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ค ำน ำ 

           กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการพัฒนา 
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนการเงินของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการ       
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยมุ่งเน้นให้        
สหกรณ์ ออมทรัพย์ท าหน้ าที่ เป็ นที่ ป รึกษาทางการเงิน แก่สมาชิก  รวมทั้ งจัดกิจกรรมการให้ความ รู้                        
ทางการเงินแก่สมาชิก โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๑๓ แห่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ                
ขยายการด าเนิน โครงการและเผยแพร่ความรู้ด้ านการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไปสู่ สหกรณ์                          
ทุกประเภท กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้จัดค าแนะน าการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรวางแผน              
ทางการเงินแก่สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทาง                     
ในการส่ งเสริมแนะน าสหกรณ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้ งก าหนด                 
กิจกรรมการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละประเภท 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขอบคุณศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน  (ศคง.) ธ นาคาร                
แห่งประเทศไทย ที่ให้องค์ความรู้ ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน 

  สุดท้ ายนี้  คณะผู้ จั ดท าหวั งว่าค าแนะน าฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อสมาชิกสหกรณ์                      
และประชาชนที่สนใจ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมกันของสมาชิกโดยมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ                
การเข้าถึงแหล่งเงินและมุ่งหวังจะมี เศรษฐกิจการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว แต่สมาชิกสหกรณ์             
ออมทรัพย์แต่ละรายมีรายได้และความจ าเป็นในการใช้จ่ายแตกต่างกัน ดั งนั้น สมาชิกสหกรณ์ย่อมมีการ         
วางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่าย เช่น สมาชิกใหม่             
ที่เริ่มท างานอาจมีการวางแผน/เก็บออมซื้อรถยนต์ ซื้อบ้านหลังแรก ส่วนสมาชิกที่อายุ 35 ปีขึ้นไปอาจมี          
การวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ในขณะที่สมาชิกวัย 50 ปี  ย่อมวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ               
แต่อย่างไรก็ตามทุกคนมักมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องความเสี่ยง เพ่ิมพูนสินทรัพย์ ต้องการมีเงิน ส ารองยาม               
แก่เฒ่ า มีที่อยู่อาศัย วางแผนทางภาษี รวมถึงการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้ เพ่ิมพูน บริหารหนี้สินให้ลดลง            
และสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้  สหกรณ์ ออมทรัพย์จึ งเป็นที่ พ่ึ งของสมาชิกทั้ งการออม                            
และสินเชื่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ เป็นองค์กรที่ปรึกษาทางการ                 
วางแผนทางการเงินแก่สมาชิกได้ในทุกเพศทุกวัย  

ปัญหำและควำมจ ำเป็นกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
 หากสมาชิกสหกรณ์ต้องการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีชีวิตที่มั่งคั่ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง รู้จัก               
วางแผนการเงินให้ เป็น เพราะการวางแผนการเงิน เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ สามารถจัดการชีวิต                   
อย่างเป็นระบบให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีเงินออมไว้เก็บเกี่ยวดอกผล                      
หรือลงทุนในอนาคตได ้
 การวางแผนการเงินมีความส าคัญต่อคนทุกช่วงอายุ และแผนทางการเงินสามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้ งลักษณะและความส าคัญ การวางแผนส าหรับแต่ละบุคคล                            
ก็อาจจะต่างกันไปตามปัจจัยต่าง  ๆ กัน ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าแผนการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับ                            
แต่ละบุคคลเนื่องจาก 
   ท าให้ เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมกิจกรรมทางการเงิน                 
ทั้ งหมดที่ เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย แผนการออม แผนการลงทุน แผนการประกัน                  
แผนทางภาษี  และการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ จะช่วยให้ เกิดความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคง                           
ในชีวิต 
    ท าให้ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้ 

ผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ 
 กองพัฒ นาสหกรณ์ ด้ านการเงินและร้ านค้ า ได้ จั ดการอบรมถ่ ายทอดความรู้ ก ารวางแผน                                
ทางการเงินภายใต้  “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ”                         
ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์/ข้าราชการ เพ่ือให้มีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพ่ือน าไปเผยแพร่แก่สมาชิก                
สห กรณ์ และได้ จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อส่ ง เส ริม ความรู้ ก ารวางแผนทางการเงิน  1 ,0 0 0  ชุ ด  ๆ  ละ 6  เล่ ม                                     
รวม 6,000 เล่ม เพ่ือน าไปเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ 
 
  



 2 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1 – 2 จัดประชุม                      
หารือร่วมกับสหกรณ์ เป้าหมาย เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทาง                      
การเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้แก่              
สมาชิกสหกรณ์รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย  โดยติดตามความก้าวหน้า                       
และรายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มายังกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
 จากผลการรายงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร     
พ้ืนที่  1 – 2 ได้จัดประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน/เผยแพร่                                        
แก่สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 313 สหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 5,202 คน 

วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าค าแนะน าการส่งเสริมสหกรณ์ ให้ เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน  เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่                     
สหกรณ์ /ข้าราชการ มีความรู้ เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และสามารถเป็นที่ปรึกษาและ                     
แนะน าการวางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้  

ประโยชน ์
 ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
   ท าให้ทราบถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง 
   ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
   ท าให้มีรายได้เพ่ิมจากการออมและวางแผนภาษี 
   ท าให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
องค์ควำมรู้ในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน   

 
 การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน                         
ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก  เพ่ือบ่มเพาะวินัย                        
ทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยท างานก็จ าเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการ                        
ออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จ าเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและ                             
คนในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงิน                                        
มีความส าคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง                           
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่  หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผน                                       
ทีด่ีก็อาจเกิดปัญหาได ้

ควำมหมำยของกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
 การวางแผนทางการเงิน  “เป็ นการท าให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ในการด าเนิ นชี วิต  (Life Goals)                             
ของบุคคล โดยผ่านการบริหารและวางแผนทางการเงินที่ถูกออกแบบมาเพ่ือแต่ละคนซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่                          
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินการก าหนดเป้าหมายต่าง  ๆ การตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบัน  รวมถึง                      
การก าหนดกลยุทธ์และแผนทางการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในอนาคต” 

ท ำไมต้องวำงแผนกำรเงิน 
 1. คนอำยุยืนขึ้น 
            ปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ย 71 ปี แต่ถ้าเราเก็บสถิติเฉพาะคนไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะพบว่าท่าน
เหล่านั้นจะอยู่ ได้ อีกประมาณ  20 ปี  (ข้อมูลจากสถาบันประชากรและสังคม ม. มหิดล ) ดังนั้น จึงเป็น                            
เรื่องน่าคิดว่าช่วงเวลาหลังเกษียณที่ต้องอยู่ อีกตั้ง 20 ปี เราจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่มีการวางแผนการเงิน                             
ที่ดีพอ 

           2. โครงสร้ำงสังคมเปลี่ยนไป 
           เดิมคนไทยอยู่ กัน เป็นครอบครัว ใหญ่ ปั จจุบั นแยกย้ายกันอยู่ เป็ นครอบครัว เดี่ ยวมากขึ้ น                                       
การคาดหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูเป็นเรื่องที่หวังได้น้อยลงเราจึงต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ 

