป ............................................................................................40

บทท่� 3   ระบบหุ้้�นทางอิินเทอิร์เน็ต ................................................................................. 41

 บทนำา ..............................................................................................41

 นิยามและความหมาย .....................................................................41

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหุ้นสามัญ ....................................................41

 หุ้น  ..................................................................................................42



 ข้ันตอนการลงทุนในหุ้น...................................................................44

 กฎ 10 ข้อ มือใหม่หัดวิเคราะห์ เทคนิคต้องรู้ .................................48

 คำาศัพท์พ้ืนฐานสำาหรับนักลงทุนมือใหม่ ..........................................52

 บทสรุป ............................................................................................59

บทท่� 4 การใช้�ฟัังก์ชั้นคำานวณมููลค่าทางการเงินในการวิเคราะห์ุ้ 

 โครงการ .................................................................................................................. 61

 บทนำา ..............................................................................................61

 นิยามและความหมาย .....................................................................61

 ฟัังก์ชันคำานวณมูลค่าทางการเงิน ....................................................62

     1. มูลค่าในอนาคต ....................................................................62

     2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ................................................................65

     3. มูลค่าปัจจุบัน .......................................................................70

     4. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ................................................................73

 บทสรุป ............................................................................................75

 

บทท่� 5   การวางแผนระบบงานทางการเงินด้�วยฟัังก์ชั้นคำานวณเก่�ยวกับ 

 การลงท้น ................................................................................................................ 77

 บทนำา ..............................................................................................77

 นิยามและความหมาย .....................................................................77

 ฟัังก์ชันคำานวณหาดอกเบ้ียเงินกู้/เงินลงทุน .....................................78

     1. การหามูลค่าเงินท่ีเป็นค่าของดอกเบ้ียจากการชำาระหน้ี 

   แต่ละงวด  ............................................................................78

     



  2. การคำานวณหาจำานวนงวดของการผ่านชำาระเงินกู้หรือ 

   เงินลงทุน..............................................................................84

     3. การคำานวณหาจำานวนเงินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวด 

   จากการชำาระคืนเงินกู้หรือเงินลงทุน  ....................................88

     4. การคำานวณหายอดเงินต้นท่ีต้องชำาระคืนในแต่ละงวด ..........92

     5. การคำานวณหาอัตราดอกเบ้ียต่องวดของเงินกู้ ......................96

 บทสรุป ..........................................................................................101

บทท่� 6 การควบค้มูทางการเงินด้�วยฟัังก์ชั้นคำานวณอัิตราผลตอิบแทน 

 จากการลงท้น ....................................................................................................103

 บทนำา ............................................................................................103

 นิยามและความหมาย ...................................................................103

 ฟัังก์ชันคำานวณอัตราผลตอบแทนทางการเงิน ...............................104

     1. อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ ...............................................104

     2. อัตราผลตอบแทนของโครงการ ..........................................111

     3. อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน .............................115

     4. จำานวนเงินท่ีได้รับ ณ วันครบกำาหนดไถ่ถอนหลักทรัพย์ 

  ประเภทดอกเบ้ียคงท่ี ..............................................................119

 บทสรุป ..........................................................................................124

 

บทท่� 7   กฎหุ้มูายและจริยธรรมูขอิงคอิมูพิิวเตอิร์กับงานทางการเงิน .. 125

 บทนำา ............................................................................................125

 นิยามและความหมาย ...................................................................126

 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ .....................................................126



 คำาแนะนำาเพ่ือป้องกันการกระทำาความผิด.....................................129

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม .......................133

บทสรุป ............................................................................................................136

บรรณาน้กรมู ...............................................................................................................................137

ภาคผนวก ..................................................................................................................................... 144

 ข้ันตอนการสมัครใช้บริการ “Krungthai Next” ...........................145

 ข้ันตอนการใช้บริการโปรแกรม Streaming ..................................164

นิยามูศัพิท์ .....................................................................................................................................176

ดั้ช้น่ .................................................................................................................................................. 182



