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สถานการณ์บุคคลและครัวเรือนไทย
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การส ารวจทักษะทางการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ทักษะทางการเงินของคนไทยไม่เพียงพอ
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ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย. รายงานผลการส ารวจทกัษะทางการเงินของไทย ปี 2559: หน้า 5. 

ภาพรวมผลการส ารวจปี 2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านทกัษะทาง
การเงินของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 61.0  โดยมีคะแนนด้านความรู้
ทางการเงนิต ่าที่สุด จากคะแนนทกัษะทางการเงิน 3 ด้าน  ซึง่
ประกอบด้วย ด้านความรู้ (ร้อยละ 48.6) พฤติกรรม (ร้อยละ 62.2) 
และทศันคติ
(ร้อยละ 76.0) 
โดยมีพฒันาการ ภาพรวมทกัษะทางการเงินของคนไทยปี 2559 มี
แนวโน้มดีขึน้จากการส ารวจปี 2556 ยกเว้นด้านพฤติกรรมทางการเงิน
ซึง่ปรับตวัลดลงจากหลายหวัข้อ เช่น 

การไม่ตัง้เป้าหมายระยะยาว 
ขาดการดแูลบริหารเงนิของตนเองอย่างใกล้ชดิ
ไม่ช าระค่าใช้จ่ายตรงตามเวลาเรียกเกบ็
ขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการเลือกซือ้



พฤติกรรมและทัศนคติการออม:
การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ และการออมเพ่ือภาวะฉุกเฉิน
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คนไทยที่วางแผนเก็บออมเพื่อยามชราและสามารถ
ท าได้ตามแผนที่วางไว้ได้เพียงร้อยละ 14.2

คนไทยที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตนเองมีเงนิ
ออมเผ่ือฉุกเฉิน เพียงพอหรือไม่ ถงึร้อยละ 
32.2 และมีคนไทยอีกร้อยละ 37.3 ที่มีเงนิออม
เผ่ือฉุกเฉินรองรับการใช้จ่ายไม่ถงึ 3 เดือน

ทัศนคตทิี่คนไทยด้อยที่สุด คือ นิยมความสุขในการใช้เงนิมากกว่าการออมเพื่ออนาคต

ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย. รายงานผลการส ารวจทกัษะทางการเงินของไทย ปี 2559: หน้า 6. 



หนี้สินของครัวเรือน

ที่มา การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560. ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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หนีสิ้นของครัวเรือน

ที่มา การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560,  ส านักงานสถิติแห่งชาติ

Nada C.: 
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การเข้าถึงแหล่งเงินกู้หลักของครัวเรือน

ที่มา การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560,  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน

ที่มา การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560,  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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Simplified Sufficiency Economy Philosophy process model

คุณธรรม
Virtues

e.g.
compassion

with

Step 1

ความรู้
Knowledge

e.g.
There are needy 

people

create

Step 2

ทัศนคติ
Wise

attitudes

e.g.
One should help 

the needy

that 

predispose

Step 3

การตัดสินใจ/
พฤตกิรรม

Decisions/
actions

e.g.
Support 

charitable 
causes

to

achieve

Step 4

ผลผลิต/ผลลัพธ์
Results 

and a vision

e.g.
Increase social 

cohesion

Step 5

Source: Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World, Chapter 3 
(Avery & Bergsteiner, June 2016) : page 47



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตสมดุลและยั่งยืน

11

คุณธรรม
ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน 
มัธยัสถ์ แบ่งปัน

ความรู้
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ความรู้ในการด าเนินชีวิต 
ความรู้ในการจัดการความเส่ียงเพื่อ
ความรอบคอบระมัดระวังในการ
ตัดสินใจ

เงื่อนไขคุณภาพ

ความมีเหตุมีผล
ความพอประมาณ 

การมีภมิูคุ้มกันในตัวที่ดี

วัตถุ 
(เศรษฐกจิ)

สังคม

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

หลักคดิความพอเพียง ผลผลติ/ผลลัพธ์
ความสมดลุและยัง่ยืน

- พึ่งพาตนเอง และให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 

- มีภมูคุ้ิมกัน พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง

- สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วเมื่อ
เจอภาวะวิกฤติ



การบริหารการเงนิบุคคลเพ่ือความพอเพยีง

ความรู้ทางการเงิน
เพ่ือการวางแผนทางการเงิน 

การตัดสินใจเพ่ือการบริโภคอย่างเหมาะสม
การสร้างความมั่นคงและมั่งค่ังจากฐานเงินออม

ทัศนคติ
ความมีเหตุมีผล พอประมาณ 

และรอบคอบระมัดระวัง 
ตระหนักถึงความเสี่ยง

พฤติกรรม
สะท้อนการพึ่งตนเอง และพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง

