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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 

1. ชื่อโครงการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล   

ประเภทโครงการ    โครงการใหม ่

2. หน่วย กมส.สกศ.รร.จปร.              เบอร์โทร - 

3. ช่ือกลุ่ม KM กมส.สกศ.รร.จปร.      
    ช่ือสมาชิกกลุ่ม                                      
    3.1 พ.อ.หญิงสาธนี แก้วสืบ                                                เบอร์โทร - 
    3.2 พ.อ.หญิงชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล                               เบอร์โทร -                                                                                   
    3.3 ร.อ.หญิงศตนันท์ บุพศิริ                                               เบอร์โทร 0896559351   
                                                                            

4. ท่ีมา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 

ท่ีมาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตผู้คนทุกระดับ ความเสี่ยงที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือ

ทรัพย์สิน สำหรับบุคลากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แม้จะมีเงินเดือนประจำ แต่รายจ่ายที่ไม่ได้คาดฝันอาจ

เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐบาล 

ค่าใช้จ่ายเพื่อปกป้องตนเองจากโรคระบาด นอกจากนั้นรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะมาจากการออมหรือลงทุนอาจจะ

ลดลงจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การจัดการหนี้สินที่เกิดจากครัวเรือนอาจจะทำได้ไม่ดีนักเมื่อ

เทียบกับช่วงก่อนจะเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทีก่ำลังระบาดไปทั่วโลก ดังนั้น ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ประชาชนทุกระดับชั้น ทุกอาชีพ นอกจากปัญหาสุขภาพก็จะสามารถพบเจออีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาปาก

ท้อง นั่นยิ่งทำให้ความใส่ใจในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นและตระหนักถึงปัญหาด้านการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การ

วางแผนทางการเงินจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถทำให้บุคลากรเหล่านีม้ีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในยุควิถีชีวิต

ใหม่ (New Normal) และมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อดำรงอยู่ได้ทั้งในขณะปฏิบัติราชการไปจนถึงเมื่อเกษียณอายุ

ราชการ   

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  คือ การวางแผนในการบริหารทรัพยากรเงินทั้งในด้านการจัดหา และการใช้

จ่ายให้สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงขึ้น และมีความมั่นคง

ในชีวิต โดยใช้ควบคู่กับกระบวนการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ะนำชวีิตไปสู่

ความมั่นคงทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยความมั่นคงทางการเงิน หมายถึง ทรัพย์สินคงเหลือสุทธ ิก็คือ การนำ

ทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดนั่นเอง  ซึ่งถ้าคุณมีทรัพย์สินคงเหลือสุทธิมากเท่าไร โอกาสที่จะนำเงินไปสร้าง

ความมั่งคั่งทางการเงินก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ทุกคนควรรู้จักการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการ 5 ขั้นตอน ดังนี ้สำรวจ

ตัวเอง กำหนดเป้าหมาย วางแผนทางการเงิน ลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัย หมั่นทบทวนแผนการเงินอยู่เป็นประจำ  

ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันที่คาดเดาได้ยาก เสี่ยงต่อการสูญเสียความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากวัคซีนที่มี

จุดประสงค์ในการป้องกันโรคภัย รักษาความมั่นคงให้กับชีวิตและสุขภาพแล้ว การจัดให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน

การเงินเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้และต่อยอดก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่สามารถเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้ 

รวมไปถึงรักษาความมั่นคงทางการเงินให้กับข้าราชการ ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้
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ทางการเงิน เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างมั่นคงและมั่งคั่งทาง

การเงินของบุคลากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

มีข้อมูลสภาพปัญหา ดังน้ี 
1) แม้ข้าราชการจะได้รับรายได้หลักจากเงินเดือนประจำ แต่ก็ประสบปัญหารายได้ทางอ่ืนลดลงในขณะท่ีรายจ่ายท่ีมีมากข้ึนจาก

สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2) ประเด็นเร่ืองการขาดความใส่ใจในเร่ืองของวินัยทางการเงิน แม้ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์โรคระบาดจะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามากนัก 

แต่จะเห็นชัดเจนข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแน่นอน 

3) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ทางการเงิน หากหลายคนเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเงิน จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมท้ังสามารถ

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

       ดังน้ัน เพ่ือให้กำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ

เสริมสร้างวินัยทางการเงิน จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถทำให้บุคลากรเหล่านี้มีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในยุควิถี

ชีวิตใหม่ (New Normal) และมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อดำรงอยู่ได้ทั้งในขณะปฏิบัติราชการไปจนถึงเมื่อ

เกษียณอายุราชการ ทางกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการการวางแผนการเงินส่วนบุคคลน้ีข้ึนมา 

 

