
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก

มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจ�าเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒



“...การท�าบัญชีให้เห็นว่าสมดุล ไม่ขาดทุน 

ถ้าทุกคนสามารถที่จะท�าให้พอดี ไม่ขาดทุน

ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติไม่ขาดทุนอยู่รอด

ข้อส�าคัญเป็นอย่างนี้ ที่ท�าเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภค แต่พอเพียงในการมีชีวิตอยู่

บางคนก็อาจรวยได้เลยทีเดียว...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินงาน

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑



 กรุงเทพมหานครมุ ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู ้  
ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
วางแผนทางการเงิน การเก็บออมอย่างต่อเนื่องและการท�า
บัญชีรายรับ – รายจ่าย อย่างสม�่าเสมอ เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประชาชนกรุงเทพมหานคร
 ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดท�า 
“คูม่อืนกัออม” เพือ่เผยแพร่ให้กบัประชาชน โดยมเีนือ้หาสาระ 
ข้อคิด เกี่ยวกับการออมที่น่าสนใจ และทุกคนสามารถน�าไป
เริ่มต้นปรับใช้และปฏิบัติได้ในทุกๆ วัน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว ่า “คู ่มือนักออม” จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับประชาชนส�าหรับการ
ด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน เป็นเสมือนตัวช่วยที่จะน�าทางไปสู ่
เป้าหมายของการเป็นนักออม อันจะเป็นหลักประกันเพื่อ
อนาคตที่มั่นคงของตนเองและครอบครัวต่อไป

  
	 ส�ำนักพัฒนำสังคม	กรุงเทพมหำนคร

    

ค�ำน�ำ
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คู่มือนักออม

การบริหารจัดการเงิน   06

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล 07

ถามตัวเองตอนนี้...ว่าคุณมีเงินออมเท่าไร? 12

การส�ารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน  13

ยิ้มรับวัยเกษียณ...กับเงินออมระยะยาว 15

การใช้จ่ายอย่างฉลาด   17

แบบทดสอบ “สุขภาพทางการเงิน”  20
    

สำรบัญ
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คู่มือนักออม

การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล นับเป็นจุดเร่ิมต้นและ
เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ทุกคนสามารถด�าเนินชีวิตไปอย่างมี
ทิศทาง เมื่อทุกคนมีรายรับเข้ามารายจ่ายต่างๆ ก็ทยอย
เกิดขึ้น การใช้จ่ายจึงต้องมีความระมัดระวัง ใช้จ่ายตาม
ความจ�าเป็น ความมีเหตุผล เพื่อให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ 
และมีเงินเก็บออม โดยเฉพาะจะต้องค�านึงถึงการออม
เพ่ือส�ารองไว้ในยามฉุกเฉิน และการออมรูปแบบต่างๆ 
ส�าหรับอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้ชีวิต
ในวัยเกษียณ จะได้ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลานและสังคม

การบริหารจัดการเงิน
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คู่มือนักออม

ไม่มีเงินอะไรท่ีได้มาง่ายๆ ต้องหามาด้วยน�้าพักน�้าแรง

ของเราท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนท่ีได้มาจากการ

ท�างานอย่างตั้งใจทุกๆ วัน รายได้พิเศษจากงานเสริม 

หรือโบนัสปลายปีที่มาจากความขยัน

เทคนิค
การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล

สร้างรายได้ รวบรวมรายรับ1
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คู่มือนักออม

การออม ถือเป็นการจ่าย

เพื่อตนเอง ซึ่งต้องท�าก่อน

เป็นล�าดับแรก

ทกุคร้ังทีม่รีายรับ หกัเป็นเงนิออมก่อนเสมอ อย่างน้อย 10% 
และควรแบ่งเงินออมที่ได้ออกเป็น 3 บัญชี 
บัญชีแรก  เงินออมเพื่อยามเกษียณ 
 ห้ามน�ามาใช้ โดยเด็ดขาด 
บัญชีที่สอง  เงินออมเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
บัญชีที่สำม  เงินออมเพื่อการใช้จ่าย 
 ส�าหรับการใช้จ่ายที่มากกว่าค่าใช้จ่าย
 ปกติในชีวิตประจ�าวัน

