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การออมเงิน
อย่างฉลาด

“การออมเงินอย่างฉลาด”
1.การวางแผนการเงิน
การวางแผนการเงิน ถือเป็ นข้อพึงปฏิบตั แิ รกทีท่ ุกคนจะต้องทา ทัง้ วางแผนการเงินของตัวเอง
และครอบครัวให้เหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงถึงรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี การจัดการ
หนี้สนิ และการเตรียมตัวป้องกันความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยขัน้ ตอนการวางแผน ประกอบด้วย
1) การสารวจตัวเอง เพือ่ ให้รจู้ กั อุปนิสยั ทางการเงิน รูเ้ งื่อนไขข้อจากัดของตนเอง เพื่อจะได้นามาปรับ
ใช้ในการวางแผนทางการเงิน
2) กาหนดเป้าหมาย หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการ และระยะเวลาโดยแบ่งเป็ นเป้าหมายระยะยาว (5, 15, 20 ปี )
และเป้าหมายระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี)
3) จัดสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสม ควรกันเงินสาหรับค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นก่อน แล้วนาเงินทีเ่ หลือมา
ออมหรือลงทุนด้วยวิธตี ่างๆ โดยคะเนว่า จะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินทีต่ อ้ งการ
4) ลองนาแผนมาปฏิบตั ิ ถ้าตัวเลขทีว่ างไว้ยงั ห่างไกล ให้ปรับแผนเสียใหม่ เช่น ตัดค่าใช้จ่าย หรือลด
เงินเป้าหมาย
2.จัดงบด ุลค ุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
แผนการเงินจะสาเร็จไปไม่ได้ หากขาดการจัดงบประมาณหรืองบดุล ซึ่งเป็ นตัวช่วยควบคุม
การใช้เงินไม่ให้ออกนอกลูน่ อกทาง เริม่ จาก
1) รวมตัวเลขรายได้ ของคุณทัง้ หมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้างพิเศษ ค่าเช่า ค่าโอที ฯลฯ
2) รวบรวมและจดบันทึกรายจ่าย โดยหมันรวบรวมและจดบั
่
นทึกรายจ่ายว่าแต่ละเดือนคุณจ่ายเงินไป
กับเรื่องใดบ้าง
3) คาดคะเนรายจ่ายในอนาคต โดยปกติจะดูจากรายจ่ายปจั จุบนั ที่เรารวบรวมมาเป็ นพืน้ ฐาน แล้ว
บวกอัตราเงินเฟ้อเข้าไป
4) ทาสรุปงบประมาณ แล้วตัง้ งบดุลเงินสด โดยทาตารางแบ่งช่องรายรับ-รายจ่าย แล้วแบ่งระยะเวลา
เป็ นช่วงๆ เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี รวมยอดของทัง้ รายรับและรายจ่าย แล้วนามาเปรียบเทียบ
กัน หากผลรายรับมากกว่า แสดงว่า ควบคุมค่าใช้จ่ายสาเร็จ ถ้าติดลบ ให้กลับมาดูทร่ี ายจ่ายว่าจะตัด
ส่วนใดออกไปได้
5) ติดตามการใช้จา่ ยและปรับปรุงงบประมาณ