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ 
     1) เพื่อให้บุคลากรรู้เป้าหมายทางการเงินของตนเองที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อรับมือกับปัญหาจากวิกฤติโรคระบาด

ในครั้งนี้ 

     2) บุคลากรสามารถสำรวจบัญชีรายรับ-รายจ่าย และระบุสถานะทางการเงินของตนเองได้ เพื่อตระหนักถึงภาวะ

เสี่ยงที่กำลังเผชิญ และรู้เท่าทันสถานภาพการเงินของตนเองได้ดีมากขึ้น 

     3) วางแผนการเงินได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมไปถึงวางแผนเกษียณ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเอง

และครอบครัว 

    4) รู้วิธีจัดสรรทรัพย์สินให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิต 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีการจัดอบรมและworkshopเพ่ือให้ความรู้ทางการเงิน รวมไปถึงการฝึกสำรวจ
ตนเองเบ้ืองต้นแก่กำลังพลในหน่วย 

1 กิจกรรม 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจทางการเงินเบ้ืองต้น มากกว่าหรือ 70% 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร - ขาดความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางการเงิน 

- มีความเช่ือท่ีว่าเร่ืองการวางแผนการเงิน การลงทุนเป็นเร่ืองเข้าใจยาก 
- 
- 

2. กระบวนการ - คิดว่าเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือเป็นเร่ืองของทฤษฎีมากว่าข้อปฏิบัติ 
- 
- 
- 

3. เคร่ืองมือ - ความยุ่งยากในการคำนวณตัวเลข 
- 

4. ปฏิบัติ - ไม่เคยปฏิบัติในข้ันตอนการวางแผนการเงิน 
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บุคลากร!

เครื*องมือ!

กระบวนการ!

ความเช่ือ

แบบเดิม 

ขาดความรู้และ

ความเข้าใจ 
เป็นทฤษฎีเกินไป 

ความยุ่งยาก

ของการคำนวณ 

ปฏบิตัิ!

ไม่เคยทดลอง

ปฏิบัติ 
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7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงท่ีได้ดำเนินการ 
 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร - ขาดความรู้และความเข้าใจในองค์

ความรู้ทางการเงิน 
- จัดอบรมและทำworkshopเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเงิน
เบ้ืองต้น โดยแบ่งกลุ่มเล็กเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ รวมท้ัง
กล้าซักถามถึงปัญหา 
 
 

- มีความเชื่อที่ว่าเรื่องการวางแผน
การเงิน การลงทุนเป็นเร่ืองเข้าใจยาก 

2 . 
กระบวนการ 

- คิดว่าเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม 
คือเป็นเรื่องของทฤษฎีมากกว่าข้อ
ปฏิบัติ 
 

- จัดอบรมและทำworkshopเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเงิน
เบ้ืองต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย วางแผน
เกษียณ หรือการลงทุน เป็นเร่ืองท่ีสามารถทำได้ทุกคน 

3. เคร่ืองมือ - ความยุ่งยากในการคำนวณตัวเลข - แนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวางแผนทางการเงิน เช่น 
โปรแกรมExcel หรือ ใช้ application ในการช่วยคำนวณ 
 

4. .ปฏิบัติ - ไม่เคยปฏิบัติในข้ันตอนการวางแผน
การเงิน 
 

- จัดทำการอบรมและworkshopโปรแกรมวางแผนทางการเงิน 
เพ่ือฝึกหัดและทดลองทำจริง 

 
สรุปการแก้ไขปรับปรุงท่ีได้ดำเนินการ ในปี 2564 มีดังน้ี 

1. มีการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. จัดทำคู่มือวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพ่ือประกอบการอบรม 

 

8. ผลลัพธ์การดำเนินการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก่อนปรับปรงุ หลังปรับปรุง 

1. มีการจัดอบรมและworkshopเพ่ือให้ความรู้ทางการเงิน รวมไปถึงการ
ฝึกสำรวจตนเองเบ้ืองต้นแก่กำลังพลในหน่วย 

1 กิจกรรม - - 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจทางการเงินเบ้ืองต้น มากกว่าหรือ 
70% 

- - 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
1. มีคู่มือเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่กำลังพล 
2. กระตุ้นความตระหนักรู้ถึงสุขภาพการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่กำลังพล  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน้ีครัวเรือนของข้าราชการ 
4. สร้างความม่ันคงและม่ังค่ังในทรัพย์สินให้แก่กำลังพล 
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9. การกำหนดมาตรฐาน  

9.1 เน้ือหาความรู้เบ้ืองต้นท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย เน้นจัดการความรู้แก่ครัวเรือน ไม่ใช่เชิงวิชาการ 

9.2 การแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแอพพลิเคช่ัน ควรเป็นในลักษณะท่ีสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนิสัย

ของการรักษาวินัยทางการเงิน 

 

10. การขยายผลโครงการ และส่ิงท่ีจะดำเนินการต่อไป  

10.1 ขยายการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมworkshopให้หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเบ้ืองต้น 

10.2 พัฒนารูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแอพพลิเคช่ันเป็นของตนเอง 

 
 

ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : พันเอกหญิงสาธนี แก้วสืบ 

                     (     สาธนี แก้วสืบ    ) 

วันที่ : 30 ก.ค. 64 

 

 

ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    

                         พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

                 ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 

                    วันที่ : ............................... 
 

ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล         : พ.อ.   มนัส  ธนวานนท์ 

                                                 (มนัส   ธนวานนท์ ) 

                                           วันที่ : ………………………………. 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่กำกับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย 
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คู่มือ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประจำป ีพ.ศ. 2564 
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คำนำ 

 การจัดทำคู่มือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ทีท่างคณะได้

ทำรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทางการเงินเอาไว ้อีกทั้งจัดการความรู้ให้เป็นระบบมากขึ้นจะทำให้เกิดความสะดวกใน

การเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจทางการเงินให้แก่บุคลากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนั้นเป้าหมาย

ของการทำคู่มือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ กระตุ้นใหบุ้คลากรรู้จักเป้าหมายทางการเงินของตนเองที่ชัดเจน

และเหมาะสม เพื่อรับมือกับปัญหาทางการเงินทุกรูปแบบ เพิ่มความสามารถในการสำรวจบัญชีรายรับ-รายจ่าย และ

ระบุสถานะทางการเงินของตนเองได้ เพื่อตระหนักถึงภาวะเสี่ยงที่กำลังเผชิญ และรู้เท่าทันสถานภาพการเงินของ

ตนเองได้ดีมากขึ้น สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการเงินได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมไปถึงวางแผนเกษียณ เพื่อสร้าง

ความมัน่คงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงแนะนำความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดสรรทรัพย์สินให้เหมาะสม 

เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตของบุคลากร 

 ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับชีวิตประจำวัน สามารถรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว 

 

         คณะผู้จัดทำ KM กมส.สกศ.รร.จปร. 
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สารบัญ 

 
 เนื้อหา                   หน้า 

 

ส่วนที่ 1 เนื้อหาสำหรับจัดอบรมความรูท้างการเงินเบื้องต้น      1  

 ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล      2 

 ขั้นตอนที่  1  สำรวจตัวเอง          2 

 ขั้นตอนที่  2  กำหนดเป้าหมาย        5 

 ขั้นตอนที่  3  วางแผนการเงิน 4 ส่วน       5 

 ขั้นตอนที่  4  ลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัย       6 

 ขั้นตอนที่  5   หมั่นทบทวนแผนการเงินอยู่เป็นประจำ     8 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือสำหรับการทำ workshop       9  

 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนทางการเงิน      10 

  - การจัดทำงบดุลส่วนบุคคล       10 

  - การจัดทำกระแสเงินสด        11 

  - อัตราส่วนทางการเงิน        12 

  - การจัดการหนี้สิน        12 

  - การจัดการความเสี่ยง        13 

  - การวางแผนเกษียณ        15 

  - การวางแผนการศึกษาบุตร       16 

  - การวางแผนภาษี        17 

 แอพพลิเคชั่นสำหรับวางแผนทางการเงิน       18 
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ส่วนที่ 1  

เนื้อหาสำหรับจัดอบรมความรูท้างการเงินเบื้องต้น 
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การวางแผนการเงินส่วนบุคคล   

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  คือ การวางแผนในการบริหารทรัพยากรเงินทั้งในด้านการจัดหา และ

การใช้จ่ายให้สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงขึ้น 

และมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ควบคู่กับกระบวนการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมที่จะนำขีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยความมั่นคงทางการเงิน หมายถึง 

ทรัพย์สินคงเหลือสุทธิ ก็คือ การนำทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดนั่นเอง  ซึ่งถ้าคุณมีทรัพย์สินคงเหลือ

สุทธิมากเท่าไร โอกาสที่จะนำเงินไปสร้างความมั่งคั่งทางการเงินก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ทุกคนควรรู้จักการ

วางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที ่ 1  สำรวจตัวเอง 

การสำรวจตัวเอง เป็นเรื ่องพื้นฐานและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนทางการเงิน เพราะนั่น

หมายถึง การรู้จักสถานะทางการเงินของตัวเองเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินว่าเป็นอย่างไร มีรายรับ-

รายจ่าย อย่างไรบ้าง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย หรือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และมีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนใน

แต่ละเดือน ซึ่งการจัดการรายรับและรายจ่ายของตัวเองถือเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสและความ

ท้าทายในอนาคตต่อไป ในการสำรวจตัวเองเริ่มจากการวางแผนรายจ่ายและการวางแผนรายได้  

การวางแผนรายจ่าย ถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้คุณได้ทบทวนฐานะทางการเงินของตัวเองว่า กำลัง

ใช้จ่ายเกินตัวอยู่หรือไม่ และจะปรับแผนการใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้เหลือเงินไว้สำหรับการออมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ก่อนที่จะวางแผน คุณควรที่จะจำแนกประเภทรายจ่ายให้ได้ก่อนว่าในแต่ละเดือนว่าคุณหมดเงินไปกับเรื่อง

อะไรบ้าง โดยในที่นี้จะขอแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. รายจ่ายที่จำเป็น เป็นรายจ่ายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำ,ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. รายจ่ายที่ไม่จำเป็น คือ รายจ่ายทีส่ามารถตัดออกได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เป็นรายจ่าย
ฟุ่มเฟือย เช่น ค่าบุฟเฟต์, ค่าดูหนัง, ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าบริการรายเดือนที่ไม่จำเป็น เช่น การ

สมัครสมาชิกรายเดือนใน Application ต่างๆ เป็นต้น 

ความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป จึงขอแนะนำให้คุณลองสร้าง “พีระมิด

การใช้จ่าย” ของตัวเองดูว่า สิ่งใดจำเป็นมาก สิ่งใดจำเป็นน้อย ตามรูปด้านล่าง 
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จะเห็นได้ว่า ฐานของพีระมิด คือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและต้องถูกเติมเต็มจนแน่นเสียก่อนจึงจะตอบ

โจทย์กับปัจจัยพื้นฐานของการใช้ชีวิต ส่วนพีระมิดในขั้นต่อๆ ไปจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

รองลงมาจนสุดท้ายเป็นรายจ่ายเพื่อความสุขและความบันเทิงส่วนตัว 

  หลังจากนั้นให้นำค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมาจัดแบ่งประเภทตามรูปแบบของพีระมิดที่กำหนดไว้ แล้ว

พิจารณาว่า รายจ่ายที่ไม่จำเป็นของคุณในแต่ละเดือนมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ และคุณจะลดรายจ่ายนั้นลง

ได้มาก-น้อยแค่ไหน ด้วยการวางแผนรายจ่ายล่วงหน้า เช่น 

 

 
 



	 $	

โดยวิธีการนี้จะช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ให้คุณสามารถจัดสรรให้เหลือเงินไว้สำหรับการ

ออมเพิ่มเติมอีกด้วย 

การวางแผนรายได้ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมแผนรายจ่ายที่คุณวางไว้ ถ้าวิเคราะห์แล้วว่า รายจ่ายนั้นมี

สัดส่วนที่มากกว่ารายได้ ควรที่จะต้องเริ่มต้นวางแผนและบริหารรายได้ของตนเองให้พอใช้ไปตลอดทั้งเดือน 

โดยเริ่มต้นจากลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง หรือจะหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

ทำงานเสริม, การหาช่องทางที่เป็นรายได้ประจำจากการนำเงินไปลงทุน ซึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูให้ดีว่า 

ระหว่างการรัดเข็มขัดด้านการใช้จ่ายกับการหาวิธีเพิ่มรายได้เพิ่มเติม วิธีการไหนจะช่วยให้สภาพการเงิน

คล่องตัวได้มากกว่ากัน 

 

ตัวอย่าง  รายได-้รายจ่าย ของนาย A 

 

รายได ้

(บาท / เดือน) 

รายจ่าย 

(บาท / เดือน) 

เงินออม 

(บาท/ เดือน) 

1.เงินเดือน  35,000 บาท 1. สาธารณูปโภค  3,000 บาท 1.ธนาคาร  5,000 บาท 

2.ขายของออนไลน์  3,000 บาท 2. ค่าเดินทาง  2,000 บาท   

  3.ค่าอาหาร 16,000 บาท   

  4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000 บาท   

รวม  38,000 บาท  รวม  33,000 บาท รวม  5,000 บาท 

 

  จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  หากดูผิวเผิน นาย  A มีรายรับ-รายจ่าย ที่สมดุลไม่ใช้จ่ายเกิน

ตัว  ไม่มีหนี้สิน  แถมยังมีเงินเก็บอีกด้วย แต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบว่า  หากนาย  A  มีการวางแผนทางการเงิน

มากกว่าน ี ้  นาย  A  จะสามารถลดค่าใช ้จ ่ายเร ื ่องอาหารหรือค่าใช ้จ ่ายส่วนตัวลงไปได้อ ีก   ทำให้

นาย  A  สามารถนำเงินไปเก็บออมเพิ่มหรือนำไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองในอนาคต

ได้อีกด้วย 
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ขั้นตอนที ่ 2  กำหนดเป้าหมาย 

หากคุณสามารถวางแผนรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนให้เกิดความสมดุลได้แล้ว ถึงเวลาของการ

ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต เช่น ออมเงินเผื ่อฉุกเฉิน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย, วางแผนออมเงินเพื่อซื ้อบ้าน, 

วางแผนออมเงินสำหรับการเกษียณ, วางแผนออมเงินเพื่อทำธุรกิจ ฯลฯ ในการกำหนดเป้าหมายที่ดีจะต้องมี

รายละเอียด  มีกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนในการปฎิบัติ รวมทั้งเป้าหมายควรมีระยะสั้น ระยะกลางและระยะ

ยาว  เพื่อที่จะได้เป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวความสำเร็จได้ในแต่ละช่วงเวลาจะทำให้มีกำลังใจไม่

ท้อใจหรือหมดใจไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายระยะยาว   

 

 
 

ตัวอย่าง  การกำหนดเป้าหมาย 

  เป้าหมาย จำนวนเงิน(บาท) ระยะเวลา จำนวนเงินเก็บ/เดือน 

ระยะสั้น • พาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ 40,000 8 เดือน 5,000 

ระยะกลาง • เงินดาวน์คอนโด 100,000 20 เดือน 5,000 

ระยะยาว •  เกษียณอาย ุ 2,100,000 35 ปี 5,000 

  

 

ขั้นตอนที ่ 3  วางแผนการเงิน 4 ส่วน 

  เมื่อได้เป้าหมายแล้ว  ขั้นต่อไป  คือ  การบรรลุเป้าหมายด้วยการวางแผนทางการเงิน  โดยแผนที่ดี

ควรแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้  

  ส่วนที่ 1  ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน  ควรดูว่าอะไรที่สามารถปรับลดได้  โดยค่าใช้จ่ายที่ปรับลด

สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุต่อไป 

  ส่วนที่ 2  เงินเก็บออมเผื่อฉุกเฉิน  ส่วนนี้จะเป็นเงินที่สามารถถอนเอามาใช้ได้ทันทีในยามที่มีเหตุ

จำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ  ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน  เป็นต้น 
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  ส่วนที่ 3 เงินเก็บออมเพื่อการลงทุน  เป็นเงินที่ใช้ในการสร้างความมั่งคั่งผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หรือสินทรัพย์ต่างๆ  เช่น  หุ้น, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ  เป็นต้น  

  ส่วนที่ 4  เงินเก็บเพื่อเก็บ  ส่วนนี้จะเป็นเงินที่ใช้สำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุจะไม่นำออกมา

จนกระทั่งครบกำหนดเวลา ส่วนใหญ่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับช่วงวัย คือ  เลือกความ

เสี่ยงสูงในช่วงอายุน้อยและความเสี่ยงต่ำในช่วงอายุมาก 

 

ขั้นตอนที ่ 4  ลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัย 

สิ่งที่ทำให้แผนการเงินส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ  ก็คือ ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้  ดังนั้น 

การมีวินัยลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะทำให้แผนนั้นเป็นจริงได้  วิธกีารง่ายๆเบื้องต้น  คือ เมื่อคุณได้รับ

เงินเดือนมาแล้ว  สิ่งแรกที่ต้องทำคือ  ออมก่อนหรือลงทุนก่อน จากนั้นค่อยเอาเงินส่วนที่เหลือมาใช้

จ่าย  เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้โอกาสที่จะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายมีน้อยมาก  เพราะจะมีข้ออ้างต่างๆ นานาเพื่อ

ไม่ทำตามแผน   อีกวิธีคือ   ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือนเป็นประจำทุกเดือน  ทำให้เก็บออม

และลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้   และถ้าสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นได้โอกาสที่ระยะกลางและยาวจะ

ประสบความสำเร็จมีได้สูง โดยการลงมือปฎิบัติเพื่อใหม้ีเงินออมที่สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยวิธีการ

ดังต่อไปนี้ 

 

 

1. ออมทีละน้อยค่อยๆ ออม : ไม่ต้องรอเงินจำนวนมากแล้วออมทีเดียว มีน้อยออมน้อย ออมไป

เรื่อยๆ จนเป็นเงินก้อนโต 
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2. ออมเงินจากเงินเหลือ : เป็นวิธีการเก็บเงินจากเศษเงินที่เหลือคงค้างในบัญชีหรือออมเงินในส่วนที่

เหลือจากเงินค่าใช้จ่ายรายวัน เพื่อสะสมเงินจำนวนเล็กน้อยนี้ให้กลายเป็นก้อนและนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆ 

