
เป้าหมายในชีวติ 

 ปัจจุบนัมีปัจจยัมากมายท่ีกระทบต่อการด ารงชีวิต ทั้งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ค าถามในการด ารงชีวิตคือ จะท าอยา่งไรใหเ้กิดความสุขทั้งความสุขทางกายและ
ความสุขทางใจภายใตส้รรพส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวั ซ่ึงค าถามดงักล่าวเกิดจาก เป้าหมายในการด ารงชีวติของ
มนุษยคื์อความสุข มนุษยจึ์งพยายามแสดงหาความสุขมาใหร่้างกายและจิตใจ นบัตั้งแต่ความสุขขั้นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ตลอดจนความสุขดา้นอ่ืนๆ ท่ีมนุษยพ์ยายามพฒันา 
แสวงหาเพื่อเพื่มพนูความสุขของตนใหม้ากข้ึนเร่ือยๆ 

เตรียมความพร้อมเพือ่ชีวติที่มีความสุข 

 เม่ือเป้าหมายของการด ารงชีวิตคือความสุข การแสวงหา การสร้างตนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดี มีการ
วางแผนท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง จะท าใหบุ้คคลไดรั้บความสุขอยา่งแทจ้ริง โดยองคป์ระกอบท่ีควรเตรียมพร้อม
เพื่อใหมี้ความสุขในการด ารงชีวติในอนาคต ในระยะยาว ประกอบดว้ย 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

ความรู้ เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีควรเตรียม เพื่อใหต้นเองมีความพร้อมต่อการแสวงวตัถุ และ
พร้อมรักษาวตัถุท่ีจะก่อใหเ้กิดความสุขทั้งทางกายและทางใจ 

การเติมความรู้ใหก้บัตนเองนั้นนอกจากความรู้จากชั้นเรียน ท่ีมีตวัช้ีวดัคือ หลกัฐานการจบ
การศึกษาแลว้ การคบหรือเรียนรู้จากมิตร บุคคลท่ีเป็นปราชญ ์บุคคลท่ีรอบรู้ หรือบุคคลท่ีฉลาด ก็นบัไดว้า่
เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีจะท าใหเ้รามีโอกาสตกัตวงความรู้ ความฉลาดใหต้นเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเติม
ความรู้จากหนงัสือดีๆ หรือส่ือดีๆ จะท าใหบุ้คคลนั้นชาญฉลาด รู้สึกไดถึ้งความเป็นอิสระทางความคิด มี
ความกลา้หาญ มีพฤติกรรมเชิงบวกต่อการแสวงหาทรัพยห์รือสร้างความสุขใหแ้ก่ชีวติ ทั้งน้ีการเติมความรู้
นั้น บุคคลควรเติมความรู้ให้กบัชีวติอยา่งต่อเน่ืองและไม่ส้ินสุด 

2. องคป์ระกอบทางดา้นการเงิน 

ฐานะการเงินในปัจจุบนัยอ่มมีผลต่ออนาคต ความพยายามในการสร้างรายไดท่ี้ชาญฉลาด หาแหล่ง
รายไดเ้สริมส าหรับเหตุฉุกเฉิน ใชจ่้ายเพื่อสร้างความสุขตามความจ าเป็น ประหยดัดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง และ
เก็บออมเงินอยา่งต่อเน่ือง ให้ตนเองมีเงินส ารองเพื่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด การเตรียมพร้อม การสร้างนิสัย
ทางการเงินท่ีดีดงักล่าว ยอ่มท าใหบุ้คคลนั้นมีโอกาสสร้างอนาคตท่ีดี ท่ีประสบความส าเร็จไดม้ากกวา่บุคคล
ท่ีไม่มีการวางแผน หรือจดัการทางการเงินเลย 



3. องคป์ระกอบทางดา้นการงาน 

อาชีพการงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีก าหนดอนาคตท่ีมีความสุข หากอาชีพการงาน
ท่ีท าอยูมี่ความมัน่คง มีความกา้วหนา้ มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี การแสวงหาทรัพยเ์พื่อสร้าง
ความสุขใหก้บัชีวติในอนาคตยอ่มมีความเป็นไปไดม้ากกวา่ บุคคลจึงควรมีการเตรียมความพร้อม พยายาม
สร้างอาชีพท่ีมัน่คง มีการวางแผนเก่ียวกบัอนาคตทางดา้นการงาน และสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
พิเศษเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อใหบุ้คคลประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วแลว้ และช่วยลดความเส่ียงจากการขาด
เงินอนัเน่ืองจากการขาดอาชีพ 

4. องคป์ระกอบดา้นครอบครัว 

การด าเนินชีวติไปตามแผนพร้อมๆ กบัความรักจากครอบเป็นส่ิงส าคญั ครอบครัวในท่ีน้ีหมายความ
รวมทั้ง พอ่แม่ พี่นอ้ง สามี ภรรยาและลูกๆ การท าหนา้ท่ีในปัจจุบนัเพื่อดูแลครัวครัวท่ีดี มีการวางแผนแบก
รับภาระหนา้ท่ีส าหรับบุคคลเหล่าน้ีตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ และใส่ใจ ทั้งน้ีการรับฟังความคิดเห็น 
ปรึกษาเร่ืองส าคญัของการด าเนินชีวิตกบัครอบครัวเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เน่ืองจากครอบครัวจะ
เป็นก าลงัใจ เป็นแรงผลกัดนั ค่อยใหค้วามช่วยเหลือแก่เรา 

5. องคป์ระกอบดา้นสุขภาพ 

สุขภาพ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อใหเ้ราพบกบัความสุข ความส าเร็จในชีวติ 
เน่ืองจากชีวติท่ีสวยงามอาจตอ้งจบหากบุคคลมีปัญหาดา้นสุขภาพ การด าเนินชีวติจึงควรใหค้วามส าคญักบั
การดูแลสุขภาพดว้ยการพกัผอ่นใหเ้หมาะสม ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน ์ถูกสุขลกัษณะ และเขา้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อใหบุ้คคลมีร่างกายท่ีแข็งแรง พร้อมท า
กิจกรรมต่างๆ และมีโอกาสไดอ้ยูก่บัความเร็จในอนาคต 

6. องคป์ระกอบดา้นสังคม 

การด าเนินชีวติใหมี้ความสุข นอกเหนือจากความรู้สึกบวกต่อตนเง ความมัน่ใจในตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมีความเช่ือมัน่ท่ีดีต่อการด าเนินชีวติแลว้ การเขา้ใจความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
สามารถปฏิบติัตนเป็นผูใ้ห ้แบ่งปันผูอ่ื้นในทางท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นผูรั้บความ
ช่วยเหลือจากบุคลอ่ืนในสังคมท่ีดีไดด้ว้ย นบัเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีจะช่วยก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
ความสบายใจ 

 
 



เป้าหมายชึวติ 

โดยธรรมชาติแลว้ บุคคลเกิดมาพร้อมกบัความฝัน แต่นอ้ยคนนกัท่ีจะสามารถสร้างความฝันนั้นให้
กลายเป็นจริง หลายคนแมจ้ะใชเ้วลาทั้งชีวติก็ไม่สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได ้หรือหลายคนสามารถสร้าง
ฝันใหเ้ป็นจริงไดโ้ดยการท าปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุด แต่นั้นก็อาจตอ้งใชเ้วลาท่ีมากกวา่จะท าส าเร็จ เพื่อใหฝั้นไม่
เป็นเร่ืองเล่ือนลอยบุคคลจ าเป็นตอ้งแปลงฝันใหเ้ป็นเป้าหมาย เร่ิมตน้วางแผน และมุ่งมัน่ท าตามส่ิงท่ีไดว้าง
ไว ้

เป้าหมายของชีวิต (Life Goals) คือส่ิงท่ีบุคคลใหค้วามส าคญั ปรารถนาท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 
และเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลมีพลงัมุ่งไปสู่อนาคต กล่าวคือการมีเป้าหมายในชีวิตจะท าใหบุ้คคลใชชี้วติอยา่งมี
ความหมาย มีความหวงั และมีทิศทาง เน่ืองจากเป้าหมายจะเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่บุคคลจะอยูเ่พื่ออะไร เพื่อใคร และ
เพื่อจะท าอะไร 

หากจะเปรียบความส าคญัของการก าหนดเป้าหมายชีวติเหมือนการไปตลาดเพื่อซ้ือของมาท าอาหาร 
การไปตลาดโดยไม่มีรายการอาหารท่ีชดัเจน ตอ้งการไปดูก่อนแลว้ค่อยคิดวา่จะท าอะไรทาน บุคคลนั้นอาจ
ตอ้งใชเ้วลาเดินตลาดนานพอสมควรกวา่จะไดร้ายการอาหารท่ีครบถว้น หรือทา้ยท่ีสุดของการเดินตลาด
อาจจะพบวา่ไม่มีอะไรท่ีถูกใจ ซ่ึงนั้นคือการไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนก่อนออกเดินทาง แต่หากบุคคลมีการคิด
รายการอาหารไปก่อน เม่ือถึงตลาดบุคคลนั้นจะสามารถเดินไปเฉพาะจุดท่ีตนตอ้งการซ้ือ ไม่ตอ้งเสียเวลา
เดินวนไปมา หรือหากแมส่้วนประกอบของรายการอาหารท่ีตนตอ้งการไม่มี รายการอาหารส ารองจะช่วยท า
ใหบุ้คคลนั้นสามารถเปล่ียนรายการซ้ือไดท้นัที ซ่ึงนั้นเปรียบไดก้บับุคคลท่ีมีเป้าหมายชีวติ 

 

เทคนิคการก าหนดเป้าหมายของชีวติ 

แมเ้ป้าหมายในชีวติจะสามารถท าใหเ้ราเป็นเจา้ของชีวติได ้แต่หลายคนกลบัไม่มีเป้าหมายชีวติใน
การด าเนินชีวติ เหตุอาจเพราะกิจกรรมแต่ละวนัมีมาก การกระท าหลายอยา่งจึงเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มท่ี
บอกใหท้ า ซ่ึงนั้นท าใหห้ลายเร่ือง หลายส่ิงท่ีเคยตอ้งการจะท าตอ้งผา่นเลยไป หรือบางคนกระท ากิจกรรม
ในแต่ละวนัโดยท่ีไม่รู้ตวัวา่ส่ิงท่ีตนตอ้งการคืออะไร จึงน ามาซ่ึงค าถามวา่ ท าอยา่งไรจึงจะก าหนดเป้าหมาย 
และสามารถท าเป้าหมายชีวติใหเ้ป็นจริงได ้

เพื่อใหก้ารก าหนดเป้าหมายในชีวติเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่ความส าเร็จใน
ชีวติท่ีดีกวา่ตามท่ีคาดหวงัไวน้ั้น มีแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 

1. หาความฝันหรือความตอ้งการของตนใหเ้จอ 



จุดเร่ิมตน้ของของการก าหนดเป้าหมายในชีวิต คือการหาความฝันของตนเองให้เจอ  ทั้งน้ีความฝันไม่ใช่
จิตนาการท่ีไร้สติ เร่ืองเหลวไหล หรือไร้สาระ หากแต่เป็นภาพในความคิดเก่ียวกบัอนาคตของตน วา่อนาคต
ตนตอ้งการจะเป็นอะไร ส่ิงท่ีตนตอ้งการให้เกิดข้ึนในชีวติคืออะไร  

ความฝันเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของบุคคลท่ีตอ้งความส าเร็จในการด าเนินชีวิต แต่ทั้งน้ีในสังคมโลกมี
ปัจจยัหลายดา้นท่ีท าใหเ้กิดการหลงไหล เกิดความอยากมี อยากไดม้ากมาย การจะคน้หาความฝันท่ีแทจ้ริงท่ี
ตนนั้นตอ้งการท่ีสงบ เพื่อให้ตนมีสมาธิ เกิดความคิดภายใตจิ้ตส านึก เพื่อใหไ้ดภ้าพความฝันท่ีสมบูรณ์ ซ่ึง
นั้นอาจจะตอ้งใชเ้วลาบา้ง โดยภาพความตอ้งการท่ีชดัเจนเป็นท่ีพึงพอใจจะเป็นพลงัผลกัดนัใหบุ้คคลมุ่งหนา้
เดินทางต่อไป แมจ้ะมีอุปสรรคขวางกนั และสามารถช่วยใหบุ้คคลตดัสินใจเม่ือเผชิญปัญหาไดง่้ายข้ึนวา่
จะตอ้งท าอะไร อยา่งไร และอยา่งไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับตน แต่ทั้งน้ีส่ิงท่ีพึงตระหนกัคือ ชีวิตเราอาจ
ไม่ไดทุ้กส่ิงตามท่ีฝัน แต่วา่หากขาดความฝัน ชีวิตเราจะไม่ไดอ้ะไรเลย 

หลายคนเม่ือยงัเป็นเด็กมกัจะมีความฝันมากมาย เม่ือพบเห็นส่ิงใดสวยงาม ถูกใจ ก็มกัจะน ามาเป็นความ
ฝันของตน แต่เม่ือเติบโตข้ึนนอ้ยคนนกัท่ีจะสามารถพฒันาความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงข้ึนมา ดว้ย
สภาพแวดลอ้มหลายคนไม่กลา้ท่ีจะฝันต่อ เพราะกลวัวา่จะพบกบัความผดิหวงั หรือบางคนก็ลืมไปแลว้วา่
ฝันของตนนั้นคืออะไร เพราะหลายคนมกัถูกใส่ความคิดเชิงลบจากผูใ้หญ่ หรือผูป้กครองโดยไม่รู้ตวั วา่ส่ิงท่ี
ฝันเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ี “ท าไม่ได”้ “อยา่ท าเลย” หรือ “มนัยากเกินไป” และนั้นไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้
บุคคลไม่กลา้ท่ีจะฝัน หรือลม้เลิกท่ีจะฝันต่อ บุคคลจึงควรกลา้ท่ีจะฝัน โดยเร่ิมจากส่ิงเล็กๆ ทุ่มเทท าตามฝัน
ท่ีแทจ้ริงของตน เม่ือส าเร็จจะกลายเป็นบนัใดไปสู่ฝันท่ียิง่ใหญ่ หากลม้เหลวจะเป็นประสบการณ์ใหเ้ราได้
เรียนรู้วา่ชีวิตคืออะไร 

 

2. ก าหนดกรอบเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน 
เม่ือเราคน้พบความฝัน กระบวนการต่อมาคือการน าความฝันอนัเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีเราตอ้งการมาเป็น

ท่ีตั้ง พยายามจิตนาการสร้างภาพความส าเร็จในวนันั้นของเราใหช้ดัเจน และค่อยๆ สร้างภาพเป้าหมายให้
แคบลงในประเด็นในสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการ แต่มากดว้ยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น 
ภาพความฝันของเราคือ เป็นเจา้ของกิจการจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีน าสมยัและมีคุณภาพ กรอบเป้าหมายท่ี
แคบลงคือ ร้านจ าหน่ายทั้งเส้ือผา้สตรีและบุรุษ ร้านตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆทัว่ประเทศ
ไทย ขนาดของร้านแต่ละแห่งงบลงทุนประมาณ 3 ลา้น เป็นตน้ 

ส่ิงส าคญัคือ เราชดัเจนในภาพผลลพัธ์มากแค่ไหน หากเราสามารถเห็นผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการไดช้ดัเจน
แลว้ เราก็จะสามารถแปลงมาเป็นเป้าหมาย เป็นวธีิการท่ีจะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายนั้นจะท าไดง่้าย โดยใน
การก าหนดเป้าหมายนั้นควรมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว มีความเฉพาะเจาะจง มี



รายละเอียด สามารถวดัผล และตรวจสอบได ้ และเป้าหมายท่ีก าหนดควรมีการวดัผลเป็นระยะๆ และมีการ
ทบทวนแผนตลอดระยะทาง ผลการทบทวนอาจท าใหเ้ราตอ้งปรับลดหากพบวา่เราลงไปในจุดท่ีไม่ใช่ ไม่
ตรงตามเป้าหมาย หรืออาจจะเพิ่มอะไรเพื่อใหถึ้งจุดหมายเร็วข้ึน 

 
3. ส ารวจตนเอง 

หากเปรียบชีวติคือการเดินเรือ เป้าหมายคือปลายทาง กวา่จะเดินทางถึง บุคคลยอ่มตอ้งท าหลายส่ิงอยา่ง
มากกวา่ควบคุมทิศทางเรือ ในยามเกิดพายตุอ้งหาทางแก ้ทางยาวไกลเรือตอ้งซ่อมตอ้งบ ารุง นกัเดินเรือจึง
ตอ้งสรรสร้างความรู้ ความช าชาญท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัทิศทางและระยะทางท่ีจะไป 

บุคคลท่ีจะด าเนินชีวิตใหป้ระสบความเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้น ก่อนอ่ืนบุคคลตอ้งส ารวจตน 
เพื่อรู้จกัตนเองให้ดีก่อน วา่ตนเองมีจุดเด่น จุดดอ้ยดา้นใดบา้ง การส ารวจเพื่อคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริงจริงของ
เรานั้นตอ้งเปิดรับมุมมองรอบดา้น กลา้ท่ีจะยอมรับในส่ิงท่ีตนเป็น ไม่หลอกตนเอง การท าความรู้จกัตนเอง
จะท าใหเ้ราทราบวา่เรามีความสามารถอะไร อะไรบา้งท่ีเรายงัขาด คุณลกัษณะใดบา้งท่ีเราตอ้งเติมเตม็ 
เพื่อใหเ้รามีคุณสมบติั มีความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้

การเรียนรู้ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงท า เน่ืองจากไม่มีใครมี
คุณสมบติัสมบูรณ์ คุณลกัษณะเพรียบพร้อมทุกดา้น ส่ิงใดท่ีขาดตอ้งยอมล าบากน าตนเขา้รับการพฒันา การ
พฒันาตนบางอยา่งตอ้งใชเ้วลา และการวางแผน การพฒันาความสามารถบางอยา่งตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
การเรียนรู้ส ารวจตนเอง จะน าไปสู่การคิดและพฒันาตน แต่ทั้งน้ีไม่มีใครท่ีสามารถท าไดทุ้กส่ิงอยา่ง 
บางอยา่งท่ีเราขาด ไม่สามารถท าไดจ้ริงๆ ส่ิงนั้นอาจตอ้งหาจากบุคคลาอ่ืน ดงันั้นนอกจากการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของตนเองแลว้ การสร้างพนัธมิตร เพื่อนคู่คิดท่ีไวว้างใจไดก้็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีพึงท า 

เป้าหมายในชิวตไม่วา่จะเล็กหรือใหญ่ หากขาดการลงมือท า ยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้การลงมือปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั มัน่คงกบัเป้าหมายอยา่งไม่หว ัน่ไหว ไม่ไขวเ้ขว หรือซวนเซไปตามปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเผชิญในแต่
ละวนัเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงท า  แต่มีหลายคนมีความฝัน มีเป้าหมายท่ีดีเยีย่มแต่ขาดการลงมือท าใหเ้ป็นช้ินเป็น
อนั ไม่ยอมฝึกฝน ไม่ยอมล าบาก ฝันท่ีมียอมไม่มีทางเป็นจริงข้ึนมาได ้หรือหลายคนขาดการใส่ใจใน
ศกัยภาพของตนเอง สร้างเง่ือนไขใหก้บัชีวติท่ีมากเกินไป ทั้งท่ียงัไม่เป็นปัญหาอาจ ท าใหไ้ม่ไดท้  ามากกวา่ท่ี
จะท าไม่ได ้

การลงมือท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดนั้นอาจตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค เน่ืองจากใน
แต่ละวนั บุคคลมีส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งท ามากมาย บุคคลตอ้งมีการจดัการชีวติท่ีมีประสิทธิภาพ หากบุคคล
สามารถจดัการไดดี้การท างานต่างๆท่ีมีมากมายจะสามารถท าไดไ้ม่สับสน ไม่วุน่วาย และใหผ้ลลพัธ์ท่ีดี



มากกวา่บุคลลท่ีไม่จดัการงานต่างๆท่ีมีเขา้มา ท าใหยุ้ง่อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงปกติเร่ืองท่ีเราเผชิญ และตอ้งท าใน
แต่ละวนัมกัมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1) เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเร่งด่วน 
2) เป็นเร่ืองท่ีส าคญั แต่ไม่เร่งด่วน 
3) เป็นเร่ืองไม่ส าคญั แต่เร่งด่วน 
4) เป็นเร่ืองไม่ส าคญั และไม่เร่งด่วน 

การวางแผนจดัการชีวติท่ีดี คือการรู้วา่เร่ืองไหนส าคญั เร่ืองไหนไม่ส าคญั และเลือกท าในส่ิงท่ีควรท า 
ซ่ึงปกติเราจะเลือกท าเร่ืองท่ีส าคญัและเร่งด่วนก่อน แต่ทั้งน้ีการท าดงักล่าวจะท าใหเ้ราเหน่ือยมาก และใน
ชีวติมกัมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งท าอยูต่ลอด บุคคลตอ้งพยายามจดัสรรเวลาเพื่อมาท าเร่ืองท่ีส าคญั แต่ไม่เร่งด่วน
ใหม้าก ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การวางแผน การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ หรือการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดย
หากเราท าเร่ืองเหล่าน้ีไดดี้ เร่ืองเร่งด่วนในชิวติเราจะลดลง เราจะมีสุขภาพจิตท่ีดี ท าส่ิงต่างๆ ไดส้ าเร็จ
มากกวา่  

 
4. รับผดิชอบส่ิงท่ีท า ทบทวนและแกไ้ข 

การกา้วสู่ความส าเร็จในชีวติตามเป้าหมายท่ีวางไวน้ั้น ความผดิพลาดเป็นส่วนหน่ึงท่ีเราตอ้งเผชิญ 
เป็นไปไดน้อ้ยท่ีทุกคนจะประสบความส าเร็จโดยไม่เคยท าพลาด คนท่ีเคยท าพลาด ไม่ไดห้มายความวา่ชีวติ
นั้นลม้เหลว แต่มนัคือวธีิการท่ีเป็นไปไม่ไดห้รือไม่ควรท า ซ่ึงเม่ือคุณไดท้  าพลาดไปแลว้ เป้าหมายในชีวติ
ยงัคงอยู ่บุคคลตอ้งหาวธีิการใหม่เพื่อใหถึ้งความส าเร็จท่ีตอ้งการ 

ทั้งน้ี การด าเนินชีวิตจะเป็นเช่นไรนั้น ทุกอยา่งเร่ิมตน้จากตนเอง เม่ือมีบางส่ิงผดิพลาด หรือไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงันั้นคือส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งแกไ้ข การกล่าวโทษผูอ่ื้นหรือปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนสามารถท าไดง่้าย 
แต่การเปล่ียนแปลงคนอ่ืนหรือปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก หรืออาจเป็นไปไม่ไดเ้ลย การยอมรับใน
ผลของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนและน าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไ้ขดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีพึงท า 