          3. ค่ำครองชีพในอนำคตจะสูงมำกขึ้น 
            ข้าวของในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทุกวันอีก  20 - 30 ปีข้างหน้าในวันที่ เราเกษียณ  สินค้า                       
ที่จ าเป็นอาจแพงขึ้นอีก 1 – 2 เท่าตัว โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่มักมี อัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่าย                        
มากกว่าเงินเฟ้อเสมอ ดังนั้นงบประมาณที่เราเตรียมไว้อาจไม่เพียงพอถ้าไม่ได้ค านวณเผื่อค่าเงินเฟ้อไว้ด้วย 

           4. สวัสดิกำรของรัฐไม่เพียงพอ 
            ในอีก 15 ปีข้างหน้าสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมเป็น 20% นั่นหมายความว่า                          
1 ใน 5 ของคนไทยจะเป็นคนสูงอายุขณะที่สัดส่วนของคนวัยท างานต่อคนสูงอายุจะลดลงจาก  6 : 1                         
ในปัจจุบันเป็น 3 : 1 ในปี 2021 ท าให้ภาษีที่รัฐเก็บได้จะไม่เพียงพอต่อการจัดหาสวัสดิการให้คนสูงอายุหรือหาก
ท าได้ก็เป็นแบบพ้ืน ๆ เท่านั้น            
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 5. ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
            สมัยก่อนการฝากเงินในธนาคารให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและมีความมั่นคงสูง  ตอนนี้ดอกเบี้ย                     
เงินฝากลดน้อยลงมากขณะที่ช่องทางการลงทุนใหม่  ๆ มีให้ เลือกหลากหลายมากขึ้นแต่ก็มีรูปแบบและ                          
ความเสี่ยงแตกต่างกันออกไปการท าความเข้าใจและรู้จักวางแผนการลงทุนให้ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละ                        
บุคคลจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน 

 6. ท ำให้เรำสำมำรถเกษียณอำยุได้เร็วขึ้น 
  หากมีการวางแผนที่ ดีและเริ่มต้น เร็วย่อมบรรลุ เป้ าหมายได้ เร็วกว่าไม่ว่ าจะเป็น เงินออม                                    
ที่ เก็บได้มากขึ้นดอกเบี้ยทบต้นที่สูงขึ้นหรือการสามารถหาประโยชน์จากโอกาสดี  ๆ ที่บังเอิญผ่านเข้ามา                        
เพราะเรามีเงินออมเงินก้อนที่เก็บเอาไว้ 

 7. ช่วยรองรับควำมเสี่ยงของชีวิตได้มำกขึ้น 
            ชีวิตที่ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราอาจโชคร้ายเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติ เหตุหนัก  ๆ ขึ้น ได้                               
แต่ ถ้าเรามีการวางแผนการประกันภัยไว้ย่อมสามารถบรรเทาภาระต่าง  ๆ ลงได้หรือเราเกิดตกงาน                             
กะทันหัน มีคนในครอบครัวป่วย การมีเงินเก็บส ารองไว้ย่อมหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการต้องไปกู้หนี้                                  
ยืมสิน เงินกู้นอกระบบลงได ้

ใครบ้ำงที่ต้องวำงแผนกำรเงิน 
 จริง ๆ แล้ว ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ หรือฐานะการเงินเป็นอย่างไร ทุกคนก็ควรวางแผนการเงินกันทั้งนั้น 

 วัยเด็ก  
  วัยที่ เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผลให้ เด็กรู้จักค่าของเงิน                           
สอนให้เก็บออม รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน สิ่งเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็น 

 วัยท ำงำน 
 วัยก าลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีรายได้เป็นของตัวเองและมีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการ                  
วางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่ เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคม กิน เที่ยว ใช้ ช้อป ย่อมเกิดขึ้นได้มาก                           
และโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว เช่น ซื้อรถซื้อบ้าน แต่งงาน สร้างครอบครัว ก็ย่อมถอยห่างออกไปเช่นกัน 

 วัยสร้ำงครอบครัว  
 การสร้างครอบครัวเป็น เรื่องใหญ่  เพราะไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวเอง หากยังมีสมาชิก                           
ในครอบครัวที่ต้องดูแล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุม เพราะนอกจากจะต้องจัดสรร                 
รายได้ ให้ เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน เช่น ค่ากินอยู่ของทุกคนในครอบครัว ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ                                     
แล้ วยั งมีค่ าเทอมลูก และรายจ่ ายจร เช่น  ค่ าซ่อมรถ ซ่อมบ้ าน  ค่ารักษาพยาบาล ค่ าใช้ จ่ ายในการ                            
ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 วัยเกษียณ  
  แม้ว่าภาระการเงินต่าง ๆ จะน้อยลง แต่ก็ยังจ าเป็นต้องวางแผนการเงินเช่นกัน  ทั้งในช่วง                          
ก่อนและหลังเกษียณ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้และไม่ เป็นภาระของลูกหลาน เนื่ องจากคนวัยนี้                                
ส่วนใหญ่รายรับจะน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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ขั้นตอนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
 ๑) ประเมินฐำนะกำรเงิน 

 น าสินทรัพย์ทั้ งหมดมาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยหนี้สินทั้ งหมดส่วนที่ เหลือจึงเป็นส่วนของคุณ                       
หรือที่เรียกว่า “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของคุณเครื่องมือที่จะช่วยให้                        
คุณสามารถประเมิน “ความมั่งค่ังสุทธิ” ได้ก็คือ 

 กำรท ำบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน 

 1) สินทรัพย ์
  1.1) บันทึกรายการสินทรัพย์โดยจ าแนกประเภท ดังนี้ 
     สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร 
    สินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นทุน และกองทุนรวม 
    สินทรัพย์ส่วนตัว เช่น บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง เครื่องประดับ 
  1.2) รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด   

 2) หนี้สิน 
  2.1) บันทึกรายการหนี้สินโดยจ าแนกประเภท ดังนี้  
     หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่ต้องจ่ายคืนภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นหนี้                           

ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค เช่น หนี้บัตรเครดิต หรือการซื้อสินค้าเงินผ่อน 
     หนี้สินระยะยาว คือ หนี้ที่ มี เวลาผ่อนช าระนานกว่า 1 ปี  เช่น หนี้ที่ เกิดจากการ                                  

ซื้อบ้าน และรถยนต ์
  2.2) รวมจ านวนหนี้สินทั้งหมด   

 3) ควำมม่ังคั่งสุทธิ 
 
 
    

  

 

 จดไว้...ช่วยได้ 
   หากคุณอยากจะรู้ว่าที่ผ่านมารูปแบบการใช้จ่ายของคุณเป็นเช่นไร วิธีง่าย ๆ คือการจด                      

บันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวัน และจัดท าสรุปการใช้จ่ายเมื่อสิ้นเดือนซึ่งการจดจะช่วยให้เห็นภาพรวม                       
ของรายได้ว่ามาจากที่ใดบ้าง และรายจ่ายที่ผ่านมาของคุณหมดไปกับเรื่องใดบ้างจ าเป็นหรือไม่ รายรับ                        
เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม ่และมีเงินออมต่อเดือนมากน้อยเพียงไร 