รายรับ - เงินออม = รายจ่าย

2 ออมก่อนจ่าย
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คู่มือนักออม

แบ่งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน
ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความ
ชัดเจนและเป็นระเบียบ ทั้งยัง
สะดวกต่อการบันทึกการใช้จ่ายด้วย

5

10

15

20

25

3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
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คู่มือนักออม

ตอบค�ำถำมง่ำยๆ	เหล่ำนี้	
ก่อนกำรตัดสินใจซื้อของทุกครั้ง

1. จ�าเป็นหรือไม่ ไม่มีได้ไหม
2. ปัจจุบันใช้อะไรอยู่
3. มีอะไรจ�าเป็นกว่านี้หรือไม่
4. มเีงินซ้ือโดยไม่ต้องเป็นหนีห้รอืไม่
5. ใช้เป็นประจ�าหรือไม่ คุม้ค่าแค่ไหน

4 ตั้งกฎกติกา
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คู่มือนักออม

เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องท�าเป็นประจ�า 
เพือ่ตรวจสอบตนเองว่าการใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง 
เหมาะสมกบัสถานะทางการเงนิของเรามากน้อย
เพียงไร

กำรท�ำบัญชีรำยรับ	-	รำยจ่ำย	

5  การท�าบัญชีรับ - จ่าย



12
คู่มือนักออม

ถำมตัวเองตอนนี้
ว่าคุณมีเงินออมเท่าไร

ให้เทียบกับสูตรเงินออม (0.1 x อายุปัจจุบัน x รายได้ทั้งปี) 

เช่น ถ้าขณะนี้คุณอายุ 30 ปี มีเงินได้เดือนละ 20,000 บาท 

คุณสามารถตอบตนเองได้ว่า เวลานี้คุณควรมีเงินออม

เท่ากับ 0.1 x 30 x 20,000 x 12 = 720,000 บาท
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คู่มือนักออม

  การส�ารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 เรื่องไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อาทิ ภยัพบิตัิ
ต่างๆ อบุตัเิหต ุหรอืการเจบ็ป่วย จงึควรส�ารองเงนิไว้ใช้ในยาม
จ�าเป็น จ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีค่วรออมไว้เผือ่ฉกุเฉนิ คอื ประมาณ  
6 เท่า ของรายจ่ายประจ�าเดือน โดยออมไว้ในลกัษณะทีมี่สภาพ
คล่องสงู 
 หากเงินออมสามารถมีผลตอบแทนได้ด้วยกย็ิง่ด ี เช่น 
ฝากธนาคารไว้ในบญัชอีอมทรพัย์บางส่วน ในบัญชีเงินฝาก
ประจ�าบางส่วนหรือในรูปทรัพย์สินมีค่าที่มีสภาพคล่องดี 
เป็นต้น การซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต ก็มีประโยชน์ส�าหรับ
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
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คู่มือนักออม

เทคนิคส�ำรองเงิน
ยำมฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบรายจ่ายต่อเดือน
2. ตัง้เป้าหมายเงนิส�ารองท่ีเหมาะสม พจิารณา

จากรายได้ สถานะครอบครัว และแผนการ
ใช้จ่ายในอนาคต

3. แผนการออมเงินส�ารองที่เหมาะสมคือ ออม
จาก 10% ของรายได้แต่ละเดือน และเกบ็ไว้
ในบัญชีที่มั่นใจว่าจะไม่เคลื่อนย้าย หรือใช้
เงินดังกล่าวเด็ดขาด (ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง)

4. ออมเงินให้ได้ตามเป้าหมาย
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คู่มือนักออม

ยิ้มรับวัยเกษียณ
กับเงินออมระยะยำว

 การตั้งเป้าหมายในการออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ  

ถอืเป็นการเตรียมความพร้อมทางสถานภาพการเงนิในระยะ

ยาว โดยเฉพาะผูค้นในวยั 55 - 60 ปี ถือเป็นการประมาณการ

จ�านวนเงินทีต้่องการไว้ส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณอายุ 