การถามตนเองวา่ “ฉนัท าอะไรพลาดไป จึงท าใหเ้กิดสภาการณ์เช่นนั้น” “ฉนัควรตอ้งท าอะไร เพื่อให้
สถานการณ์ดงักล่าวดีข้ึน” และ “อะไรในตวัฉนัท่ีควรปรับปรุง และแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นนั้น
อีก” จะท าใหปั้ญหาหรืออุปสรรคดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขท่ีแทจ้ริง และไดรั้บประสบการณ์ชีวติจากความ
ผดิพลาด โดยการถามตนเองอยูเ่สมอถึงส่ิงท่ีท าไป และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของตนอยูเ่สมอ 
นอกจากจะท าใหเ้ราทราบถึงระดบั หรือความกา้วหนา้ของความส าเร็จแลว้ การหมัน่ทบทวนอาจท าให้เรา
คน้พบส่ิงผดิพลาดไดท้นักาล ซ่ึงนั้นจะน าไปสู่การแกไ้ขก่อนท่ีจะลุกลาม บานปลาย และท าใหเ้ราถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการไดเ้ร็วข้ึน 



5. ใหร้างวลักบัตนเองท่ีท าส าเร็จ 
เป้าหมายในชีวติท่ีเราตอ้งการนั้นอาจยงัอีกยาวไกล แต่ความสุขท่ีเราตอ้งการคงไม่ใชเ้ม่ือถึง

ทา้ยท่ีสุดของชีวติ ความสุขท่ีบุคคลตอ้งการคือความสุขในชีวติอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหลายคนประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่ตลอดช่วงชีวิตท่ีผา่นมากลบัไม่เคยมีเวลาวา่งมานัง่ช่ืนชมความสุขท่ีเขามีอยูเ่ลยและ
เม่ือไดผ้ลส าเร็จตามท่ีตอ้งการกลบัมีเวลาเพียงนอ้ยนิดไดช่ี้นชม หรือมีความสุขแค่ช่วงเวลาสั้นๆ 

ดงันั้นบุคคลจึงควรใชเ้วลาสั้นๆ ของทุกๆวนั เพื่อมองส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบๆตวั แลว้พิจารณาคิดดูวา่ถึง
วนัน้ีแลว้มีอะไรท่ีตนส าเร็จมาแลว้บา้ง การคน้พบความส าเร็จดงักล่าวยอ่มน ามาซ่ึงความสุขอนัเกิดจากการ
ไดเ้ห็นผลลพัธ์ของการมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเม่ือบุคคลไดป้ระสบกบัความส าเร็จ บุคคลก็ควรยนิดีดว้ยกบั
ความส าเร็จท่ีไดรั้บ การใหร้างวลักบัตนเองเล็กๆ นอ้ยๆ กบับางช่วงของความส าเร็จจะท าใหเ้รามีความสุข 
เกิดความสดช่ืนท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพื่อใหถึ้งเป้าหมายความส าเร็จต่อไป 

 

คุณลกัษณะของเป้าหมายในชีวติทีด่ี 

1. เป้าหมายตอ้งมีความชดัเจน (Specific) 

เป้าหมายท่ีก าหนดจะมีโอกาสประสบความส าเร็จสูงข้ึน หากไดรั้บการเขียนออกมาบนกระดาษได้
อยา่งชดัเจน รับรู้ไดถึ้งการมีตวัตน จบัตอ้งได ้และมีความเป็นจริง การกระท าดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ให้
บุคคลเกิดการตกผลึกทางความคิด กระตุน้ระบบสมองให้ท างาน เกิดพลงัท่ีมีค่าสามารถน าพาบุคคลใหเ้กิด
การลงมือท าเพื่อให้ตนประสบความส าเร็จ 

ในทางตรงกนัขา้ม หากเป้าหมายมีความคลุมเครือ และมองไม่เห็นถึงภาพความส าเร็จ จะส่งผลต่อ
การคิดกลยทุธ์ท่ีจะท าใหต้นบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นไปไดย้าก แรงผลกัดนัใหเ้ร่ิมตนท าส่ิงต่างๆในทนัทีจะ
นอ้ยลง เกิดการผลดัวนัประกนัพรุ่ง เป้าหมายนั้นจะค่อยๆเล่ือนออก และอาจเลือนหายในท่ีสุด 

2. เป้าหมายตอ้งวดัผลได ้(Measurable) 

เป้าหมายท่ีดีนั้นตอ้งวดัผลได ้เพื่อใหบุ้คคลหรือคนอ่ืนสามารถประเมินไดว้า่คุณมีความกา้วหนา้ไป
แลว้แค่ไหน ทั้งยงัสามารถบอกไดเ้จาะจงมากข้ึนวา่คุณตอ้งเดินอีกมากนอ้ยเพียงใดจึงจะบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากน้ีหากเป้าหมายสามารถวดัผลได ้ตวับุคคลเองและคนรอบขา้งก็จะยิง่เขา้ใจความคิด ส่ิงท่ีตอ้งการ
กระท า และทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อช่วยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายไดม้ากข้ึน แรงกระตุน้ในตนเองและความ
ช่วยเหลือจากคนรอบขา้งก็จะมากข้ึน 

3. เป้าหมายตอ้งสามารถท าได ้(Attainable) 



เป้าหมายท่ีดีควรท าใหบุ้คคลเกิดความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ยินดีละพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์พร้อมเผชิญ
กบัความล าบาก และมีความทา้ทายท่ีจะท าใหบุ้คคลไดดึ้งศกัยภาพ ความสามารถท่ีมีมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี
เม่ือใชอ้งคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆขา้งตนแลว้ เป้าหมายตอ้งสามารถบรรลุไดจ้ริง เน่ืองจากบุคคลตอ้งอาศยั
ความเช่ือมัน่ในการท่ีจะบงัคบัจิตใจตนใหมุ้่งสู่เป้าหมาย หากเป้าหมายนั้นห่างไกลจากความเป็นไปได ้
บุคคลจะรับรู้ แรงพลกัดนัตนจะค่อยๆลดลง แต่ก็ใช่วา่เป้าหมายนั้นจะเป็นไปไม่ได ้หากแต่บุคคลควรสร้าง
ความเช่ือมัน่ เร่ิมจากเป้าหมายใหใ้กลปั้จจุบนั และเร่ิมห่างไกลจากปัจจุบนัมากข้ึนเสมือนขั้นบนัได 
ความรู้สึกทอ้ถอยจะลดลง ความมัน่ใจความมัน่ใจในตนเองจะเพิ่มมากข้ึน และมองเห็นเป้าหมายต่อไปเป็น
เร่ืองทา้ทาย เกิดแรงผลกัดนัท่ีจะท ามากยิง่ข้ึน 

4. เป้าหมายตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความจริง (Realistic) 

การช่างคิด ช่างฝัน ก่อใหเ้กิดการรังสรรคเ์ป้าหมายของชีวิตข้ึนใหม่ เป้าหมายนั้นอาจไม่น ามาซ่ึง
ความสุข ความส าเร็จในชีวติ หากเป้าหมายนั้นงมงาย หรือยดึมัน่เกินไป การก าหนดเป้าหมายชีวติจึงไม่ใช่
การปลดปล่อยพลงัทางความคิดท่ีสร้างสรรค ์หากแต่ตอ้งการใหม้นัเกิดเป็นผลลพัธ์ท่ีเป็นจริงดว้ย ซ่ึงนั้นมี
องคป์ระกอบของปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ในสังคมโลกเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  การก าหนดเป้าหมายจึงตอ้ง
สมเหตุสมผล หากแต่ความสมเหตุสมผลของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั เน่ืองปัจจยัแวดลอ้มพื้นฐาน 
ปรัญญา แนวคิด และมุมมองการใชชี้วติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั การรับรู้ถึงความจริงท่ีละบุคคล
เผชิญอนัเกิดจากการพิจารณาส่ิงต่างๆอยา่งถ่ีถว้น ร่วมกบัความฝัน ความตอ้งการ และจิตนาการสร้างสรรค์
ของตน จะก่อใหเ้กิดเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้

ทั้งน้ีส่ิงท่ีพึงระวงัคือตอ้งไม่ใหค้วามจริงเป็นส่ิงขดัขวางความฝัน หรือพลงัทางความคิดสร้างสรรค์
ของตนนั้นตอ้งหมดไป ความจริงบางอยา่ง ณ ขณะนั้นท่ีบุคคลเผชิญสามารถเปล่ียนแปลง หรือปรับให้
เป็นไปในอีกหน่ึงทิศทางได ้หากแต่ตอ้งอาศยัเวลา การวางแผน บริหารจดัการท่ีถูกตอ้ง การทบทวน
เป้าหมาย และการกระท าของตนอยูเ่สมอจึงเป็นส่ิงท่ีพึงท า 

5. เป้าหมายตอ้งมีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอน (Timely) 

การก าหนดระยะเวลาจะท าใหเ้กิดแรงผลกัดดนัใหบุ้คคลตอ้งกระท า แต่ทั้งน้ีธรรมชาติของมนุษย์
มกัเฉ่ือยชาท่ีจะท ากิจกรรมในปัจจุบนัเพื่อเป้าหมายระยะยาว และมกัยดึติดกบัความสะดวกสบายในปัจจุบนั 
ท าใหห้ลายคนชอบผลดัวนัประกนัพรุ่ง ซ่ึงนั้นเป็นอุปสรรคส์ าคญัต่อความส าเร็จของเป้าหมาย การก าหนด
เป้าหมายจึงควรแบ่งก าหนดเป็นทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายระยะสั้นจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการกระท าตามเวลาท่ีก าหนดไวม้ากข้ึน ความส าเร็จในหน่ึงเป้าหมาย
จะสร้างประสบการณ์และทศันคติท่ีดีต่อการท ากิจกรรมตามเป้าหมายอ่ืนท่ีไดมี้การก าหนดไวต่้อไป แต่ส่ิงท่ี



ตอ้งพึงระวงัคือก าหนดเวลาส าหรับแต่ละเป้าหมายควรจะมีความเหมาะสม หากเวลาท่ีก าหนดมีไม่เพียง
พอท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายนั้นบรรลุได ้ความเครียด ความดนั จะท าใหชี้วติไม่ความสุขและเป้าหมายนั้นอาจจะ
ไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงนั้นหมายถึงเป้าหมายอ่ืนๆอาจตอ้งมีการเล่ือนก าหนดเวลาออกไป และในทาง
ตรงกนัขา้มหากก าหนดเวลาของแต่ละเป้าหมายเน่ินนานเกินไปอาจก่อให้เกิดความเฉ่ือยชา ความต่ืนเตน้ 
หรือทา้ทายในการด าเนินชีวิตอาจลดลง  
 
ประโยชน์ของเป้าหมายในชีวิต 

 หากจะถามวา่เราสามารถด าเนินชีวติโดยไม่มีเป้าหมายของชีวติไดห้รือไม่ ค  าตอบคือคงได ้แต่แลว้
ท าไมอีกหลายคนจึงถามหาและพยายามแสวงหาเป้าหมายในชีวติใหก้บัตนเอง ซ่ึงนั้นก็เพราะวา่โอกาสของ
บุคคลท่ีมีเป้าหมายในการด าเนินชีวติท่ีชดัเจนมีโอกาสเขา้ใกลค้วามส าเร็จมากกวา่คนทัว่ไปๆ ซ่ึงหากจะสรุป
ประโยชน์ของการมีเป้าหมายในชีวติท่ีดี สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ช่วยใหม้องเห็นอนาคตอยา่งชดัเจน 

 เม่ือบุคคลก าหนดเป้าหมายไดดี้ ภาพฝันความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนจะถูกท าใหเ้ป็นภาพท่ีชดัเจน 
มีรายละเอียด มีก าหนดเวลาของส่ิงต่างๆท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตอยา่งชดัเจนเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงภาพ
อนาคตท่ีตอ้งการท่ีชดัเจนยิง่ชดัเจนมากเท่าไร การเดินทางเขา้ใกลค้วามส าเร็จก็จะเป็นไปไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
การปฏิบติัตนและการตดัสินใจต่อส่ิงต่างๆจะเป็นไปอยา่งมีทิศทางท่ีแน่นอน และการไดเ้ห็นภาพอนาคตท่ี
ปราถนาจะเป็นแรงจูงใจใหก้ารด าเนินชีวิตเป็นไปดว้ยความหวงั มีความมุ่งมัน่ และรู้สึกมีความสุขในการใช้
ชีวติมากข้ึน 

2. ช่วยในการขบัเคล่ือนชีวติ 

 การด าเนินชีวติท่ีขาดเป้าหมาย การเดินทางในแต่ละวนัก็จะเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง เควง้ควา้ง หรือ
อาจหยดุน่ิง แต่หากมีเป้าหมายในชีวติ เป้าหมายในชีวิตจะเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลรู้วา่ตอ้งด าเนินชีวิตต่อไป
ในทิศทางใด การด าเนินกิจกรรมเพื่อขบัเคล่ือนตนสู่จุดหมายก็จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง บุคคลจะรู้วา่ส่ิงใด
ตอ้งจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรืออุปสรรคท่ีจะขดัความความส าเร็จ บุคคลจะทราบและ
รู้ไดว้า่ตอ้งจดัการเพื่อใหต้นประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว ้

3. ช่วยเสริมสร้างคุณค่าในแต่ละวนิาที 

 หลายคนท่ีการใชชี้วติในแต่ละวนัเป็นไปดว้ยความรู้สึกเบ่ือๆ ทอ้ถอย เน่ืองจากไม่ทราบวา่ตนตอ้ง
ท าอะไร ตอ้งอยา่งไร หรือส่ิงท่ีตนท าไปใช่ส าหรับตนแลว้หรือไม่  หากแต่บุคคลมีเป้าหมายในการด าเนิน



ชีวติ บุคคลผูน้ั้นจะมีความสุข และสนุกกบัการใชชี้วติมากข้ึน เน่ืองจากการมีเป้าหมายของการด าเนินชีวติอยู่
ในใจจะท าใหบุ้คคลนั้นทราบวา่ในแต่ละวนัจะตอ้งท าอะไร และท าไปเพื่ออะไร นอกจากกิจกรรมในแต่ละ
วนัท่ีตอ้งท าตามหนา้ท่ี บุคคลท่ีมีเป้าหมายในชีวติจะแบ่งเวลาท่ีเหลือเพื่อพฒันาตน เรียนรู้ส่ิงใหม่เพื่อใหต้น
มีคุณสมบติัเพียงพอต่อการกา้วไปสู่ความส าเร็จ ส่ิงต่างๆท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตในแต่ละวนัจะไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือ 
หากแต่บุคคลนั้นจะสนใจเพื่อคน้หาส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัความฝันของตน และมีมุมมอง มีเหตุผลในการชิวิตมาก
ข้ึน ใชชี้วติในแต่ละวนั แต่ละวนิาทีจึงเตม็ไปดว้ยคุณค่า 

4. ช่วยใหส้ามารถไปสู่ความส าเร็จไดใ้นแบบฉบบัท่ีเป็นตนเอง 

 ความภูมิใจในตนเองเป็นส่ิงท่ีบุคคลปราถนา ในแต่ละวนัหลายคนท างานเพื่อเป้าหมายความส าเร็จ
ของคนอ่ืน หากแต่ใช่ส่ิงท่ีตนเองก าหนด การมีเป้าหมายในชีวติท่ีชดัเจนแมก้ารท างานจะเป็นเพียงลูกจา้ง 
หรือลูกนอ้ง แต่ส่ิงท่ีบุคคลท าในแต่ละวนัจะเป็นการท าเพื่อตนเอง ความส าเร็จของบุคคลอ่ืนหรือนายจา้งอนั
เกิดจากผลการท างานของตน จะไม่สามารถหยดุการท างานหรือการพฒันาของคุณได ้หากนั้นไม่ใช่
เป้าหมายท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ และการวางแผน การแสวงหาประสบการณ์เพื่อไปน าสู่อีกขั้นของผลงาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตก าหนดจะยงัคงด าเนินต่อไป ซ่ึงเม่ือบุคคลรับรู้วา่ผลความส าเร็จนั้นคือส่ิงท่ีตน
เลือก ความสุขในการท างานแต่ละวนัจะมีมากข้ึนและความกงัวลต่อคนอ่ืนก็จะลดนอ้ยลง 

5. ช่วยใหคุ้ณสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งไร้จ ากดั 

 เม่ือเป้าหมายหน่ึงถูกก าหนดข้ึน การมุ่งมัน่ท าเป้าหมายให้ส าเร็จยอ่มเป็นไปได ้หากเป้าหมายแรก
ไดรั้บความส าเร็จ ความมัน่ใจท่ีจะใชชี้วติเพื่อท าส่ิงท่ีทา้ทายจะมากข้ึน บุคคลจะรู้สึกวา่ตนเป็นผูก้  าหนด
เส้นทางการเดินของชิวต บุคคลสามารถใชชี้วติไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ต่างจากคนท่ีปราศจากเป้าหมายใน
ชีวติ ท่ีชีวติมกัดูจ ากดัดว้ยความคิดของคนรอบขา้ง ส่ิงท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตอาจไม่ใช่เร่ืองทา้ทายแต่กลายเป็น
อุสรรคท่ีจะขดัขวางการไปสู่ความส าเร็จท่ีสูงข้ึน 

 

 
 
 
 
 

 



การวางแผนทางการเงินส่วนบุคค 

ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นกระบวนการออกแบบแนว

ปฏิบติัในการบริหารจดัการเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อน าไปสู่บรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนินชีวติตามท่ีตอ้งการหรือตามท่ีก าหนดไว ้

การด าเนินชีวติในปัจจุบนัยากจะปฏิเสธวา่บุคคลจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ชีวติท่ี

เตม็ไปดว้ยความไม่แน่นอน การเจบ็ป่วย หรืออุบติัเหตุหนกัๆเกิดข้ึนได ้ระบบเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความ

ผนัผวน การตกงานกระทนัหนั หรือรายไดล้ดลงอยา่งน่าใจหายเกิดข้ึนได ้การมีการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลและการปฏิบติัตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มสามารถช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินและปัญหา

ชีวติท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 

ความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 การเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัของทุกบุคคนและทุกช่วงวยั 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงมีความส าคญัท่ีตอ้งกระท าตลอดทุกช่วงของชีวติ เพื่อใหก้ารด าเนิน

ชีวติของบุคคลมีความมัน่คง และบรรลุเป้าหมายในชีวิตไดต้ามท่ีบุคคลตอ้งการ ซ่ึงหากจะสรุปความส าคญั

ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. สร้างความมัง่คัง่ มัน่คง ใหก้บัชีวติ 

การด าเนินชีวติของบุคคลท่ีมีแผน มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายไวล่้วงหนา้ ทั้งในดา้นของการ

จดัหาเงินท่ีตอ้งมากพอแลว้ การใชจ่้ายท่ีตอ้งควบคุม การออมท่ีตอ้งเป็นไปอยา่งมีวนิยั และการวางแผนการ

ลงทุนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วงใหบุ้คคลมีความมัง่คัง่ และมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ เพราะการ

วางแผนดงักล่าวจะท าใหบุ้คคลมีรายไดท่ี้มัน่คง มีผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน มีค่าใชจ่้ายท่ีลดลง และมีเงินมากพอ

ไวใ้ชย้ามเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิดหรือมีไวใ้ชใ้นวยัเกษียณอยา่งเพียงพอ 

2. สนบัสนุนการบรรลุความตอ้งการและป้าหมายในชีวติ 



การมีแผนทางการเงินท่ีดีและมีการปฏิบติัตามแผนอยา่งเคร่งครัด สามารถช่วยใหบุ้คคลบรรลุ

เป้าหมายหรือความตอ้งการของตน เช่น การวางแผนการเงินส าหรับการศึกษาต่อ การวางแผนการเงิน

ส าหรับการซ้ือรถยนต ์การวางแผนการเงินเพื่อซ้ือบา้น การวางแผนการเงินส าหรับการแต่งงาน การวางแผน

การเงินส าหรับวยัเกษียรณอาย ุเป็นตน้ 

3. เสริมความมัง่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

หากแต่ละบุคคลสามารถวางแผนและปฏิบติัตามแผนการเงินของตนได ้แต่ละบุคคลก็จะมีสุขภาพ

ทางการเงินท่ีดี มีความมัง่คัง่ มีความมัน่คงในการด ารงชีวิต ซ่ึงนั้นยอ่มส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ  เพราะปัญหาของแต่ละบุคคลจะลดนอ้ยลง การแบ่งปันใหก้นัในสังคมจะมากข้ึน ปัญหาคดี

ความทางทรัพยสิ์นหรือภาระของสังคมก็จะนอ้ยลง การพฒันาบริหารประเทศก็จะเป็นไปเพื่อการเติบโตและ

มัง่คงอยา่งย ัง่ยนืมากกวา่การแกไ้ขปัญหา 

 

ข้ันตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ขั้นท่ี 1 :  รวบรวมขอ้มูลดา้นการเงินในปัจจุบนั 

 การวางแผนทางการเงินท่ีดีตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ โดยขอ้มูลท่ีแต่ละบุคคล

ตอ้งการอาจแตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั รายไดใ้นปัจจุบนั ค่าใชจ่้ายในแต่ละ

เดือน เงินเก็บออมแต่ละเดือน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดท่ีมี และสถานการณ์ใชจ่้ายวา่พอดีกบัรายรับ

หรือไม่ อยา่งไร เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาประเมินสถานะทางการเงินในปัจจุบนัวา่ดี หรือไม่ 

 สถานการณ์ทางการเงินของบุคคลท่ีดี ควรมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย มีเงินเหลือเก็บ และมีมูลค่า

ทรัพยสิ์นมากกวา่หน้ีสิน  แต่ในทางตรงกนัขา้มสถานการณ์ทางการเงินท่ีแย ่คือมีการใชเ้งินเกินตวั ไม่ทราบ

วา่มีเงินสด หรือสินทรัพยเ์หลืออยูม่ากนอ้ยเพียงใด ขาดนิสัยการออม ก่อหน้ีโดยไม่มีความจ าเป็น หรือลงทุน

โดยท่ีตนไม่มีความรู้ เป็นตน้ 

 การทราบสถานการณ์การเงินท่ีถูกตอ้งจะท าใหก้ารก าหนดแนวทาง วธีิการ เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง

การเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีการรวบรวมขอ้มูลทางการเงินดา้นต่างๆ ยงัสามารถช่วยใหบุ้คคล