บัทท่� 1
ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการธนาคาร

บทนำา

 ในชีวิตประจำาวันของประชาชนย่อมมีความเก่ียวข้องกับการชำาระเงิน 

อยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการชำาระเงินเพ่ือซ้ือสินค้า/บริการ การโอนเงิน หรือการทำา

ธุรกรรมการเงินอ่ืนใด การขยายตัวของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การบริการด้านการชำาระเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

โดยรูปแบบการชำาระเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน 

 โดยพัฒนาการทางด้านการเงิน นับวันยิ่งมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว กับผู้บริโภค ซ่ึงบริการทางด้านการเงิน 

ได้มวีวิฒันาการข้ึนจากเม่ือก่อนมาก และมีการผูกกับระบบออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต

เข้าไปรองรับการใช้งานของผู้บริโภคมากข้ึน นอกจากน้ีธนาคารต่าง ๆ ยังมีการ 

นำาเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริการ เพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว 

และรองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ดังน้ัน ในบทน้ีจึงขอกล่าวถึงระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial 

Information System) ท่ีมีการออกแบบและพัฒนาระบบทางการเงิน เพ่ือทำาการ

พยากรณ์แผนทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลท้ังภายในและภายนอก การจัดการ 

ด้านการเงินในการหาแหล่งเงินทุน-จัดสรรเงินทุน และการควบคุมทางการเงิน 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมในการดำาเนินงาน รวมท้ังยังมี

การนำาเอากระบวนการชำาระเงินเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกกันว่า 

ระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
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นิยามูและความูหุ้มูาย

 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการธนาคาร เป็นระบบสารสนเทศ 

ท่ีพัฒนาข้ึนสำาหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์กร ต้ังแต่การวางแผน 

การดำาเนินงาน และการควบคุมทางด้านการเงิน เพ่ือให้การจัดการทางการเงิน 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีแหล่งข้อมูลสำาคัญ ในการบริหารเงินขององค์กร รวมถึง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงิน ท่ีประกอบด้วย ระบบชำาระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

แนวคิด้ระบบสารสนเทศด้�านการเงิน

 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) 

สนับสนุนผู้จัดการ ฝ่ายการเงินในการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้อง โดยจะเก่ียวข้อง 1) การเงิน

ของบรษัิท และ 2) การจดัสรรและควบคมุแหลง่การเงนิภายในบรษัิท ซ่ึงประเภทของ

ระบบสารสนเทศทางการเงินท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการเงินสดและ 

การลงทุน 2) การทำางบประมาณการเงิน 3) การคาดการณ์ทางการเงิน และ 

4) การวางแผนทางการเงิน (รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์, 2560) แสดงดังภาพ 1.1 

ระบบสารสนเทศ

ดานการเงิน

การจัดการเงิน

การคาดการณ

และการบริหารเงินสด

การจัดการระยะสั้น

และความปลอดภัย

ดานเงินการเงินอื่น

การประเมินความเสี่ยง

และวิเคราะหเงินลงทุน

การคาดการณผลการทำงาน

ดานการเงินและความตองการ

ดานการเงิน

การจัดการ
เรื่องการลงทุน

การจัดทำ
งบประมาณ

การวางแผน
ดานการเงิน

ภาพ 1.1 แสดงระบบสารสนเทศด้านการเงิน

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน



บัทท่� 2
ธนาคารทางอิินเทอิร์เน็ต

บทนำา

 ปัจจุบันได้มีการนำาเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การประยกุต์ใช้กับภาคการทำาธุรกรรมทางการเงิน การชำาระสินค้า

ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยท่ีอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถ

ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว ทำาให้สามารถสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันในภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี (กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, 

2561, 2562) จำานวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกือบทุกประเทศมีการเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง  (กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, 2562) เป็นผลให้งานวิจัยส่วนใหญ่ 