   นอกจากนี้  คุณสามารถประเมินรายรับ  – รายจ่าย ในอนาคตได้ อีกด้วย โดยประมาณ                      
จากเงินสดในแต่ละเดือน ซึ่ งสามารถท าได้ง่าย ๆ ด้วยการบันทึกรายรับ – รายจ่ายล่วงหน้าไว้ในปฏิทิน                          
เช่น  วันที่ จะได้รับ เงินบันทึกด้วยสี เขียว ส าหรับ วันจ่ายเงินบันทึกด้วยสีน้ าเงิน  เพียงเท่ านี้ ก็รู้แล้วว่า                                      
รายรับ – รายจ่ายในอนาคตของคุณมีอะไรบ้าง 
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 ๒)  ตั้งเป้ำหมำยให้ชัดเจน 
  ในชีวิตจริงคนเรามีเป้าหมายทางการเงินหลายอย่าง เช่น อยากมีบ้าน มีรถ มีครอบครัว                       

มีลูก มีชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ แต่หากคุณมีข้อจ ากัดทางการเงินคุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบชัดเจน                                
โดยอาจแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินของคุณ เช่น เป้าหมาย                         
ในระยะสั้น (ไม่เกิน  1 ปี ) จะเก็บเงินและใช้จ่ายแต่สิ่งจ าเป็นเป้าหมายระยะกลาง (1 - 3 ปี) จะเดินทาง                      
ท่องเที่ยวเป็นก าไรชีวิต และระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) จะซื้อบ้านและสร้างครอบครัว ที่ส าคัญต้องไม่ลืมล าดับ                  
ความส าคัญของแต่ละเป้ าหมายที่คุณวางไว้ด้วย  หากเป้ าหมายใดยังไม่ส าคัญมากและรอได้ก็ควรเลื่อน                           
ออกไปก่อน 

  ตั้งเป้ำหมำยกำรเงิน ด้วยหลัก SMART 
  การตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีควรยึดหลัก SMART ได้แก่  
 - Specific มีความชัดเจน ก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร เพ่ืออะไร เช่น  “เก็บเงิน                     

เพ่ือเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน” 
 - Measurable สามารถวัดผลได้  โดยการก าหนดเป้ าหมายเป็นตัว เลข เช่น  “จ านวน                        

60,000 บาท”  
 - Achievable ท าส าเร็จได้ และรู้ว่าต้องท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  
 - Realistic มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เป็นจริง ไม่เป็นเรื่องเพ้อฝัน 
 - Time Bound มีระยะเวลาที่ แน่ชัด เพ่ือให้ เราวางแผนในการท าให้บรรลุภายในเวลา                        

ที่ก าหนด 

 3) จัดท ำแผน...เพื่อไปสู่เป้ำหมำย 
  เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว คราวนี้ก็มาถึงการจัดท าแผนหรือเส้นทางเดินเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย                        

ที่ เราปักธงไว้สิ่ งส าคัญคือระยะเวลากับความสามารถในการเก็บเงินของคุณต้องสัมพันธ์กันด้วยเพ่ือให้                    
เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นจริงมากที่สุด โดยไม่กดดันตัวเองมากเกินไป  เช่น หากคุณมีแผนที่จะปรับปรุงห้องครัว                     
ในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาท คุณต้องเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่หากจะ                    
ปรับปรุงห้องครัวในอีก 6 เดือนข้างหน้า คุณต้องเก็บเงินถึงเดือนละ 10,000 บาท 

  ในการท าแผนส าหรับเป้าหมายระยะยาวจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผื่อเงินเฟ้อหรือภาวะ                                   
ที่ สินค้าและบริการมีราคาสู งขึ้น ในแต่ละปีด้ วยอย่างไรก็ดี การท างานของอัตราดอกเบี้ ยทบต้น และ                       
ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเป็นตัวช่วยที่ท าให้เงินของคุณเพ่ิมค่า 

 4) ปฏิบัติตำมแผน...อย่ำงเคร่งครัด 
  ไม่ว่าแผนที่วางไว้จะดีเพียงใดก็จะไม่เกิดประโยชน์ เลยหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและ                

ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นอย่าเผลอใจไปกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนของคุณจะดีที่สุด 

 5) ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป 
   ในระหว่างที่ เราปฏิบัติตามแผนอยู่นั้น จ า เป็นอย่างยิ่ งที่ต้องคอยตรวจสอบอยู่ เสมอว่า                       

การออมเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  หากไม่ เป็นไปตามแผนต้องหาสาเหตุให้ ได้ว่าเกิดจากปัจจัย                      
ภายในคือตัวเราหรือปัจจัยภายนอกเช่นราคาสินค้าเปลี่ ยน อัตราดอกเบี้ยเพ่ิม รายรับลดลง ฯลฯ แล้วหาทาง                       
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

การวางแผนที่ดีจะช่วยให้เราเดินไปสู่จุดหมายได้ถูกทิศทาง แต่จะถึง เร็วหรือช้า หรือไม่ถึ ง นั่นก ็                      
ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความตั้งใจแน่วแน่และมีวินัยในการเก็บออมมากน้อยแค่ไหนด้วย 



7 
กำรออม 

การออม  เป็นการแบ่ งรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บสะสมไว้ส าหรับวัตถุประสงค์ต่ าง ๆ เช่น เพ่ือไว้ ใช้                                
ในอนาคตเผื่อเวลาฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในสิ่ งที่อยากได้หรืออยากท า การออมส่วนใหญ่มักอยู่ ในรูปแบบที่มี                           
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝาก                      
ออมทรัพย์ การฝากประจ า การซื้อสลากออมทรัพย์ 