ทราบปัจจุบนั ส่ิงท่ีก าลงัมองหา และปัญหาทางการเงินท่ีตอ้งจดัการเพื่อให้ตนบรรลุเป้าหมายในชีวติ 



 

ขั้นท่ี 2 :  ก าหนดเป้าหมายทางการเงิน 

 แต่ละบุคคลยอ่มมีเป้าหมายทางการเงินแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 

เป้าหมายในชีวติ ทศันคติ และความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล หากจะสรุปเป้าหมายทางการเงินของ

คนส่วนใหญ่ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1) เพื่อป้องกนัความเส่ียง คือ เม่ือเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิด เช่น การสูญเสียความสามารถในการท างาน การ

วา่งงาน การรักษาพยาบาล การสูญเสียทรัพยสิ์น หรือการเสียชีวติก่อนเวลาอนัควร บุคคลจะยงัคงมี

เงินมากเพียงพอใหส้ามารถด าเนินชีวิตต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง หรือไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว

ไม่มากนกั 

2) เพื่อเพิ่มทรัพยสิ์น คือ ตอ้งการให้ตนมีเงิน หรือมีอสังหาริมทรัพยม์ากพอ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่ใจ

วา่ตนจะมีความมัง่คัง่ มัน่คงทางการเงิน มีเงินใหส้ามารถจบัจ่าย ใชส้อยไดต้ลอดชีวติ  

3) เพื่อส ารองไวส้ าหรับวยัเกษียณ คือ เม่ือยามแก่เฒ่า ไม่สามารถท างานเพื่อหาเงินไดแ้ลว้ บุคคลยงัคง

มีเงินไวใ้ชจ่้ายใชก้ารด ารงชีวิตประวนั ใชจ่้ายเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างความสุขใหต้นเอง

ในบัน่ปลายของชีวติ 

4) เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5) เพื่อการบริหารสินทรัพย ์ คือ ปัจจุบนัมีแหล่งลงทุนหลากหลายรูปแบบ เช่น ตราสารทุน ตราสาร

หน้ี กองทุนรวม ประกนัภยั แบะอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ซ่ึงการจะลงทุนในรูปแบบใด  สัดส่วนการ

ลงทุนจะเป็นอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนทางการเงิน เพื่อท าใหก้ารน า

สินทรัพยท่ี์มีไปลงทุนในแหล่งต่างๆ เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ใหผ้ลตอบแทนท่ีดี บรรลุเป้าหมาย

ตรงตามท่ีตั้งไว ้

เป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดข้ึน อาจเป็นเพียงเป้าหมายเดียว หรือหลายเป้าหมายท่ีผสมผสานกนั  

เป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งการ เวลาท่ีตอ้งใชเ้พื่อท าให้เป้าหมายนั้นส าเร็จมกัแตกต่างกนั ซ่ึงหากจะแบ่งเป้าหมาย

ทางการเงินตามระยะเวลา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

1) เป้าหมายระยะสั้น 



เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลสามารถท าส าเร็จไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น ตอ้งการ

เก็บเงินใหไ้ด ้12,000 บาท เพื่อซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ตอ้งการเก็บเงินใหไ้ด ้100,000 บาท เพื่อพา

ครอบครัวไปเท่ียวในวนัหยดุปีใหม่ เป็นตน้ 

2) เป้าหมายระยะยาว 

เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งเวลาเกินกวา่ 1 ปี จึงจะสามารถท าใหส้ าเร็จได ้เช่น ตอ้งการ

เก็บเงินใหไ้ด ้500,000 บาท เพื่อเอาไวส้ าหรับดาวน์รถยนต ์หรือตอ้งการเก็บเงิน 1,000,000 บาท 

เพื่อเอาไวท้  าธุรกิจร้านอาหาร ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 3 :  จดัท าแผนทางการเงินอยา่งชาญฉลาด 

 หากบุคคลมีเป้าหมายทางการเงินท่ีมากกวา่หน่ึงเป้าหมาย ขั้นตอนต่อมาคือการน าเป้าหมายดงักล่าว

มาจดัล าดบัเป้าหมายความส าเร็จ อาจเป็นการจดัล าดบัตามความส าคญัของเป้าหมาย หรือจดัตามระยะเวลาท่ี

ตอ้งใชเ้พื่อท าใหเ้ป้าหมายส าเร็จ 

 หลงัจากนั้นคือการวางแผน ค านวณเงินท่ีตอ้งออมเพื่อให้เพียงพอกบัแต่ละเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น 

หากตอ้งการซ้ือโทรศพัทมื์อถือราคา 12,000 บาท ภายใน 2 เดือน เท่ากบัวา่บุคคลตอ้งเก็บเงินใหไ้ดเ้ดือนละ 

6,000 บาท หรือตอ้งเก็บวนัละ 200 บาท จนครบ 3 เดือน เป็นตน้ 

 นอกเหนือจากการวางแผนการออม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายบางอยา่ง บุคคลอาจตอ้งวางแผนการ

จดัหารายไดเ้พิ่มข้ึนในอนาคต และวางแผนการจ่ายเงินบางอยา่งใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการเงินท่ี

ตอ้งการ 

 ขั้นท่ี 4 :  ปฏิบติัตามแผนอยา่งมีวนิยั 

 เพื่อใหแ้ผนการเงินท่ีวางไวป้ระสบผลส าเร็จ บุคคลควรมีความมุ่งมัน่ จริงจงั รักษาวินยัปฏิบติัตาม

แผนอยา่งต่อเน่ือง และไม่ละทิ้งเป้าหมายท่ีก าหนด  แต่การท าตามแผนอาจมีส่ิงต่างๆ เขา้มาขดัขวาง เช่น มี

ค่าใชจ่้ายฉุกเฉินแทรกเขา้มาระหวา่งการออม ซ่ึงนั้นอาจท าใหบุ้คคลตอ้งพกัการออมชัว่คราวหรือปรับแผน

เพื่อยดืระยะเวลาออกไปไดบ้า้ง แต่หา้มลม้เลิกเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ด็ดขาด 

 บุคคลจ านวนมากท่ีเสียเวลาวางแผนไปโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากไม่ท าใหเ้ป็นจริง การบอก

เป้าหมายทางการเงินนั้นแก่บุคคลใกลชิ้ด อาจช่วยใหบุ้คคลปฏิบติัตามแผนเป็นจริง เป็นจงัมากข้ึน เพราะ



การบอกดงักล่าวเสมือนเป็นค ามัน่ท่ีตอ้งปฏิบติั  หรือบุคคลบางคนเม่ือเวลาล่วงผา่นไป ภาพความฝันหรือ

เป้าหมายทางการเงินเร่ิมเล่ือนราง ความตั้งใจมกัลดนอ้ยลง การหาภาพฝันหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการมาติดไว้

ใหไ้ดเ้ห็นบ่อยๆ อาจเป็นการกระตุน้เตือนใหบุ้คคลไม่ลืมความมุ่งมัน่ ตั้งใจเดิมของตน 

 การปฏิบติัตามแผนทางการเงินท่ีตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และบุคคลควรตอ้งมีแผนทางการเงิน

ตลอดทุกช่วงชีวิต การปฏิบติัตามแผนอาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย บุคคลควรใหร้างวลักบัตวัเองเป็นระยะ 

รางวลัท่ีใหก้บัตนเองอาจเป็นไปตามระยะความส าเร็จ รางวลัอาจเป็นของเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อเติมสีสันใหก้บั

ชีวติ ใหต้นเองมีก าลงัใจท่ีจะปฏิบติัตามแผนต่อไป 

 ขั้นท่ี 5 :  ทบทวนปรับปรุงแผนใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

 เม่ือปฏิบติัตามแผนทางการเงินไปไดร้ะยะหน่ึง บุคคลตอ้งหาเวลาทบทวนและประเมินผลท่ีเกิดข้ึน

วา่ไดผ้ลตรงตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ การทบทวนเป็นระยะจะท าใหบุ้คคลทราบถึงขั้นความส าเร็จของ

เป้าหมาย และตอกย  ้าถึงภาระกิจท่ีบุคคลก าลงัท าอยู ่

ผลของการทบทวนหากพบวา่เป็นไปตามแผน จะท าใหบุ้คคลมีก าลงัใจในการปฏิบติัตามแผนต่อไป 

แต่หากผลการทบทวนพบวา่ไม่เป็นไปตามแผน บุคคลมีโอกาสแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อให้ผลส าเร็จเป็นไปตามท่ี

ตอ้งการไดอ้ยา่งทนัการณ์ 

แผนทางการเงินท่ีดีอาจะตอ้งมีการปรับเปล่ียน หากพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จได้

เปล่ียนแปลงต่างไปจากสมมติฐานท่ีเคยคาดการณ์ไว ้การปรับเปล่ียนแผนใหส้อ่ดคลอ้งกบัปัจจุบนัอาจท าให้

แผนทางการเงินนั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุวตัถุประสงตต์ามท่ีตอ้งการ หรือการปรับดงักล่าวอาจช่วยให้

สามารถหลีกเล่ียนผลกระทบท่ีรุนแรงไดท้นัการณ์ 

 

เคร่ืองมือในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

1. บญัชีรับ – จ่าย หรือบญัชีครัวเรือน 

บญัชีครัวเรือนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการทบทวนแผนทางการเงิน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

จดบนัทึกรายรับ รายจ่าย จะท าใหบุ้คคลทราบถึงพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหบุ้คคลทราบวา่



พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินท่ีผา่นมาเป็นไปตามแผนทางการเงินท่ีวางไวห้รือไม่ และบุคคลควรจะปรับ

พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินหรือไม่อยา่งไร เพื่อใหต้นบรรลุเป้าหมายตามแผนการเงินท่ีวางไว ้

2. งบดุลส่วนบุคคล 

การจดัท างบดุลส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet) คือ การจดัท ารายงานสถานะการเงินส่วน

บุคคลวา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของบุคคลเป็นจ านวนเท่าใด  

การจดัท างบดุลส่วนบุคคลจะท าใหบุ้คคลทราบในเบ้ืองตน้วา่ตนมีฐานะทางการเงินในปัจจุบนัเป็น

อยา่งไร และหากมีการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีอยูท่ ั้งส้ิน กบัหน้ีสินท่ีมี

ทั้งหมดในปัจจุบนัก็จะท าให้ทราบไดว้า่สินทรัพยด์งักล่าวนั้นท่ีบุคคลเป็นเจา้ของอยูมี่มูลค่าเท่าใด หาก

สัดส่วนของสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสิน นั้นคือบุคคลมีฐานะการเงินค่อนขา้งดี แต่ในทางตรงกนัขา้มหาก

สัดส่วนหน้ีสินมีมาก แสดงวา่สถานะทางการเงินของบุคคลค่อนขา้งไม่ดี ตอ้งพยายามหาวธีิการลดหรือ

ควบคุมไม่ใหห้น้ีสินเพิ่มข้ึน 

3. งบประมาณส่วนบุคคล 

งบประมาณส่วนบุคคล (Personal Budgeting) คือการท าประมาณการรายรับ รายจ่ายส่วนบุคคลวา่ 

ถา้มีรายไดเ้ท่าน้ี บุคคลควรตอ้งใชจ่้ายเท่าไรจึงจะมีเงินเหลือเพียงพอใหบุ้คคลสามารถท ากิจกรรมเพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการด าเนินชีวติ   

งบประมาณส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนแผนทางการเงิน ดว้ยการพิจารณารายรับ 

และรายจ่ายท่ีไดป้ระมาณไวก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง วา่แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด เพื่อปรับพฤติกรรมให้

สอดคลอ้งกบัแผน และอาจเป็นประโยชน์ในการทบทวนแผนทางการเงิน หากผลของการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมกบังบประมาณอยูเ่สมอ พบวา่ท่ีมาของรายได ้และเหตุจ าเป็นของการใชจ่้ายเงินมีการ

เปล่ียนแปลงหรือต่างไปจากท่ีเคยไดมี้การคาดการณ์ บุคคลจะสามารถปรับแผนทางการเงินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เกิดความสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 



รายได้ 

รายได้ 

 รายได ้(Earnings) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีบุคคลพึงไดรั้บจากการประกอบอาชีพ อาจจะอยูใ่นรูป
ตวัเงินหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ 

 รายไดข้องบุคคลแต่ละบุคคลมกัแตกต่างกนั การศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลมี
รายไดแ้ตกต่างกนั จะท าใหบุ้คคลสามารถวางแผน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินชีวติของตน เพื่อน าไปสู่
รายไดท่ี้ตอ้งการไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุการศึกษา อาชีพ และ
คุณสมบติัเฉพาะบุคคล เป็นตน้  ซ่ึงแต่ละปัจจยัส่งผลต่อความสามารถในการหารายไดท่ี้แตกต่างกนั 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ช่วงอาย ุ
บุคคลท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัรายไดย้อ่มแตกต่างกนั โดยทัว่ไปสามารถแบ่งช่วงอายอุอกเป็น 3 ช่วง 
ดงัน้ี 

1.1 ช่วงเร่ิมท างาน 
1.2 ช่วงท่ีมีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย 
1.3 ช่วงหลงัเกษียณ 

โดยทัว่ไปบุคคลท่ีท างานมามากยอ่มสั่งสมประสบการณ์มากกวา่บุคคลหนุ่มสาว แต่มิได้
หมายความวา่บุคคลท่ีมีอายมุากยอ่มมีรายไดม้ากกวา่วยัหนุ่มสาว 

2. การศึกษา  
โดยทัว่ไปบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาสูงยอ่มมีรายไดสู้งกวา่บุคคลผูมี้การศึกษาต ่าหรือไม่ไดรั้บ

การศึกษา แต่ทั้งน้ีการศึกษาท่ีจะเป็นหนทางใหบุ้คคลประสบความเร็จในการประกอบอาชีพนั้น ตอ้งเป็น
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ใหแ้ตกฉานในศาสตร์ท่ีจะน าไปประกอบอาชีพ มิใช่การเรียนรู้เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองหมาย 

3. อาชีพ  



โดยปกติการเลือกอาชีพมกัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุคคล หลายอาชีพตอ้งจบการศึกษารเฉพาะ
ดา้น การเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองนบัเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี
ทุกอาชีพลว้นสร้างความส าเร็จใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพ 

4. คุณสมบติัเฉพาะบุคคล  
บุคคลแต่ละบุคคลมีคุณสมบติัเฉพาะตวัแตกต่างกนั ทั้งในเร่ืองของความสามารถ ความขยนั ความ

อดทน ซ่ึงนั้นยอ่มส่งผลใหบุ้คคลมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั บุคคลควรเลือกประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
คุณสมบติัของตนเพื่อช่วยท าใหบุ้คคลมีโอกาสประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

แหล่งทีม่าของรายได้ 

 การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายได ้จะท าใหบุ้คคลสามารถวางแผนทาง
การเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นมากยิง่ข้ึน  โดยทัว่ไปรายไดข้องบุคคลมีแหล่งท่ีมาดงัน้ี 

1. เงินเดือนและโบนสั 

เงินเดือนและโบนสัเป็นรายไดส้ าหรับผูท่ี้ท  างานเป็นลูกจา้ง พนกังาน และขา้ราชการ ซ่ึงเงินเดือนและ
โบนสัจะมีจ านวนท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะสถานประกอบการ ลกัษณะงาน อายกุารท างาน ประสบการณ์ 
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆโดยปกติแลว้รายไดป้ระเภทน้ีบุคคลสามารถคาดการณ์ได ้เน่ืองจากเป็นรายไดป้ระจ า
และมีการปรับเพิ่มข้ึนตามจ านวนปีท่ีท างาน 

2. รายไดจ้ากการเป็นเจา้ของกิจการ 

รายไดป้ระเภทน้ีส าหรับบุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ ซ่ึบุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเล็กมกัแยกไม่ออก
ระหวา่งรายไดข้องกิจการและเจา้ของกิจการ ท าใหบุ้คคลอาจขาดความชดัเจนในการจดัการทางการเงิน 
บุคคลควรแยกเงินไดข้องตนของจากส่วนของกิจการใหช้ดัเจน เพื่อใหบุ้คคลสามารถบริหารจดัการสร้าง
วจิยัดา้นรายไดไ้ดดี้ยิง่ข้ึน โดยรายไดส่้วนน้ีอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นรายไดป้ระจ า และส่วนท่ีเกิด
จากก าไรของกิจการในแต่ละปี ทั้งน้ีปกติรายไดจ้ากการเป็นเจา้ของกิจการจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัผล
ประกอบการของกิจการ 

3. รายไดจ้ากการมีทรัพยสิ์นใหเ้ช่า 

รายไดป้ระเภทน้ีเกิดจากการมีสินทรัพยบ์างอยา่งใหผู้อ่ื้นเช่า เช่น ท่ีดิน หอพกั บา้น รถยนต ์เป็นตน้ ทั้งน้ี
ปกติรายไดส่้วนน้ีมกัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามมา เช่นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าบริหารจดัการ เป็นตน้ บุคคลท่ีมี
รายไดป้ระเภทน้ีควรมีการวางแผนรายจ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย และแบ่งส่วนนั้นออกอยา่งชดัเจนสม ่าเสมอ 
เพื่อใหเ้หลือรายไดสุ้ทธิท่ีบุคคลไดรั้บจากการให้เช่าสินทรัพยน์ั้นจริงๆ 



4. รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากรายไดข้า้งตน้ บุคคลอาจมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการน าเงินไปลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะไดรั้บในรูปของดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือรายไดท่ี้ได้
จากการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาการท างานประจ า เป็นตน้ รายไดส่้วนน้ีสามารถน ามาพิจารณาในการ
วางแผนจดัการทางการเงินส่วนบุคคลได ้แต่บุคคลตอ้งมีการประมาณการท่ีเหมาะสม 

การวางแผนเกีย่วกบัการท างาน 
  

เม่ืองานเป็นส่ิงท่ีจะท าใหบุ้คคลมีรายได ้บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนเก่ียวกบัการท างาน โดยมี
แนวทางดงัน้ี  

1. รู้จักตนเอง 

การเลือกอาชีพนบัเป็นการตดัสินใจคร้ังยิง่ใหญ่ของบุคคบ เพราะนัน่คือส่ิงก าหนดรายไดท่ี้จะไดรั้บ
ในอนาคต แต่หลายมกัยอมทนอยูก่บัอาชีพท่ีตนเองไม่พอใจ หรือไม่ไดใ้ชค้วามสามารถท่ีแทจ้ริงในการ
ประกอบดาชีพเลย นั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเกิดความสงสัยวา่ จริงๆแลว้ตนเองตอ้งการอะไร 
 การขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง นบัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้บุคคลบางคนเลือกท างานท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง และเป็นสาเหตุท าใหบุ้คคลยา้ยต าแหน่งงานของตนเอง รวมถึงเป็น
สาเหตุท่ีท าใหบุ้คคลเราเลือกเปล่ียนอาชีพทั้งท่ีกา้วไปไดเ้พียงคร่ึงทางเท่านั้น 
 การสร้างความเช่ือมัน่ให้ตนเองนั้นบุคคลควรเร่ิมตน้จากการคน้หาตนเองวา่ “เป็นใคร” “อยากท า
อะไร” “ท าอะไรไดดี้” “ท าอะไรบ่อยท่ีสุด” ซ่ึงค าตอบท่ีไดก้ลบัมาจะช่วยใหบุ้คคลทราบวา่ตนเองมีทกัษะ
ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม ความชอบส่วนตวั และรูปแบบการท างานในลกัษณะใด ทั้งน้ีในช่วงท่ี
ก าลงัส ารวจตวัตนของตนเองนั้น ควรบอกใหค้นในครอบครัว หรือเพื่อนสนิททราบเพื่อท่ีวา่พวกเขาอาจช่วย
ใหบุ้คคลคน้พบตวัตนของตนเองไดเ้ร็วข้ึน  
 นอกจากการถามค าถามตนเอง ปัจจุบนัการท าแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือความถนดัเป็นส่ิงท่ีท าได้
ง่าย การตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอาจท าใหบุ้คคลทราบขอ้มูลของตนเอง ซ่ึงเราไม่เคยทราบ
มาก่อน รวมถึงสามารถช่วยใหบุ้คคลมองเห็นความสามารถของตนไดง่้ายข้ึน 

 
2. ศึกษาการประกอบอาชีพ  

ปัจจุบนัน้ีมีอาชีพต่างๆมากมายหลายอาชีพ หากแต่บุคคลขาดการวางแผนการท างานท าใหห้ลาย
คนเลืออาชีพไม่เหมาะสมกบัตนเอง นอกจากการศึกษาความสามารถของตนเอง การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการ



ประกอบอาชีพเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะท าใหบุ้คคล เลือกอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 
 วธีิท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดส้ั้น อาจใชก้ารอ่าน
รายละเอียดอาชีพต่างๆจากประกาศรับสมคัรงาน การหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต ซ่ึงปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถใหข้อ้มูลทุกเร่ืองไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์รวมถึงการหาขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์ตรง 
เช่น บทสัมภาษณ์ของผูอ่ื้นท่ีประกอบอาชีพท่ีบุคคลสนใจ หรือสอบถามขอ้มูลการท างานจากผูอ่ื้น ซ่ึงขอ้มูล 
เหล่าน้ีอาจจะช่วยใหบุ้คคลราบสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัการท างานนั้นๆไดดี้ยิง่ข้ึน แต่หากบุคคลก าลงัจะ
เรียนจบ ควรปรึกษาฝ่ายแนะแนวของมหาวทิยาลยั ฝ่ายด าเนินการดา้นทดลองงาน หรือ กลุ่มท่ีใหก้าร
สนบัสนุนสถาบนั และการประชุมแนะแนวการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางการท างานใหก้บั
ตนเอง 
 
3. ตัดสินใจ  

การตดัสินใจเป็นขั้นตอนส าคญั กลยทุธ์หน่ึงท่ีจะท าใหบุ้คคลสามารถตดัสินใจไดดี้ วิธีหน่ึง คือการร่างความ

ตอ้งการของตนเองภายในระยะเวลาหน่ึงปีลงในกระดาษ จากนั้นก็เพิ่มเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี ต่อไป และอีกวธีิ 

คือ การเปรียบเทียบ ขอ้ดีและขอ้เสียของการท างานในอาชีพต่างท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด และเลือกอาชีพท่ี

ตนเองคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 

 เม่ือบุคคตดัสินใจเลือกแลว้ บุคคลตอ้งคน้หาโอกาสใหต้นเองโดยยอมรับการฝึกงาน เพื่อโอกาสท่ี

จะไดง้านในอนาคต หรือเลือกเรียนเก่ียวกบัการท างานนั้นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งหาทางอบรมหรือฝึกปฏิบติังาน