3.ออมเพลิน เมินจน
การเก็บออมควรแยกบัญชีเงินฝากเป็ น 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิ น บัญชีเงิ นออม และ
บัญชี เพื่อการลงทุน ซึ่งเคล็ดลับการออมนัน้ มี 2 วิธี ได้แก่ ออมแบบลบสิบ โดยหักเงิน 10% ของ
รายได้ทุกเดือนมาเป็ นเงินออม วิธเี หมาะกับคนที่มวี นิ ัยในการออม ส่วนวิธที ่ี 2 คือ ออมแบบเพิม่ สิบ
สาหรับคนทีช่ อบซือ้ เมื่อซือ้ ของสิง่ ใดก็ตามให้เพิม่ เงินอีก 10% ของมูลค่ามาเป็ นเงินออม
4.บริหารหนี้ หนีกบั ดักทางการเงิน
การไม่มหี นี้เป็ นลาภอันประเสริฐ ซึ่งหนี้นัน้ มีทงั ้ “หนี้ด”ี และ “หนี้ฟุ่มเฟื อย” ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ สาหรับหนี้ดี คือ หนี้ ที่นาไปซื้อสิ่ งของจาเป็ น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ เช่น
บ้าน การศึกษาของลูก ส่วนหนี้ฟุ่มเฟื อย คือ หนี้ท่เี กิดจากเรื่องทีไ่ ม่จาเป็ น สุรุ่ยสุร่าย เช่น กูเ้ งินเพื่อ
ซื้อฮาร์เลย์ไว้อวดสาว ทัง้ นี้วธิ กี ารที่ดที ่สี ุดในการลดหนี้ คือ พยายามใส่เงินจานวนมากที่สุดโดยไม่
กระทบกับรายจ่ายประจาทีจ่ าเป็ นเพือ่ ชาระ หนี้สนิ ทีถ่ ูกคิดดอกเบีย้ แพงทีส่ ุด เช่น บัตรเครดิต และหนี้
นอกระบบ
5.วางแผนประหยัดภาษี
วิธงี า่ ยๆ คือ สรรหาค่าลดหย่อน ประกอบด้วย ดอกเบีย้ กูซ้ ้อื บ้าน เงินบริจาค ค่าเลีย้ งดูบุตร ค่าเลีย้ งดู
บิดา-มารดาที่มอี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป เบี้ยประกันชีวติ และเงินลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือเพื่อ
สนับสนุ นการออม และหากคุณรับงานนอก ควรวางแผนให้ดวี ่า จะรับเงิน เพื่อคานวณเป็ นเงินเดือน
(ภงด.91) หรือรับเป็ นงานเหมา ซึ่งต้องไปเสียภาษีเป็ นเงินได้จากการประกอบธุรกิจทัวไป
่ (ภงด.90)
ลองคานวณดูวา่ วิธกี ารเสียภาษีแบบใดจะประหยัดเงินคุณมากกว่า
6.ก่อนจูงมือไปแต่งงาน
คู่สมรสควรวางแผนอนาคตทางการเงินระยะ ยาวถึง 10 ปี และให้จดั แยกเงินออกเป็ นหลายๆ บัญชี
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแต่ละประเภท จากผลการสารวจพบว่า งานแต่งงานต้องใช้เงินถึงหลัก
แสนทีเดียว ค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ ค่าจัดเลีย้ งในโรงแรม ค่าของชาร่วย ค่าการ์ดเชิญ และค่าถ่ายภาพคู่
ในสตูดโิ อ ทัง้ นี้มเี คล็ดลับในการประหยัดค่าใช้จา่ ยแต่งงาน ดังนี้ 1) แต่งงานตอนกลางวัน โรงแรมส่วน
ใหญ่จะคิดราคาในการจัด เลี้ยงได้ถูกลง 2) แบ่ง ปนั ข้าวของกับคู่บ่าวสาวรายอื่น 3) ลดขนาดเค้ก
แต่งงานเหลือแค่ 2 ชัน้ พอ 4) พยายามตกแต่งบรรยากาศในงานด้วยใบไม้และใช้ดอกไม้ให้น้อยลง 5)

เลือ กชุ ด แต่ ง งานเรีย บง่า ย หรือ เช่ า ชุ ด แต่ ง งานเพื่อ ประหยัด งบ และ 6) ค านวณจ านวนแขกให้
พอเหมาะพอดี
7.แผนการเงินเพื่อซื้อรถยนต์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ไม่ควรเกิ นอัตรา 15% ของรายได้ครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดภาระผ่อนส่งเกิน
ตัว เมื่อคิดซือ้ รถให้เลือกรถทีพ่ อคุม้ ค่ากับการใช้งาน ถ้าคุณวางแผนทีจ่ ะกูเ้ งินซือ้ รถ ควรเลือกธนาคาร
หรือไฟแนนซ์ท่ใี ห้อตั ราดอกเบี้ยต่ า หรือเงื่อนไขที่ดกี ว่า สูตรการคิดอัตราดอกเบี้ย ระหว่างธนาคาร
และบริษทั ไฟแนนซ์จะแตกต่างกัน โดยธนาคารจะคิดแบบ “ลดต้นลดดอก” ในขณะทีไ่ ฟแนนซ์จะคิด
แบบ “ดอกเบีย้ รวมเงินต้น” ซึง่ มีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกัน ทางทีด่ คี วรคุยกับทัง้ 2 ฝา่ ย แล้วเปรียบเทียบ
ว่าตัวเองเหมาะกับสิง่ ใด
8.แผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน
ควรประเมินกาลังซื้อก่อนจะซื้อบ้าน ราคาบ้านที่จะซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว และค่าใช้ จ่ายในการผ่อนบ้านรายเดือนก็ไม่ควรเกิ น 25-30% ของรายได้ต่อเดือน
หลักสาคัญในการขอสินเชื่อบ้าน คือ “เลือกโครงการทีม่ คี ่าใช้จ่ายต่ าทีส่ ุด กูเ้ งินให้น้อยที่สุด และผ่อน
ชาระให้เร็วที่สุด ” โดยต้องมันใจว่
่ ามีเงินสดมากพอที่จะวางดาวน์ เพราะโดยทัวไป
่ โครงการบ้าน
จัดสรรมักจะให้ผซู้ อ้ื จ่ายเงินดาวน์ซอ้ื บ้านประมาณ 20% และสามารถกูไ้ ด้แค่ 80% ของราคาบ้าน
9.แผนการเงินเพื่อเจ้าตัวน้อย
จากการสารวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ คลอดบุตรขัน้ ต่ าอยูท่ ่ปี ระมาณ 38,500 บาท และค่าเลีย้ งดูบุตร
ต่ อ เดือ นอีก ประมาณ 3 พัน บาท ซึ่งค่า ใช้จ่า ยดังกล่า วนี้ ส ามารถจัด การได้ 2 ทางคือ 1) พอเริ่ม
ตัง้ ครรภ์กเ็ ริม่ เก็บเงิน และบริหารเงินให้ดี โดยลองคิดดูว่าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรเท่าใด
แล้วคานวณว่าคุณต้องเก็บเงินต่อเดือนเท่าใด จึงจะได้ตามยอดเงินที่ตงั ้ ไว้ 2) เป็ นการใช้เงินอนาคต
สาหรับการคลอดลูก เช่น รูดบัตรเครดิต หรือกูเ้ งินสด แล้วค่อยๆ ทยอยจ่ายหลังจากคลอดแล้ว แต่วธิ ี
นี้คุณจะต้องชาระเงินมากขึน้ เนื่องจากดอกเบีย้ จากบัตรเครดิตหรือเงินกูน้ นเอง
ั่