โดยสามารถค�านวณจ�านวนเงินข้ันต�า่ทีค่วรมอีย่างง่ายๆ จาก

สตูรต่อไปนี้
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คู่มือนักออม

	 นายประหยัดมีค่าใช้จ่ายเดือนละ	20,000 บาท 

เม่ือเกษยีณอายมีุค่าใช้จ่ายประมาณ	14,000 บาท

(70%	ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษยีณ)	และคาดว่าจะใช้ชีวิต

อยู่ต่ออีก 20 ปี นายประหยัดจะต้องมีเงินส�าหรับ 

วัยเกษียณ	เท่ากับ

14,000	x	12	เดอืน	x	20	ปี	=	3,360,000	บาท
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• ซื้อเมื่อจ�าเป็น ไม่ใช้ไม่ซื้อ
• ซื้อเมื่อพร้อมทั้งเงินทุน การใช้ประโยชน์
  และการดูแลรักษา
• ไม่หลงกลลวงการตลาด เช่น ของแถมหรือได้รับสิทธิ
 พิเศษ
• เปรียบเทียบราคาและคุณประโยชน์ก่อนตัดสินใจซื้อ
• ไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ ที่อ้างสรรพคุณเกินจริง
•  มีแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนบนัทกึการใช้จ่ายจรงิ 
 ทกุครัง้

การใช้จ่าย	อย่างฉลาด

ท่องคาถา

ประหยัดเงินอยู่เสมอ

“ถูกแค่ไหน ถ้าไม่ใช้ ก็ไม่ซื้อ”
“ไม่มีเงินสด ไม่มีสิทธิ์ซื้อ”

“ส่วนลด ไม่ใช่ของฟร”ี
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คู่มือนักออม

จะเลือกหาน�้าใส่ตุ่ม 

ซึ่งก็คือการหารายได้เพิ่ม

ซึ่งก็คือการลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น
เลือกทางไหนดีต่อตัวเรามากกว่ากัน?

จะเลือกอุดรรูั่วของตุ่ม 

หรือ
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คู่มือนักออม

เหล้า

เสื้อผ้า

หวย

อาหาร

ของใช้ในบ้าน

ผ่อนรถ

บุหรี่

บัตรเครดิต

น�้ามันรถ
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วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้ผู้ท�าแบบทดสอบ
ได้ทราบถึงสุขภาพทางการเงินของตนเอง 
อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการวางแผนชีวิต 
และเป้าหมายทางการเงิน
ได้ง่ายขึ้น

แบบทดสอบ
“สุขภาพทางการเงิน”
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เป้ำหมำยชีวิตและเป้ำหมำยทำงกำรเงินของคุณ

ในวันนี้	คือ
........................................................................... 

1

“สุขภาพทางการเงิน” ค�าถามตรวจสุขภาพทางการเงิน	

(โปรดเลือกเพียงค�าตอบเดียว)

ตัวอย่าง	:	ต้องการซื้อบ้านราคา 

2,000,000 บาท ภายในเวลา 2 ปี
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ปัจจุบันคุณมีรำยได้หลักมำจำกแหล่งใด
ก. เงินเดือน ค่าจ้าง

ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 

  หรือรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ

ค. ไม่มีรายได้ประจ�า

นอกจำกรำยได้ในข้อ	2	แล้ว	
คุณยังมีรำยได้มำจำกแหล่งอื่น
อีกหรือไม่
ก. ไม่มี

ข. มี...แต่รายได้ไม่ค่อยแน่นอน

ค. มี...ทั้งยังแน่นอนและต่อเนื่อง

2

3
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ที่ผ่ำนมำคุณออมเงินคิดเป็นร้อยละ
เท่ำใดของรำยได้ต่อเดือน
ก. น้อยกว่า 10%
ข. 10% - 20%
ค. มากกว่า 20%

โดยทั่วไปคุณจะ...
ก. แบ่งเงินออมไว้ก่อน เหลือแล้ว 
  ค่อยใช้
ข. ใช้ก่อน เหลือแล้วค่อยออม
ค. อยากออมนะ แต่ไม่เคยมีเงิน 
  พอใช้ถึงสิ้นเดือนเลย