 สัดส่วนที่เหมำะสมในกำรออม 
 โดยทั่วไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้                      
สามารถเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันและแผนทางการเงินที่วางไว้ เช่น หากเรามี                     
แผนที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้ อาจจ าเป็นต้องออมเงินมากกว่า 1 ใน 4 เพื่อให้เราถึงเป้าหมาย                       
ทางการเงินเร็วขึ้น แต่ถ้าเรามีรายได้น้อยและหนี้สินเยอะ ก็อาจลดการออมลงเพ่ือน าเงินจ านวนนี้ไปทยอย                  
ผ่อนช าระหนี้สินที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยออมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ในกำรออม 
  อาจจะจัดสรรวัตถุประสงค์หลักได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
    ออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
    ควรมีจ านวนเท่ากับรายจ่ายประจ า 6  เดือน เพ่ือเก็บไว้ ใช้ ในกรณี เจ็บป่วย หรือมี เหตุ                                             
ให้ต้องใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน 
    ออมเพื่อเติมฝัน 
    เป็นการออมระยะสั้นถึงปานกลาง 1 – 5 ปี เพ่ือน าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ เช่น ท่องเที่ยว                           
ซื้อของที่อยากได้หรือบริจาคเพ่ือสังคม   
    ออมเพื่อวัยเกษียน 
    เป็นการออมระยะยาวเพ่ือใช้จ่ายเมื่อพ้นวัยท างาน และมีเ พียงพอส าหรับการดูแลสุขภาพ         
ท ากิจกรรมเพ่ือความสุขในชีวิตและลดภาระของลูกหลาน 
    ออมเพื่อกำรลงทุน 
    เป็นการน าเงินออมไปลงทุนให้ เงินงอกเงย เช่น ซื้อพันธบัตรกองทุนรวม หุ้น ฯลฯ ซึ่งควร                     
เลือกการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ปัจจัยท่ีควรพิจำรณำในกำรออม 
   เมื่อเราเริ่มออมเงินแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือเราจะเก็บเงินออมนั้นไว้อย่างไร  หากจะ                    
เก็บเป็นเงินสดไว้กับตัว แม้จะน ามาใช้จ่ายได้ง่ายแต่ก็เสี่ยงต่อการสูญหายและไม่มีผลตอบแทนที่จะท าให้                        
เงินออมงอกเงยได้ ทางเลือกของเราจึงอาจเป็นการมองหาผลิตภัณฑ์เพ่ือการออมหลากหลายรูปแบบที่ออก                     
โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินฝากผลิตภัณฑ์คล้ายเงินฝาก  
   ซึ่ งก าร เลื อกผลิ ตภั ณ ฑ์ เพ่ื อการออม ให้ เหม าะสมกั บ ความต้ อ งการและวั ตถุ ป ระส งค์                                        
ในการออมนั้น สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่อไปนี้ 
   1. ผลตอบแทน 
  ผลตอบแทนจากการออม คือ  ดอกเบี้ย ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการออม เพราะยิ่งอัตรา
ผลตอบแทนสู งเท่ าไร เงินออมก็จะยิ่ งงอกเงยรวดเร็วขึ้น เท่ านั้น  ทั้ งนี้  สามารถสอบถามข้อมูล อัตรา                      
ผลตอบแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้จากสถาบันการเงินที่ต้องการ หรือตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยประจ าวัน                                    
ของธนาคารพาณิชย์ได้จาก website ของธนาคารแห่งประเทศไทย   

http://www.bot.or.th/
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 2. อัตรำเงินเฟ้อ 

  อัตราเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ "ค่าของเงิน" เช่น เมื่อก่อนซื้อข้าวราดแกง                       
จานละ 15 บาท แต่ปัจจุบันราคาเพ่ิมขึ้นเป็น 30 - 50 บาท ราคาสินค้าที่ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ                        
"เงินเฟ้อ" ท าให้ เงินมีมูลค่า หรือ "อ านาจซื้อ" ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นดอกเบี้ยเงินฝากที่ ได้รับนั้น                             
จึงยังไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริง ต้องมีการหักผลกระทบจากเงินเฟ้อออกก่อน ดังนี้ 

 
 
  * ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ได้จาก website ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  3. ระยะเวลำในกำรออม 
  เพราะการออมมีผลตอบแทน ดังนั้นยิ่งเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้น                      
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่น าเงินไปฝากแบบมีการคิดดอกเบี้ยทบต้น  ดอกเบี้ยที่ ได้จะถูกทบ                                 
เข้ากับเงินต้นเดิม และกลายเป็นเงินต้นของงวดถัดไปเรื่อย ๆ ท าให้ เงินงอกเงยได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้                           
หากเรามีการตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ ยิ่งเราเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ภาระในการเก็บออมก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น 
ยกตัวอย่างเช่น เราตั้ งเป้าหมายออมเงินให้ ได้ 1,000,000 บาท เพ่ือการเกษียณ โดยได้ อัตราผลตอบแทน                         
เฉลี่ย 5% ต่อปี  หากเริ่มออมตั้ งแต่อายุ 31 ปี จะต้องออมเพียงปีละ 15,000 บาท เท่านั้น แต่หากเริ่มออม                             
เมื่ออายุ 51 ปี จะต้องออมถึงปีละ 76,000 บาท  

  และหากตั้งเป้าหมายการออมเงินให้งอกเงยเป็นเท่าตัว ก็สามารถค านวณระยะเวลาในการออมง่ายๆ ได้ 
ดังนี้ 

 
 

  4. สภำพคล่องทำงกำรเงินของผลิตภัณฑ์ 

  สภาพคล่องทางการเงิน คือ ความยากง่ายในการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีเป็นเงินสด สินทรัพย์                     
ที่มีสภาพคล่องสูง จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เช่น เงินฝากธนาคาร ส่วนสินทรัพย์ที่มี                      
สภาพคล่องต่ า จะต้องใช้เวลานานในการขายหรือเปลี่ยนให้เป็นเงินสด เช่น รถ ที่ดิน หรือ สิ่งของสะสม  
  ผลิตภัณฑ์ เพ่ือการออมแต่ละประเภทก็มีสภาพคล่องที่ ต่ างกัน เช่น การฝากออมทรัพย์                             
จะมีสภาพคล่องสูงสามารถฝาก - ถอนเงินสดได้ตลอดเวลา แต่ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ า                                    
ในขณะที่การฝากประจ าแม้จะมีผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็อาจเรียกได้ว่ามีสภาพคล่องต่ ากว่า เนื่องจาก                      
หากถอนเงินออกจากบัญชีก่อนครบก าหนดเวลา ก็มักจะได้รับดอกเบี้ยต่ ากว่าที่ประกาศไว้ 
  ดั งนั้ น  เราจึ งควรจัดสรรเงินออมให้ สอดรับกับ รูปแบบการใช้ จ่ ายและความจ า เป็ น                             
ทางการเงินของตน เอง เพ่ื อป้ องกันปัญ หาขาดสภาพคล่องหรือ  "หมุน เงิน ไม่ทั น " จนต้องถอน เงิน                              
ก่อนก าหนด หรือต้องกู้ยืมเงินมาใช้โดยไม่จ าเป็น  โดยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการวางแผนการเงินและการ                          
ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งนอกจากจะท าให้ เรารู้ว่าเราจะต้องมี เงินที่มีสภาพคล่องสูง  ได้แก่ ค่าใช้จ่าย                         
ประจ าแต่ละเดือน และเงินที่ส ารองไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉินเป็นจ านวนเท่าใดเพ่ือฝากเงิน  2 ส่วนนี้  ไว้ใน                         
บัญชีออมทรัพย์ (แต่ควรแยกบัญชีกันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ต่างกัน) แล้วเรายังสามารถน าเงินส่วนที่ เหลือ                             
มาออมด้วยการฝากประจ าหรือน าไปลงทุนซึ่งได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อให้เงินงอกเงยมากข้ึนด้วย 
 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = อัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงินที่ได้รับ – อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

จ านวนปีที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่าตัว =                    72 
                                                 อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
 

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx
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 5. อัตรำค่ำธรรมเนียมและข้อก ำหนดต่ำง ๆ 
  ผลิตภัณฑ์เพ่ือการออมแต่ละประเภทจะมีข้อก าหนดและอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน                    
เช่น  เงินฝากบางประเภทอาจมีข้อก าหนดว่าหากถอนเงิน เกินจ านวนครั้ งสู งสุ ดที่ ก าหนดก็จะต้อง                                
เสียค่าธรรมเนียม การเบิกถอนเพ่ิม รวมทั้งอาจมีค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น ก่อนการ                     
ตัดสินใจควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้เข้าอย่างใจถ่องแท้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลจากสถาบันการเงิน                     
นั้น ๆ หรือตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมได้จาก  website ของธนาคารแห่งประเทศไทย  รวมถึง                    
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ มีความเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตและการใช้บริการทางการเงินของเรา                   
หรือไม ่ 

