
วางแผนการเงนิอย่างชาญฉลาด 

ศูนยค์ุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หัวข้อการบรรยาย 

• การวางแผนการเงิน 
• การออม 



ครอบครัว 
ข้าราชการ 

ค่าใช้จ่าย 
41,081  

21% อาหารเครื่องดื่ม 
15% ค่าเดินทาง/สื่อสาร 
13% ยานพาหนะ 

รายได้  
49,915  

83% เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ 

ที่มา: การส ารวจภาวการณ์ครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

กู้ ไปท าอะไรบ้าง 

55% เพื่อที่อยู่อาศัย 
17% ซื้อซ่อมแซมยานพาหนะ 
15%  อุปโภคบริโภค 

สถิติข้าราชการ 

มีหนี ้
1,111,425 

22
เท่า 
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กิจกรรม ท าความรู้จักกับตัวเอง 
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ในแต่ละเดือน  
คุณจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบ้าง 

กิจกรรม เดือนนี.้..คุณจ่ายไปเท่าไร 

จ านวนเงินที่จ่ายไปทั้งสิ้น                      บาท 
เงินเดือน/รายได้                                บาท   
รายจ่ายคิดเป็น............%ของเงินเดือน (               )   

 

1 ....................... 

2 ....................... 

1 2 100  

5 



หาเงนิได้ 100 บาท คุณใช้เงินแบบไหน? 

มัง่มศีรสีุข 
 
ใช้ 50 
ออม 25 
ลงทุน 25 

นิสัยการใช้เงิน 
บอกทางเดินอนาคต 

 
ใช้ 100 
ไม่มีเงินเก็บ 

หาเช้า  
กนิค า่ 

กนิด ี อยูด่ ี
 
ใช้ 80 
ออม 20 

 
ใช้ 90 
ออม 10 

พอม ี
พอกนิ 

 
ใช้ 120 
หนี้ 20 

ลม้ละลาย 
หายนะ 
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ถึงเวลาต้องคิดเรื่องวางแผนการเงินหรือยัง 
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ช่วงท างาน-มีรายได้ 
ออมเงินมากขึน้ 
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

เกษียณ 
ช่วงใชเ้งินออม 

ไม่เป็นภาระลูกหลาน 

วัยเด็ก-วัยเรียน 
ปลูกฝังนิสัยการออม 
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 

เตรียมพร้อมสู่วัยท างาน 
 

ใครต้องวางแผนการเงิน 
 

มากกว่า รายได้ 
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เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ  
ให้มีรายได้เพียงพอ 

กับค่าใช้จ่าย (ค่าครองชีพ) ที่สูงขึ้น  

 
 
 
 

มีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 

มีเงินออมหรือเงินลงทุน 
ที่อาจสร้างรายได้ในอนาคต 

 
 
 
 

ท าไมต้องวางแผนการเงิน 

อายุยืนยาว ครอบครัวเล็กลง 
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1. ประเมินฐานะการเงิน 

2. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน 

3. จัดท าแผนสู่เป้าหมาย 

4. ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 

5. ทบทวนและปรบัปรงุแผน 

มุ่งสู่ความมั่นคงทางการเงิน 

ยึดหลัก SMART 

สร้างวินัยทางการเงิน 

ระบุสิ่งที่ต้องท าระยะสั้น/กลาง/ยาว 

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธ ิ
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ขั้นที่ 1: ประเมินฐานะการเงิน 

1. ประเมิน
ฐานะการเงิน 

2. 
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเงิน 

3. จัดท า
แผนการเงิน 

4. ปฏิบตัติาม
แผน...อย่าง
เคร่งครัด 

5. ตรวจสอบ
และปรับแผน 

รู้จักตัวเอง 
ดีหรือยัง 
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ตัวอย่าง: การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
  

   2,000 
   32,000 

  34,000 

  6,000 

  8,500 
  2,500 

ออม ¼ นะคะ 

เงินออม 

มกราคม 2559 

25,500 

  34,000 8,500 25,500 
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ว.ด.ป. รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
ม.ค. 59 ค่าหนี้นอกระบบ 1,000.- 