ได้ 

3. ออมให้เท่ากับที่ใช้ : เป็นวิธีการออมโดยยึดหลักจากค่าใช้จ่ายที่เราเผลอใช้ไปกับเรื่องฟุ่มเฟือย

ต่างๆ เช่น กินบุฟเฟต์ 500 บาท ในเดือนนี้ต้องออมเพิ่มอีก 500 บาท เป็นต้น 

    4. ออมเงินแบบ Money Snowball : เป็นเริ่มออมให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างเงินก้อนโตจากระยะการ

ออม 

  5. ออมเงินด้วยการแบ่งตามวัตถุประสงค์ :  เป็นการแบ่งเงินเป็นก้อนๆ และเก็บไปตามเป้าหมาย 

เช่น เก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉิน, เก็บไว้เป็นเงินซื้อบ้าน, เก็บไว้สำหรับลงทุน เป็นต้น 

  6. ออมเงินด้วยการแบ่งเป็นสัดส่วน : เป็นการวางแผนการออมเงินโดยหักเปอร์เซ็นการออมออกมา

ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายและการออมให้สอดคล้องกันไปในทุกๆ เดือน 

   7. กำหนดตารางการออมด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน : เป็นวิธีการสร้างวินัยด้านการเก็บเงินในเบื้องต้น

สำหรับคนหัดออมด้วยการเก็บเงินในจำนวนที่เท่าๆ กันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 

เมื่อคุณสามารถเก็บออมเงินได้แล้ว หลังจากนี้ก็เป็นการนำเงินออมของคุณมาลงทุนเพื่อให้เกิดดอก

ออกผล แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า เป้าหมายที่คุณตั้งไวจ้ะสามารถบรรลุจุดประสงค์ได้จริงหรือไม่ และวิธีการ

ออมที่เลือกมาจะสอดคล้องกับแผนที่วางไว้มากน้อยแค่ไหน โดยคุณควรรู้จักและทำความเข้าใจกับ ‘เครื่องมือ

ทางการเงิน’ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทคืออะไร และเหมาะสมกับ

เป้าหมายการเงินที่คุณวางไว้มาก-น้อยแค่ไหน เช่น 

  บัญชีเงินฝาก เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทแรกที่ทุกคนรู้จักกันดี และมีอยู่หลากหลายประเภท

ด้วยกัน เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง, บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีฝากประจำปลอดภาษ,ี ฯลฯ 

ซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคนหัดออมเงินในเบื้องต้น 

  ตราสารหนี้ หากคุณเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยแต่อยากได้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ ‘ตรา

สารหนี้’ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช่ เพราะหากคุณนำเงินมาลงทุนในตราสารหนี้ คุณจะได้รับ

ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุอีกด้วย ตัวอย่างตราสารหนี้ที่พบเห็น

ทั่วไป เช่น ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชน ฯลฯ 
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		 กองทุนรวม เครื่องมือทางการเงินประเภทนี้เหมาะสำหรับคนประสบการณ์ด้านการลงทุนน้อย มี

เงินทุนไม่มาก และต้องการให้ผู้มากประสบการณ์ช่วยจัดการลงทุนแทน เพื่อให้ได้กำไรที่งอกเงย ยกตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทนี้ เช่น กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ฯลฯ 

  หุ้น ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงด้านการลงทุนที่สูงด้วยเช่นกัน 

โดยผลตอบแทนที่ได้จะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของกิจการนั้นๆ ทำให้คนที่อยากจะเก็บออมเงินในหุ้นต้อง

ศึกษาวิธีการซื้อ-ขายอย่างจริงจัง แต่ถ้าเชี่ยวชาญแล้วก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำ จึงเหมาะ

สำหรับคนตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้สูงและยอมรับความเสี่ยงได้ดี 

ขั้นตอนที ่ 5   หมั่นทบทวนแผนการเงินอยู่เป็นประจำ 

  การทบทวนแผนการเงินทำให้คุณสามารถประเมินได้ว่าแผนที่วางไว้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่

ไหน  ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหรือไม่  สาเหตุเพราะอะไร คุณจะได้ทบทวนหรือปรับแผนให้

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมตามช่วงเวลานั้นๆ   รวมถึงควรทบทวน

เป้าหมายของตัวเองอยู่เป็นประจำว่ายังเหมือนเดิมหรือไม่  มีอะไรที่อยากปรับเปลี่ยน  มีความสามารถในการ

รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน  รวมถึงควรจะเพิ่มเงินลงทุนใหม่แล้วหรือยัง  เพื่อให้เป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้มี

ความเป็นไปได้มากที่สุด 

 หากก้าวแรกของการเก็บเงินเริ่มดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จและความมั่ง