 6. ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 
  ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม จ าเป็นต้องค านึงถึงภาษีด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปผลตอบแทน                   
ในรูปของดอกเบี้ย (เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และผลตอบแทน                         
ในรูปเงินปันผล (เช่น เงินปันผลจากหุ้นทุน) จะถูกหัก 10% หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเท่ากับ 4%                    
ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีที่คุณได้รับจะเท่ากับ 4% - (4% X 15%) หรือเท่ากับ 3.4% ต่อปี  แต่ก็มี
ผลตอบแทนจากการออมหรือการลงทุนบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น  
    ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท 
    ดอกเบี้ยจากสลากออมสิน 
    ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจ ารายเดือน ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป (บุคคลธรรมดาสามารถ                  
ใช้สิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนี้ได้เพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 600,000 บาท และ
ผู้ปกครองสามารถเปิดบัญชีในนามของผู้เยาว์ได้) 
   ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อกองทุนรวม 

 7. กำรคุ้มครองเงินฝำก 

   หากคุณออมเงินในรูปของบัญชี เงินฝาก  บัตรเงินฝาก และใบรับฝากเงินที่ เป็นเงินบาท                            
และฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิ เอร์  เงินในบัญชีของคุณจะได้รับ                       
ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  (Deposit Protection Agency : DPA) โดยจ านวนเงินฝาก                          
(รวมดอกเบี้ย) จะได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กำรลงทุน 
 การลงทุน  คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่าง ๆ โดยหวังจะได้ รับผลตอบแทนกลับมา                     
มากกว่าที่ลงไปในอัตราที่พอใจภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

อยำกลงทุนต้องเริ่มต้นอย่ำงไร 

   รู้จักกำรออม 
  ถ้าต้องการลงทุน ขอแนะน าให้ เริ่มต้นที่การออมก่อน ซึ่ งเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน                         

ให้แก่ตนเองในการทยอยเก็บเงินที่ละเล็กที่ละน้อยให้มีจ านวนพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในรูปแบบที่มี                    
ความปลอดภัยมีความเสี่ ยงต่ าเพ่ือรักษาเงินต้นไว้  โดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจไม่ ได้สู งมากนัก                               
จนกระทั่ งสามารถเก็บ เงินได้ จ านวนหนึ่ งจึ งค่อยเริ่มลงทุน  ซึ่ งหมายถึงการแบ่ งเงินก้อนที่ ได้จากการ                                
เก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุน เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม Exchange                

http://www2.bot.or.th/feerate/index.aspx
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/securities.aspx
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/debtinstrument.aspx
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/mutualfund.aspx
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Traded Fund หรือ ETF สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทางเลือกในการลงทุนอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทน                                       
ให้สูงขึ้นกว่าการออม 

   รู้จักตนเอง 
   เมื่ อ เตรียมเงินส าหรับการลงทุนไว้แล้ ว  ก่อนการตัดสินใจลงทุน ใด  ๆ ผู้ลงทุนต้องตอบ                      

ค าถามส าคัญ ให้ ได้ เสียก่อน เพ่ือประเมินตนเอง  และใช้ เป็นแนวทางในการลงทุน  รวมถึงเป็นข้อมูล                          
ประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุน ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง  

  ถำมตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน 
    วัตถุประสงค์ในการลงทุนคืออะไร 
    อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร 

 สามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด 

   รู้จักสิ่งที่ลงทุน 
   สิ่ งส าคัญมากที่ผู้ลงทุนต้องท าก่อนการตัดสินใจน าเงินของเราไปลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ เพ่ือ                        
การลงทุนใด ๆ คือ การใช้เวลาศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจกับสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน  เพราะว่า                   
การลงทุนมคีวามเสี่ยง ดังนั้น ถ้า (ยัง) ไม่เข้าใจ อย่า (เพ่ิง) เสี่ยง 

   รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์แวดล้อม 
  ผู้ลงทุนต้องสนใจและติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถือ                     
เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินอีกหนึ่งข้อ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน มีดังนี้ 
     ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การผลิต การค้า การลงทุนอัตรา                        
ดอกเบี้ยในตลาดเงิน อัตราแลกเปลี่ยน กระแสเงินทุนไหลเข้า – ออก ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ  
     ปัจจัยทางการเมือง ทั้ งสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงนโยบายหรือมาตรการของ                      
ภาครัฐ เช่น ภาษ ีการส่งเสริมการลงทุน 
    พัฒนาการที่ส าคัญ  เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ การเปลี่ยนแปลง                     
ของเทคโนโลยี    
    ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตลาดการเงิน หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุนนั้น ๆ เอง 

    รู้จักกระจำยเงินลงทุน 
    ไม่ควรน าเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เ พ่ือการลงทุนประเภทเดียวกัน                   
หรือมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องประเภทเดียวกัน 

กำรวำงแผนภำษ ี
 ประชาชนผู้ มี เงินได้ทุกคนมีหน้ าที่ รับผิดชอบในการเสียภาษี เพ่ือให้ รัฐมี เงิน เพียงพอส าหรับ                          
การพัฒนาและบริหารจัดการประเทศให้เดินหน้าต่อไป ภาษีจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น                           
เป็นประจ าทุกปี  เราจึงควรท าความเข้าใจ รวมถึงควรวางแผนภาษี  เพ่ือเตรียมการเสียภาษีให้ถูกต้อง                        
ครบถ้วน และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้  ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบั งคับ เกี่ยวกับภาษีอย่างสม่ าเสมอ                             
เพ่ือจะได้วางแผนภาษีได้ถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลด้วย 

https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/otherfund.aspx
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/investments.aspx
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/investments.aspx
https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/investments.aspx
https://www.1213.or.th/th/rightresponsibility/resp


 11  
  แหล่งข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนภำษี 
    ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  คุณต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข                     
ทั้งหมดจาก "วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ประจ าปีภาษีนั้น ซึ่งมีอยู่ใน website                   
ของกรมสรรพากร หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center                          
โทร. 1161 
    แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนภาษี  เช่น website ของศูนย์ส่งเสริม                    
การพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) 

  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ คือ 
  ผู้ที่มีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  คือ บุคคลธรรมดาผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี                     
กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม                  
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และ 

  ในระหว่างปีที่ผ่านมา มีเงินได้ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร  

 หลักกำรค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ มีดังนี้ 
 
 
 
 

 ค่ำลดหย่อน  
 ค่าลดหย่อนและยกเว้น เป็ น อีกหนึ่ งองค์ประกอบในการค านวณ ภาษีที่ กฎหมายก าหนด                                

ให้น าไปหักออกจากเงินได้ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ซึ่งมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกัน                       
ออกไป ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก website กรมสรรพากร 

  อัตรำภำษี     
   อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับปีภาษี สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก  website กรมสรรพากร 