ค่าผ่อนหนี้บ้าน / ค่าเช่าบ้าน 4,000.- 

ค่าผ่อนหนี้รถ / ค่าเดินทาง / ค่าน้ ามัน 5,000.- 

ค่าอาหาร 5,500.- 

ค่าน้ า / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์ 1,000.- 

ค่าชอปปิง 2,500.- 

ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล / ค่าหวย 1,500.- 

ค่าเหล้า / ค่าเบียร์ 1,500.- 

ค่าอาหาร นอกบ้าน 500.- 

รวมท้ังสิ้น 22,500.- 

หมายเหต:ุ ภายใต้ข้อสมมุติเป็นค่าใช้จ่ายทั้งเดือน  

เงินส าหรับใช้จ่าย 25,500 บาท 
ใช้จ่ายจริง         22,500 บาท 

  เงินเหลือ 3,000 บาท  

การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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ว.ด.ป. รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
ม.ค. 59 ค่าหนี้นอกระบบ 1,000.- 

ค่าผ่อนหนี้บ้าน / ค่าเช่าบ้าน 4,000.- 

ค่าผ่อนหนี้รถ / ค่าเดินทาง / ค่าน้ ามัน 5,000.- 

ค่าอาหาร 6,500.- 

ค่าน้ า / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์ 2,500.- 

ค่าชอปปิง 2,500.- 

ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล / ค่าหวย 2,500.- 

ค่าเหล้า / ค่าเบียร์ 2,500.- 

ค่าอาหาร นอกบ้าน 2,000.- 

รวมท้ังสิ้น 28,500.- 

หมายเหต:ุ ภายใต้ข้อสมมุติเป็นค่าใช้จ่ายท้ังเดือน    เงินขาด 3,000 บาท  

การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

เงินส าหรับใช้จ่าย 25,500 บาท 
ใช้จ่ายจริง         28,500 บาท 
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ว.ด.ป. รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าชอปปิง 2,500 

ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล / ค่าหวย 2,500 

ค่าเหล้า / ค่าเบียร ์ 2,500 

ค่าอาหาร นอกบ้าน 2,000 

รวมทั้งสิ้น 9,500 

รายจ่ายที่อาจลด / ตัดได ้

ลดลงได้ 3,900 บาท 
ค่าใช้จ่ายจ าเป็น ไม่สามารถลดได ้เพราะส่วนใหญเ่ป็นการช าระหนี ้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ลดได ้3,900 บาท จะท าให้มีเงินพอใช้หรือเอาไปออมเพิ่มขึ้น 

การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

600 

1,500 

1,500 

5,600 

2,000 
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ท าแล้วได้อะไร: เพื่อให้ตัดสินใจเลือก และตระหนักว่าในชีวิตประจ าวันมีทั้งรายจ่ายที่จ าเป็น (เช่น ปัจจัย 4)  
                    และรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น (แม้ว่าจะอยากได้ แต่ถ้าไม่มีก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้)  

กิจกรรม: จ าเป็นแน ่ๆ หรือแค่อยากได้ 
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 ใช้เงินเกิน 

กิจกรรม จดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

รายรับ เงินออม 

1. สมการความมั่งคั่ง 

เงินส าหรบัใช้จ่าย 

2. วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 

หัก ค่าใช้จ่ายจ าเป็น 
     ค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็น 

----------------
---------------- 

ใช้จ่ายจริง 

เงินคงเหลือ 
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หมายเหต:ุ ภายใต้ข้อสมมุติเป็นค่าใช้จ่ายทั้งเดือน  

การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละเดือน 
ว.ด.ป รายการใช้จ่าย ใช้จ่ายจริง / เก็บออม 