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจนั้นดว้ย 

 

 การเตรียมตวัอยา่งดีตามแนวทางขา้งตนอาจไม่ไดท้  าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในการประกอบ

อาชีพเสมอ แต่ทั้น้ียอ่มดีกวา่การไม่ไดล้องท าอะไรเลย รวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ในงานท างานอยา่ง

ชา้ๆเป็นส่ิงจ าเป็น ส าหรับการท างานท่ีมีคุณภาพ และบ่อยคร้ังอาชีพท่ีบุคคลเลือกไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีตน

คาดหวงัไว ้ซ่ึงนั้นสามารถหาตวัเลือกใหม่ได ้จนกวา่จะพบส่ิงท่ีตนตอ้งการบุคคลตอ้งรู้จกัการยดืหยุน่ และ

พร้อมท่ีจะพฒันาแผนการของตนเอง เพื่อคน้หาส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัตนเอง รวมทั้งมองหาโอกาสสร้าง

ความกา้วหนา้ใหต้นเองอยูเ่สมอ 

 

 



การบริหารจดัการรายจ่าย 

รายจ่าย 

 รายจ่าย (Expense) เป็นส่วนท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใขจ่้ายและการด าเนินชีวติของบุคคลและ

ครอบครัว โดยรายจ่ายนั้นมีทั้งส่วนท่ีเป็นรายท่ีจ่ายท่ีหมดไป รายจ่ายเพื่อเป็นทรัพยสิ์น และรายจ่ายเพื่อลด

ความเส่ียงในอนาคต ซ่ึงหากบุคคลทราบพฤติกรรมการใชจ่้ายของตนวา่เป็นเพื่อการใด คุม้ค่าหรือไม่ และมี

รายจ่ายใดท่ีจะสามารถลดหรือตดัทอนไดบ้า้ง จะท าใหบุ้คคลมีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินไดม้าก

ยิง่ข้ึน 

ประเภทของรายจ่าย 

 ประเภทของรายจ่ายมีอยูห่ลากหลายหมวดหมู่ ในท่ีน้ีจะแบ่งประเภทของรายจ่าย ดงัน้ี 

1. รายจ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค 

รายจ่ายเพือ่การอุปโภค บริโภค เป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ของการด าเนินชีวติ จะประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองแตกต่าง ค่าผกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายหมวดน้ีเป็นการใช้

ไปเพื่อการด ารงชีวิตและเป็นค่าใชเจ่ายท่ีหมดไปโดยไม่ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นสินทรัพยอ่ื์น 

2. รายจ่ายเพื่อสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติ 

การด าเนินชีวติของบุคคลยอ่มไม่ตอ้งการเผชิญกบัความเส่ียง ความมัน่คงทางการเงินในอนาคตไม่

แน่นอนท่ีอาจะเกิดข้ึนในอนาคต นั้นท าใหบุ้คคลอาจมีรายจ่ายเพื่อสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติ เช่น

รายจ่ายเก่ียวกบัการท าประกนัภยั ประกนัชีวติ หรือประกนัอ่ืนๆใหแ้ก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

รวมถึงการออมเงินในระยะยาว การซ้ือทองค า เป็นตน้ 

3. รายจ่ายส าหรับแผนการในอนาคต 

นอกเหนือจากการออมเงินระยะยาวเพื่อความมัน่คงทางการเงินในอนาคต บุคคลอาจมีแผนการณ์หรือ

กิจกรรมท่ีตอ้งการท าในอนาคต ซ่ึงนั้นท าใหบุ้คคลตอ้งมีรายจ่ายเพื่อการออมตามวตัถุประสงค ์เช่น ออมเงิน

เพื่อการศึกษาของบุตร ออมเงินเพื่อสร้างบา้น ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ซ่ึงรายจ่ายส่วนน้ีบุคคลตอ้งมีความตั้งใจ

และมีวนิยัในการออม 



4. รายจ่ายเก่ียวกบัภาระหน้ีสิน 

ในกรณีท่ีบุคคลมีการกูย้มืเงิน หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีบุคคลตอ้งกระท าคือการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย

ตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ซ่ึงภาระหน้ีสินของบุคคลอาจมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว หน้ีสินดงักล่าวยอ่ม

ท าใหบุ้คคลมีรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนในภายหลงั เช่น หน้ีท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคผา่นบตัรเครดิต 

หน้ีสินจากากรผอ่นบา้นหรืออสังหาริมทรัพย ์และระบบผอ่นช าระต่างๆ  ท่ีบุคคลตอ้งกนัเงินเอาไวจ่้าย

ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงรายจ่ายส่วนน้ีจะแปรเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นแก่บุคคลในอนาคต 

5. รายจ่ายจากเหตุฉุกเฉิน 

รายจ่ายจากเหตุฉุกเฉิน เป็นรายจ่รยท่ีบุคคลไม่คาดคิด เช่น การเจบ็ป่วย การไดรั้บอุบติัเหตุ หรือไดรั้บ

ผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้ รายจ่ายหมวดน้ีมกัสร้างปัญหาทางการเงินใหแ้ก่บุคคล เพื่อลด

ปัญหาดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคล บุคคลควรมีรายจ่ายเพื่อการออมเผือ่เหตุฉุกเฉินน้ี 

การด าเนินชีวติภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท าใหบุ้คคลมีรายจ่ายเพื่อการด ารงชีวิตมากข้ึน และ

บ่อยคร้ังท่ีมกัมีรายจ่ายท่ีไม่คาดคิดเขา้มาอยูเ่สมอ  บุคคลจ าเป็นตอ้งมีความระมดัระวงัการใชจ่้ายเงิน และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของตนให้เหมาะสม เพื่อไม่ใหต้นตอ้งก่อหน้ีเพื่อน ามาใชใ้นส่วนของ

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว 

แนวทางการใช้จ่ายเงิน 

 การใชจ่้ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนโดยไม่ย ั้งคิด อาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินตามมา  

ดงันั้นบุคคลควรวางแผนการใชจ่้ายใหคุ้ม้ค่ามากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1. ตั้งงบก่อนการใชเ้งิน 

การตั้งงบประมาณก่อนใชจ่้ายเงิน เป็นเหมือนการบงัคบัใหบุ้คคลคิดก่อนซ้ือ 

2. พยายามใชจ่้ายไปกบัสินคา้ทุน 

การใชจ่้ายไปกบัสินคา้ คือการสินคา้เพื่อน าไปจ าหน่าย หรือผลิตเป็นสินคา้อ่ืน เป็นการสร้างรายได้

ต่อไป ส าหรับรายจ่ายเพื่อการบริโภค ให้จ่ายเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพเท่านั้น ไม่ควรใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

3. เปรียบเทียบก่อนซ้ือ 



หากตอ้งการซ้ือสินคา้ บุคคลควรเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนซ้ือเสมอ เพื่อไดข้องดี ราคาเหมาะสม 

4. สรุปการใชจ่้ายอยูเ่สมอ 

การสรุปรายจ่ายแมจ้ะเสียเวลา หากแต่ผลคุม้ค่ายิง่ เน่ืองจากบุคคลจะเห็นพฤติกรรมการใชจ่้ายของตน 

5. ใชจ่้ายนอ้ยกวา่ท่ีหามาได ้

การใชจ่้ายใหน้อ้ยดูเหมือนจะท าไดย้ากส าหรับบางคน หากแต่เป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงกระท า 

6. หากไม่ใชก้็ไม่ตอ้งซ้ือ 

พยายามอยา่ซ้ือของเพราะโปรโมชัน่ดี มีของแถม หรือลดราคาคร้ังใหญ่ เพราะนั้นจะท าใหบุ้คคลใชจ่้าย

ไปกบัการสินคา้ท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ไม่คุม้ค่า หรือจ่ายเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สินเช่ือส่วนบุคค 

แหล่งท่ีมาของหน้ีสิน 

 ปัจจุบนัมีการอนุมติัสินเช่ือรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความตั้องการของบุคคลหลากหลายรูปแบบ

มากยิง่ข้ึน มีทั้งสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว หากบุคคลไม่สามารถบริหารจดัการการก่อหน้ีสินให้ดี หน้ีสิน

เหล่านั้นอาจสร้างปัญหาใหก้บัตนและครอบครัว โดยหน้ีสินส่วนบุคคลมกัเกิดจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1. บตัรเครดิต 

บตัรเครดิตเป็นนวตักรรมทางการเงินท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เป็นบตัรท่ีใชแ้ทน

เงินสด โดยสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรจะใหว้งเงินในการใชจ่้ายผา่นบตัรและเม่ือครบรอบบญัชีแลว้ บุคคล

ตอ้งน าเงินไปช าระคืนแก่สถาบนัการเงินท่ีบุคคลเป็นสมาชิก 

โดยทัว่ไปบตัรเครดิตมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คคลสามารถใชบ้ตัรแทนการถือเงินสดและอ านวยความ

สะดวกในการจบัจ่ายใชส้อย แต่ปัจจุบนับตัรเครดิตไดรั้บการพฒันาใหมี้ประโยชน์มากยิง่ข้ึน เช่น สามารถ

เบิกเงินสดล่วงหนา้ ผอ่นช าระค่าสินคา้และบริการผา่นบตัรได ้เป็นตน้ และการช าระเงินคืนสถาบนัการเงินผู ้

ออกบตัร บุคคลสามารถเลือกท่ีจะจ่ายช าระเตม็จ านวน หรือช าระเพียงบางส่วน หรือช าระตามจ านวนเงินขั้น

ต ่าท่ีสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรก าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงจ านวนเงินขั้นต ่ามกัคิดเป็นร้อยละ 10 หรือไม่ต ่ากวา่ 500

บาท นั้นท าใหบุ้คคลอาจมียอดคงคา้ง ท่ีท าใหบุ้คคลมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากยอดคงคา้งนั้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ีย และ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีบตัรเครดิตมีประโยชน์หลายดา้น ไดแ้ก่  

-  ความสะดวกสบายในการใชจ่้ายเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งถือเงินสดเป็นจ านวนมากๆ ซ่ึงเป็นการ

ลดความเส่ียงในการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 

- มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย (Grace Period) ประมาณ 45-60 วนั นบัจากวนัสรุปยอด ซ่ึงถือเป็น

การเลือนระยะเวลาการช าระเงินออกไป โดยท่ีไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 

- ไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ เน่ืองจากปัจจุบนัสถาบนัผูอ้อกบตัรมกัจะมีรายการส่งเสริมการขาย

ต่างๆ เพื่อกระตุน้การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตมากๆ เช่นการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสินคา้ 

ส่วนลดส าหรับซ้ือสินคา้หรือบริการร้านต่างๆ หรือการส่งของขวญัใหใ้นวนัส าคญั เป็นตน้ 

- ช่วยใหอ้ านาจการจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึน โดยสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรจะอนุมติัวงเงินประมาณ 

2-5 เท่าของรายไดต่้อเดือน ซ่ึงวงเงินลกัษณะน้ีท าใหอ้ านวจการใชจ่้ายของบุคคลเพิ่มข้ึน 



สามารถซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเงินเพียงพอในขณะนั้น และสามารถเลือกผอ่นช าระ

ได ้

- มีวเงินเงินสินเช่ือเผื่อฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินด่วน 

วงเงินเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือบุคคลได ้ท าใหบุ้คคลไม่ตอ้งเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาท่ีเกิด

เหตุนั้น 

ทั้งน้ีนอกจากขอ้ดีของการมีหน้ีสินจากบตัรเครดิต การก่อหน้ีจากบตัรเครดิตอาจท าท าใหบุ้คคลมีปัญหา 

ไดแ้ก่ 

- ท าใหบุ้คคลขาดความระมดัระวงั รอบคอบในการใชจ่้าย เน่ืองจากการใชจ่้ายท่ีง่ายและสะดวก 

และยงัมีการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งในส่วนของร้านคา้และสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัร อาจท า

ใหบุ้คคลใชจ่้ายเพลิน เป็นหน้ีโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

- เสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง  เน่ืองจากสถาบนัการเงินใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ดงันั้นดอกเบ้ียจากบตัรเครดิตจึงค่อนขา้งสูง ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี แต่ทั้งน้ีดอกเบ้ียดงักล่าว

จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลคา้งช าระหรือช าระค่าสินคา้และบริการไม่ไดท้ั้งหมด 

- เสียค่าธรรมเนียม กรณีท่ีบุคคลมีใชบ้ตัรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหนา้ ค่าธรรมท่ีบุคคลจ่ายตอ้งยงั

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมอีกดว้ย ซ่ึงค่าธรรมเนียมปัจจุบนัประมาณ ร้อย

ละ 3 และเสียดอกเบ้ียอีกนบัแต่วนัท่ีกดเงินสดล่วงหนา้จนถึงวนัท่ีมีการจ่ายช าระคืน 

 

2. การซ้ือสินคา้เป็นเงินผอ่น 

การก่อหน้ีโดยการผอ่นช าระค่าสินคา้ ส่วนใหญ่มกัเป็นการผอ่นช าระเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติของบุคคล การซ้ือสินคา้เป็นเงินผอ่นเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีเงินกอ้น 

หรือไม่สามารถออมเงินไดค้รบตามจ านวนค่าสินคา้ท่ีจะซ้ือ  ทั้งน้ีการก่อน้ีลกัษณะน้ี บุคคลควรพิจารณาใน

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

- สินคา้ท่ีจะผอ่นช าระ  ควระเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองคุณภาพการผลิต 

เน่ืองจากหากมีปัญหาดา้นคุณภาพจะไดมี้ผูรั้บผิดชอบ 



- สัญญาและเง่ือนไขต่างๆ จะเป็นส่ิงท่ีผกูมดับุคคล บุคคลควรตอ้งอ่านสัญญาอยา่งละเอียด ทั้งใน

ส่วนของค่างวด ดอกเบ้ีย วธีิการช าระเงินค่างวด และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  ส่ิงส าคญัคือ

กรรมสิทธ์ิในสินคา้ซ่ึงปกติจะยงัคงเป็นของผูใ้หสิ้นเช่ือจนกวา่จะผอ่นช าระหมด 

- อตัราดอกเบ้ีย ท่ีมกัถูกก าหนดใหเ้ป็นแบบคงท่ี ดงัน้ีหากจ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้เป็นเงินผอ่น ควร

เลือกการผอ่นช าระระยะเวลาสั้นท่ีสุดและอตัราดอกเบ้ียต ่าท่ีสุด และปัจจุบนัสถาบนัการเงิน

ผูใ้หสิ้นเช่ือมกัร่วมมือกบัผูข้ายสินคา้ ในการผอ่นช าระค่าสินคา้โดยไม่คิดดอกเบ้ีย (ร้อยละ 0 

ต่อปี) ซ่ึงหากบุคคเลือกซ้ือดว้ยเงินสด บุคคลควรตต่อรองราคากบัผูข้ายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. การผอ่นรถยนต ์

ปัจจุบนัการประกอบอาชีพ การติดต่อกิจธุระต่างๆ รถยนตน์บัวา่มีบทบาทส าคญัจนแทบจะ

กลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการด ารงชีวิตของบุคคลบางคน การตดัสินใจก่อหน้ีเพื่อการซ้ือ

รถยนตจึ์งเป็นอีกหน่ึงหน้ีสินส าคญัของบุคคล  ทั้งน้ีการก่อน้ีสินประเภทน้ีบุคคลควรพิจารณาให้รอบคอบ

ในปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา ท่ีหากเป็นรถยนตใ์หม่ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะยงัคงต ่า แต่

หากเป็นรถยนตมื์อสองค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามระยะทาง อายขุองรถยนต ์รวมทั้ง

ประเภทและยีห่อ้รถยนต ์ บุคคลจึงตอ้งมีการวางแผนค่าใชจ่้ายส่วนน้ีใหเ้พียงพอ โดยอาจกนั

เงินเพื่อการน้ีไวเ้ป็นรายเดือน 

- ค่าประกนัภยั เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นทรัพยสิ์นท่ีเคล่ือนท่ีได ้ยอ่มมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย การ

ลดความเส่ียงดว้ยการท าประกนัภยัจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบุคคลไม่ควรมองขา้ม เพื่อช่วยผอ่นหนกัให้

เป็นเบาในยามท่ีเกิดปัญหา ทั้งน้ีจ  านวนเบ้ียประกั้นภยัข้ึนอยูก่บัประเภทของกรมธรรม ์ประเภท

ของรถยนต ์และอายขุองรถยนต ์ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การจ่ายเบ้ียประกนัภยัรถยนตจ์ะด าเนินการปี

ละ 1 คร้ัง บุคคลควรวางแผนกนัเงินส่วนหน่งไวเ้ป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กนั ใหพ้อส าหรับ

การจ่ายเบ้ียประกนัภยั 

- ค่าใชจ่้ายในการต่อทะเบียนและประกนัภาคบงัคบั  ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะค่อยๆ ลดลงตามอายุ

ของรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน 

- ค่าใชจ่้ายในการตกแต่ง ส าหรับบุคลลอาจไม่จ  าเป็น แต่หลายบุคคลตอ้งการตกแต่งหรือ

ปรับเปล่ียนคุณลกัษณะบางประการของรถยนต ์บุคคลก็ตอ้งจดัเตรียมเงินส่วนน้ีอีก ซ่ึงเป็น

จ านวนเงินท่ีค่อนขา้งสูง 

4. การผอ่นบา้น 



บา้นเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีส าคญัในการด าเนินชีวติ โดยทัว่ไปมูลค่าบา้นจะค่อนขา้งสูง ในทาง

ปฏิบติัแลว้จึงค่อนขา้งล าบากหากจะเก็บออมเงินใหค้รบตามจ านวนแลว้ค่อยซ้ือบา้น ดงันั้นธนาคาร สถาบนั

การเงินต่างๆ จึคงมีสินเช่ือเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัข้ึน เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่บุคคลท่ีตอ้งการมีบา้น โดยสินเช่ือ

ประเภทน้ีสถาบนัการเงินจะมีเง่ือนไขใหบุ้คคลตอ้งน าบา้นท่ีซ้ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือ 

การอนุมติัสินเช่ือเพื่อซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยัของสถาบนัการเงินจะพิจารณาจากความสามารถในการ

ผอ่นช าระ ความเส่ียงของหลกัประกนั รายไดแ้ละแหล่งท่ีมา อายขุองผูกู้ ้ภาระทางการเงินต่างๆ เป็นตน้ 

ดงันั้นหากบุคคลตดัสินใจจะซ้ือบา้น บุคคลตอ้งมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวอยา่งรอบคอบ และ

พิจารณาถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตร่วมดว้ย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดจ านอง ค่าใชจ่้ายเพื่อ

การจดัการสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายในการประเมินราคา รวมทั้งค่าผอ่นช าระรายเดือน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดว้ย 

การใหสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัโดยปกติจะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า เม่ือเทียบกบัสินเช่ือประเภท

อ่ืนๆ จ านวนการผอ่นช าระต่องวดแน่นอน ระยะเวลาการผอ่นช าระยาว และหากบุคคลมีประวติัการช าระเงิน

ท่ีดี สถาบนัการเงินจะมีสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ น าเสนอต่อลูกคา้ดว้ย และหากพิจารณาอตัรราดอกเบ้ีย สถาบนั

การเงินมกัมีรูปแบบดอกเบียใหบุ้คคลเลือกผอ่นช าระหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

- อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีอตัราดอกเบ้ียจะไม่ปรับเปล่ียนไปตามกลไกตลาด บุคคลจะไดรั้บ

ประโยชน์ในแง่ของการลดควมมเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม อตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีน้ีหากคงท่ีระยะสั้น สถาบนัการเงินจะใหอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าเป็นพิเศษ แต่หากเป็น

การก าหนดอตัราคงท่ีระยะยาวนานมากๆ สถาบนัการเงินมกัก าหนดอตัราดอกเบ้ียในระดบัสูง 

เพื่อชดเชยโอกาสและความเส่ียงของสถาบนัการเงินต่อการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเองดว้ย 

- อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัได เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีสถาบนัการเงินก าหนดใหป้รับเพิ่มข้ึนในอตัรา

คงท่ีในช่วงเวลาหน่ึง หลงัจากนั้นจะปรับเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั เพื่อคุณบุคคลลดความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีช่วงตน้ของการผอ่นช าระ 

- อตัราดอกเบ้ียลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีทางสถาบนัการเงินก าหนดให้เพิ่มข้ึนหรือลดลงตาม

กลไกตลาด ซ่ึงจะส่งผลต่อจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียในแต่ละงวดการผอ่นช าระของบุคคล ซ่ึง

โดยปกติสถาบนัการเงินมกัจะก าหนดอตัราดอกเบ้ียแบบมาตรฐาน MLR (Minimum Loan 

Rate) ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงส าหรับลูกคา้ของสถาบนัการเงิน แลว้บวกเพิ่มหรือลดลง 

ข้ึนอยูก่บัอตัราความเส่ียงส่วนบุคคล เช่น หากบุคคลประกอบาชีพท่ีมีรายไดม้ัน่คง สถาบนั

การเงินมกัให้อตัราดอกเบ้ียพิเศษเป็น MLR ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียพิเศษ ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลลด

ภาระดอกเบ้ียใหต้ ่าลงได ้



5. การกูย้มืเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 

สินเช่ือประเภทน้ีเป็นสินเช่ือท่ีใหอ้ านาจในการน าเงินสดไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องผูกู้ ้เช่น 

การซ้ือสินคา้และบริการ การช าระหน้ีบตัรเครดิต การใชจ่้ายเพื่อการศึกษา เป็นตน้  

สินเช่ือประเภทน้ีโดยปกติบุคคลจะสามารถกูไ้ด ้5 เท่าของรายไดต่้อเดือน เม่ือสินเช่ืออนุมติั บุคคล

จะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงท่ีโอนเขา้บญัชี ซ่ึงอาจจะเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตอ้งการกู ้ซ่ึงในการพิจาณา

ของสถาบนัการเงินนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืนเงิน ซ่ึงพิจาณาไดจ้าก รายไดป้ระจ า 

ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ประวติัการช าระเงิน เป็นตน้ ซ่ึงนั้นจะกระทบต่อวงเงินอนุมติัสินเช่ือ 

 

แนวทางการลดภาระหน้ีสิน 

 ภาระหน้ีสินท าให้อิสระในการใชจ่้ายเงินของบุคคลลดลง และบ่อยคร้ังท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอกบั

ภาระหน้ีสินและรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน และหลายคนเลือกก่อหน้ีใหม่เพื่อจ าไปจ่ายช าระหน้ีเก่าและเก็บส่วน