การหาร
มูลค่าตามเวลาของเงิน
การค านวณดอกเบี้ยทบต้น
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
รู้จัก “เครดิตบูโร”
นโยบายคุ้มครองเงินฝาก
ฯลฯ 

ไม่บริโภคนิยม
ไตร่ตรองการซื้อ
ตระหนักถึงความส าคัญของเงิน
ออม
ให้ความส าคัญกับเป้าหมาย 
มีแนวคิดการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ตรวจสอบสถานะการเงินสม่ าเสมอ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ
มีเงินออมเพียงพอในภาวะฉุกเฉิน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการ
เกษียณอายุ
มีการบริหารความเสี่ยง 
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มิติ ตัวชีว้ัด ระดับความพอเพียง หมายเหตุ

วัตถุ (เศรษฐกจิ) รายได้ต่อเดือน
สถานะการเป็นหนี ้
ภาระทางการเงินตอ่เดือน
เงินออม
ทรัพย์สิน 
ความแน่นอนของรายได้
สภาพท่ีอยู่อาศยั 
ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศยั  

0 ไม่มีความพอเพียง
1 ระดบัความพอเพียงต ่ามาก ความเสี่ยงสงูท่ีจะ
ไม่มีความพอเพียง  
2 ระดบัความพอเพียงในระดบัปานกลาง มีความ
เสี่ยงประมาณ 50`% ท่ีไม่มีความพอเพียง 
3 ระดบัความพอเพียงระดบัสงูมาก  โอกาสใน
การไม่พอเพียงต ่า
4 มากเกินระดบัพอเพียง 

ดชันีวดัระดบั

ความพอเพียง

จติใจ การฝึกจติใจอย่างสม ่าเสมอ - ความถี่การน่ังสมาธิ/ปฏบิัตธิรรม
- ระยะเวลาต่อครัง้
- ระดับของความรู้สึกเครียด
- จ านวนช่ัวโมงในการนอนหลับพกัผ่อน

ช่วงเวลากลางคืน

ตัวชี้วัดและระดับความพอเพียงมิติต่าง ๆ ในระดับบุคคลและครัวเรือน (1)



สังคม ทุนทางสังคมในชุมชน - จ านวนครัง้ในการเข้าร่วม
กจิกรรมของชุมชน 

- ลักษณะของกจิกรรมที่
เข้าร่วม 

สิ่งแวดล้อม - พฤตกิรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 
- การลดการบริโภคเพื่อเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับของการแยกขยะ 
- ระดับของการลดการ

บริโภค

วัฒนธรรม

ความเช่ือ/

การศึกษา

- จ านวนครัง้ในการท าบุญต่อเดือน

- ลักษณะการท าบุญ เงนิ สิ่งของ และเวลา

- การแบ่งปัน

- การท ากจิกรรมจติอาสา 

ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดและระดับความพอเพียงมิติต่าง ๆ ในระดับบุคคลและครัวเรือน (2)

มิติ ตัวชีว้ัด ระดับความพอเพียง หมายเหตุ



ข้อเสนอแนะ 

เข้าใจสถานการณ์ และก าหนดนโยบายที่เหมาะสม
สถานการณ์หนีข้องบคุคลมีความแตกตา่งกนัในทกุมิติ ดงันัน้ การจะเข้าใจหนีค้รัวเรือนไทยได้นัน้ จงึจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูท่ี
ครอบคลมุระบบสินเช่ือสว่นใหญ่ของประเทศ การวางนโยบายท่ีดี โดยค านงึถงึความสมดลุของทกุมิติ ไมว่า่จะเป็นการเข้าถงึ
สินเช่ือ และเสถียรภาพทางการเงินของครัวเรือนไทย และนโยบายหนีค้รัวเรือนไทยควรมุง่ให้ครอบคลมุคนทกุกลุ่มทัว่ประเทศ 
ตัง้แตก่่อนครัวเรือนจะมีหนี ้เมื่อมีหนี ้และเมื่อติดอยู่ในวงจรหนี ้

ความรู้ทางการเงนิเป็นเร่ืองส าคัญและเร่งด่วน
การสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่บคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วน ซึง่ควรจะเป็นบทบาทของทกุภาคสว่น ทัง้ระบบการศกึษา นอก
ระบบการศกึษา และผู้มีบทบาทในการให้สินเช่ือ รวมถงึผู้มีบทบาทในการก ากบัดแูล 

ปลูกฝังและหล่อหลอมทศันคตติามหลักคดิพอเพยีงเพื่อการตดัสนิใจ
การปลกูฝังและหลอ่หลอมทศันคติในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกส าคญัในการสร้าง
ความมัน่คงให้แก่บคุคลและครัวเรือน การให้ความรู้ในการใช้สติ ไตร่ตรองก่อนการบริโภค ให้ความส าคญักบัการออม จะเป็น
การสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีดีให้แก่บคุคลและครัวเรือนได้ 
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จบการน าเสนอ
ขอขอบคุณ
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