(บาท) 
งบต่อเดือน 

(บาท) 
ม.ค. 59 ฝากธนาคาร 6,000.- 7,000.- 

ซื้อ LTF 1,500.- 1,000.- 

ค่าหุ้นสหกรณ์ 1,000.- 1,500.- 

ค่าผ่อนหนี้บ้าน / ค่าเช่าบ้าน 4,000.- 4,000.- 

ค่าผ่อนหนี้รถ / ค่าเดินทาง / ค่าน้ ามัน 5,000.- 5,000.- 

ค่าอาหาร 6,500.- 5,500.- 

ค่าน้ า / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์ 2,500.- 2,000.- 

ค่าชอปปิง 4,500.- 4,000.- 

ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล / ค่าหวย 2,500.- 2,000.- 

ค่าเหล้า / ค่าเบียร์ 2,500.- 1,000.- 

ค่าอาหาร นอกบ้าน 2,000.-  1,000.- 

หนี้นอกระบบ 1,000.- - 

รวมท้ังสิ้น 37,000.- 34,000.- 

 

อาจตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 

แต่ละประเภท เพื่อ
ควบคุมการใช้จ่าย 
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อย่าลืม
ช าระหน้ี 

ปฏิทินช่วยจ า...รายรับรายจ่ายในอนาคต 
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การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 

20 



หวย 

500 

24 12,000 1. สลากออมสิน 
2. ซื้อทอง + ฝากธนาคาร 

500 

กิจกรรม: เงินหายไปไหน 

24 
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29 เม.ย. 57 29 เม.ย. 60 2 พ.ค. 57 

ลอตเตอร่ี = 

สลากออมทรัพย์ = 

   ลอตเตอรี่ VS สลากออมทรัพย์ 

ดอกเบี้ยรับ (10,000 หน่วย x 1.50 บาท) = 15,000 บาท 
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว (150 x 2 x 36)  = 10,800 บาท 
                  รวมผลตอบแทน 3 ป ี         25,800 บาท 
คิดเปน็ผลตอบแทนต่อปี (25,800 / 3)   = 8,600 บาท 
                                               = 1.72% ต่อปี 

ลอตเตอร่ี = 

????? 
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ค่าใชจ้่าย จ่ายต่อครั้ง ความถี ่ 1 ปีหมดเงิน 

กาแฟ / ชาไข่มุก 40 246 (ทุกวันที่มาท างาน) 9,840 

หวย / ลอตเตอรี ่ 500 24 (2 ครั้ง / เดือน) 12,000 

เหล้า  1,000 52 (ทุกสัปดาห์) 52,000 

เสื้อผ้า 1,500 12 (ทุกเดือน) 18,000 

รองเท้า 300 12 (ทุกเดือน) 3,600 

บุหรี ่ 120 52 (ทุกสัปดาห)์ 6,240 

หนังสอื 200 52 (ทุกสัปดาห์) 10,400 

สังสรรค์ / เลี้ยงสาว 1,000 52 (ทุกสัปดาห)์ 52,000 

ค่าอินเทอร์เนต 1,000 12 (ทุกเดือน) 12,000 

รวมทั้งสิ้น 176,080 

เปล่ียนรายจ่าย…ให้กลายเป็นเงินออม 

23 



สินทรัพย์ทีม่ีสะท้อนความมั่งคั่งใชห่รือไม่? 

“ความมั่งคั่งสุทธ”ิ  
คือสิ่งสะท้อน “ความมั่งคั่ง” ของบุคคล 

ไม่แน่ ! 
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ความมั่งคัง่สุทธ ิ

3. ความมั่งคัง่สุทธ ิ1. สินทรพัย์ 2. หนี้สิน 
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• สินทรัพย์สภาพคล่อง 
.................................. 

.................................. 

• สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 
.................................. 

.................................. 

• สินทรัพย์ส่วนตัว 
.................................. 

.................................. 

รวม .......................... 

 

• หนี้สินระยะสั้น 
.................................. 

.................................. 

• หนี้สินระยะยาว 
.................................. 

.................................. 

รวม .......................... 