หน่ึงไวเ้พื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงนั้นเป็นการแกปั้ญหาชัว่คราวท่ีจะท าใหภ้าระหน้ีสินของบุคคลเพิ่มพนู

มากยิง่ข้ึน ปัญหาท่ีตอ้งจดัการก็จะยิง่เพิ่มข้ึน  ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีบุคคลพึงท าคือ “การลดภาระหน้ีสิน”  

โดยการลดภาระหน้ีสินมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. ลดค่าใชจ่้าย 

หากบุคคลจากสามารถรายจ่ายลงไดก้็จะเหลือเงินไวช้ าระหน้ีสินมากข้ึน ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยใหบุ้คคล

สามารถลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลงไดดี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน คือการจดัท าบญัชีครัวเรือน เพื่อบนัทึกวา่ในแต่

ละวนัใชจ่้ายไปกบัอะไรบา้ง การจดบนัทึกจะท าใหบุ้คคลเห็นไดว้า่รายจ่ายใดท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่า

เคร่ืองส าอาง ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ บุคคลก็ควรตดัรายจ่ายนั้น แลว้น าเงินไปช าระหน้ีสิน 

2. ช าระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียสูงๆ ก่อน 

การจ่ายช าระหน้ีสินหากจ่ายช าระเพียงบางส่วนได ้บุคคลควรเลือกเพียงบางส่วนหรับหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย

ต ่า เพื่อน าเงินท่ีเหลือไปจ่ายช าระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียสูงๆ ก่อน เน่ืองจากการคิดยอดคา้งช าระสถาบนัการเงิน

มกัคิดจากยอดเงินตน้คา้งช าระพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ ท าใหบุ้คคลมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนมากโดยไม่รู้ตวั บุคคลจึง

ควรลดหน้ีท่ีมีภาระสูงๆ ก่อน เพื่อลดภาระท่ีตอ้งจ่ายในเดือนต่อไปใหน้อ้ยลง 



3. กูเ้งินจากแหล่งท่ีมีดอกเบ้ียต ่ากวา่ 

หากบุคคลสามารถหาแหล่งเงินกูท่ี้เสียดอกเบ้ียต ่ากวา่ได ้บุคคลควรท่ีจะกูเ้พื่อน าเงินนั้นไปช าระหน้ีสิน

ท่ีตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกวา่ 

4. ออมเงินเพื่อช าระหน้ี 

การแบ่งเงินส่วนหน่ึงออมไวทุ้กๆ เดือนโดยน าไปฝากธนาคาร เม่ือครบจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ค่อยถอน

ออกไปช าระหน้ีจะช่วยใหบุ้คคลรู้สึกไดว้า่การจ่ายช าระหน้ีไม่ใช่การสูญเสียเงินก่อนใหญ่ ก าลงัใจใหก้าร

จ่ายช าระยอ่มเพิ่มข้ึน 

5. ขายสินทรัพยบ์างส่วนเพื่อช าระหน้ี 

บ่อยคร้ังท่ีบุคคลพบวา่มีสินทรัพยบ์างอยา่งท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้เป็นการซ้ือมาเก็บไวโ้ดยไม่เคยน ามาใช้

งาน หรือมีประโยชน์ใชส้อยนอ้ยมาก เช่น มีรถยนต ์2 คนั มีเคร่ืองเพชรท่ีไม่ค่อยไดใ้ส่ เป็นตน้ สินทรัพย์

เหล่านั้นสามารถน าไปขายเพื่อน าเงินไปช าระหน้ีบางส่วนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียดาย เพราะเม่ือหน้ีสินหมด

บุคคลสามารถหาซ้ือสินทรัพยน์ั้นใหม่ได ้

6. เปล่ียนไปใชบ้ตัรเดบิต 

การใชบ้ตัรเดบิตแทนบตัรเครดิตจะช่วยจ ากดัการใชจ่้ายของบุคคล เน่ืองจากบุคคลจะใชบ้ตัรเดบิตไดก้็

ต่อเม่ือบุคคลมีเงินอยูใ่นบญัชีเพียงพอเท่านั้น บุคคลจะไม่สามารถซ้ือสินคา้ไดทุ้กรูปแบบเหมือนกบับตัร

เครดิต 

7. หยบิยมืเงินจากญาติ 

หากบุคคลตอ้งการลดภาระหน้ีสินจริงๆ บุคคลควรแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจท่ีจะลดภาระหน้ี และการ

หยบิยมืจากญาติควรท าหากมีความจ าเป็นจริงๆ และแมจ้ะเป็นญาติกนัแต่บุคคลก็ควรมีการใหด้อกเบ้ียดว้ย 

เพราะถึงอยา่งไรก็เป็นการดีกวา่ท่ีตอ้งไปเสียดอกเบ้ียสูงๆ 

แนวทางการปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้จะไดรั้บผลดีระยะยาวก็ต่อเม่ือบุคคลสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การใชจ่้ายเงินของตนและครอบครัวได ้หากบุคคลยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินได ้

ทา้ยท่ีสุดไม่วา่บุคคลจะจ่ายช าระหน้ีสินจนหมดไปก่ีคร้ัง ผลท่ีไดรั้บจะยงัคงกลบัมาเหมือนเดิม คืออยูใ่นวงั

วนของหน้ีสินไปตลอดชีวติ 



การออม 

การออมเงิน 

 การออมเงิน (Saving) หมายถึง การสะสมเงินส่วนหน่ึงไวเ้พื่อใชใ้นอนาคตแทนท่ีจะน าเงินดงักล่าว

ไปใชใ้นทนัที หรืออาจหมายถึงการแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากรายไดใ้นการประกอบอาชีพ เพื่อเก็บสะสมไวใ้ช้

จ่ายในยามเกษียณอายหุรือเม่ือยามฉุกเฉินข้ึน 

 การออมเงินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายของบุคคลท่ีก าหนดไวใ้นอนาคตบรรลุตามท่ีวางไว ้

แต่ทั้งน้ีหลายคนกลบัไม่เห็นความส าคญัของการออม เน่ืองจากการออม ณ ขณะน้ียอ่มไม่สามารถสร้างความ

พึงพอใจใหแ้ก่บุคคลไดใ้นทนัที แต่ดว้ยเหตุท่ีวา่ส่ิงต่างๆ ในอนาคตเป็นอะไรท่ีไม่แน่นอน หากเม่ือใดเกิด

เหตุเหตุท่ีท าใหบุ้คคตอ้งใชเ้งิน หากไม่มีเงินออมยอ่มน ามาซ่ึงความเดือนร้อน 

 นอกจากน้ียงัมีคนจ านวนมากท่ีมองวา่รายจ่ายในแต่ละเดือนมีเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถท่ีจะออม

เงินได ้ซ่ึงนั้นเป็นการเขา้ใจผิด การออมเงินเป็นการแบ่งเงินส่วนท่ีไดม้าก่อนท่ีจะน าไปใชจ่้าย ดงันั้นไม่วา่จะ

ไดมี้รายไดม้ากหรือนอ้ยเพียงใด บุคคลยอ่มสามารรถแบ่งเงินไวส้ าหรับการออมไดเ้สมอ โดยหากมีรายมาก

ยอ่มมีโอกาสออมไดม้าก แต่หากมีรายไดก้็ออมแต่เพียงนอ้ย แค่เพียง 1 บาท ก็นบัเป็นจุดเร่ิมตน้การออมท่ีดี

ไดแ้ลว้ 

แนวทางการออม 

 หากบุคคลตอ้งการออมเงินใหไ้ดม้ากๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งรู้จกัประหยดัหรือใชจ่้ายเงินให้นอ้ยลง หาก

ยงัคงตอ้งรู้จกัวธีิหารายไดใ้ห้มากข้ึนดว้ย ดงัสมการขา้งล่าง 

 

 

หากบุคคลหารายไดเ้พิ่มข้ึน โดยค่าใชจ่้ายยงัคงเท่าเดิม บุคคลก็จะมีเงินเพิ่ม 

 

 

หากบุคคลไม่สามารถหารายไดเ้พิ่มข้ึนได ้แต่ประหยดัค่าใชจ่้าย เงินออมก็จะเพิ่มข้ึน 
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 ในการออมเงินนั้น มีวธีิการ 2 วธีิ ดงัน้ี 

1. วิธีรายได้ หัก ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น 

การก าหนดจ านวนเงินออมวิธีน้ี เป็นการน ารายไดห้กัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น ส่วนท่ีเหลือคือเงินท่ี

น าไปเก็บออม  การออมวธีิน้ีท าใหบุ้คคลรู้สึกสบายๆ ไม่มีความกดดนัมากนกั หากแต่บุคคลพึงตอ้ง

ระมดัระวงัการใชจ่้าย เพื่อให้มีเงินคงเหลือไวส้ าหรับออม 

2. วิธีก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ 

วธีิน้ีเป็นการก าหนดจ านวนเงินออมทรัพยเ์ป็นร้อยละของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย  เงินส่วนท่ีเหลือ

จึงน ามาพิจาณาใชจ่้ายเท่าท่ีควรจะเป็น การออมวธีิน้ีผูอ้อมตอ้งมีวินยัเป็นอยา่งมากและการบริหาร

รายจ่ายเป็นส่ิงส าคญัเพื่อใหก้ารออมเป็นไปตามเป้าหมาย แต่หากบุคคลท าได ้บุคคลบางคนสามารถ

ออมเงินไดร้้อยละ 30 ของรายไดไ้ดเ้ลยทีเดียว 

 

การปฏิบัติเกีย่วกบัการออมที่ดี 

 การออมจะเกิดข้ึนไดน้ั้นส าคญัคือบุคคลควรมีวนิยั (Discipline) หากไม่มีวนิยัแต่รอให้เงินเหลือแลว้

จึงค่อยเก็บคงตอ้งรอไปอีกนานแสนนานกวา่จะมีเงินออม ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีบุคคลควรฝึกออมเงินใหเ้ป็น

นิสัยเสมือนเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าทุกวนั โดยมีแนวทางเพื่อใหก้ารออมประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1. ตั้งเป้าหมายในการออม 

การตั้งเป้าหมายในการออม วา่ตอ้งการออมเงินเพื่ออะไร จะตอ้งออมเป็นจ านวนเงินเท่าใด และตอ้งเก็บ

ออมใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาเท่าใดนั้นจะท าใหบุ้คคลเกิดความทา้ยทาย และเห็นผลส าเร็จของการออมมาก

ยิง่ข้ึน 

2. เปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการออมใหม่ 
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บุคคลตอ้งเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบัการออสมเสียใหม่จากเดิมคือเก็บเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้าย เป็นการใช้

เงินส่วนท่ีเหลือหลงัจากไดก้นัเก็บไวส้ าหรับการออมแลว้ การท าเช่นน้ีจะท าใหบุ้คคลสามารถออมได้

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3. ท างบประมาณรายได ้รายจ่าย 

การท างบประมาณรายได ้รายจ่าย จะท าใหบุ้คคลทราบไดว้า่เดือนนั้นมีค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใด ควร

จะจดัสรรเงินเพื่อการใชจ่้ายอยา่งไรใหเ้พียงพอ และปฏิบติัตามงบประมาณนั้นอยา่งเคร่งครัด 

4. เร่ิมตน้ออมทีละนอ้ย 

ส าหรับบุคคลท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ออม ควรเร่ิมตน้ออมทีละนอ้ยก่อนแลว้จึงทยอดเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ จนถึง

ระดบัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง โดยตอ้งฝึกใหเ้ป็นนิสัย 

5. น าเงินออมไปฝากธนาคาร 

เม่ือมีเงินออมมากในระดบัหน่ึง ควรน าไปฝากธนาคารทนัที เพื่อใหไ้ดรั้บดอกผลเพิ่มข้ึน รวมถึงมีความ

ปลอดภยัอีกดว้ย 

6. น าผลตอบแทนไปลงทุน 

หากบุคคลมีดอกผลหรือผลตอบแทนเพิ่มมากข้ึน การน าเงินดงักล่าวไปลงทุนอยา่งถูกวธีิ ค  านึงถึงความ

ปลอดภยัและผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ยอ่มสร้างความมัง่คัง่ใหก้บับุคคลมากยิง่ๆข้ึน 

 

อุปสรรคของการออมเงิน 

 นอกเหนือจากการไม่มีวนิยัในการออม ยงัมีอุปสรรคของการออมท่ีบุคคลควรทราบเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. เงินเฟ้อ 

เงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ภาวะท่ีราคาของส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง 

นั้นส่งผลใหอ้ านาจซ้ือของบุคคลและมูลค่าของเงินออมลดลง ยิง่อตัราเงินเฟ้อสูงมากยิง่ข้ึนเท่าใด มูลค่าของ



เงินออมก็จะลดลงมากยิง่ข้ึนเท่านั้น  ซ่ึงนั้นเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหก้ารออมของหลายคนลดลงอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้

2. ความโลภ 

ความโลภ (Greedy) คือ การเห็นอะไรก็อยากได ้อยากท่ีจะซ้ือไปเสียทุกส่ิง หรืออยากมีมากๆ จนลืม

คิดถึงการออมเงินไวส้ าหรับใชใ้นอนาคต ความโลภน้ีเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าให้แผนการออมของบุคคล

ลม้เหลว บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งมีสติและฝึกฝนตนให้รู้จกัค าวา่ “พอ” 

3. เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันต่างๆ 

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันต่างๆ (Unexpected Event) ไดแ้ก่ การตกงาน การไดรั้บอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วย 

เป็นตน้ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลใหบุ้คคลตอ้งน าเงินออมท่ีมีอยูไ่ปใช ้ซ่ึงเหตุการณ์ลกัษณะน้ีไม่มีทางท่ี

บุคคลจะทราบไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือใด แต่หากบุคคลมีการวางแผนป้องกนัเอาไวแ้ต่เน่ินๆ เช่น การท าประกนั

ชีวติ หรือประกนัอุบติัเหตุ ก็จะช่วยบรรเทาใหไ้ม่ตอ้งสูญเสียเงินออมไปเสียทั้งหมดกบัเหตุกาณ์ท่ีไม่คาดฝัน

นั้น 

การออมแมจ้ะมีอุปสรรคบา้ง หากแต่บุคคลเร่ิมฝึกตนใหมี้วจิยัเสียตั้งแต่ตอนน้ี เพียงละไม่ก่ีบาทก็

สามารถท าใหบุ้คคลมีเงินลา้นได ้ดงัตวัอยา่ง  

 หากบุคคลเร่ิมเก็บออมวนัละ 100 บาท โดยเร่ิมตั้งแต่ตอนท่ีมีอาย ุ20 ปี 

  ภายใน  1 เดือน  จะมีเงินออม  3,000 บาท 

  ภายใน  1 เดือน  จะมีเงินออม  3,000 บาท 

  ภายใน  1  ปี  จะมีเงินออม  36,000 บาท 

ภายใน  5 ปี  จะมีเงินออม  180,000 บาท 

ภายใน  10 ปี  จะมีเงินออม  360,000 บาท 

ภายใน  20 ปี  จะมีเงินออม  720,000 บาท 

ภายใน  30 ปี  จะมีเงินออม  1,080,000 บาท 



จากขา้งตน้จะเห็นวา่บุคคลสามารถมีเงินออมถึงลา้นไดเ้ม่ืออาย ุ50 ปี ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวหาก

น าไปฝากธนาคารยอ่มไดรั้บดอกเบ้ียเพิ่มเติม และหากบุคคลเร่ิมตน้ออมเงินเร็วมากข้ึนเท่าใด จ านวนเงินยิง่

มากข้ึนเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การลงทุน 

การลงทุน 

 การลงทุน (Investments)  คือการน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออม ซ่ึงปกติ

รายไดท่ี้บุคคลไดรั้บจะถูกจดัสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงเพื่อใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และอีกส่วน

หน่ึงเป็นการเก็บออมมไวใ้ชจ่้ายในอนาคต โดยการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัของบุคคลเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้แต่หากบุคคลมีการจดัการค่าใชจ่้ายอยา่งเหมาะสมใหมี้เงินเหลือใชไ้ดก้็จะเป็นประโยชน์อนัจะท าให้

บุคคลมีเงินออมไวใ้ชจ่้ายยามจ าเป็น และเพื่อท าใหเ้งินท่ีออมเพิ่มพนูมูลค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล 

บุคคลควรตอ้งรู้จกัการลงทุน 

แหล่งเงินเพือ่การลงทุน 

 เงินส าหรับการลงทุน (Money for Investing) บุคคลสามารถมีไดจ้ากการวางแผนจดัการเงินของตน

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. จดัท างบประมาณ 

การรู้จกัท างบประมาณ (Using Budgets) จะช่วยท าใหบุ้คคลสามารถควบคุมการใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นขอบเขต

ท่ีก าหนด ซ่ึงนั้นจะส่งผลให้บุคคลมีเงินเหลืออยูต่ามท่ีคาดคะเนไว ้

2. การออมโดยวธีิบงัคบั 

การออมโดยวธีิบงัคบั (Forced Saving) อาจท าโดยผา่นระบบการจ่ายเงินเดือนของกิจการ เช่น การหกั

เงินสะสม หรือเงินส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ หรือกระท าดว้ยตนเอง เช่น การฝากประจ า เป็นตน้ 

3. การยกเวน้รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 

ธรรมชาติของบุคคลท่ีมีเงินแลว้มกัใชจ่้ายไปตามปกติวสิัยท่ีเคยเก็น เช่น การออกไปทานขา้วนอกบา้น 

การดูภาพยนต ์การซ้ือของต่างๆตามหา้งสรรพสินคา้เป็นตน้  การยกเวน้รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น (Skip an 

Expenditure) ยอ่มท าใหบุ้คคลมีเงินเหลือน าไปลงทุนได ้

4. การหารายไดพ้ิเศษ 



การสร้างรายไดพ้ิเศษ (Non-routine Income) เช่น การไปท างานพิเศษช่วงท่ีมีเวลาวา่ง การขายของเก่าท่ี

ไม่ใชแ้ลว้ การประดิษฐส่ิ์งของเล็กๆนอ้ยๆออกขาย เป็นตน้ เงินท่ีไดจ้ากส่วนน้ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าไปใช้

จ่ายในชีวติประจ าวนัแต่ประการใด บุคคลสามารถเก็บออกไวเ้พื่อน าไปหาผลประโยชน์ไดม้าก 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน (The Return from Investing) คือ กระแสรายไดจ้ากการลงทุน โดย

รายไดจ้ากการลงทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1. รายไดปั้จจุบนั  

รายไดปั้จจุบนั (Current Income) คือ รายไดท่ีไดรั้บจ านวนหน่ึงเป็นประจ า อาจอยูใ่นรูปของเงินปันผล

ดอกเบ้ีย หรือค่าเช่า ข้ึนอยูก่บัประเภทของการลงทุน ตวัอยา่งเช่น หากลงทุนในหุ้นกูผ้ลตอบแทนคือดอกเบ้ีย 

หากลงทุนในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างผลตอบแทนคือค่าเช่า และหากลงทุนในหุน้สามญัผลตอบแทนคือเงิน

ปันผล เป็นตน้ โดยรายไดจ้ากการลงทุนบางประเภทสามารถคาดคะเนจ านวนเงินและเวลาท่ีจะไดรั้บ

แน่นอน เช่นการลงทุนในหุ้นกูห้รือหุน้บุริมสิทธิ แต่การลงทุนบางประเภทไม่สามารถประมาณผลตอบแทน

ได ้เช่นการลงทุนในหุน้สามญั เป็นตน้ 

2. รายไดฝ่้ายทุน 

รายไดฝ่้ายทุน (Capital Gains) คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดจากมูลค่าของเงินลงทุนหรือมูลค่าตลาดเพิ่มข้ึน 

(Growth) โดยการลงทุนจะใหร้ายไดฝ่้ายทุนเม่ือผูล้งทุนมีการขายสินทรัพยห์รือหลกัทรัพยท่ี์ไดม้านั้นใน

ราคาท่ีสูกวา่ท่ีซ้ือมา แต่ทั้งน้ีการลงทุนมีความเส่ียงผูล้งทุนอาจจะไม่รับผลตอบแทนตรงส่วนน้ี หากไม่มีการ

ขายหลกัทรัพยอ์อกไปหรือรอจนหลกัทรัพยค์รบก าหนดอายกุารลงทุน 

ความเส่ียงจากการลงทุน 

 การลงทุนทุกประเภทยอ่มมีความเส่ียง โดยความเสียงจะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ

การลงทุนนั้นๆ ซ่ึงความเสียงของการลงทุนมกัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทน กล่าวคือ

การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน โดยหากจะแบ่งประเภทของความเส่ียง

จากการลงทุน สามารถแบ่งประเภทของความเส่ียงได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) 



ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ (Changing Economic 

Condition) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนแปลง การ

เติบโตของธุรกิจท่ีข้ึนลงตามวงจรธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ความเส่ียงเหล่าน้ีไม่สามารถควบคุมได ้

2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงฐานะของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

(Changing Condition of the Firm) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในบริษทัของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการบริหารงาน ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียง

ทางการเงิน และความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง เป็นตน้ ความเส่ียงเหล่าน้ีจะส่งผลใหฐ้านะของบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

นอกจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถคาดไดว้า่จะเกิดข้ึน (Event Risk) เช่น 

การนดัหยดุงานของพนกังาน หรือการเกิดภยัธรรมชาติร้ายแรง เป็นตน้ เหตุการณ์เหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อมูลค่า

และผลตอบแทนของเงินลงทุนทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งน้ีความเส่ียงดงักล่าวอาจะเกิดข้ึนเฉพาะการลงทุน

บางประเภทก็ได ้

การกระจายการลงทุน 

 การกระจายการลงทุน (Diversification) เป็นแนวทางการลดควาเส่ียงจากการลงทุน โดยการกระจาย

การลงทุนในสินทรัพยห์รือหลกัทรัพยห์ลายๆ ประเภทในเวลาเดียวกนั หรือท่ีเรียกวก่ารสร้ายกลุ่มสินทรัพย์

ลงทุน (Portfolio) เน่ืองจากการลงทุนในแต่ละชนิดความเส่ียงแตกต่างกนั บางชนิดมีความเส่ียงสูง บางชนิด

มีความเส่ียงต ่า เม่ือบุคคลน ามารวมกนัความเส่ียวโดยรวมก็จะลดลงไดม้าก   โดยการกระจายการลงทุนมี

หลกัการกวา้งๆ ดงัน้ี 

1. กระจายการลงทุนระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตน 

ผูล้งทุนควรกระจายการลงทุนทั้งในสินทรัพยท์างการเงิน (Financial Assets) ไดแ้ก่ หุน้ กองทุนรวม 

เป็นตน้ และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน (Tangible Assets) ไดแ้ก่ ทองค า อสังหาริมทรัพย ์หรือสัญญาซ้ือขายสินคา้