ได้ให้ความสำาคัญกับการใช้อินเทอร์เน็ตสำาหรับการบริการการเงินรวมถึงการสร้าง

ความสนใจให้กับงานทางด้านการบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีนำาไปสู่ 

การแข่งขันท่ีสูงข้ึนในระบบการธนาคาร โดยการนำาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยอำานวย

ความสะดวก การลดความเส่ียง พร้อมท้ังการสร้างความไว้วางใจในการพัฒนา 

เก่ียวกับการตดิต่อกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และเปน็อีกช่องทางท่ีธนาคาร

สามารถลดต้นทุนด้านพนักงานบริการได้เป็นอย่างดี จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีเพ่ิม 

ความท้าทายให้กับทางธนาคาร (Namahoot, K., & Laohavichien, T., 2018) 

 ในบทน้ีจะจะนำาเสนอเก่ียวกับระบบการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การเข้าถึงธนาคาร ทางอินเทอร์เน็ต การสมัครเข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 

รวมถึงการบริการต่าง ๆ ในโมบายแบงก์ก้ิง เช่น การโอนเงิน การตรวจสอบ 

ยอดเงินคงเหลือ และการชำาระค่าบริการต่าง ๆ 



ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล

26

นิยามูและความูหุ้มูาย

 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) โดยมีช่ือเรียกอีกมากมาย 

เช่น e-Banking ธนาคารเสมือนจริง (Virtual Banking) ธนาคารออนไลน์ (Online 

Banking) ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) ถือเป็นระบบท่ีใช้ในการ

ฝากเงิน ชำาระเงิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ใช้บริการของสถาบันการเงิน

ในการทำาธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น ฝากเงิน ซ้ือสินค้า ชำาระค่าบริการ และอีก

หลากหลายรูปแบบ โดยผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการเงินน้ัน ๆ ท่ีผู้ใช้บริการต้องการ

ใช้บริการและเป็นสมาชิกอยู่ ท้ังน้ียังมีการบริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า โมบาย 

แบงก์ก้ิง (Mobile Banking) หรือ “iBanking on Mobile” เป็นการนำาระบบ 

iBanking เดิมท่ีมีการระบุ user และ password ย่อลงมาใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ใช้บริการ อีกท้ัง Mobile Banking มีการพัฒนาท่ีเหนือกว่า iBanking 

รูปแบบเดิมคือ สามารถรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือโดยมีระบบ PIN Code 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงท้ังสองส่วนน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นการทำางาน 

บน Mobile Banking ท้ังส้ิน (กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, 2564) 

ระบบการเงินการธนาคารในอิด่้ต-ปัจจ้บัน

 ในอดีตการทำาธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนถือเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้าง

ยากและซับซ้อนสำาหรับคนท่ัวไป ท้ังเง่ือนไขและบริการต่าง ๆ นับไม่ถ้วน ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความเข้าใจและการเข้าถึงบริการท่ีได้มาตรฐาน ทำาให้ในปัจจุบัน 

ได้มีผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน หรือ Financial Innovation เพ่ือแก้ไขปัญหา 

เหล่าน้ี โดยผสานความรู้ด้านการเงิน (Financial) เข้ากับเทคโนโลยี (Technology) 

จนกลายเป็นธุรกิจ Fintech โดย Fintech น้ัน ได้เข้ามามีบทบาทในการลดต้นทุน

การทำาธุรกรรมทางการเงิน และสร้างโอกาสให้คนจำานวนมากสามารถเข้าถึงบริการ

ทางการเงินท่ีได้มาตรฐานมากย่ิงข้ึน (Techsauce Team, 2561) โดยท่ีเห็นภาพ



บัทท่� 3
ระบบหุ้้�น ทางอิินเทอิร์เน็ต 

บทนำา

 ในบทน้ีจะนำาเสนอเก่ียวกับระบบหุ้น ทางอินเทอร์เน็ต  เร่ิมต้ังแต่ความรู้

เบ้ืองต้นก่อน การลงทุน ในหุ้น เช่น ความหมายและประเภทของหุ้น กลไกการทำางาน

ของหุ้น ข้ันตอนการลงทุนในหุ้นเทคนิคการวิเคราะห์หุ้น คำาศัพท์ท่ีควรรู้ก่อนการลงทุน