คั่งได้ ขอเพียงที่จะเริ่มต้นวางแผนทางการเงินแบบจริงจัง รวมถึงพยายามสร้าง ‘วินัย’ ที่ดีสำหรับการออม

ให้กับตัวเอง ด้วยการรู้จักอดออมก่อนนำออกมาใช้ หากวางแผนรายจ่ายไว้แค่ไหนก็ควรจะใช้แค่เท่านั้น ซึ่งการ

สร้างวินัยรูปแบบนี้จะต้องเริ่มเก็บเงินในจำนวนน้อยๆ ก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างกำลังใจและเรียนรู้ที่

จะอดทนทำตามแผนการเงินที่วางเอาไว้จนกว่าจะเคยชินและลงมือทำไปเองแบบอัตโนมัติ  ดังนั้น ขอให้คุณมี

ความตั้งใจจริงที่จะเก็บเงิน  มีวินัยที่จะทำตามเป้าหมาย  โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีเงินเก็บ สร้างความ

มั่นคง มั่งคั่งให้กับชีวิตในวัยเกษียณก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม อนาคตที่สดใสเกิดขึ้นได้จากมือของคุณเอง 

ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้  
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ส่วนที่ 2  

เครื่องมือสำหรับการทำ workshop 
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 เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของทางคณะผู้จัดทำคือ ต้องการให้บุคลากรรู้เป้าหมายทางการเงินของตนเองที่
ชัดเจนและเหมาะสม สามารถรับมือกับปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกท้ังการส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถสำรวจบัญชีรายรับ-รายจ่าย และระบุสถานะทางการเงินของตนเองได้ เพื่อตระหนักถึงภาวะเสี่ยงที่
กำลังเผชิญ และรู้เท่าทันสถานภาพการเงินของตนเองได้ดีมากขึ้น เรียนรู้การวางแผนการเงิน ทั้งระยะสั้น ระยะ
ยาว รวมไปถึงวางแผนเกษียณ เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดสรรทรัพย์สินให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิต 
 ทางคณะจัดทำจึงรวบรวมเครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าใจ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนิสัย
ของการมีวินัยทางการเงิน โดยเริ่มจากสำรวจตนเอง ประเมินทรัพย์สินและหนี้สิน จัดการหนี้สิน รวมไปถึงการ
วางแผนเกษียณ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปดังนี้ 
 
1) การจัดทำงบดุลส่วนบุคคล การสำรวจทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองและครอบครัว เพื่อประเมินสถานะ
ทางการเงินของตนเองได้  
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2) การจัดทำกระแสเงินสด ติดตามกระแสเงินสดของตนเอง โดยสำรวจรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น ตรวจเช็ค

สภาพคล่องของตนเอง จะสามารถระบุกระแสเงินสดส่วนเพิ่ม (ส่วนที่ขาด) เพื่อบริหารการใช้จ่ายให้เหมาะสม

มากยิ่งขึ้น หากมกีระแสเงินสดส่วนเพิ่ม ก็จะสามารถนำไปจัดสรรเพื่อการลงทุนหรือเก็บออมในรูปแบบต่างๆ 

ในทางตรงข้ามหากเป็นกระแสเงินสดส่วนที่ขาด ก็จะประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ในเบื้องต้นและจะ

สามารถนำไปปรับให้ดีขึ้น ลดการเป็นหนี้ครัวเรือนได้ 
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3) อัตราส่วนทางการเงิน แบบวิเคราะห์สภาพคล่อง หนี้สิน การออมและการลงทุน และรายจ่ายต่อรายรับ 

เพื่อให้รับรู้สุขภาพการเงินของตนเองได้ โดยเปรียบเทียบจากค่ามาตรฐาน เพื่อทราบว่าปัจจุบันรายรับที่ได้

เพยีงพอต่อรายจ่ายหรือไม่ ตนเองมีความสามารถในการชำระหนี้สินหรือไม่ มีนิสัยชอบออมเงินหรือลงทุน

หรือไม่ และรายรับที่ได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้การวิเคราะห์ก็เพื่อจะได้ตระหนักถึงนิสัย

การใช้เงินของตนเอง เพิ่มวินัยทางการเงิน ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เงิน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและ

ครอบครัวได ้

 
 

4) การจัดการหนี้สิน การสำรวจหนี้สินอย่างง่าย เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของหนี้ทั้งหมดที่มีในครัวเรือน จะ

กระตุ้นให้ปรับพฤติกรรมทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น 
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5) การจัดการความเสี่ยง จะแบ่งออกเป็น การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต และ การวางแผน

ประกัน การสำรวจความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ จะสร้างนิสัยการเก็บออมเพื่อกรณีฉุกเฉินมากขึ้น แม้