ล่วงหนา้ เป็นตน้ การกระจายการลงทุนลกัษณะน้ียอ่มส่งผลดีต่อนกัลงทุน เช่น ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่า 

ราคาหุน้สามญัจะลดลงมาก ในทางตรงกนัขา้มผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในทองค าจะสูงข้ึนมาก 



เน่ืองจากราคาทองค าช่วงน้ีจะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัหากสถานการณ์ดงักล่าวกลบักนั ราคาหุน้

สามญัจะสูงข้ึน ขณะท่ีราคาทองค าจะลดงผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค าก็จะลดลง เป็นตน้ 

2. กระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 

การกระจายการลงทุนไปในนานาประเทศ (Diversity Globally) นอกจากช่วยลดความเส่ียงยงั

สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากากรลงทุนไดด้ว้ย เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจะ

แตกต่างกนั เช่น เศรษฐกิจของประเภทสหรัฐอเมริกาก าลงัอยูใ่นช่วงเจริญเติบโต ในขณะท่ีประเภทในกลุ่ม

ทวปียโุรปหรือในเอเชียอาจตกต ่า หากเลือกลงทุนในประเทศท่ีก าลงัเติบโต ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บยอ่มสูง

ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสามารถเปล่ียนแปลง

ข้ึนลงไดต้ลอดเวลา การกระจายการลงทุนจึงช่วยลดควาเส่ียงโดยรวม 

3. กระจายการลงทุนในกลุ่มสินทรัพยป์ระเภทเดียวกนั 

 หากนกัลงทุนทราบวา่ปัจจุบนัหรือคาดวา่กลุ่มธุรกิจประเภทใดก าลงัเติบโตหรือจะเติบโตในอนาคต 

เช่น กลุ่มรถยนต ์กลุ่มการส่ือสาร หรือกลุ่มพลงังาน เป็นตน้ นกัลงทุนควรลงทุนในกลุ่มธุรกิจดงักล่าว แต่

กระจายลงทุนต่างบริษทักนัเพื่อลดความเส่ียง (Diversify within Asset Groups) 

 หากบุคคลปฏิบติัตามหลกัการกระจายความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ บุคคลก็จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่า

พึงพอใจ ประสบความส าเร็จกบัการลงทุนมากยิง่ข้ึน 

การวางแผนการลงทุน 

 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หมายถึง การก าหนดแนวทาง วธีิการ เพื่อใหก้าร

ลงทุนบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการบนความเส่ียงท่ีรับได้ 

 การลงทุนเป็นเร่ืองค่อนขา้งยุง่ยากส าหรับบุคคล บุคคลจึงควรมีการวางแผนการลงทุน โดยการวาง

แผนการลงทุนนั้นมีส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อใหก้ารลงทุนประสบความส าเร็จ 5 ประเด็น ดงัน้ี 

1. เป้าหมายของการลงทุน 

บุคคลควรส ารวจตนเองก่อนวา่ตอ้งการลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์ด เน่ืองจากเป้าหมายการลงทุนท่ีต่างกนั 

รูปแบบการลงทุน และ ระยะเวลาในการลงทุนท่ีเหมาะสมยอ่มแตกต่างกนั วตัถุประสงคข์องการลงทุน 



ไดแ้ก่ ตอ้งการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง ตอ้งการลงทุนท่ีเนน้การคงอยูข่องเงินตน้  ตอ้งการลงทุนเพื่อเป็น

รายไดป้ระจ ายามเกษียณ หรือตอ้งการเก็งก าไรในระยะสั้น เป็นตน้ 

2. ระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้

ความเส่ียงของการลงทุน คือ การท่ีบุคคลจะไม่ไดรั้บผลตอบแทน หรือเงินลงทุนคืนตามท่ีคาดวา่หวงั  

บุคคลควรก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีตนยอมรับไดว้า่มากนอ้ยเพียงใด หากลงทุนผดิพลาดบุคคลจะยงัคงมี

เงินส ารองไวใ้ชห้รือมีแหล่งรายไดเ้ขา้มาอยา่งสม ่าเสมออยูห่รือไม่ การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีตนยอมรับ

ไดจ้ะท าใหส้ามารถก าหนดรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวถีิชีวติของตน ไม่ท าใหก้ารลงทุนเป็นส่ิงท่ี

สร้างปัญหาใหก้บัชีวิต เช่นบางคนลงทุนในตลาดหุ้นแลว้นอนไม่หลบั หรือกงัวลอยูต่ลอดเวลา เป็นตน้ 

3. ระยะเวลาในการลงทุน 

บุคคลแต่ละคนมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีแตกต่างกนั  บุคคลจ าเป็นตอ้งทราบระยะเวลาท่ีตนเอง

ตอ้งการใชเ้งิน เพื่อเลือกประเภท และระยะเวลาในการลงทุนท่ีเหมาะสม  เช่น คนหนุ่มสาวตอ้งการเก็บเงิน

ไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ ระยะเวลาการลงทุนอาจยาวนาน สามารถลงทุนผา่นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 

และการลงทุนหุน้ระยะยาว (LTF) ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีดว้ย ในขณะท่ีพ่อแม่ท่ีมีภาระตอ้งส่ง

ลูกเรียนในอนาคต อาจตอ้งหลีกเล่ียงการลงทุนท่ีมีความเส่ียง หรือขาดสภาพคล่อง เป็นตน้ 

4. ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีลงทุน 

ก่อนลงทุนบุคคลควรส ารวจตนวา่มีความรู้ในส่ิงท่ีตเองการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด ทราบแนวโนม้และ

ปัจจยัท่ีจะกระทบต่อการลงทุนหรือไม่ หากไม่รู้บุคคลควรหาความรู้จากแหล่งใด ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้

มากนอ้ยเพียงใด หากบุคคลยงัไม่แน่ใจ บุคคลไม่ควรลงทุนในหลกัทรัพยห์รือการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง 

หากตอ้งการลงทุนอาจลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรือกองทุนรวม  เป็นตน้ 

5. ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการคือผลตอบแทนสูงสุด แต่การลงทุนทา้ยท่ีสุดมกัถูกก าหนดโดยความเส่ียง ระยะเวลา 

และเป้าหมายของการลงทุน ส่งผลใหก้ารลงทุนใด ๆ มกัเป็นดัง่ส านวณท่ีวา่ “High Risk - High Return” 

หากตอ้งการผลตอบแทนมาก ความเส่ียงยอมมาก 



การส ารวจตนตาม 5 ประเด็นขา้งตน จะท าใหบุ้คคลสามารถลงทุนไดอ้ยา่งมัน่ใจและมีความสุขมาก

ยิง่ข้ึน 

 

ประเภทการลงทุน 

 การลงทุนมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั  เพื่อใหบุ้คคลสามารถเลือก

การลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของการลงทุนแต่ละ

ประเภทเป็นส่ิงส าคญั  ซ่ึงการลงทุนแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. เงินฝาก 

ขอ้ดี  

- สามารถเบิกถอนไดส้ะดวก 

- มีความมัน่คงสูง 

- ไดรั้บผลตอบแทนท่ีแน่นอน 

- ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัได ้

- มีจ  านวนเงินนอ้ย ก็สามารถลงทุนได ้

ขอ้เสีย 

- มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง เม่ือครบรอบเงินฝาก (Rollover Risk) 

- ในอนาตต รัฐมีแนวโนม้จะยกเลิกการค ้าประกนัเงินฝาก 

- ผลตอบแทนต ่า 

- ตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ีย 15% (กรณีฝากประจ า) 

2. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ขอ้ดี  

- เป็นการเก็บออมท่ีเป็นระบบ 

- ไดรั้บเงินสมทบจากบริษทัอีกเท่าหน่ึงทุกเดือน 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนไดรั้บการเวน้ภาษี หากสมาชิกท างานจนเกษียณอาย ุพิการ หรือเสียชีวติ 



- เงินสะสมไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษี และยกเวน้ภาษีสูงถึงปีละ  500,000 บาท 

- เงินกองแยกจากเงินทุนของบริษทันายจา้ง ส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงวา่เงินจะไม่สูญหาย แมบ้ริษทัจะ

ลม้ละลาย 

- เป็นเงินกอ้นใหญ่จึงลงทุนไดห้ลากหลาย 

- กฎหมายใหค้วามคุม้ครอง มีขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีเขม้งวด และมีบริษทัผูเ้ช่ียวชาญการลงทุนเป็น

ผูบ้ริหารกองทุน 

ขอ้เสีย 

- ไม่มีสภาพคล่อง หากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน ตอ้งกูเ้งินโดยใชเ้งินสะสมเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

- หากมีการยา้ยงาน หรืออกจากงาน ตอ้งอออกจากกองทุนเดิม ท าใหก้ารเก็บเงินขาดตอน เวน้แต่หาท่ี

ท าใหม่ทนัท่ี สามารถท าเร่ืองโอนยา้ยเงินเดิมไปเขา้กองทุนของบริษทัใหม่ได ้

- เงินลงทุนส่วนใหญ่ถูกน าไปลงทุนในพนัธบตัรและหุน้กู ้ดงันั้นผลตอบแทนอาจผนัผวนตามภาวะ

ดอกเบ้ียท่ีข้ึนลง 

3. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ขอ้ดี  

- บุคคลทุกสาขาอาชีพมีสิทธิเขา้ร่วมกองทุน 

- บุคคลสามารถลงทุนไดไ้ม่จ  ากดัหน่วยลงทุน 

- สามารถโอนยา้ยการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหน่ึงไปกองทุนเพื่อการเล้ียงอ่ืนได ้

- เงินลงทุนจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดสู้งถึง  500,000 บาทต่อปี 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน ไดรั้บการยกเวน้ภาษี หากมีการลงทุนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปและผูล้งทุนมีอายุ

ถึง 55 ปี 

ขอ้เสีย 

- ตอ้งเพิ่มการลงทุนอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อปี หรือไม่ต ่ากวา่ 3% ของเงินได ้

(สามารถลงทุนปีเวน้ปีได)้ 

- การลงทุนจะเป็นระยะยาวต่อเน่ือง ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์ใดๆระหวา่งการลงทุน 

แต่จะจ่ายคืนแก่ผูล้งทุนคร้ังเดียว เม่ือมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 



- หากผูล้งทุนมีการไถ่ถอนก่อนอาย ุ55 ปี จะตอ้งคืนภาษีท่ีไดรั้บการลดหยอ่ยใน 5ปีสุดทา้ย และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด จะตอ้งน ามาค านวณภาษีเงินได ้ณ ปีท่ีไถ่ถอน 

- การลงทุนมีความเส่ียง โดยความเส่ียงข้ึนอยูก่บันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆ วา่ลงทุนใน

หลกัทรัพยป์ระเภทใด 

4. ตัว๋แลกเงิน 

ขอ้ดี 

- ดอกเบ้ียสูง 

- มีความมัน่คง เน่ืองจากธนาคารเป็นผูอ้อกหรือค ้าประกนั 

ขอ้เสีย 

- สภาพคล่องต ่า เน่ืองจากตอ้งฝาก 1 ปีข้ึนไป 

- หากตอ้งการใชเ้งินก่อน ตอ้งขายลดราคา 

- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ีย 15% 

5. พนัธบตัร 

ขอ้ดี  

- มีความมัน่คง เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูอ้อก 

- ผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) โดยทัว่ไปจะสูงกวา่ธนาคาร และรับรองดอกเบ้ียในระยะเวลาท่ียาวกวา่ 

- สามารถน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัได ้

ขอ้เสีย 

- สภาพคล่องต ่า 

- ถา้ตอ้งการขายก่อนครบก าหนดสัญญา จะมีความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของราคาท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยหากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงเพิ่มข้ึน พนัธบตัรท่ีออกในช่วงก่อน

หนา้จะมีราคาลดลง 

- ตลาดพนัธบตัรไม่ไดเ้ป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  หากตอ้งการใชเ้งินก่อนครบก าหนด จะขายไม่ได้

ราคา 



- ใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ีย 15% 

6. หุน้กู ้

ขอ้ดี  

- ดอกเบ้ียสูง 

- ผูอ้อกหุ้นกูรั้บรองอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง หากหุน้กูเ้ป็นชนิดก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ขอ้เสีย 

- สภาพคล่องต ่า 

- เป็นการกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั จึงมีความเส่ียงในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

- มีความผนัผวนของราคาหากตอ้งการขายออกก่อนครบก าหนด 

- ตลาดหุน้กูย้งัไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหุน้กูข้องบริษทัท่ีมีพื้นฐานอ่อน จะไม่มีค่อยมีการซ้ือ

ขาย ส่งผลท าใหข้ายไม่ไดร้าคาหรือไม่มีผูรั้บซ้ือ 

- ผลตอบแทน ตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ีย 15% 

- ใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

7. หุน้สามญั 

ขอ้ดี 

- ผลตอบแทนสูงมาก หากลงทุนไดถู้กจงัหวะ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะมาจากทั้งส่วนของก าไรจาก

ราคาท่ีเพิ่มข้ึน และเงินปันผล 

- ก าไรจากราคาซ้ือขายหุ้นไม่ตอ้งเสียภาษี 

- มีชนิดของหุน้ใหเ้ลือกลงทุนมากมาย ทั้งประเภทธุรกิจ ขนาดราคาหุน้ หรือลกัษณะการ

เปล่ียนแปลงของราคา 

- มีสภาพคล่อง สามารถซ้ือขายไดทุ้กวนัท าการ 

ขอ้เสีย 

- มีความเส่ียงสูง อาจไม่ไดรั้บเงินตน้คืน หรืออาจขาดทุนจ านวนมาก 



- ผูล้งทุนจะไดรั้บเงินปันผลกต่้อเม่ือบริษทัมีผลก าไร 

- ผูล้งทุนตอ้งติดตามข่าวสารอยูต่ลอดเวลา 

- ราคาหุน้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจยัยพื้นฐานเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดรวม และจิตวทิยาฝงู

ชนดว้ย 

- เงินปันผลท่ีไดรั้บตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% แต่ทั้งน้ีสารมารถน ามาเครดิตเงินปันผลคืนได้

บางส่วนเม่ือน าไปค านวณเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

8. กองทุนตราสารหน้ี 

ขอ้ดี 

- กองทุนบริหารโดยมืออาชีพ 

- ผูล้งทุนมีเงินจ านวนนอ้ยก็สามารถลงทุนได ้

- หากขายหน่วยลทุนแลว้ไดก้ าไร (Capital Gain) ก าไรท่ีไดรั้บไม่ตอ้งเสียภาษี 

- การซ้ือขายหน่วยลงทุนสามารถท าไดต้ลอดเวลา โดยซ้ือขายผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู ้ATM 

ขอ้เสีย 

- การลงทุนมีความเส่ียงในเร่ืองของราคาท่ีผนัผวน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ีย 

- ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าโฆษณา แต่มกัต ่ากวา่การเสียภาษีหากมีการลงทุนเอง 

- เงินปันผลท่ีไดรั้บตอ้งจ่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 10% 

9. กองทุนรวมตราสารทุน 

ขอ้ดี 

- มีเงินจ านวนนอ้ยก็สามารถลงทุนได ้

- ไดรั้บผลตอบแทนสูง หากภาวะตลาดหุน้อยูใ่นสถานการณ์ดี 

- กองทุนมีการบริหารโดยมืออาชีพ มีการกระจายลงทุนในหุน้พื้นฐาน 

- ก าไรของผลต่างราคาหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งเสียภาษี 

- การซ้ือขายหน่วยลงทุนสามารถท าไดต้ลอดเวลา 

ขอ้เสีย 



- การลงทุนมีความเส่ียง เน่ืองจากกองทุนมุ่งเนน้การลงทุนในหุน้สามญัเป็นหลกั 

- เงินปันผลท่ีไดรั้บตอ้งถูกหกัภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย 10% 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนตอ้งหกัค่าใชจ่้ายในการบริหารก่อน 

- เน่ืองจากกองทุนเนน้การลงทุนในหุน้พื้นฐาน ดงันั้นผลตอบแทนจึงข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นหลกั 

10. บา้นเช่า หอพกั แฟลต อาคารพาณิชยใ์หเ้ล่า หรืออพาร์ตเมนท ์

ขอ้ดี 

- มีรายไดเ้ขา้มาทุกเดือน และสามารถปรับราคาข้ึนไดใ้นอนาคต 

- ปกติราคาอสังหาริมทรัพยมี์แนวโนม้สูงข้ึนในอนาคต  

ขอ้เสีย 

- ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง หรือมีภาระตอ้งผอ่นส่งนานหากมีการกูม้าลงทุน 

- มีสภาพคล่องต ่า ตอ้งรอจงัหวะขายหากตอ้งการเงินตน้คืน 

- มีความเร่ืองการหาคนมาเช่า 

- มีภาระในการบริหาร ตามเก็บค่าเช่า การซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 

ขอ้มูลเพิ่มเติม: -  การลงทุนประเภทน้ี อสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือ ผูล้งทุนตอ้งมนัใจวา่อตัราการเช่าหรือการเขา้

พกัตอ้งมากกวา่ 80% 

  - การลงทุนควรซ้ือดว้ยเงินสด แต่หากตอ้งกู ้เงินค่าเช่าท่ีไดรั้บตอ้งใกลเ้คียงกบัเงินท่ีตอ้ง

ผอ่นส่งในแต่ละเดือนหรือมากกวา่ 

11. ทองค า 

ขอ้ดี 

- ซ้ือขายง่าย 

- เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ดงันั้นในกรณีท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ทองค า

จะเป็นแหล่งพกัเงิน เพื่อท าก าไรเม่ือราคาขยบัสูงข้ึนได ้

- ในช่วงอตัราเงินเฟ้อสูง เช่น ภาวะสงคราม ราคาทองค าจะสูงข้ึน หากขายจะไดก้ าไรสูง 



ขอ้เสีย 

- ในอนาคต ทองค ามีแนวโนม้ดอ้ยค่าลงเร่ือยๆ เน่ืองจากบางประเทศลดความนิยมการใชท้องค าเป็น

ทุนส ารองของประเทศ 

- เส่ียงต่อการถูกโจรกรรม 

12. กรมธรรมบ านาญ 

ขอ้ดี 

- มีหลกัประกนัวา่บุคคลจะมีเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ 

- บุคคลไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการลงทุนในอนาคต 

- บริษทัผูอ้อกกรมธรรมมีการจดัสรรเงินท่ีเป็นระบบน่าเช่ือถือ 

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ สามารถน าไปหกัลดหยอ่ยภาษีไดสู้งถึง 200,000 บาท 

- สามารถสบายใจไดว้า่ผูเ้ป็นท่ีรักของตนสามารถมีเงินไวใ้ชจ่้ายส่วนหน่ึง เม่ือเราเสียชีวติแลว้ 

ขอ้เสีย 

- เม่ือเร่ิมรับเงินบ านาญ ไม่สามารถยกเลิกได ้

- หากผูซ้ื้อมีอายสุั้น อาจท าให้ไดรั้บเงินบ านาญคืนอ้ยกวา่ท่ีจ่ายออกไป 

- อตัราเงินเฟ้ออาจท าใหเ้งินท่ีไดใ้นอนาคตมีก าลงัซ้ือลดลง 

- ตอ้งสะสมเงินเป็นเวลายาวนานกวา่จะไดใ้ชเ้งิน (อยา่งต ่าตอ้งอายถึุง 55 ปี) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ นั้นคือตวัอยา่งแหล่งลงทุนท่ีผูล้งทุนสามารเลือกได ้ซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ตอ้งคอย

ติดตามดูแลการลงทุนเป็นระยะๆ และตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อรอใหเ้กิดผลตอบแทน หรือมีความมัง่คัง่เพิ่มข้ึน

ในอนาคต  ทั้งน้ีการลงทุนท่ีประสบความส าเร็จไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้พียงชัว่ขา้มคืน ตอ้งใชเ้วลาในการ

เรียนรู้เก่ียวกบัการลงทุน หากบุคคลยงัอายไุม่มากและคน้พบวา่ตนยงัไม่มีความรู้ บุคคลควรใชเ้วลาศึกษาหา

ความรู้ใหต้นเองเสียแต่เน่ินๆ โอกาสประสบความส าเร็จยิ่งจะมีมากข้ึน 

 

 

 

 



การจัดท าบัญชีและงบการเงนิ 
 

การจดัท าบญัชี 
 การจดัท าบญัชามีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลดา้นใชจ่้ายเงินส่วนบุคคล 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์สร้างความสมดุลระหวา่งรายไดแ้ละรายจ่ายของบุคค รวมถึงเป็นหลกัฐานยนืยนั
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 การจดัท าบญัชีส่วนบุคคล หมายถึง การจดขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ รายจ่ายต่างๆ ของบุคคล รวมถึง
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินท่ีรับหรือจ่ายไปเพื่อการด ารงชีวิต หรือประกอบอาชีพ 
 
ประโยชน์ของการจดัท าบญัชี 

1. เป็นเคร่ืองมือควบคุมการใชเ้งินของบุคคล ท าใหบุ้คคลทราบไดว้า่เงินนั้นเป็นรายไดม้าจาก
อะไร และน าไปใชจ่้ายเป็นค่าอะไรบา้ง จ านวนเท่าใด มีเงินคงเหลือเท่าใด สามารถใชเ้งินท่ีมีอยู่
ไปในทางใดเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต 

2. การจดรายการทุกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพท าธุรกิจ จะท าให้
บุคคลทราบวา่ตนมีก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจกรรม หรือตนมีเงินเหลือหรือขาดไป
มากนอ้ยเพียงใด 

3. ช่วยใหก้ารวางแผนการใชจ่้ายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การจดรายจ่ายท่ีเป็นหมวดหมู่และเป็น
ระบบ จะท าใหบุ้คคลไดข้อ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ช่วยป้องกนัการผิดพลาดในการใชจ่้าย ท าใหมี้ความรอบคอบและรัดกุมในการใชจ่้ายเงินมาก
ข้ึน 

5. ช่วยปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมการใชจ่้ายฟุ่มเฟ่ือยของบุคคลได ้
6. ช่วยการใหก้ารวางแผนทางการเงินของบุคคลประสบความส าเร็จ และด าเนินชีวิตตามเป้าหมาย

ท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ เน่ืองจากบุคคลจะเขา้ใจรายได ้รายจ่าย ของตน รู้ล าดบัความส าคญั
ของการใชจ่้าย และจดัสรรเงินออมไดต้ามวตัถุประสงค ์

 
การจดัท าบญัชีครัวเรือน 

บญัชีครัวเรือนสามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบควรมีการจดขอ้มูลอยา่งนอ้ยขอ้มูล
รายรับและรายจ่าย  และโดยทัว่ไปมกัเป็นตาราง 5 ช่อง ประกอบดว้ย  