ท าแล้วได้อะไร: เพื่อประเมินความมัง่คั่งสุทธิ และทราบฐานะทางการเงินที่แท้จริงที่มีในวันนี้  
 (ดูเพียงสินทรัพย์ที่มีอยู่เท่านั้นไม่ได้เพราะอาจกู้เงินมาซื้อและยังช าระหนี้ไม่หมด จึงต้องหักด้วยหนี้สิน) 

ความมั่งคั่งสุทธ ิ

26 



สินทรัพย์ หน้ีสิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวนเงิน หนี้สินระยะสั้น (ไมเ่กิน 1 ปี) จ านวนเงิน 

1. เงินสด 35,000 1. หนี้นอกระบบ-เจ๊เคยีว 13,500 

2. เงินฝากออมทรัพย-์ธนาคาร A 53,200 2. หนี้บัตรกดเงินสด-บริษัท A 4,000 

รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง  88,200 3. หนี้บัตรเครดิต-ธนาคาร A 13,000 

สินทรัพย์เพ่ือการลงทุน 4. หนี้บัตรเครดิต-ธนาคาร B 10,000 

1. เงินฝากประจ า-ธนาคาร B 24,000 5. แชร์ที่ยังส่งไม่ครบ 6,000 

2. ประกันแบบสะสมทรัพย์-บริษัท D 25,000 รวมหนี้สินระยะสั้น  46,500 

รวมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 49,000 หนี้สินระยะยาว 

สินทรัพย์ส่วนตัว 1. เงินกู้ซื้อบ้าน 950,000 

1. บ้าน 1,267,000 2. เช่าซื้อรถยนต ์ 550,000 

2. รถยนต์ 600,000 รวมหนี้สินระยะยาว  1,500,000 

3. สร้อยคอทองค า 38,000 รวมหนี้สินทั้งสิ้น =   +  1,546,500 

รวมสินทรัพย์ส่วนตัว  1,905,000 

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น = ++ 2,042,200 
ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย ์– หนี้สิน 

   = 2,042,200 – 1,546,500  = 495,700  

ตัวอย่าง: หาความมัง่คั่งสุทธ ิ
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ความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มลดได้ 
 

รายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์/หนี้สิน ความมั่งคั่งสุทธิ 

จ่าย > รับ สินทรัพย์    หนี้สิน  
เบิกเงินมาใช้ หรือ มีหนี้เพ่ิม   

รับ > จ่าย สินทรัพย์    หนี้สิน  
เอาเงินไปฝาก หรือ เอาไปจ่ายหนี้    
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ขั้นที่ 2: ตั้งเป้าหมายทางการเงิน 

1. ประเมิน
ฐานะการเงิน 

2. 
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเงิน 

3. จัดท า
แผนการเงิน 

4. ปฏิบตัติาม
แผน...อย่าง
เคร่งครัด 

5. ตรวจสอบ
และปรับแผน 
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Specific...ชัดเจน 
Measurable...วัดผลได้ 
Achievable…ท าส าเร็จได้ 
Realistic…อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
Time Bound…มีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

เป้าหมายที่ดี...ตามหลัก SMART 

ฉันจะเก็บเงินเดอืนละ 3,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 2 ปี เพื่อไปเทีย่วญ่ีปุ่น 

ฉันจะเก็บเงินให้ได้ภายในปีนี ้

ฉันมีรายได้เดอืนละ 20,000 บาท  ในปีหน้าฉนัจะเป็นเจ้าของคฤหาสน์มูลค่า 100 ล้านบาท 

ฉันจะเก็บเงินให้ได ้50,000 บาท ภายใน 2 ปี เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค ์

 

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
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ยาว กลาง สั้น 

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
 

เผื่อฉุกเฉิน 
เพ่ือยามเกษียณ เพ่ือปลดหนี้ 

เพ่ือลงทุน เพ่ือตามฝัน 
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กิจกรรม เป้าหมายการเงินของฉัน 

เงินออม 
เผื่อฉุกเฉิน 

เที่ยวญี่ปุ่น 
ลงทุน 
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ตรวจสอบความเป็นไปได้ของเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ต้องเก็บเงินต่อเดือน 
• ช าระหนี้นอกระบบ            2,250 บาท  
• เงนิออมเผื่อฉุกเฉิน                       5,000 บาท 
• เงนิลงทุน          1,500 บาท 
• เที่ยวญีปุ่่น          1,750 บาท 
• ซื้อชุดไปงานแต่ง          2,000 บาท 
  รวมเงนิทีเ่ก็บต่อเดือนเพื่อบรรลุเป้าหมาย         12,500 บาท 

