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ความสำ�คัญของ

แผนรายรับรายจ่าย
หนึ่ ง ในขบวนการวางแผนการเงิ น ที่
ส� ำ คั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ การจั ด ท� ำ แผน
รายรับรายจ่าย คนหลายคนมักจะละเลย
การจัดท�ำแผนรายรับรายจ่าย ท�ำให้ตนเอง
ไม่รู้ถึงขอบเขตของรายได้ท่ตี ัวเองได้รับ และ
ไม่รถู้ งึ ขีดความสามารถในการจ่ายเงินของตัว
เอง ผลที่ตามมาก็ท�ำให้กิเลสของตนหลงไป
กลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าต่างๆ ที่ดา
หน้าเข้ามาน�ำเสนอสินค้า ผ่านทางสื่อต่างๆ
ทีเ่ ราได้รบั กว่าจะรูต้ วั ก็ตดิ กับดักทางการเงิน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเงินของอนาคต
มาใช้จ่าย หรือ ไม่เตรียมเงินส�ำรองมากพอ
ส�ำหรับรายได้ที่ไม่ได้คาดหมาย เหล่านี้เป็น
ปัญหาทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของหนีค้ รัวเรือนทีเ่ พิม่
ขึ้นสูงมากมายในปัจจุปันนี้
แล้วเราจะสามารถป้องกันปัญหาทางการ
เงินที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือครอบครัว
ของเราได้อย่างไรล่ะ นั่นคือที่มาของความ
ส�ำคัญของการจัดท�ำแผนรายรับรายจ่าย วัน
นีเ้ รามาดูกนั ว่าแผนรายรับรายจ่ายทีด่ นี นั้ ควร
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

การจดบันทึกรายรับ
ในที่นี้ขอแยกรายรับของมนุษย์เงินเดือน
กั บ เจ้ า ของกิ จ การซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างชัดเจนออกจากกัน ซึง่ รายรับมนุษย์เงิน
เดือน แบ่งเป็น รายได้จากการท�ำงาน (เงิน
เดือน) และ รายได้จากสินทรัพย์ (ดอกเบี้ย
เงินปันผล ค่าเช่า) อาจมีความสม�่ำเสมอ
ของรายได้ค่อนข้างแน่นอน ค่อนข้างคงที่
และสามารถประเมินรับรายได้ท้ังปี ในขณะ
ที่เจ้าของกิจการอาจมีความผันผวนของราย
ได้และรายได้ที่ได้รับอาจเป็นของกิจการหา
ใช่เป็นรายได้ที่แท้ที่เราสามารถใช้ได้ทั้งหมด
ส�ำหรับเจ้าของกิจการควรท�ำบัญชีรายรับราย
จ่ายของกิจการแยกต่างหากจากบัญชีส่วน
ตัวของตน หรือ ควรตั้งเงินเดือนของเจ้าของ
กิจการขึ้นมาให้ชัดเจน เพื่อมิให้รายได้ของ
กิจการมาปนกับรายได้ส่วนตัว