 ข้อแนะน ำ 
    ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอย่างสม่ าเสมอและใช้                      
ประโยชน์จากประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาล 
   ควรบันทึกรายการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนเพ่ือลดหย่อนภาษีของตนเองไว้ และปรับปรุง                       
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือที่จะได้ซื้อให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ตั้งใจไว้ 
    ควรจัดเก็บเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีเงินได้ เช่น เอกสารแสดงรายได้ การลงทุน                        
ประกันชีวิต และเงินบริจาค เป็นต้น ให้เป็นระเบียบ เพ่ือป้องกันการสูญหายและหลงลืม 

 

 

 

 

 

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1537&Itemid=1439
http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1537&Itemid=1439
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กำรบริหำรหนี้สิน 
 การเป็นหนี้ ไม่ใช่สิ่ งที่ เลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งเราอาจต้องใช้เงินเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ                          
ที่ จ า เป็ นต่อการด ารงชี วิตและอนาคตแต่ ยั งมี เงิน ไม่พอในตอนนี้  เช่น  บ้ าน  การท ากิ จการส่ วนตั ว                                         
ซึ่งหลักการส าคัญในการตัดสินใจเป็นหนี้คือควรเลือกก่อหนี้ดี ซึ่งได้แก่หนี้ที่จะสร้างอนาคตหรือความมั่นคง                    
ระยะยาวและหลีกเลี่ ยงการก่อหนี้ที่ พึ งระวังซึ่ งได้แก่  หนี้ที่ ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพ่ิมหรือไม่ ได้ช่วยเพ่ิม                                                                                                                                                                                                                                
ความมั่นคงทางการเงิน เช่น หนี้ เพ่ือการอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเรามีหน้าที่ต้องใช้                            
คืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะตามมาทั้งหมด 

  หนี้ดี (ก่อให้เกิดรำยได้)  
   1) หนี้สร้างอนาคต เช่น กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหนี้ที่ เพ่ิมโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และ                      
ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนในอนาคต  
   2) หนี้ เพ่ือความมั่นคงระยาว เช่น เงินกู้ เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า เมื่อผ่อนหมด                                
ก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเราที่สามารถขายต่อหรือให้เช่าเพ่ือสร้างรายได้ 
   3) หนี้ เพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น กู้ เงินซื้ อรถหรือเครื่องจักรเพ่ือใช้ เป็น เครื่องมือในการ                       
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

   หนี้พึงระวัง  
   หนี้ที่ เกิดจากการกู้เงินเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือสร้างความสุขสบายอย่างขาดความมีเหตุมีผล                                  
เช่น เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ ตามแฟชั่น ทั้ ง ๆ ที่ ไม่จ าเป็นท าให้ เกิดภาระทางการเงินเกินสมควร                        
และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางการเงิน 

   สัดส่วนกำรผ่อนช ำระหนี้  
   ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน 

 นอกจากนี้  เมื่อคิดจะก่อหนี้ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่ ได้มาให้ดี  เพ่ือให้สามารถ                           
ช าระคืนหนี้ ได้ตรงตามเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจได้  โดยไม่สร้างภาระจนเกินตัว ซึ่งรวมถึง                                
การหาข้อมูลจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เพ่ือใช้เปรียบเทียบหาสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการและ                     
ได้ รับสิทธิประโยชน์มากที่ สุ ดและอย่าลืม อ่านสัญญารวมทั้ งเอกสารอ่ืน ๆ ให้ เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อน                                   
ท าสัญญาสินเชื่อ 

กำรวำงแผนเกษียณ 
  สู่ชีวิตอิสระทำงกำรเงินยำมเกษียณ 
 การมีอิสระทางการเงินในวัยเกษียณเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คน ใฝ่ฝันซึ่งแน่นอนว่าการจะท าแบบนั้นได้                 
รายได้ต้องเพียงพอส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือความสุขแห่งชีวิตและ เพียงพอ                  
ส าหรับการดูแลสุขภาพตามวัยด้วย 
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  4 รู้...สู่กำรเกษียณสุข 
 การวางแผนสู่การเกษียณอย่างมีความสุข เริ่มต้นจากประเมินสถานการณ์หลังเกษียณของตนเอง ดังนี้ 

 1) รู้รำยรับต่อเดือน แหล่งที่มำ และควำมม่ันคงของรำยรับ เช่น 

  ข้าราชการ จะได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญ และเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
  พนักงานบริษัทเอกชนจะได้รับเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม 
  เงินออมที่ ได้ เก็บหอมรอมริบมาตลอดชี วิตการท างานบวกกับผลประโยชน์ จากการ                            
น าเงินไปลงทุน  
 2) รู้รำยจ่ำยต่อเดือน เทียบกับรำยรับที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ส่วนใหญ่แล้ว ค่าใช้จ่ายประจ าหลังเกษียณมักจะลดลง ซึ่งประเมินกันว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน                   
หลังเกษียณจะประมาณ 70% - 80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก่อนเกษียณ เช่น หากก่อนเกษียณมีค่าใช้จ่าย                          
ต่อเดือน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะประมาณ 21,000 – 24,000 บาท ทั้ งนี้ ยังไม่รวมเงินเฟ้อ                     
และค่ารักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นตามวัย  
 ดังนั้น การเริ่มต้นบันทึกรายรับ – รายจ่าย เสียตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์                      
ได้ว่าในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายรายการใดจะลดลงหรือหมดไปเมื่อเกษียณแล้ว 
 3) รู้หลักประกันควำมม่ันคงทำงกำรเงิน 

  เช่น สวัสดิการที่ เบิกได้  และความคุ้มครองของประกันสุขภาพ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า                              
หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจะไม่กระทบกับจ านวนเงินที่จ าเป็นส าหรับใช้จ่ายประจ า หากตรวจสอบแล้วพบว่า                     
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ควรพิจารณาออมหรือซื้อประกันเพ่ิมเติม 
 4) รู้ปัจจัยที่อำจมีผลต่อรำยรับ - รำยจ่ำย   

  อาทิ อัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย จ านวนปีที่คาดว่า                        
จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ ลูกหลานที่อาจน าพาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ เป็นต้น 

  สูตรค ำนวณเงินที่ต้องมีในวันเกษียณ 
 การประมาณจ านวนเงินที่ต้องมีเพ่ือใช้จ่ายหลังเกษียณนั้น แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 
 1. การใช้เงินออมส าหรับใช้จ่าย  
 2. การใช้ดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนส าหรับใช้จ่าย 
  หรืออาจใช้ทั้ง 2 แนวคิดผสมกันก็ได้ 

แนวคิดที่ 1 : น ำเงินออมมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ 

ยกตัวอย่ำง เช่น หำกประเมินว่ำหลังเกษียณจะใช้จ่ำยเดือนละ 25,000 บำท และคำดว่ำจะมีชีวิตอยู่จนอำยุ 
80 ปี ดังนั้น จ ำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ           

= 25,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปีหลังเกษียณ       
= 6,000,000 บาท    
* กรณีนี้จะเป็นการใช้เงินต้นให้หมดไปเรื่อย ๆ 

http://www.gpf.or.th/
http://www.sso.go.th/
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แนวคิดที่ 2 : น ำดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ 

ยกตัวอย่าง เช่น หากประเมินว่าหลังเกษียณจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาท และคาดว่าอัตราผลตอบแทน                       
เฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุนช่วงหลังเกษียณอยู่ที่ 6% ต่อปี ดังนั้น จ านวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ   
= (25,000 บาท x 12 เดือน) /6% ต่อปี    
= 5,000,000 บาท 
* กรณีนี้ เงินต้นจะยังคงอยู่ให้ออกดอกออกผลต่อไป 