10.แผนการเงินเพื่อการศึกษาล ูก
ในการคานวณหาค่าเล่าเรียนต้องคิดจาก ค่าเงินในปจั จุบนั และอนาคตโดยให้รวมค่าอัตราการเพิม่ ของ
ค่าเทอมหรือเงินเฟ้อ เฉลี่ยต่อปี (ประมาณ 5%) เข้าไปด้วย จากนัน้ ให้วางแผนว่าจะทาอย่างไรให้ได้
เงินตามเป้าหมายดังกล่าว วิธกี ารคือ ถามตัวเองก่อนว่าต้องการเก็บเงินเป็ นรายเดือนหรือรายปี แล้ว
จึงนาไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือเพื่อให้ได้มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ต่อมาจึงมาหา
ตัวเลขเงินทุนในแต่ละปีวา่ เป็ นจานวนเท่าใด เพือ่ ให้ได้จานวนเงินตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
11.แผนการเงินยามเกษียณ
ก่อนอื่น คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าจะเกษียณตอนอายุเท่าไร และถึงเวลานัน้ อยากมีเงินเดือนใช้เดือน
ละเท่าไร ส าหรับคนทางานกินเงินเดือ น แนะน าให้คุณประมาณการเงิน เดือ นสุ ดท้า ย ณ วัน ที่จ ะ
เกษียณอายุแล้วหารด้วย 2 ตัวเลขนัน้ จะเป็ นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ทีค่ ุณต้องใช้หลังเกษียณ ในการดูว่า
เงินออมก้อนทีม่ ใี นปจั จุบนั พอเพียงสาหรับการดารงชีพในอนาคตหรือ ไม่ ให้คุณคานวณเงินทีค่ ุณควร
มีเมื่อตอนเกษียณ โดยเอา 1 หาร 10 คูณอายุปจั จุบนั และคูณรายได้ทงั ้ ปี หากคุณมีเงินออมน้อยกว่า
ทีค่ านวณได้ คุณควรต้องเก็บเงินในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ จึงจะพอใช้จา่ ยในอนาคต
12.การลงท ุนและการจัดสาหรับลงท ุน
ก่อนทีค่ ุณจะลงทุน คุณควรคานวณเสียก่อนว่า คุณได้แบ่งเงินไว้สาหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน และกันไว้
สาหรับสร้างหลักประกันเรียบร้อยแล้ว เงินทีเ่ หลือจะเป็ นเงินทีค่ ุณนามาลงทุนได้ ซึ่งประเภทของการ
ลงทุน มีตงั ้ แต่ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และเงินฝาก เหล่านี้ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด
ทัง้ หมดนี้เป็ นวิธบี ริหารเงินทีจ่ ะทาให้ทุกคนมีกนิ มีใช้แบบไม่จนตลอดปีและตลอดไป

ทีม
่ า : http://www.pattanakit.net/