โอ้!!!.. เงินติดลบ  
จะไปถึงเป้าหมาย

ได้ไงเนี่ย... 
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ขั้นที่ 3: จัดท าแผนการเงิน 

1. ประเมิน
ฐานะการเงิน 

2. 
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเงิน 

3. จัดท า
แผนการเงิน 

4. ปฏิบตัติาม
แผน...อย่าง
เคร่งครัด 

5. ตรวจสอบ
และปรับแผน 
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ตัวอย่าง แผนการเงินของฉัน 

เงินน้อยหรือติดลบ  
ก็ไปถึงเป้าหมายได้ 

...ถ้ามีวินัย 

เงินออม    8,500 บาท 
จ านวนเงนิเพื่อบรรลุเป้าหมาย             12,500 บาท 
ขาดเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายอีกเดือนละ       4,000 บาท 

เส้นทางพิชิตเป้าหมายของวัลลภ 
 ลดค่าหวย 1,500 บาท ต่อเดือน  

 ลดค่าเหล้า เบียร ์ 1,000 บาท ต่อเดือน  

 หารายได้เพิ่ม  1,500 บาท ต่อเดือน   

รวมเงินที่เกบ็ได้เพิ่ม    4,000 บาท ต่อเดือน  
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เป้าหมายของฉัน    
 
 
จ านวนเงินที่ตอ้งการ  
ภายในระยะเวลา 
ต้องท าอย่างไรให้บรรลเุป้าหมาย  

 

เงินออมฉุกเฉิน 6 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็นในแต่ละเดือน 
 
 
 60,000 บาท 

12 เดือน  
เก็บเดือนละ 5,000 บาท 

ต่อเดือน รวมทั้งปี  

เงินออมก่อนจ่าย 3,600 43,200 

ลดรายจ่าย  - ลดค่าเหล้า/ค่าเบียร์ 700 8,400 

               - เลี้ยงสังสรรค์/อาหารนอกบ้าน 700 8,400 

รวม 5,000 60,000 

เปิดบญัช ี
แยกต่างหาก 
จากบัญชีอื่น 

ตัวอย่าง: จัดท าแผน...เพื่อไปสู่เป้าหมาย 
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เครื่องมือช่วยคิดเงินออม 
www.1213.or.th 
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หากต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท 
จะต้องออมเงินเดือนละประมาณ 1,400 บาท เพียงวันละ 47 บาท 

เป็นเวลา 35 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปี 

เครื่องมือช่วยคิดเงินออม 
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กรณีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย  3% ต่อปี 
=   (25,000 x 12) / 0.03 
=   10,000,000  บาท 

กรณีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย  5% ต่อปี 
=   (25,000 x 12) / 0.05 
=    6,000,000  บาท 

=   (25,000 x  12) x 20 
=    6,000,000  บาท 

แนวคิดที่ 1 :  น าเงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณ 

จ านวนปีที่คาดว่า 
จะมีชีวิตหลังเกษียณ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
หลังเกษียณ 

12 เดือน เงินที่ควรม ี X = X 

แนวคิดที่ 2 :  น าดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ที่คาดว่าจะได้รับ (% ต่อปี) 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
หลังเกษียณ 12 เดือน 

เงินที่ควรม ี

X 

= 

**  แนวคิดนี้ คาดว่าจะใช้เงินต้นจนหมด  โดยไม่น าเงินไปออมและลงทุนให้เกิดดอกผล 
แต่ถ้าน าเงินไปออมหรือลงทุน ได้รับผลตอบแทนอย่างน้อย 5% ต่อปี  จะเหลือเงินต้นทั้งจ านวน 6,000,000 บาท พร้อมดอกผล เป็นมรดกให้ลูกหลาน 

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ 
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หากต้องการมีเงิน 6 ล้านบาทเมื่อเกษียณ 
จะต้องออมเงินเดือนละประมาณ 8,000 บาท (หรือวันละ 270 บาท) 

เป็นเวลา 35 ปี ทีอ่ัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปี 

ระยะยาว...เงินออมเพื่อวัยเกษียณ 
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ขั้นที่ 4: ปฏิบัติตามแผน...อย่างเคร่งครัด 