ข้าราชการจะได้รับสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลแต่ก็ไม่ใช่ละเลยการเก็บออมเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เพราะเหตุร้ายแรงมิได้พรากแค่ชีวิต แต่พรากอิสรภาพทางการเงินให้กับคนข้างหลังด้วย (ความตายไม่ได้มีค่า

เป็นศูนย์) 
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6) การวางแผนเกษียณ การพึ่งพาเพียงแค่เงินบำเหน็จ-บำนาญ อาจจะไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้จนถึงบั้น

ปลายชีวิต การทดลองคาดการณอ์นาคตคร่าวๆ ก็เพื่อให้วางแผนการออมและการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

 

 



	 !&	

7) การวางแผนการศึกษาบุตร แม้การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับ แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร

ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าเทอม แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆอีก จะเห็นอยู่บ่อยครั้งที่ก่อนเปิดมักจะมีการเคลื่อนไหว

ทางการเงินของครอบครัว บางคนมีเตรียมไว้แล้วบางคนกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจ่ายค่าเทอมและอื่นๆ เช่น ชุด

เครื่องแบบ หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนก็มีให้เห็นจนชินตา ดังนั้นแม้ว่าจะเรียนฟรีจากสวัสดิการของภาครัฐ

หรือไม่ได้เรียนฟรี ล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น มากน้อยเป็นเรื่องเฉพาะครอบครัว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการวางแผน

การศึกษาบุตรก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง 
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8) การวางแผนภาษี การเสียภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเผชิญอยู่ทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทั้งนี้สามารถ

ลดหย่อนได้ ดังนั้น เพื่อประหยัดภาษีตามนโยบายของรัฐ (ถูกกฎหมาย) มีเงื่อนไขให้เรียนรู้และนำมาใช้

มากมาย หากพอเข้าใจก็จะสามารถประหยัดเงินและนำเงินไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ

ครอบครัวได้อีก 
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 นอกจากอบรมและworkshop การใช้ Excel เพื่อสำรวจการเงินครัวเรือนแล้ว หากการวางแผนผ่าน

โปรแกรมสำเร็จรูปจะยากเกินไปหรือจริงจังเกินไปสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการปรับนิสัยทางการเงิน ทางคณะก็ยัง

มีแอพพลิเคชั่นแนะนำเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการสำรวจการเงิน เนื่องจากปัจจุบันสมาร์ทโฟนคือสิ่งที่ใกล้ตัว

มากที่สุด ยิ่งกว่ากระดาษและปากกา หรือโน้ตบุค ดังนั้นหากจะปรับพฤติกรรมทางการเงิน เสริมสร้างวินัย ฝึก

การสำรวจตัวเองแบบสะดวกและรวดเร็ว ก็สามารถทำได้บนสมาร์ทโฟน   

1) สำหรับสำรวจสุขภาพทางการเงิน แอพพลิเคชั่น Spendee Budget & Money Tracker จะสำรวจรายรับ

รายจ่าย คำนวณหนี้สิน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน ทำให้วางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 

2) สำหรับการวางแผนเกษียณ แอพพลิเคชั่น finRetirement จะช่วยคำนวณการใช้จ่ายในปัจจุบันว่าเพียง
พอที่จะใช้ในวัยเกษียณหรือไม่ ทำให้การวางแผนการออมและลงทุนเพื่ออนาคตทำได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน 
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3) สำหรับการวางแผนภาษ ีแอพพลิเคชั่น iTax Pro ช่วยคำนวณและวางแผนภาษ ีพร้อมกับแนะนำการ

ลดหย่อนภาษีได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน เพียงกรอกข้อมูล เลือกการลดหย่อนและการวางแผนที่

เหมาะกับตัวเอง 

  
 

 
 

4) สำหรับสำรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน แอพพลิเคชั่น METANG นอกจากจะสามารถ

สำรวจพฤติกรรมทางการเงินได้แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายด้วยเสียงพูด เพื่อสะดวกและ

รวดเร็วในการใช้ 
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5) สำหรับการเลือกลงทุน แอพพลิเคชั่น FINNOMENA เป็นแอพพลิเคชั่นที่แนะนำการลงทุนด้านกองทุนรวม 

ที่สามารถดูข้อมูลกองทุนรวม หุ้น ข่าว และบทความ พร้อมกับเปิดบัญชีกองทุนรวม ซื้อขายทองทุนรวมผ่าน 

App ได้ทันที เปิดฟรี ใช้ฟรี ไม่มีค่าบริการ 

 

 

 
  
6. สำหรับการวางแผนการเงินแบบครบถ้วน แอพพลิเคชั่น Lumpsum จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลที่ครบถ้วนด้วยการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การวางแผนภาษี กองทุนรวม ประกันชีวิต และการกู้เงิน 

อีกทั้งยังใช้ง่าย เหมาะกับทุกคน 
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