- ช่องแรกวนัเดือนปี เพื่อบนัทึกวนัท่ีเกิดรายการนั้น  
- ช่องท่ีสองรายการ เพื่อบนัทึกเหตุการณ์  
- ช่องท่ีสามรายรับ เพื่อบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บ 



- ช่องท่ีส่ีรายจ่าย เพื่อบนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายออกไป และ 
- ช่องสุดทา้ยยอดคงเหลือ เป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือในแต่ละวนั ดงัตารางท่ีตวัอยา่ง 

 
ตารางจดรายการรับ – จ่ายของบุคคล 

วนั เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ * 
2556        
ก.พ.  1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน     500 - 
          2 รับเงินเดือนของเดือนมกราคาม 12,000 -   12,500 - 
         3 จ่ายค่าโทรศพัทข์องเดือน ม.ค.   300 - 12,200 - 

        
 

* ยอกดคงเหลือ  = ช่องยอดคงเหลือวนัก่อน  + ช่องรายรับ  - ช่องรายจ่าย 
 

การจดบนัทึกรายรับและรายจ่ายของบุคคลจะบนัทึกโดยใชเ้กณฑเ์งินสด (Cash Basis) กล่าวคือจะมี 
การบนัทึกรายรับและรายจ่าย ต่อเม่ือไดมี้การรับเงินสดเขา้มาจริง และจ่ายเงินสดออกไปจริงเท่านั้น 

 
 งบการเงินส่วนบุคคล 

เม่ือบุคคลจะเร่ิมตน้วางแผนเก่ียวกบัการเงินของตนเอง ส่ิงแรกท่ีบุคคลควรตอ้งรู้ก็คือฐานะการเงิน 
และพฤติกรรมการใชจ่้ายของตนในปัจจุบนั เพื่อเป็นขอ้มูลวา่ควรตอ้งวางแผนอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัฐานะ 
ของตนเอง และสามารถประเมินส่ิงท่ีวางแผนไดว้า่แผนนั้นจะสามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  

การจะทราบถึงฐานะการเงิน ณ วนัน้ี และรายได ้รายจ่ายของบุคคลในช่วงรอบปีท่ีผา่นมาไดน้ั้น
บุคคลตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินทุกรายการท่ีเกิดข้ึน และมาท าสรุปออกเป็นรายงานทางการเงิน 
หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “งบการเงิน” ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินจะบอกใหท้ราบไดว้า่ ขณะน้ีฐานะ

การเงินของบุคคลก าลงัอยู ่ณ จุดไหน และประสิทธิภาพการใชจ่้ายเงินของตนเป็นเช่นไร โดยงบการเงินท่ี

จ าเป็นในการบริหารการเงินส่วนบุคคลไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) และ

งบรายรับ-รายจ่าย (Income and Expenditures Statement) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) เป็นงบสรุปฐานะการเงินของบุคคล ณ 

เวลาหน่ึง เพื่อบอกใหท้ราบวา่ ณ เวลานั้นบุคคลมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และเงินส่วนท่ีเป็นของบุคคลอยูเ่ท่าไร 
กล่าวคือเป็นงบท่ีแสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่ (Wealth) ของบุคคล โดยการจดัท างบเป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ของสามรายการดงัน้ี 



 
สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน   +    ส่วนของเจา้ของ 

จากสมการขา้งตน้มีความหมายวา่ สินทรัพยท่ี์แต่ละบุคคลครอบครอง ส่วนหน่ึงนั้นไดม้าจากการท่ี
บุคคลน าเงินของตนเองไปซ้ือมา และอีกส่วนหน่ึงไดม้าจากการกูย้มืหรือใชสิ้นเช่ือ ซ่ึงหากน าหน้ีสิน
ทั้งหมดท่ีบุคคลมีอยูม่าหกัออกจากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีมีอยู ่ ส่วนท่ีเหลือก็จะเป็นสินทรัพยสุ์ทธิของบุคคล 
หรือเรียกวา่ส่วนของเจา้ของ ซ่ึงเม่ือน าไปจดัท างบแสดงฐานะการเงินจึงประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
1. สินทรัพย ์

สินทรัพย ์(Assets) คือ รายการทรัพยสิ์น ส่ิงของมีค่าต่างๆ ท่ีบุคคลเป็นเจา้ของ ซ่ึงมีมากมายหลาย
ประเภทแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดยในการบริหารการเงินนิยมจดักลุ่มสินทรัพยข์องบุคคลออกเป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1 สินทรัพยส์ภาพคล่อง  
สินทรัพยส์ภาพคล่อง (Liquid Assets) คือ สินทรัพยท่ี์มีความคล่องตวัในการใชจ่้ายสูง สามารถ
น าไปใชจ่้ายไดท้นัที เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ 

1.2 สินทรัพยแ์ทจ้ริง  
สินทรัพยแ์ทจ้ริง (Real Property) คือ สินทรัพยท่ี์มีราคาสูง และอายกุารใชง้านนาน เช่น บา้น 
อาคารพาณิชยใ์หเ้ช่า รถยนต ์เป็นตน้ 

1.3 ทรัพยสิ์นส่วนตวั  
ทรัพยสิ์นส่วนตวั (Personal Property) คือ สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใชส้อยส่วนตวั ส าหรับหาความ
สะดวกสบาย และหาความสุขส่วนตวัใหแ้ก่บุคคล เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเสียง โทรทศัน์ 
เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

1.4 ทรัพยสิ์นลงทุน  
ทรัพยสิ์นลงทุน (Investment) คือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีบุคคลครอบครองไวโ้ดยหวงั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยน์ั้น เช่น หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้กองทุนรวม เพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นตน้ 

2. หน้ีสิน 
หน้ีสิน (Liabilities) คือ ภาระท่ีเกิดจากากรท่ีบุคคลไดกู้ย้มืคนอ่ืน และมีหนา้ท่ีตอ้งช าระคืนใน

อนาคต โดยภาระหนีส้ินส่วนบุคคลน้ี รวมทั้งหนีส้ินส่วนตวัและหนีส้ินของครอบครัว เช่น หน้ีจากการคา้ง
ช าระค่าสินคา้ หน้ีจากการคา้งช าระค่าบตัรเครดิต หน้ีเงินกูธ้นาคาร หน้ีจากการซ้ือท่ีดินเป็นเงินเช่ือ หรือหน้ี
ผอ่นบา้น เป็นตน้  

ในการจดัท าแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนั้น ควรจะมีการจดัประเภทของหน้ีสินเพื่อใหส้ามารถ
วางแผนการช าระไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากหนีส้ินบางประเภทตอ้งจ่ายช าระคืนเร็ว แต่หนีส้ินบางประเภท
สามารถผอ่นช าระคืนในระยะเวลาท่ีนานกวา่ได ้โดยการแบ่งลกัษณะของหน้ีสิน สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 



2.1 หน้ีค่าบิลคา้งช าระ (Unpaid Bill) เป็นหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค และบริการ
ต่างๆท่ีผูข้ายยอมใหผู้ซ้ื้อช าระเงินภายหลงั โดยจะส่งบิลมาเรียกเก็บ ซ่ึงปกติมกัใหเ้วลาในการช าระเงิน
ภายใน 10-15 วนั หลงัจากซ้ือสินคา้ 

2.2 เครดิตหมุนเวยีน (Revolving Credit) เป็นหน้ีท่ีเจา้หน้ีก าหนดวงเงินในการใชจ่้ายและตอ้งช าระ
คืนเม่ือครบก าหนด โดยเม่ือช าระเงินส่วนท่ีจ่ายไปคืนแลว้ ก็จะสามารถใชเ้งินไดต้ามวงเงินท่ีไดรั้บไดใ้หม่ 
เช่น เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร บตัรเงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้ 

2.3 หน้ีค่าผอ่นสินคา้ (Consumer Installment Loans) เป็นหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินผอ่น 
(ยกเวน้การซ้ือสังหาริมทรัพย)์ โดยบุคคลตอ้งมีการจ่ายช าระค่าสินคา้เป็นงวดๆ และหากมีการผดินดัช าระ
เงิน ผูข้ายสามารถยดึสินคา้ท่ีซ้ือมากลบัคืนไปได ้

2.4 หน้ีค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์(Mortgage Loans) เป็นหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์มี
ระยะเวลาในการช าระคืนค่อนขา้งนาน เช่น การซ้ือบา้นแลว้เลือกผอ่นช าระไดเ้ป็นระยะเวลา 10 ปีถึง 25 ปี 
เป็นตน้ 

การบนัทึกหน้ีสินลงในงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนั้นจะบนัทึกเฉพาะจ านวนหน้ีท่ีคงเหลือ 
หรือท่ีคา้งช าระอยูเ่ท่านั้น หรือหากเป็นการกูเ้งินก็จะบนัทึกหน้ีดว้ยเงินกูท่ี้ยงัคา้งช าระอยู ่
 
3. ส่วนของเจา้ของ  

ส่วนของเจา้ของ (Net Worth) หมายถึง สินทรัพยส่์วนท่ีเหลืออยู ่หลงัจากหกัหน้ีสินท่ีมีอยูท่ ั้งหมด
ออกไปแลว้ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีบุคคลเป็นเจา้ของอยา่งแทจ้ริง และเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมัง่คัง่
ของบุคคล (Net Worth) ซ่ึง Net Worth ของบุคคลยิง่มีเพิ่มข้ึนมากเท่าไร ความมัง่คัง่ของบุคคนนั้นยิง่เพิ่มข้ึน
มากดว้ยเท่านั้น และ Net Worth น้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เป้าหมายทางการเงิน (Financial Goal) ท่ีบุคคล
วางไวป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้นการบริหารการเงินท่ีดีบุคคลควรหาทางท าให้ Net worth ของตนเพิ่มข้ึนอยู่
เสมอ 
 
งบรายรับและรายจ่าย  

งบรายรับและรายจ่าย (Incomes and Expenditures Statement) เป็นงบท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั
การรับเงิน และ การจ่ายเงินของบุคคลช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีผา่นมาของบุคคล  

งบรายรับและรายจ่ายประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
1. รายรับ  

รายรับ (Incomes) คือ จ านวนเงินสดท่ีบุคคลไดรั้บเขา้มา อาจไดจ้ากหลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินปันผล ค่าเช่า เป็นตน้ 
2. รายจ่าย  

รายจ่าย (Expenditures) คือ จ านวนเงินสดท่ีบุคคลใชจ่้ายออกไป (The Amount of Cash 



Out) โดยแต่ละบุคคลยอ่มมีรายจ่ายท่ีแตกต่างกนั เช่น การใชจ่้ายเพื่อด ารงชีวติประจ าวนั การใชจ่้าย 
เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นต่าง ๆ และการใชจ่้ายเพื่อช าระหน้ีสิน เป็นตน้  

ค่าใชจ่้ายต่างๆของบุคคลอาจแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
2.1 ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Expenditures) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน (หรือทราบ

ช่วงเวลาท่ีแน่นอน) เช่น ค่าผอ่นบา้น ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียประกนั ค่าโดยสารแบบเป็นรายเดือน เป็นตน้ 
2.1 ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Expenditures) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแต่มีจ านวนเงินท่ีไม่แน่อน 

อาจสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัปัจจยัและสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีบุคคลเผชิญ เช่น ค่าอาหารนอกบา้น หากในเดือน
นั้นบุคคลมีงานเล้ียงบ่อย ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะสูงข้ึน เป็นตน้  

การจดัท ารายงานสรุปรายรายและรายจ่ายของบุคคล ผลต่างระหวา่งรับและรายจ่ายจะบอกใหท้ราบ
วา่บุคคเงินสดคงเหลือหรือขาด  ตวัอยา่งเช่น หากผลต่างเท่ากบั 0  บอกใหท้ราบวา่ในช่วงระยะเวลานั้น
รายรับของบุคคลเท่ากบัรายจ่ายพอดี และหากรายรับมากกวา่รายจ่ายแสดงวา่มีเงินสดเหลือใช ้และในทาง
ตรงกนัขา้มหากรายจ่ายมากกวา่รายรับแสดงวา่เงินสดขาดมือ 
 
ประโยชน์ของงบการเงิน 
 การจดัท างบการเงินส่วนบุคคลนั้นมีประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ท าใหบุ้คคลทราบฐานะการเงินของตน 
การจดัท างบการเงินนอกจากจะท าใหท้ราบฐานะการเงินของตนในช่วงเวลาหน่ึงวา่เป็นอยา่งไรแลว้ ยงั

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตวา่ต่อไปควรท าอยา่งไรจึงจะมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนอนัจะน าไปสู่เป้าหมาย
ทางการเงินท่ีวางไวไ้ด ้

2. ท าใหบุ้คคลสามารถคาดการณ์แนวโนม้ทางการเงินในอนาคตไดดี้ข้ึน 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงบการเงิน หากบุคคลน าไปวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกวา่ “อตัราส่วนทาง

การเงิน” จะท าใหบุ้คคลทราบถึงความแขง็แกร่ง ความมัง่คัง่ และความอ่อนแอทางการเงินของตนทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจดัการทางการเงินในอนาคตของบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อทางการเงินกบับุคคลภายนอก 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงบการเงินส่วนบุคคลท่ีจดัท าอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นระบบ สามารถน าไปเป็น

เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกไม่วา่จะเป็นธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือเจา้หนีอ้ีกดว้ย เพราะ
บุคคลภายนอกเหล่าน้ีในการพิจารณาสินเช่ือจะใชข้อ้มูลจากงบการเงินในการประเมินฐานะ ความมัน่คง
ทางการเงินในปัจจุบนัของผูท่ี้มาขอกู ้และสามารคาดการณ์แนวโนม้ทางการเงินในอนาคตของผูกู้ไ้ด ้ 
 

 



 

การวางแผนจัดการทางภาษ ี

การวางแผนภาษ ี

การวางแผนภาษี (Tax Planning) หมายถึง การก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเสียภาษีให้ถูกตอ้ง เพื่อท่ีจะเสีย

ภาษีไดอ้ยา่งครบถว้นตามกฎหมาย ไม่โกงภาษี แต่สามารถเสียภาษีไดเ้ป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุด หรือเรียกวา่ 

ประหยดัภาษีไดม้ากท่ีสุด 

ประโยชน์ของการวางแผนภาษ ี

 การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นส่ิงท่ีบุคคลผูเ้งินไดพ้ึงกระท า เน่ืองจากบุคคลหากมีเงินได้

ไม่วา่จะไดรั้บจากอาชีพประจ าในรูปของเงินเดือน รายไดจ้ากการเป็นเจา้ของกิจการ หรือประกอบอาชีพ

อิสระ บุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงันั้นหากบุคคลรู้จกัการวางแผนภาษี  

บุคคลจะไดรั้บประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 

1. บุคคลสามารถเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ไม่ตอ้งเผชิญความเส่ียงกบัการไดรั้บโทษ หรือเป็นการป้องกนัโทษ และความผดิจากการเสีย

ภาษีท่ีผดิพลาด 

3. บุคคลไดรู้ปแบบ แนวทางการเสียภาษีท่ีประหยดัท่ีสุด 

4. บุคคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการสามารถลดตน้ทุน ท าใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. บุคคลสามารถรักษาความมัง่คัง่ของตนไวไ้ด ้

แนวทางการวางแผนภาษ ี

 การวางแผนภาษีมีขั้นตอนง่ายๆ ดงัน้ี 

ขั้นตอนแรก ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเงินได ้

บุคคลตอ้งทราบก่อนวา่ตนมีรายไดจ้ากอะไรบา้ง  รายไดท้ั้งหมดท่ีบุคคลไดรั้บตลอดทั้งปีภาษีตอ้ง

น าไปค านวณเพื่อเสียภาษีนั้นเรียกวา่ “เงินไดพ้ึงประเมิน” โดยเงินไดท่ี้บุคคลตอ้งเสียภาษีแบ่งออกเป็น 8 

ประเภท ไดแ้ก่ 



ประเภทท่ี 1  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากหนา้ท่ีการงาน การจา้งแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั 

ประเภทท่ี  2  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน เช่น ค่าเบ้ียประชุม ค่านายหนา้ 

ประเภทท่ี 3  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ เช่น รายไดจ้ากการเขียนหนงัสือ หรือเงิน

ไดท่ี้มีลกัษณะจ่ายรายปี เช่น เงินรายปีจากพินยักรรม เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 4  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือส่วนแบ่งก าไร ทั้งน้ี ดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร

บางประเภทอาจตอ้งเสียภาษี บางประเภทอาจไม่ตอ้งเสียภาษี  ดงันั้นก่อนฝากเงินกบัธนาคาร ควรถามและดู

เอกสารใหแ้น่ใจก่อนวา่ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตอ้งเสียภาษีหรือไม่ 

ประเภทท่ี 5  คือ  รายไดท่ี้ไดม้าจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น เช่น ค่าเช่าบา้น เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 6  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากการประกอบวชิาชีพอิสระ เช่น รายไดจ้ากการวา่ความแต่ละคร้ัง รายได้

จากการตรวจสอบบญัชีแต่ละคร้ัง เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 7  คือ รายไดท่ี้ไดม้าจากการรับเหมา เช่น เงินไดจ้ากการรับเหมาะสร้างบา้น เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 8  คือ รายไดท่ี้มาจากงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินไดป้ระเภทท่ี 1 – 7  ขา้งตน้  เช่น เงินไดจ้ากการ

ขายบา้น เงินไดจ้ากการขบัรถรับส่ง เงินไดจ้ากการท าเหมืองแร่ เงินไดจ้ากการจบัสัตว ์เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี รายไดบ้างอยา่งใน 8 ประเภทขา้งตน้ อาจะไม่ตอ้งน ามาควณภาษี เช่น รางวลัท่ีไดรั้บจากสลาก

บ ารุงกาชาไทย ท่ีถือวา่เป็นการบ ารุงสภากาชาดไทย เป็นตน้  หากบุคคลตอ้งการทราบวา่มีรายไดอ้ะไรบา้งท่ี

ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษี บุคคลสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดท่ี้เวบไซต ์ 

www.rd.go.th/publish/554.0html  ซ่ึงจะมีรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ประมาณ  118 รายการ 

 

ขั้นตอนที ่2  ใชเ้คร่ืองมือเพื่อท าใหก้ารค านวณภาษีง่ายนิดเดียว 

หลงัจากทราบวา่ตนเป็นผูมี้เงินไดป้ระเภทใดแลว้  บุคคลควรดาวน์โหลดโปรแกรมค านวณภาษีท่ี

กรมสรรพากรจดัไวใ้หท่ี้เวปไซต ์ www.rd.go.th   ซ่ึงในเวปไซตจ์ะมีใหเ้ลือกอยู ่2 โปรแกรม คือ 

Pnd91_cal5x ใชส้ าหรับผูมี้เงินไดป้ระเภทเงินเดือนเพียงอยา่งเดียว และ Pnd90_cal5x ท่ีใชส้ าหรับผูมี้เงินได้

อยา่งอ่ืนนอกจากเงินเดือน 

http://www.rd.go.th/publish/554.0html%20%20ซึ่ง


 โปรแกรมขา้งตน้จะท าใหบุ้คคลสามารถลองค านวณภาษีท่ีตนตอ้งจ่ายช าระคร่าวๆ ไดส้ะดวกและ

ง่ายมากยิง่ข้ึน เพียงแค่กรอกขอ้มูลต่างๆ ลงในช่องท่ีโปรแกรมก าหนด 

 

ข้ันตอนสุดท้าย  ศึกษาและเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะกบัตนเอง 

 กลยทุธ์ท่ีจะท าใหก้ารเสียภาษีของบุคคลถูกตอ้งและนอ้ยท่ีสุดมีหลากหลายวธีิการ  ซ่ึงก่อนอ่ืน

บุคคลตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการการคิดภาษีบุคคลธรรมก่อน 

 โครงสร้งของการคิดภาษีบุคคลธรรมดา  คือ 

 

 

 

 โดยเงินไดสุ้ทธิค านวณมาจาก 

 

 

 จากโครงสร้างและวธีิการคิดค านวณขา้งตน  การวางแผนภาษีของบุคคล ก็คือการวางแผนจดัการ

เก่ียวกบัเงินไดพ้ึงประเมิน ค่าใชจ่้าย  ค่าลดหยอ่ย และเงินบริจาค โดยมีวธีิการซ่ึงในท่ีน้ีเรียกวา่ กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1.  ลด ยอดเงินได้ให้ต ่าลง 

การลดยอดเงินไดใ้หต้  ่าลง สามารถท าไดด้งัน้ี 

1.1  แยกรายไดท่ี้ไดสิ้ทธิยกเวน้ภาษีออกไป 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตนวา่มีรายไดบ้างอยา่งท่ีกฎหมายยกเวน้ภาษีให ้เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 

บ านาญตกทอด หรือเงินส่วนแบ่งก าไรจากหา้งหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคล  ดงัน้ีการแยกรายไดส่้วนน้ี

อยา่งชดัเจน รายไดส่้วนน้ีจะไม่ถูกน าไปค านวณเพื่อเสียภาษี จะช่วยท าใหบุ้คคลประหยดัภาษีไดเ้ป็นจ านวน

มาก   

เงินไดสุ้ทธิ เงินไดพ้ึงประเมิน       ค่าใชจ่้าย      ค่าลดหยอ่น        เงินบริจาค 

ภาษีท่ีตอ้งช าระ เงินไดสุ้ทธิ X  อตัราภาษี       



1.2  แยกรายไดท่ี้ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และเป็นประเภทภาษีสุดทา้ย (Final Tax)  ออก 

 เงินไดท่ี้ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไปแลว้และถูกจดัประเภทเป็นเงินไดท่ี้เสียภาษีสุดทา้ยไปแลว้มี 5 

ประเภท คือ 

1) ดอกเบ้ียต่างๆ (หกั ณ ท่ีจ่าย 15%) 

2) ผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจ าหน่ายตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษทัเป็นผูอ้อก 

(หกั ณ ท่ีจ่าย 15%) 

3) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนพนัธ์บตัร หุน้กู ้หรือตัว๋เงิน เฉพาะท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทุน 

(หกั ณ ท่ีจ่าย 15%) 

4) เงินปันผล (หกั ณ ท่ีจ่าย 10%) 

5) เงินไดท่ี้ไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรพยัท่ี์ไดม้าโดยมิไดมุ้่งในน

ตทางการคา้หรือหาก าไร (หกั ณ ท่ีจ่าย อตัรากา้วหนา้ตามราคาประเมิน) 

เงินไดด้งักล่าขา้งตน บุคคลสามารถเลือกไดว้า่จะน าไปรวมค านวณภาษีหรือไม่ ในการพิจารณาวา่ควร