1. ประเมิน
ฐานะการเงิน 

2. 
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเงิน 

3. จัดท า
แผนการเงิน 

4. ปฏิบตัติาม
แผน...อย่าง
เคร่งครัด 

5. ตรวจสอบ
และปรับแผน 
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 บันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 

 เม่ือมีรายได้เข้ามา กันเงินออมไว้ก่อน  
ที่เหลือค่อยน ามาใช้จ่าย 

 สะสางหนี้สินระยะสั้น  ตัวบั่นทอน
ความสามารถในการออม 

 ถือเงินสดแค่พอใช้จ่าย และ 
งดใช้บัตรเครดิตถ้าคิดว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้
หรือมีภาระหนี้มากแล้ว 

 ลดการไปห้าง ร้านค้า หรือตลาดนัด   
ก าหนดวันชอปปิงของครอบครวั 

สารพันวิธี...สร้างวินยัทางการเงิน 
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1. ประเมิน
ฐานะการเงิน 

2. 
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเงิน 

3. จัดท า
แผนการเงิน 

4. ปฏิบตัติาม
แผน...อย่าง
เคร่งครัด 

5. ตรวจสอบ
และปรับแผน 

ขั้นที่ 5: ตรวจสอบและปรับแผน 
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ตรวจสอบ...เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
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การออมเงิน 
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ออมเงิน 
อย่างน้อย 1 ใน 4  
ของรายได้ต่อเดือน 

 
 
 
 
 

เงินออม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สมการเงินออม 

 
 

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 

6 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเป็นในแต่ละเดือน 

เงินออม รายได้ ค่าใช้จ่าย = -  
เงินออม รายได้ ค่าใช้จ่าย = -  

เคล็ดลับการออม ท าได้...ชีวิตสบายแน ่

6 เท่า 
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คุณพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินหรือยัง??  

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อเดือน 
(น ามาจากบญัชีรายรับ-รายจ่าย) 

กิจกรรม: หยุด (ท างาน) นาน ๆ ได้ไหม 
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อัตราส่วนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน   =   สินทรพัย์ที่มีสภาพคล่องเทียบเท่าเงินสด 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวอย่าง การค านวณอัตราส่วนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 

18,470 
88,200 

4.78  เท่า 

เงินส ารองเผื่อฉุกเฉินมีพอที่จะใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ประมาณ 5 เดือน
พอหรือไม?่?  

 
 
 
 
 
 
 

6 เท่าของค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเป็นในแต่ละเดือน 

เงินออมเผื่อฉกุเฉิน 
ควรม ี

อัตราส่วนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 
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ออมวันละ        20 

1 เดือนได้       600  

1 ปีได้         7,200  

10 ปีได้      72,000  

พลังดอกเบี้ยทบต้น 
ฝากเดือนละ 600 บาท  

เป็นเวลา 10 ปี  ดอกเบี้ย 3%  

85,016 บาท  

เงินน้อยก็ออมได้ 
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อายุ 20 ปี 

อายุ 30 ปี 

อายุ 40 ปี 

อายุ 50 ปี 

40 ปี 

30 ปี 

20 ปี 

10 ปี 

1,863,919 

1,176,064 

664,235 

283,387 

2,000 บาท 

2,000 บาท 

2,000 บาท 

2,000 บาท 

ออมก่อน...รวยก่อน 
ออม 2,000 บาทต่อเดือน ผลตอบแทน 3% 
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เป้าหมาย 
อายุ 60 ปี มีเงินเกษียณ 
1,000,000 บาท 

ออมก่อน...สบายกว่า 

*ค านวณที่ผลตอบแทน 3% 

อายุ 20 ปี             บาท 
40 

อายุ 30 ปี 

30 

อายุ 50 ปี 

       บาท 

10 
6,000,000 บาท 

อายุ 40 ป ี

20 
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กิจกรรม: ออมอย่างไร?...ให้อยู่หมัด 

กระปุก 
เงินออม 

วิธีของคุณ
เป็นแบบไหน? 
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ออมทันที 10%  
ที่มีรายได ้ 

เทคนิคการออมเงิน 
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www.1213.or.th 

www.facebook.com/hotline1213  
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