ในหุ้น รวมไปถึงการใช้โปรแกรมเทรดหุ้นผ่านทางอินเตอร์เน็ตว่ามีวิธีการใช้อย่างไร

นิยามูและความูหุ้มูาย

 Internet Trading  คือระบบท่ีสามารถส่งคำาส่ังซ้ือขาย และดูข้อมูลได้ 

ท้ังหลักทรัพย์  (Equity) และอนพัุนธ์  (Futures, Options) โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ประโยชน์ของ Internet Trading น้ัน สามารถทำาให้นักลงทุน ได้เข้าถึงข้อมูล 

ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และส่งคำาส่ังการซ้ือขายได้เองเปรียบเสมือนเจ้าหน้าท่ี 

การตลาด ดังน้ันปัจจุบันการซ้ือขายผ่านระบบ Internet Trading จึงเร่ิมเข้ามา 

มีบทบาทต่อนักลงทุนมากข้ึนเร่ือย ๆ ทำาให้อัตราส่วนของผู้ลงทุน ผ่านระบบ 

การซ้ือขายด้วย Internet Trading จึงมีการปรับตัวท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองอย่างรวดเร็ว 

ดังน้ันผู้ท่ีมีความเข้าใจและความชำานาญจากการใช้เคร่ืองมือทางอินเทอร์เน็ต ก็จะ 

ได้ประโยชน์อย่างมาก

ความูรู�เบ้�อิงต�นเก่�ยวกับหุ้้�น สามัูญ

 ก่อนท่ีจะเรียนรู้ระบบการเทรดหุ้น ผ่านอินเตอร์เน็ต เราต้องมาทำาความ

เข้าใจความหมายและประเภทของหุ้น กลไกการทำางานของหุ้น ข้ันตอนการลงทุน 
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 ในหุ้น เทคนิคการวิเคราะห์หุ้น คำาศัพท์ท่ีควรรู้ก่อนการลงทุนในหุ้น เพ่ือเป็นความรู้

พ้ืนฐานประกอบการใช้งานในโปรแกรมเทรดหุ้น

หุ้้�น  (Stock)

 “หุ้น ” (Stock) เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผู้ถือเพ่ือระดมเงินทุน 

 ไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น “เจ้าของ” ซ่ึงจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิ 

ในทรัพยสิ์นและรายได้ของกิจการ ได้รับผลตอบแทน เป็นเงินปันผล เม่ือกิจการมีกำาไร 

และหากกิจการมีผลการดำาเนินงาน ท่ีดี ราคาหุ้นเติบโต ก็จะสามารถทำากำาไรได้จาก

ส่วนต่างราคา ได้ด้วย

 แต่ผลตอบแทน จากการลงทุน ในหุ้น ก็ไม่ค่อยแน่นอน ข้ึนอยู่กับผลการ

ดำาเนินงาน ของกิจการน้ัน ๆ  หากกิจการมีปญัหาจนถึงข้ันล้มละลาย ผู้ถอืหุ้น จะได้รบั

เงินลงทุนคืนก็ต่อเม่ือกิจการจ่ายภาระผูกพันแก่เจ้าหน้ี และผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิ เรียบร้อย

แล้วซ่ึงถือเป็น ความเส่ียง  ของการลงทุนในหุ้น (จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธ์ิ, 25 60)

 กลไกการทำางานของหุ้น

ภาพ 3.1 แสดงกลไกการทำางานของหุ้น 

(Wealth Check in, 2562)