4

5
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ถ้ำคุณได้รับเงินรำงวัล	10,000	บำท	
คุณจะ...
ก. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด
ข. แบ่งไว้ออมสัก 5,000 บาท และแบ่งไว้ใช้ 
  อีก 5,000 บาท
ค. เก็บไว้โดยฝากธนาคารหรือลงทุนทั้ง 
  10,000 บาท

ปัจจุบันคุณมีเงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน	ที่ท�ำให้
สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีรำยได้	
นำนที่สุดกี่เดือน
ก. ไม่เกิน 3 เดือน
ข. ประมาณ 3 - 6 เดือน
ค. มากกว่า 6 เดือน

6

7
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คู่มือนักออม

เวลำคุณจะใช้เงินซื้ออะไรบำงอย่ำง	
คุณจะ...
ก. พิจารณาว่าจ�าเป็นและได้ใช้ จึงจะซื้อ
ข. หากมีการลดราคา 50% - 70% จึงซ้ือ
ค. อยากได้ก็ซื้อ

ในแต่ละเดือน	คุณมีภำระต้องช�ำระหน้ีสิน
ทุกประเภท	คิดเป็นร้อยละเท่ำใดของ
รำยได้
ก. 0 - 25%
ข. 25 - 45%
ค. มากกว่า 45%

8

9
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คู่มือนักออม

ปัจจุบันคุณมีบัตรเครดิตที่มียอดค้ำง
ช�ำระ	และต้องช�ำระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ
ก. ไม่มีบัตร หรือไม่มียอดคงค้างเลย
ข. 1 - 2 ใบ
ค. ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป

สมมติว่ำคุณมีหนี้อยู่หลำยประเภท	คุณคิดว่ำ
หนี้ประเภทใดที่เป็นปัญหำกับชีวิตของคุณ
มำกที่สุด
ก. เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต
ข. เงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้ค่าผ่อนช�าระสินค้า  
  สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ
ค. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ฯลฯ

10

11
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คู่มือนักออม

กรณีคุณเป็นเสำหลักของครอบครัว	และไม่
สำมำรถท�ำงำนหำรำยได้ได้อีกต่อไป	คุณคิด
ว่ำครอบครัวของคุณจะเป็นอย่ำงไร	
ก. เดือดร้อนแน่ เพราะขาดหลักประกันในชีวิต
ข. เดือดร้อนพอประมาณ เพราะมีเงินออม 
 และท�าประกันชีวิตไว้บ้างนิดหน่อย
ค. ไม่เดือดร้อนเลย เพราะมีเงินออมและท�า 
 ประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันแก่ตนเอง 
 และครอบครัวเอาไว้แล้ว

12
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คู่มือนักออม

ค�ำถำมข้อที่ ค�ำถำมข้อที่ 	ตอบข้อ	ก 		ตอบข้อ	ข 	ตอบข้อ	ค

1 2 2 1 0
  ได้ 0 คะแนน 3 0 1 2

4 2 1 0
5 0 1 2
6 0 1 2
7 0 1 2
8 2 1 0
9 2 1 0
10 2 1 0
11 0 1 2
12 0 1 2

เกณฑ์กำรให้
คะแนน
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คู่มือนักออม

มีสัญญาณบ่งบอกถึงความอ่อนแอในสุขภาพทางการเงิน
ของคุณ อาจเพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม

การใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน แต่หาก
คุณจะใช้จ่ายอะไร ลองพิจารณาถึงความจ�าเป็นพร้อมทั้ง 
หาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพียงเท่านี้...สุขภาพทาง 
การเงินของคุณก็จะแข็งแรง เป้าหมายชีวิตและเป้าหมาย
ทางการเงินของคุณก็จะเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

0	-	6	คะแนน	สุขภาพทางการเงิน

ของคุณอยู่ในระดับอ่อนแอ



30
คู่มือนักออม

จริงๆ แล้วสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทั่วไป แต่เพื่อความไม่ประมาท การเพิ่ม

ความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายที่เกินความจ�าเป็น 

จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมหรือเงินลงทุน ส่งผลให้สุขภาพ

ทางการเงินของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้น เป็นการ

สร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงให้กับตนเอง และบรรลุ

เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

7	-	15	คะแนน	คุณมีสุขภาพ

ทางการเงินระดับปานกลาง
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คู่มือนักออม

ขอแสดงความยินดี...ที่คุณมีสุขภาพ

ทางการเงินแข็งแรงดีมาก อาจเป็นเพราะคุณ 

มีมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการหารายได้

และการใช้จ่ายที่ดี อีกทั้งมีวินัยในการออมสูง จึงท�าให้คุณ

มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ แต่เพื่อความ

ไม่ประมาท คุณควรรักษาสิ่งดีๆ เหล่านี้เอาไว้ พร้อมทั้ง

เพิ่มพูนความมั่งคั่งให้ตนเองด้วยการออม และการลงทุน

อย่างต่อเนื่อง สุขภาพทางการเงินของคุณจะแข็งแรง

อย่างนี้ตลอดไป

16	คะแนนขึ้นไป	คุณมีสุขภาพ

ทางการเงินระดับดีมาก 



32
คู่มือนักออม

ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหำหนี้สิน	กรุงเทพมหำนคร	

ท�ำให้เรำรู้รำยได้	 รู้รำยจ่ำย	 รู้หนี้สิน	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน	 และกำรเก็บออมเงินของตนเองและครอบครัว	 
เพื่อควำมสุขอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในอนำคต	

กำรท�ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่	
กองการพัฒนาชุมชน ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2247-9454-5 หรือ www.bangkok.go.th/social

เขตบึงกุ่ม 0-2364-7422
เขตปทุมวัน 0-2214-1330
เขตประเวศ 0-2328-7428 ต่อ 6386-7
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0-2282-4196
เขตพญาไท 0-2279-4141 ต่อ 6484
เขตพระนคร 0-2628-5224
เขตพระโขนง 0-2233-9453
เขตภาษีเจริญ 0-2454-2810 ต่อ 6635-6
เขตมีนบุรี 0-2540-7156 ต่อ 6687
เขตยานนาวา 0-2295-0929
เขตราชเทวี 0-2354-4202
เขตราษฎร์บูรณะ 0-2428-4884 ต่อ 6836-8
เขตลาดกระบัง 0-2739-1652
เขตลาดพร้าว 0-2538-6399
เขตวังทองหลาง 0-2538-5350 ต่อ 6992
เขตวัฒนา 0-2381-7934
เขตสะพานสูง 0-2372-2918 ต่อ 7135
เขตสาทร 0-2211-0881 ต่อ 7240
เขตสายไหม 0-2158-7349 ต่อ 7282
เขตสัมพันธวงศ์ 0-2235-9127
เขตสวนหลวง 0-2322-4667
เขตหนองจอก 0-2543-1099
เขตหนองแขม 0-2421-0939 ต่อ 7336
เขตหลักสี่ 0-2982-2092
เขตห้วยขวาง 0-2275-4234

เขตคลองเตย 0-2240-2487
เขตคลองสาน 0-2438-1611
เขตคลองสามวา 0-2548-0332
เขตคันนายาว 0-2379-9956
เขตจตุจักร 0-2513-9954
เขตจอมทอง 0-2427-6672
เขตดอนเมือง 0-2565-9424 ต่อ 5338
เขตดินแดง 0-2245-2654
เขตดุสิต  0-2241-4504
เขตตลิ่งชัน 0-2434-3148
เขตทวีวัฒนา 0-2441-4973 ต่อ 5536
เขตทุ่งครุ 0-2464-4391
เขตธนบุรี 0-2465-0625 ต่อ 5636-8
เขตบางกะปิ 0-2377-5494 ต่อ 5731
เขตบางกอกน้อย 0-2434-9077
เขตบางกอกใหญ่ 0-2868-1253
เขตบางขุนเทียน 0-2416-5406
เขตบางเขน 0-2521-0666 ต่อ 5885
เขตบางคอแหลม 0-2291-0281 ต่อ 5937
เขตบางแค 0-2803-2262
เขตบางซื่อ 0-2556-0443
เขตบางนา 0-2397-3551
เขตบางบอน 0-2450-3274
เขตบางพลัด 0-2885-5610
เขตบางรัก 0-2238-3886