  กำรออม กำรลงทุน เพื่อกำรเกษียณสุข 
   ควรออม ก่อนใช้จ่ายอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่เริ่มต้นท างาน โดยออมเงินส าหรับการเกษียณให้ได้                     
อย่างน้อย 10% ของรายได้ หากรายได้เพ่ิมขึ้นก็ควรออมเพ่ิมขึ้น และไม่ควรน าออกมาใช้จนกว่าจะเกษียณ 
   ควรแบ่งเงินออมเพ่ือเกษียณบางส่วนไปลงทุน  เพ่ือให้ ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นภายใต้                       
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

  กำรบริหำรเงินหลังเกษียณ 
 เรามีข้อแนะน าส าหรับการบริหารเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต ดังนี้ 

  ควรคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ประมาณ  2 - 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน                    
เพ่ือให้มีสภาพคล่องส าหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และเผื่อไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
  น าเงินบางส่วนไปแบ่งฝากประจ าในระยะต่าง ๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปี โดยเลือก                    
ให้มีระยะเวลาครบก าหนดเหลื่อมกัน  จะเป็นการบริหารสภาพคล่องและเพ่ิมผลตอบแทนให้มากกว่า                               
เงินฝากออมทรัพย์ 
  ควรน า เงิน ส่ วน ที่ ยั ง ไม่ ได้ ใช้ ใน ระยะสั้ น ไป ล งทุ น ใน พั น ธบั ต รรั ฐบ าล  เพ่ื อ ให้ ได้ รั บ                           
ผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะปานกลาง - ยาว 

  ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการลงทุน มีดังนี ้
   ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า - ปานกลาง เช่น สลากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับทีน่่าลงทุนดังนี้ 

สถาบนัจดัอนัดับเครดตินานาชาต ิ สถาบนัจดัอนัดับเครดติ
ภายในประเทศ 

Moody's S & P Fitch TRIS Fitch (Thailand) 

Baa3 ขึน้ไป BBB - ขึน้ไป  BBB - ขึน้ไป BBB - ขึน้ไป BBB - (Tha) ขึน้ไป 

  ส าหรับผู้ที่มีความช านาญในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้  อาจแบ่งเงินบางส่วน                    
(สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินออมและเงินลงทุนทั้งหมด) ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์                        
ที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นแต่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น หุ้น และทองค า เป็นต้น  

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/save/Pages/save.aspx
https://www.1213.or.th/th/moneymgt/inv/Pages/inv.aspx
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  ควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของ                     
เงินออมและเงินลงทุนของคุณอย่างสม่ าเสมอ ทั้ งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย  เงินเฟ้อการเปลี่ยนแปลงของ                          
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน                    
รวมถึงภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือปกป้องเงินทองของตนเองที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาตลอด                     
ให้พ้นจากมิจฉาชีพด้วย 

  ควรมีวินัยในการใช้จ่ ายเพ่ือให้มี เงินเพียงพอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                         
ในช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณ ยังไม่ควรใช้จ่ายเกินกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับ 

 ที่ส าคัญ ต้องวางแผนมรดกด้วยเพ่ือให้การส่งต่อทรัพย์สินสู่คนรุ่นถัดไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย                      
และตรงตามเจตนารมณ์ของคุณ อย่าให้ทรัพย์สินกลายเป็นสาเหตุให้ลูกหลานต้องหมางใจกัน โดยคุณต้อง                  
ส ารวจและรวบรวมว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง แต่ละอย่างมูลค่าเท่าใดคุณต้องการให้แบ่งทรัพย์สินระหว่าง                    
ทายาทอย่างไร ต้องการยกทรัพย์สินใดให้ผู้ใดนอกจากนี้ต้องพยายามสะสางหนี้สิน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ                 
ต่อกองมรดกทีต่ั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกหลานด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1213.or.th/th/finfrauds/Pages/finfrauds.aspx
https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/debmgt.aspx


บทท่ี ๓ 
แนวทำงกำรส่งเสริมสหกรณ์กำรส่งเสรมิสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ให้เป็นองค์กรวำงแผนทำงกำรเงินแก่สมำชิก 

 จากผลการด าเนินการอบรมในจ านวน ๒ รุ่น  ที่ ผ่ านมาจังหวัดได้ด าเนินการวางแผนร่วมกับ                        
สหกรณ์และด าเนินการกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ได้ความสนใจ                 
เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมากและมีความตระหนักถึงการให้ความรู้ ในการวางแผนทางการเงินเพ่ิม                       
มากขึ้น  ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ การขับ เคลื่ อนโครงการดั งกล่ าวเป็ นอย่ างต่อเนื่ อง เพ่ื อเป็นการสร้างความรู้                                  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกกรมจึง ได้ก าหนด                    
แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน ดังนี้ 
 ๑. จังหวัดส่ งเสริมแนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการวางแผน                         
ทางการเงิน  โดยน าเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ งานประจ าปีหรือ                    
สอดแทรกเนื้อหาในการจัดอบรมสัมมนาประจ าปีของสหกรณ์  หรือการอบรมสมาชิกใหม่  อาจมีการ                         
ทดสอบความรู้ด้านการเงินก่อนและหลังการอบรม 

          ๒. ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก เช่น  มุมที่                   
ปรึกษาด้านการเงิน คลินิกสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก การออม การวางแผนก่อนการเกษียณการลงทุน 

          ๓ . เผยแพร่ความรู้ด้ านการวางแผนการเงิน  เช่น เอกสารเผยแพร่  เว็บ ไซต์  วารสารสหกรณ์                         
จดหมายข่าว อีเมล์ Application line บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
          ๔. ติดตามผลประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมการวางแผนทางการเงิน เพ่ือใช้เป็น                    
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือกิจกรรมต่อไป 

 ๕. อาจมีการเผยแพร่กิจกรรมการวางแผนทางการเงิน เช่น คลินิกสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน                   
สมาชิกจ านวน (ราย) ส่งเสริมการออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ วางแผนปลดหนี้ก่อนเกษียณอายุ ในรายงาน                   
กิจการประจ าปีของสหกรณ์ เป็นต้น 

แนวทำงกำรจัดโครงกำรอบรมของสหกรณ์ออมทรัพย์  
๑. ก าหนดแผนการจัดโครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์  สหกรณ์ควร                   

ก าหนดแผนการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน หรือสอดแทรกเนื้อหาวิชานี้ทุกครั้งที่มี                       
การจัดการอบรมให้แก่สมาชิก อย่างน้อยปีละ ๑ รุ่น หรือตามความเหมาะสมของสหกรณ์  และส าหรับ                                      
ในปีต่อ ๆ ไป ก็ให้สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม  

๒. การคัดเลือกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย  
 การจัดการอบรมสหกรณ์ อาจจะแบ่ งกลุ่มเป้ าหมายได้ตามความ จ าเป็น เช่น กลุ่มสมาชิก                           