บัทท่� 4
การใช้�ฟัังก์ชั้นคำานวณมููลค่าทางการเงิน 

ในการวิเคราะห์ุ้โครงการ

บทนำา

 ในบทน้ีจะนำาเสนอเก่ียวกับการใช้ฟัังก์ชันคำานวณมูลค่าทางการเงิน 

ในการวิเคราะห์โครงการ เช่น มูลค่าในอนาคต  (Future Value : FV ) มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ (Net Present Value : NPV ) และมูลค่าปัจจุบัน (Present Value : PV )

นิยามูและความูหุ้มูาย

 การวิเคราะห์และประเมินโครงการเป็นการประเมินภาพรวมท้ังหมด 

ของโครงการ ในบทน้ีขอนำาเสนอการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินในชีวิตประจำาวัน 

การวิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน ด้านการเงิน โดยฟัังก์ชัน 

ในกลุ่มน้ีจะนำามาใช้วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน เพ่ือวางแผนการบริหารและ 

การจัดการการเงิน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์ใช้งาน

ทางการเงิน คือ ฟัังก์ชันคำานวณมูลค่าทางการเงิน ฟัังก์ชันคำานวณผลตอบแทน 

จากการลงทุน ฟัังก์ชันคำานวณดอกเบ้ียเงินกู้  และฟัังก์ชันคำานวณค่าเส่ือมราคา
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ฟัังก์ชั้นคำานวณมููลค่าทางการเงิน

ชื่อฟังก์ชัน ความหมาย

FV คำานวณมูลค่าเงินในอนาคตที่ได้จากการลงทุนในปัจจุบัน

NPV คำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

PV คำานวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนและผลตอบแทนในอนาคต

XNPV คำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนที่ไม่มีเงินงวดเวลา
แน่นอน

 1. มููลค่าในอินาคต (FV )

 นิยามและความหมาย

 มูลค่าในอนาคต คือ จำานวนเงินท่ีได้รับ ณ วันครบกำาหนดในอนาคต 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับจำานวนเงินในตอนเร่ิมต้น (ไมโครซอฟั 2559) คือมูลค่าปัจจุบัน + อัตรา

ผลตอบแทน  (หรืออัตราดอกเบ้ีย) และระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงโดยปกติเม่ือนำาเงิน

ไปฝากธนาคารก็จะได้รับดอกเบ้ียจากเงินท่ีฝากไว้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกำาหนด 

และตามระยะเวลาของเงินฝากท่ีอยู่ในธนาคาร แต่บางคนอาจไม่ทราบว่าดอกเบ้ีย 

ท่ีได้รับน้ันเป็นดอกเบ้ียทบต้น (กรณีท่ีเป็นการฝากออมทรัพย์ ปัจจุบันธนาคาร 

คิดอัตราดอกเบ้ียให้ปีละ 2 คร้ัง) (กฤษฎา เสกตระกูล, 2551)

 ดอกเบ้ียทบต้น  คือ การท่ีนำาดอกเบ้ียท่ีได้รับในแต่ละงวดเวลารวมเข้ากับ

เงินต้น เพ่ือนำาไปคำานวณดอกเบ้ียของงวดเวลาถัดไป เช่น ฝากเงินกับธนาคารไว ้

100 บาท ธนาคารให้ดอกเบ้ียทบต้นร้อยละ 10 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

 สูตรท่ีใช้การคำานวณมีดังน้ี (พูนศักด์ิ แสงสันต์ และคณะ, 2561)

 วิธีท่ี 1 ทดลองแทนค่าสูตรในการคำานวณมูลค่าในอนาค ต
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บัทท่� 5 
การวางแผนระบบงานทางการเงิน 

ด้�วยฟัังก์ชั้นคำานวณเก่�ยวกับการลงท้น 

บทนำา

 ในบทน้ีจะนำาเสนอเก่ียวกับการใช้ฟัังก์ชันคำานวณมูลค่าทางการเงิน 

ในการวิเคราะห์โครงการ การหามูลค่าเงินท่ีเป็นค่าของดอกเบ้ีย จากการชำาระหน้ี 

แต่ละงวด (IPMT ) การคำานวณหาจำานวนงวดของการผ่านชำาระเงินกู้ หรือเงินลงทุน  

(NPER ) การคำานวณหาจำานวนเงินท่ีเกิดข้ึนแต่ละงวดจากการชำาระคืนเงินกู้หรือเงิน

ลงทุน (PMT ) การคำานวณหายอดเงินต้นท่ีต้องชำาระคืนในแต่ละงวด (PPMT ) 