จะน าไปรวมหรือไม่นั้นใหบุ้คคลพิจารณาก่อนวา่คุม้ค่าหรือไม่ โดยหลกัการหากบุคคลน าเงินไดด้งักล่าวไป

รวมค านวณ บุคคลจะไดรั้บเครดิตภาษีในส่วนท่ีหกั ณ ท่ีจ่ายไว ้ แต่หากไม่น าไปรวมค านวณ บุคคลจะไม่ได้

รับเครดิตภาษีดงักล่าว  ซ่ึงการจะทราบวา่คุม้หรือไม่บุคคลคงตอ้งลองน าเงินไดด้งักล่าวไปรวมค านวณใน

โปรแกรมท่ีโหลดมาดู 

1.3  แยกรายไดจ้ากต่างประเทศออก 

 บุคคลผูมี้เงินไดจ้ากต่างประเทศ สามารถวางแผนภาษีไดโ้ดยแยกภาษีเงินไดจ้ากต่างประเทศออก 

แลว้พิจารณาดูวา่ประเทศตน้ทางท่ีเป็นแหล่งเงินไดน้ั้นมีอนุสัญญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทยหรือไม่ หากมีก็

ไม่ตอ้งน ามาค านวณภาษีซ ้ าซอ้น  แต่หากไม่มี บุคคลควรเลือกพกัเงินไดไ้วใ้นต่างประเทศ รอใหข้า้มปีภาษี

ก่อน (หลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม)  แลว้จึงน าเงินไดด้งักล่าวกลบัเขา้มาเพื่อจะท าใหไ้ดสิ้ทธิยกเวน้ภาษีทั้งจ  านวน 

1.4  เพิ่มหน่วยภาษี 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นอตัรากา้วหนา้ ดงันั้นหากบุคคคลสามารถแตกฐานภาษีออกไดม้าก

เท่าไร  ฐานภาษีของแต่ละบุคคลก็ยิง่ต  ่าลงเท่านั้น  อตัราภาษีของช่วงฐานภาษีนั้นก็จะต ่าลง ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้ง

เสียยอ่มประหยดั  ทั้งน้ีวธีิการเพิ่มหน่วยภาษีท่ีนิยม ไดแ้ก่ การจดัตั้งคณะบุคคล หรือตั้งนิติบุคคลข้ึนเป็น



หน่วยภาษีใหม่ เพื่อกระจายรายได ้ซ่ึงนอกจากประโยชน์จากอตัราภาษี บุคคลยงัสามารถหกัค่าใชจ่้ายและค่า

ลดหยอ่ยเพิ่มไดอี้กดว้ย 

1.5  เลือนระยะเวลารับรู้รายไดอ้อกไป 

 หากปีใดฐานรายไดข้องบุคคลค่อนขา้งสูง บุคคลอาจต่อรองใหคู้่คา้หรือนายจา้งผูจ่้ายเงินเล่ือนการ

จ่ายเงินออกไปเป็นตน้ปีหนา้ เพื่อให้รายไดต้กเป็นของปีหนา้ซ่ึงเป็นปีท่ีบุคคลคาดการณ์วา่จะมีรายไดต้  ่ากวา่

ปีปัจจุบนั  การเกล่ียรายไดล้กัษณะน้ีจะท าใหบุ้คคลไม่ตอ้งแบกรับฐานภาษีท่ีสูงเกินไปในปีใดปีหน่ึง 

1.6  เปล่ียนเงินไดใ้ห้เป็นสวสัดิการ (Fringe Benefits) 

 หากบุคคลไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนทั้งหมด บุคคลตอ้งเสียภาษีแบบเตม็ท่ี หากบุคคลสามารถ

เปล่ียนรายไดบ้างส่วนเป็นสวสัดิการ เช่น รถประจ าต าแหน่ง ค่าน ้ามนัรถ เบ้ียเล้ียง หรือเงินรับรองลูกคา้ 

รายการเหล่าน้ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี เพราะถือเป็นสวสัดิการหรือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทั 

บุคคลก็จะมีเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีลดลง 

1.7  เลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ หรือออมเงินประเภทท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีจากรัฐบาล 

 บุคคลใดท่ีตอ้งการหาผลประโยชน์จากเงินออม หรือน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดๆ จะท าให้

บุคคลมีเงินไดเ้พิ่มมากข้ึน  เพื่อใหบุ้คคลไดป้ระโยชน์ทางภาษี บุคคลควรเลือกแหล่งลงทุนท่ีผลตอบแทนท่ี

ไดไ้ม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษี เช่น ซ้ือประกนัชีวติ หรือซ้ือกองทุนรวมท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษี เป็นตน้ 

2. เพิม่  ค่าใช้จ่ายให้สูงขึน้ 

การเพิ่มค่าใชจ่้ายเพื่อใหบุ้คคลไดรั้บประโยชน์ในทางภาษี สามารถท าไดด้งัน้ี 

2.1 เลือกอาชีพวิตท่ีหกัค่าใชจ่้ายไดสู้งสุด 

 เน่ืองจากกรมสรรพากรแบ่งรายไดข้องบุคคลธรรมดาออกเป็น 8 ประเภท แต่ละประเภทสามารถหกั

ค่าใชจ่้ายไดแ้ตกต่ากนั หากบุคคลจดัสรรให้เงินไดข้องตนไปอยูใ่นกลุ่มอาชีพท่ีหกัค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่ ยอ่ย

ช่วยใหป้ระหยดัภาษีไดม้าก 

2.2  แยกรายไดใ้หม้าจากหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มสิทธิหกัค่าใชจ่้าย 



 บุคคลธรรมดาหากไดรั้บเงินไดเ้ป็นรายเดือน จะหกัค่าใชจ่้ายสูงสุดได ้40% ของเงินได ้แต่ไม่เกิน 

60,000  บาท หากบุคคลสามารถแยกรายไดใ้หม้าจากหลากหลายลษัณะอาชีพ เช่น ค่าท่ีปรึกษาในฐานะผู ้

ประกอบวชิาชีพอิสระ ค่าลิขสิทธ์ิ หรือค่ารับเหมา จะท าใหบุ้คคลสามารถหกัค่าใชจ่้ายจากแหล่งรายไดแ้ต่ละ

หมวดได ้ค่าใชจ่้ายของบุคคลก็จะมากเป็นทวคูีณ 

2.3 เครดิตภาษีเงินปันผล 

 การลงทุนในบริษทัต่างๆ ท่ีบริษทัเหล่านั้นไดเ้สียภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินปันผลไปก่อนหนา้ท่ีจะ

จ่ายเงินปันผลใหบุ้คคลแลว้ หากฐานภาษีของบุคคลธรรมต ่ากวา่อตัราภาษีของบริษทันั้นๆ บุคคลควรน าเงิน

ปันผลดงักล่าวมารวมค านวณภาษี เพื่อจะใชสิ้ทธิเครดิตภาษีเงินปันผล  แต่หากบริษทัท่ีบุคคลลงทุนใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีต ่ากวา่ฐานภาษีของบุคคลธรรมดา บุคคลไม่ควรน ามารวมค านวณเน่ืองจากจะท าใหบุ้คคลเสียภาษี

เพิม่ข้ึน 

3. เพิม่ ค่าลดหย่อนให้สูงขึน้ 

หน่ึงในสิทธิประโยชน์ท่ีบุคคลผูเ้งินไดไ้ดรั้บคือสิทธิในการหกัลดหยอ่น ดงันั้นเพื่อให้บุคคลไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุด บุคคลควรศึกษาการหกัค่าลดหยอ่นใหแ้จ่มชดั โดยบุคคลสามารถประหยดัภาษีไดจ้ากค่า

ลดหยอ่นโดยวธีิการ ดงัน้ี 

3.1 ตรวจสอบสิทธิลดหยอ่นตามสถานภาพผูมี้รายไดใ้หค้รบถว้น 

 เพื่อใหบุ้คคลประหยดัภาษีไดดี้ท่ีสุด ควรตรวจสอบรายการลดหยอ่นต่างๆ เช่น  

- มีลูกหรือไม่ มีก่ีคน ลูกอายเุกิน 25 ปีมีก่ีคน 

- เล้ียงดูพอ่แม่หรือไม่ หากเล้ียงดูใหไ้ปกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม ล.ย.03 และใหพ้อ่แม่เซ็นไวเ้ป็น

หลกัฐานเพื่อให้น าไปหกัลดหยอ่น 

- มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือไม่ หากจ่าย ในแต่ละเดือนจ่ายเป็นจ านวนเท่าใด หากยงั

ไม่ทราบตอ้งหาขอ้มูลมาเตรียมไว ้

- มีการจ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสังคมหรือไม่ หากจ่าย แต่ละเดือนจ่ายก่ีเปอร์เซ็นต ์เช่นกนัหากไม่

ทราบสามารถถามฝ่ายบุคคลของบริษทัได ้

- มีการกูเ้งินธนาคารมาเพื่อซ้ือบา้นหรือปลูกบา้นหรือไม่ หากมีบุคคลตอ้งไปขอเอกสารหลกัฐานจาก

ธนาคารท่ีปล่อย  ากูเ้พื่อน าขอ้มูลมาใชก้รอกขอ้มูลการลดหยอ่น 



แต่ละรายการสามารถน าไปลดหยอ่นไดต้ามสิทธิ ดงัตารางขา้งล่าวน้ี 

ค่าลดหย่อน จ านวนทีส่ามารถลดหย่อนได้ เงือ่นไข 
ตวัผูมี้เงินได ้ 30,000 บาท - 
บุตรท่ีไม่ไดศึ้กษารหรือ
ศึกษาอยูต่่างประเทศ 

คนละ  15,000 บาท อายไุม่เกิน 25 ปี 

บุตรท่ีศึกษาอยู ่ คนละ  17,000 บาท อายไุม่เกิน 25 ปี และก าลงัศึกษาอยู่
ภายในประเทศ 

คู่สมรส 30,000 บาท คู่สมรสตอ้งไม่มีรายได ้
บิดา มารดา คนละ  30,000 บาท - บิดา มารดา ตอ้งไม่มีรายไดแ้ละอายเุกิน 

60 ปี  หรือ 
- บิดา มารดามีรายได ้แต่รายไดไ้ม่เกิน 

30,000 บาท ต่อคนต่อปี และอายไุม่เกิน 
60 ปี 

กองทุนส ารองเล้ีงชีพ หกัไดต้ามจริง  
 

ไม่เกิน 15% ของยอดรายไดแ้ละไม่เกิน 
500,000 บาท 

กองทุนประกนัสังคม หกัไดต้ามจริง  หกัไดสู้งสุด ไม่เกิน 90,000 บาท 
หมายเหตุ: การหกัลดหยอ่นบุตร หกัลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 3 คน 
 

3.2 เพิ่มสิทธิลดหยอ่น 

  หากบุคคลตอ้งการลดภาษี บุคคลสามารถเพิ่มสิทธิลดหน่อนภาษีโดยการออมและการ

ลงทุนใน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

- ออมเงินกบัประกนัชีวิต 

- ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) 

- ลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 

การเลือกลงทุนประเภทใดนั้นแลว้แต่ความของแต่ละคน ส าหรับคนไม่ชอบความเส่ียง 

ตอ้งการเก็บเงินและไดค้วามคุม้ครองชีวิตดว้ย ควรเลือกออมเงินกบัประกนัช่ีวติสะสมทรัพย ์ แต่คนท่ีชอบ

ความเส่ียง ชอบลุน้ หรือสนใจในหุน้ สามารถเลือกลงทุนใน LTF  โดยลงทุนไดท่ี้ธนาคารทุกแห่ง ทั้งน้ีการ



เลือกควรพิจารณาความน่าเช่ือถือและผลประกอบการยอ้นหลงัเพราะการลงทุนมีความเส่ียง ซ่ึงมีตาราง

ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

ตารางเปรียบเทียบการลงทุนและสิทธิการลดหย่อน 

รูปแบบ ประกนัชีวติสะสมทรัพย ์ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
LTF 

กองทุนเพื่อการเล้ียงชีวติ 
RMF 

ระยะเวลา 10 ปีข้ึน 5 ปี อาย ุ 55- 60 ปี 
ระดบัความเส่ียง ต ่า สูง ถึง สูงมาก ต ่า ถึง สูง 
ผลตอบแทน แน่นอน ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน 
ประโยชน์เพิ่มเติม คุม้ครองชีวิต มีการจ่ายปันผล - 
สิทธิลดหยอ่น หกัไดต้ามจริง  สูงสุดไม่

เกิน 100,000 บาท 
หกัไดต้ามจริง  สูงสุดไม่

เกิน 500,000 บาท 
หกัไดต้ามจริง  สูงสุดไม่

เกิน 500,000 บาท 
 

\  การลงทุนทั้งใน LTF  RMF และประกนัชีวตินั้น สามารถน ามาหกัลดหยอ่นไดโ้ดยไม่

ซ ้ าซอ้นกนั  บุคคลท่ีตอ้งการประหยดัภาษีสามารถซ้ือไดท้ั้ง 3 แบบ  แต่ทั้งน้ีในแต่ละแบบไม่ควรซ้ือเกินยอด

สูงสุดท่ีสามารถน ามาหกัลดหยอ่นได ้เพราะถึงแมซ้ื้อมาก็ไม่มีประโยชน์ในทางภาษี เช่น การซ้ือประกนั ไม่

ควรซ้ือเกิน 100,000 บาท เพราะลดหน่อยไดสู้งสุดจริงๆ แค่ 100,000 บาทเท่านั้น 

3.3 ติดตามข่าวโปรโมชัน่ค่าลดหยอ่นพิเศษ 

 นอกเหนือจากการเรียนรู้ค่าลดหยอ่นท่ีมีอยูทุ่กปี บุคคลควรติดตามข่าวสารวา่ปีน้ีรัฐให้สิทธิค่า

ลดหยอ่นใดเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ การติดตามขอ้มูลการลดหยอ่นพิเศษน้ีสามารถติดตามไดจ้ากแหล่งต่างๆ 

ดงัน้ี 

- ฟังจากโทรทศัน์ วทิย ุหรืออ่านจากหนงัสือพิมพ ์

- โปรแกรมค านวณภาษีของกรมสรรพากร ท่ีจะมีรายละเอียดการลดยอ่นต่างๆ ซ่ึงจะเผยแพร่ใหด้าวน์

โหลดผา่นเวป็ไซตข์องกรมสรรพากร ประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 

- สอบถามผา่นเวป็ไซตข์องกรมสรรพากร www.rd.go.th หวัขอ้ “สอบถามปัญหา/แนะน า/ร้องเรียน” 

- สะดวกกวา่นั้น สามารถสอบถามไดท่ี้ Call Center กรมสรรพากร เบอร์โทรศพัท ์1161 

 



4. เพิม่  ยอดเงินบริจาคให้สูงขึน้ 

การบริจาคเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถท าไดด้งัน้ี 

4.1  บริจาคใหว้ดั โบสถ ์หรือมสัยดิ 

 การบริจาคให้วดั โบสถ ์หรือมสัยดิ สามารถขอใบอนุโมทนาบตัรมาเพื่อลดหน่อยภาษีได ้

นอกจากนั้นยงัมีองคก์รการกุลศลตามท่ีกรมสรรพากรประกาศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายช่ือองคก์รการกุศล

ไดท่ี้เวป็ไซตข์องกรมสรรพากร โดยการบริจาคตอ้งเก็บหลกัฐานใบเสร็จไวเ้พื่อใชห้กัลดหยอ่น โดยหกัได้

ตามท่ีบริจาคจริง แต่สูงสุดรวมกนัไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลกัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นแลว้ 

4.2  บริจาคเพื่อสนบัสนุนการศึกษา 

 เงินท่ีจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการศึกษา สารมารถน ามาหกัลดหน่อยได ้2 เท่าของจ านวนเงินท่ี

ไดบ้ริจาคไปจริง แต่ทั้งน้ีหกัลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 10% ของเงินคงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าลดหน่อยอ่ืนๆ 

แลว้  ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาน้ี ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการท่ีกระทรงศึกษาธิการให้

ความเห็นชอบและเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับรายการดงัต่อไปน้ี 

- จดัหาหรือจดัสร้างอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดินให้แก่สถานศึกษารเพื่อใชป้ระโยชน์ทาง

การศึกษา 

- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวชิาการ ส่ือและเทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใหส้ถานศึกษาตามท่ีรัฐมนตรี

กระทรวงการคลงัก าหนด 

- จดัหาครู อาจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ ์การพฒันา 

การคน้ควา้ หรือการวจิยั ส าหรับนกัเรียน นิสิต หรือนกัศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

การวางแผนภาษีของบุคคล หากบุคคลสามารถท าตามเทคนิคดงักล่าวขา้งตน้ไดทุ้กขอ้ จะท าใหภ้าระ

ของบุคคลลดลง สามารถน าเงินท่ีประหยดัไดไ้ปสร้างความมัง่คัง่ เพื่อใหบุ้คคลสามารถบรรลุเป้าหมายใน

การด าเนินชีวติไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 



เศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์ใช้ 

 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีพระราชด ารัสแก่ชาไทยนบัตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา และถูกพดูถึงอยา่งชดัเจนในวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืในกระแสโลกาภิวฒัน์ และ

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ  

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นท่ีมาของ “3 ห่วง 2 เง่ือนไข” ท่ี

คณะกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

น ามาใชใ้นการรณรงคเ์ผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่นช่องทางส่ือต่างๆ ในปัจจุบนั ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น 

การผลิตและการบริโภคท่ีพอประมาณ  

ความมีเหตุผล หมายถึง การใชห้ลกัเหตุผลในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ  

การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ ีหมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงรอบตวั  

ทั้งน้ีปัจจยัทั้ง 3 ขา้งตน้จะเกิดข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัความรู้ และคุณธรรม เป็นเง่ือนไขพื้นฐาน ดงัน้ี  

เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการด าเนินชีวติและการ

ประกอบการงาน  

เง่ือนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อ

ประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ตลอดเวลาท่ีประยกุตใ์ชป้รัชญา 

 



แนวการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารการเงินส่วนบุคค 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ารกบั

การจดัการทางการเงินของบุคคลไดอ้ยา่งเป็นอยา่ง ค าวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถเป็นแนวทางใหก้าร

ด ารงตนของบุคคลเป็นอยา่งดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบคุม้กนัในตวัเองท่ีดี  ซ่ึงหาก

ปฏิบติัอยา่งครบถว้นแลว้ บุคคลจะสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่วา่จะอีกใน 2-10 ปี หรือ 20-30 ปี

ขา้งหนา้ ซ่ึงในการประยกุตใ์ชมี้แนวทางดงัน้ี 

ความพอประมาณ 

 บุคคลสามารถด ารงตนดว้ยความพอประมาณไดโ้ดยเลือกด ารงชีวิตใหเ้หมาะสมกบัรายได ้รายจ่าย 

ลกัษณะความเป็นอยู ่และนิสัยของตน โดยไม่โลภ หรืออยากไดอ้ยากมีมากจนเกินไป รวมถึงมีการแบ่งเงินท่ี

มีอยูใ่นวนัหน่ึงๆ ใหเ้ป็นส่วนๆ อยา่งเหมาะสม เช่น เพื่อการออม การลงทุน เพื่อการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 

กล่าวคือ ใชจ่้ายไดแ้ต่ตอ้งไม่ฟุ่มเฟือยจนสร้างหน้ีสินให้ตนเองและครอบครัว อดออมไดแ้ต่ตอ้งไม่ตระหน้ี

เหนียวจนตนตอ้งล าบาก หรือเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เป็นตน้ 

ความมีเหตุผล 

 การด ารงชีวติอยูด่ว้ยความมีเหตุผลนั้นคือการใชส้ติและปัญญาในการตดัสินใจดว้ยเหตุ ดว้ยผล 

ปราศจากอารมณ์หรืออคติ มีความยบัย ั้งชัง่ใจกบัความยากได ้ยากมี อยากเป็น ทั้งในดา้นของการตดัสินใจ

ออมเงิน ใชจ่้ายเงิน หรือลงทุน โดยความมีเหตุมีผลนั้นพิจารณาไดจ้ากความสามารถในการอธิบายไดไ้ม่วา่

จะเป็นตามหลกัวชิา หลกักฏหมาย กฏเกณฑท์างสังคม หรือศิลธรรม หากองคค์วามรู้ใดขาด บุคคลควร

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อใหต้นมีความรู้เพียงพอต่อการน าไปประกอบการตดัสินใจในแต่

ละคร้ัง  

การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ี 

 บุคคลควรด ารงชีวติท่ีอยูบ่นความไม่ประมาณ และตอ้งมีการเตรียมความพร้อมรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได้

ตลอดเวลากบัทุกคน ไม่มีใครสามารถหลีกเล่ียงได ้แต่บุคคลควรพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งมัน่คง 

เขา้ใจท่ีมาของการเปล่ียนแปลงนั้น โดยบุคคลสามารถมีภูมิคุม้กนัทางการเงินดว้ยการใชจ่้ายเงินตามอตัภาพ

และความจ าเป็น ไม่สร้างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีการประหยดั และควรเร่ิมตน้การออม การลงทุนเพื่อ



อนาคตตั้งแต่เน่ิน ๆไม่รอให้เวลาผา่นไปอยา่งไร้ค่า ขยนัตั้งใจท างานเพื่อสร้างรายได ้มิใช่รอเม่ือใกลว้ยั

เกษียณแลว้จึงเร่ิมคิดได ้นอกจากดา้นการเงินบุคคลควรมีการเตรียมการในดา้นอ่ืนๆทุกๆ ดา้น ทั้งในเร่ือง 

สุขภาพ สังคม และการด าเนินชีวติ ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนและจดัการชีวติท่ีเป็นระบบ 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการน าปรัญชาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานส าคญัยิง่ต่อการด าเนินชีวติ โดยบุคคลจะไดป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

1. บุคคลมีชีวติท่ีสมดุล ครอบครัวท่ีสมดุล พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงใน

ทุกดา้นเป็นอยา่งดี 

2. ช่วยลดและป้องกนัปัญหาความยากจนและลดความเส่ียงทางดา้นเศรษฐกิจท่ีบุคคลจะตอ้งเผชิญ 

3. เป็นพื้นฐานส าคญัของการวางแผนและควบคุมสถานะทางการเงินของบุคคลใหเ้ขม็แข็งและประสบ

ความส าเร็จ 

4. ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของบุคคลใหดี้ยิง่ๆข้ึน 

5. ช่วยใหเ้ศรษฐกิจและสังคมโดยรวมมีความมัน่คงและเขม็แขง็มากยิง่ข้ึน 

 

 

…………หมดแล้วจ้า…… 

 

 