เข้าใหม่  กลุ่มสมาชิกเกษียณอายุ  กลุ่มที่มี เงินฝากแต่ไม่มีหนี้  กลุ่มที่มีหนี้  เพราะว่าจะได้มีการ ก าหนด                       
เนื้อหาที่สอดคล้องกลุ่มเป้าหมาย  

๓. ก าหนดเนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และกิจกรรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเนื้อหา                                                 
อาจจะประกอบด้วย  

1) ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
2) สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน  
3) การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล  
4) ความรู้ด้านการเงินอ่ืน ๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์ หนี้สินส่วนบุคล ภัยทางการเงิน เป็นต้น  
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๔. อาจจะมีการทดสอบความรู้ก่ อนและหลั งการอบรม โดยกลุ่ ม พัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์                               
ได้จัดท าแบบทดสอบความรู้ทางการเงินก่อนเข้ารับการอบรมและหลังการอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด                         
ได้ที่เว็บไซตก์องพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd)  

๕. ประเมินผลโครงการอบรม 

กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล  
การเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ แจกจ่ายเอกสารเผยแพร่                  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ แล้ว โดยแบ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ 1 ชุด                        
ชุดละ ๖ เล่ม ประกอบด้วย (1) วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด (2) รอบรู้ระวังภัย (3) รักษาสิทธิ  รู้หน้าที่                             
มีเป้าหมายทางการเงิน (4) คิดก่อนเป็นหนี้  (5) e - Payment และ (6) สมุดเงินออม ทั้งนี้  กรมส่งเสริม                   
สหกรณ์ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว (ลิขสิทธิ์ของธนาคาร                              
แห่งประเทศไทย) โดยจะจัดส่ งให้จังหวัดน าไปเผยแพร่ต่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ภายในจังหวัด                         
นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้ว สหกรณ์อาจจะจัดท าแผ่นพับสรุปย่อในแต่ละเรื่องเพ่ิมเติมได้ หรือเผยแพร่                    
ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ก็สามารถด าเนินการได้ แต่หากสหกรณ์มีความประสงค์จะพิมพ์เอกสาร                  
เผยแพร่เพ่ิมเติม ให้จัดท าหนังสือขออนุญาตจัดพิมพ์ได้โดยตรงไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน                   
(ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่สมำชิก  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ทดสอบความรู้ทางการเงินของสมาชิก พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการวางแผน                 

การเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกใหม่ โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1) สมาชิกที่มีรายได้น้อย มีภาระหนี้สินมาก ให้สหกรณ์วางแผนการช าระหนี้ ให้สอดคล้อง                       

กับรายได้ของสมาชิก 
 2)  สมาชิกที่ มี เงิน เหลือ ให้ สหกรณ์ วางแผนการออม การลงทุน  โดยแนะน าผลิตภัณ ฑ์                              

ทางการเงินที่เหมาะสมแก่สมาชิก 
 3) สมาชิกที่เกษียณอายุให้สหกรณ์เชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการมาอบรมการวางแผน                     

ช าระหนี้ การออม การลงทุน การวางแผนสวัสดิการในวัยเกษียณ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส ารวจข้อมูลทางการเงินของสมาชิก  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเหลือสมาชิก ทั้ งสมาชิกที่ ต้องการออมและลงทุน และสมาชิกที่ มี                           

ปัญหาหนี้สิน ในการวางแผนทางการเงินโดยใช้โปรแกรมวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย  ค านวณ                    
ส่วนผสมของการออมและการลงทุนแก่สมาชิก  

4. สหกรณ์ออมทรัพย์แนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่สมาชิก  
5. สหกรณ์มีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมการออม การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์แ ละ               

หนี้สินของสมาชิกท่ีผ่านการอบรมให้ความรู้ 

หมำยเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จากเว็บไซต์ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้าน
การเงิน และร้ านค้ า  (http://webhost.cpd.go.th/cepocpd) และนอกจากนี้ ยั งส ามารถใช้ เอกสาร
ประกอบการบรรยายของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(https://www.1213.or.th/th/pages/default.aspx) 

http://webhost.cpd.go.th/cepocpd
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กำรแปลผลคะแนน 
 

0 - 5 คะแนน “ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน : ระดับต่ ำ” 
ปัญหาหนักอกของคุณ คือรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน  รวมถึงไม่มีเงินออมเผื่อเอาไว้                   
ใช้ ในยามฉุกเฉินและไม่มีประกันที่ ครอบคลุมความเสี่ ยงทางการเงินอย่างเพียงพอ เราแนะน าให้คุณ                           
ตั้งใจมั่นว่า “ฉันจะอยู่ให้ได้ด้วยรายได้ของฉันและจะไม่ก่อหนี้เพ่ิม” ซึ่งคุณท าได้ด้วยการประกอบสัมมาชีพ                 
ด้วยความขยันขันแข็ง หรืออาจพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้ เมื่อมีรายได้                       
เข้ามา คุณควรกันเงินออมไว้ส่วนหนึ่ งก่อนที่จะใช้จ่ าย และพยายามลดรายจ่ายที่ ไม่จ าเป็น อย่าลืมว่า                            
เศรษฐีหลายคนก็ก่อร่างสร้างตัวด้วยสติปัญญา ความขยัน หมั่นเพียร และการประหยัด อดออม คุณเองก็ท าได้  

6 - 9 คะแนน “ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน : ระดับกลำง ค่อนข้ำงต่ ำ” 
คุณอยู่ ในฐานะพออยู่พอกิน ไม่ถึงกับยากล าบาก แต่หากต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคง  คุณอาจต้องหา                    
รายได้เสริมหรือระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น การท าบัญชีรายรับ  – รายจ่ายจะช่วยให้ทราบว่ารายจ่ายที ่               
จ าเป็นมีจ านวนเท่าไหร่ และรายจ่ายใดไม่จ าเป็น  สามารถลดทอนลงเพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินออม ได้นอกจากนี้                   
การพิจารณาท าประกันให้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ก็ส าคัญเช่นเดียวกัน  

10 - 14 คะแนน “ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน : ระดับกลำง ค่อนข้ำงสูง” 
ฐานะการเงินของคุณอยู่ ในระดับปานกลาง มีรายได้ เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายและมี เงินเหลือส าหรับ                       
เก็บออมหรือคุณอาจจะเป็นผู้ที่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็เป็นได้ การรักษาวินัยทางการเงินที่ดีจะช่วย                     
ให้คุณมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอน ควรศึ กษาหาความรู้ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออม                        
และการลงทุนประเภทต่าง ๆ  เพ่ือบริหารเงินออมให้ เพ่ิมค่ามากกว่าเงินเฟ้อ นอกจากนี้การพิจารณาท า                     
ประกันให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินที่คุณมีก็ส าคัญส าหรับคุณ  

15 - 17 คะแนน “ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน : ระดับสูง” 
ฐานะการเงินของคุณมีความมั่นคง มีเงินออมที่เพียงพอ ประเด็นทางการเงินที่คุณให้ความส าคัญ คือ  การลงทุน                     
หรือการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ซึ่งการตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งควรศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือให้                      
เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะลงทุน และความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนรวมถึงศึกษาเปรียบเทียบ                       
กับผลิตภัณฑ์ทาง การเงินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น าเสนอโดยสถาบันการเงิน                  
อ่ืนด้วย 
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