และการคำานวณหาอัตราดอกเบ้ียต่องวดของเงินกู้ (RATE)  

นิยามูและความูหุ้มูาย

 การวางแผนทางการเงนิถือเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับการเงินในการดำาเนินงาน 

 ด้านธุรกิจ โดยท่ีผู้ดูแลทางการเงินมักจะต้องทำาการวางแผนล่วงหน้าสำาหรับ 

การใช้เงินในด้านต่าง ๆ เช่นการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการผลิต การส่งเสริมการจัดจำาหน่ายเพ่ือเพ่ิมการขาย 

การเพ่ิมบุคลากรของแผนกต่าง ๆ เพ่ือการขยายงานเป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให ้

มีค่าใช้จ่ายในเร่ืองของดอกเบ้ียเกิดข้ึน ดังน้ันจึงถือเป็นส่วนสำาคัญส่วนหน่ึงท่ีจะต้อง

คำานึงถึงและมีการวางแผนระบบงานการเงิน
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ฟัังก์ชั้นคำานวณหุ้าด้อิกเบ่�ยเงินกู� /เงินลงท้น 

ชื่อฟังก์ชัน ความหมาย

IPMT จะคำานวณการชำาระค่าดอกเบี้ยสำาหรับช่วงเวลาที่กำาหนด
ของการลงทุน ตามการชำาระเงินเป็นงวด การชำาระเงินคงที่ 
และอัตราดอกเบี้ยคงที่

NPER จะคำานวณจำานวนงวดการชำาระเงินสำาหรับการลงทุน 
ตามงวดการชำาระเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

PMT จะคำานวณการชำาระเงินสำาหรับเงินกูต้ามการชำาระเงินคงที่
และอัตราดอกเบี้ยคงที่

PPMT ส่งกลับจำานวนเงินต้นที่ต้องชำาระในแต่ละงวดของการ
ลงทุนโดยคำานวณจากงวดการชำาระเงิน การชำาระเงินคงที่ 
และอัตราดอกเบี้ยคงที่

RATE คำานวณหาอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจากการจ่ายเงินแต่ละงวด 
งวดละเท่า ๆ กัน หรือชำาระเป็นก้อนเพียงครั้งเดียว

 1. การหุ้ามููลค่าเงินท่�เป็นค่าขอิงด้อิกเบ่�ยจากการช้ำาระหุ้น่� 

แต่ละงวด้ (IPMT ) 

  นิยามความหมาย

 เป็นการหาดอกเบ้ียเงินกู้ ท่ีต้องชำาระในแต่ละงวด โดยกำาหนดอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีและสามารถเลือกชำาระตอนต้นงวดหรือส้ินงวดได้ โดยสามารถกำาหนด

จำานวนงวดท่ีต้องจ่าย (นันทนี แขวงโสภา, 2553: 153) 

 สูตรท่ีใช้การคำานวณหา  IPMT 

  วิธีท่ี 1 ทดลองแทนค่าสูตรในการคำานวณ IPMT 

 การคำานวณดอกเบ้ียจ่ายต่องวด (พูนศักด์ิ แสงสันต์ และคณะ, 2561)



บัทท่� 6
การควบค้มูทางการเงินด้�วยฟัังก์ชั้นคำานวณ 

อัิตราผลตอิบแทน จากการลงท้น 

บทนำา

 ในบทน้ีจะนำาเสนอเก่ียวกับการใช้ฟัังก์ชันคำานวณมูลค่าทางการเงิน 

ในการวิเคราะห์โครงการ การคำานวณหาอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์  (DISC) 