การจัดทำ�แผนงบประมาณ
รายรับรายจ่ายล่วงหน้า

การจดบันทึกรายจ่าย
การจดบันทึกรายจ่ายหลายๆ คนอาจ
มองว่ า เป็ น เรื่ อ งเสี ย เวลา ยิ่ ง หลายๆ คน
มีบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสดหลายๆ ใบ
ยิ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีการ
จดบันทึกรายจ่ายให้มีการแยกประเภทอย่าง
ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการใช้เงินอนาคต
จนเกินขีดความสามารถในการจ่ายเงินของ
ตนเองได้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด มากมายส� ำ หรั บ
หลายๆ ครอบครัวก็คือ การไม่รู้เลยว่าใน
แต่ละเดือนที่ผ่านไป เราใช้จ่ายไปกับสิ่งใด
บ้าง และรายจ่ายที่จ่ายไปสิ่งใดเป็นรายจ่าย
ที่ไม่จ�ำเป็นไม่สมควรจ่ายบ้าง หรือ รายจ่าย
ใดทีเ่ ราจ่ายให้สงิ่ ทีเ่ ป็น Want มากกว่า Need
บ้าง การจดบันทึกรายจ่ายก็เพื่อให้เรามา
ย้อนมองดูตวั เอง ท�ำให้เราสามารถวิเคราะห์
ได้วา่ สิง่ ใดบ้างทีเ่ ป็นประโยชน์ สิง่ ใดบ้างทีใ่ ช้
จ่ายไปโดยไม่เกิดประโยชน์บ้าง ซึ่งรายจ่าย
นั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภทหลัก
- รายจ่ายคงที่ หมายถึงรายจ่ายที่เกิด
ขึ้นเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ หรือ ได้มีการท�ำ
สัญญาไว้ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่อนรถ ค่า
ผ่อนบ้าน ค่าเบี้ยประกัน เงินสะสมกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
- รายจ่ายผันแปร หมายถึงรายจ่ายที่
เกิดขึน้ เป็นครัง้ คราวซึง่ ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน เช่น รายจ่ายเพื่อ
การบริโภค ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าใช้จ่ายเพื่อ
นันทนาการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง
และอื่นๆ
- รายจ่ า ยเพื่ อ การออมและลงทุ น
หมายถึง การเก็บออม การน�ำเงินไปลงทุน
เพื่อสร้างโอกาสของรายรับอีกทาง
เมื่อเราได้จัดท�ำแผนรายรับและรายจ่าย
ตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้อย่างสม�่ำเสมอแล้ว
จากข้อมูลจะท�ำให้เราสามารถประเมินแผน
รายรับและรายจ่ายของเรา เพื่อจัดท�ำแผน
งบประมาณรายรับรายจ่ายล่วงหน้าได้
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เป็นการน�ำเอาข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์
เพื่อท�ำการประเมินแผนการใช้จ่ายของเราที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าว่า รายรับที่จะ
เกิดขึ้นนั้นจะเพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
ไหม มีโอกาสหรือมีปัญหาใดไหมที่จะท�ำให้
รายได้ท่เี คยได้รับขาดหายไป หรือ รายจ่าย
ใดบ้างที่สามารถปรับลดได้ หรือ มีรายจ่าย
ใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะท�ำให้เรา
ต้องเตรียมงบประมาณส�ำรองเผือ่ ส�ำหรับราย
จ่ายนั้น เช่น รายจ่ายส�ำหรับการคลอดบุตร
หรือ รายจ่ายในอนาคตส�ำหรับค่าใช้จา่ ยของ
บุตรทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับการศึกษา หรือ รายจ่าย
เพื่อการออมและลงทุนนั้นเพียงพอส�ำหรับ
แผนการเงินในด้านอื่นๆ หรือไม่อย่างไร
โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า การจัดท�ำแผน
งบประมาณรายรับรายจ่ายล่วงหน้า เปรียบ
เสมือนกับการท�ำแผนที่ทางการเงินส�ำหรับ
ครอบครัว เพื่อที่จะท�ำให้เรานั้นสามารถย่าง
ก้าวเดินไปในอนาคตได้อย่างปลอดภัยและมี
เป้าหมายทีช่ ดั เจนไม่ถกู กิเลสหรือ สิง่ ยัว่ ยุใดๆ
มาท�ำให้เราเสียสมาธิจนท�ำให้แผนการเงินที่
เราได้วางแผนไว้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
การจัดท�ำแผนงบประมาณรายรับราย
จ่ายล่วงหน้านั้น เราสามารถท�ำล่วงหน้าได้
3-5 ปี หรือ บางท่านอาจท�ำล่วงหน้าถึง 10 ปี
ก็ไม่เสียหายอะไร การประเมินอนาคตนานๆ
อาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่เราควบคุมไม่ได้
เกิดขึ้น แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนของ
เราให้เปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
และให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ

MC
%7

MR

OFF

M-

พฤศจิกายน 2560

M+

/