การคำานวณหาอัตราผลตอบแทน ของโครงการ (IRR)  การคำานวณหาอัตราผลตอบแทน

ท่ีได้รับจากการลงทุน  (MIRR)  การคำานวณหาจำานวนเงินท่ีได้รับในวันท่ีครบกำาหนด

ไถ่ถอนหลักทรัพย์ประเภทและดอกเบ้ียคงท่ี (RECEIVED)  

นิยามูและความูหุ้มูาย

 การควบคุมทางการเงินถือเป็นปัจจัยหน่ึงทางการเงินท่ีมีความสำาคัญ 

ซ่ึงในทางธุรกิจเงินสดจัดว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องสูงท่ีสุด 

ดังน้ันในธุรกิจทุกประเภทมักต้องมีการจัดการรายการของเงินสด เพ่ือให้เห็น 

ความเคล่ือนไหวของรายการเงินสดจึงจำาเป็นต้องมีการควบคุมการใช้เงินสด 

อยู่ตลอดเวลาเช่นงบกระแสเงินสด โดยจะแสดงแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินสด 

อันเน่ืองมาจากกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมการดำาเนินงาน  2. กิจกรรม

การลงทุน และ  3. กิจกรรมการจัดหาเงิน 



ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล

104

ฟัังก์ชั้นคำานวณอัิตราผลตอิบแทน ทางการเงิน

ชื่อฟัังก์ชัน ความหมาย

DISC ฟัังก์ชันที่ใช้ในการคำานวณหาค่าเผื่อ หรืออัตราส่วนลดของ 

หลักทรัพยท์ี่ทราบราคาไถ่ถอน ซึ่งจะได้รับอัตราส่วนลดของ 

หลักทรัพย์นี้ ณ วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอนหลักทรัพย์

IRR การคำานวณอัตราผลตอบแทนภายในที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน 

โดยอัตราผลตอบแทนภายในก็คืออัตราส่วนลดที่ทำาให้มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 0 ทำาให้เราทราบว่าการลงทุนนั้น 

จะถึงจุดคุ้มทุนในปีที่เท่าไหร่ 

MIRR ฟัังก์ชันคำานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยนำา 

หลักการของฟัังก์ชัน IRR มาปรับปรุง (Modified Internal Rate 

of Return) ด้วยการเพิ่มเงื่อนไขว่า  ผู้ลงทุนนำารายได้แต่ละงวด

ของโครงการนั้นไปลงทุนซ้ำาอีก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม ่

ที่ไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเดมิ ๆ

RECEIVED การคำานวณหาจำานวนเงินที่ได้รับในวันกำาหนดไถ่ถอนหลัก

ทรัพยป์ระเภทดอกเบี้ยคงที่ ณ เวลาที่กำาหนด

 

 1. อัิตราส่วนลด้ขอิงหุ้ลักทรัพิย์ (DISC)

 นิยามและความหมาย

   การคำานวณค่าเผ่ือหรือส่วนลดของหลักทรัพย์ท่ีทราบราคาไถ่ถอน 

ซ่ึงจะได้รับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์น้ี ณ วันท่ีครบกำาหนดไถ่ถอนหลักทรัพย์ 

(พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2561: 78)
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ภาคผนวก
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ขั�นตอินการสมัูครใช้�บริการ “Krungthai Next” 

 1. ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน Krungthai NEXT โดยการ 

แสกนผ่านช่องทาง QR Code หรือพิมพ์ค้นหา “Krungthai NEXT” ผ่านช่องทาง 

ของธนาคารผู้ให้บริการ 

(Krung Thai Bank, 2021)

 2. การเข้าใช้งานแอพพลิเคช่ัน มีด้วยกัน 2 กรณี

 - สำาหรับผู้ท่ีไม่เคยใช้งาน “Krungthai NEXT” 

    - สำาหรับผู้ท่ีเคยใช้งาน “Krungthai NEXT” (ตอ้งจำาช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน

เพ่ือเข้าใช้งานได้ หรือติดต่อท่ีสาขา)
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