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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558  

จนัญญา เสถียรโชค ไม่อนุญาตให้ทำการสแกนหนังสือ หรือคัดลอก

เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นเอกสารรูปเล่ม หรือเพื ่อการใด ๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

 



คำนิยม 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่า อิสรภาพทางการเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 

“อิสรภาพ” หมายถึง อิสระในการเลือกโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัด 

การมีอิสรภาพทางการเงินก็เพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้น แต่อิสรภาพทาง

การเงินคือผลสำเร็จที่ต้องมาจากพฤติกรรมการใช้จ่าย การออม การ

ลงทุน ที่เหมาะสม ด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ  ข้าพเจ้าจึงชื่น

ชมอย่างยิ่ง ที่ผู้เขียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหนังสือเล่มนี้ให้เป็นตัวช่วยให้แก่

ผู้อ่านในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงิน

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยรูปแบบที่เข้ากับพฤติกรรมและสังคม

ปัจจุบัน ทำให้เข้าถึงง่าย น่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่าน

ทั้งหลายเมื่อได้อ่านจนจบ ทำความเข้าใจ จนนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ท่านมี

อิสรภาพ และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและสั งคม

ต่อไป 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล 

                              หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน 
                              คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 

                              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



คำนิยม 

บุคคลโดยทั่วไปแม้อยากวางแผนทางการเงินให้กับตนเองและ

อยากมีอิสรภาพทางการเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือต้องเริ่มที่

ตรงไหน คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าเรื่องของงบการเงินเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องแต่เฉพาะกับบริษัทหรือธุรกิจต่าง ๆ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มี

แต่นักการเงินหรือนักบัญชีที่จะเข้าใจได้ และไม่มีประโยชน์หรือไม่มี

ความเกี่ยวข้องกับตนเอง ในหนังสือเล่มนี้ ดร.จนัญญา ได้เขียนอธิบาย

ให้เข้าใจว่าหากจะเริ ่มวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ 

จะต้องเริ่มที่ตรงไหน จัดทำงบการเงินส่วนบุคคลแบบง่าย  ๆ แต่ทรง

พลังได้อย่างไร และจะวิเคราะห์พร้อมวางแผนการเงินของตนเอง

อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาทางการเงินของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการเงินส่วนบุคคล และ

รายวิชาการบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงิน ทั้งต่อนิสิต

นักศึกษาในระดับมหาวิยาลัย และต่อบุคคลทั่วไปในองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดร.จนัญญา ไม่เพียงแต่เขียนหนังสือเล่มนี้บนหลักวิชาการ

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย แต่เขียนด้วยภาษาที่กระชับและ



ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อีกทั้งได้มีการสอดแทรกคำถามชวนคิดไว้ใน

ท้ายบทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสถานะการเงินของ

ตนเอง และนำไปสู่การลงมือวางแผนการเงินจริง  

หวังว่าผู ้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการ

เริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ สามารถเริ่มทำงบการเงินส่วน

บุคคล บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ปรารถนาหรือหลุดพ้นจากวิกฤต

ทางการเงินที่เป็นอยู่ พร้อมที่จะเผชิญทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

และก้าวเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินของชีวิตได้อย่างแท้จริง ผมมั่นใจว่า

แนวคิดและวิธีการจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหา

ของสังคมและช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์

                      ประธานบรหิาร 
                                   โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรงุเทพ 

 

 

 

 



คำนิยม 

ในยุคปัจจุบันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เต็มไปด้วย

ความท้าทายถึงขนาดทีถู่กเรียกว่าเป็นยุค VUCA (volatile, uncertain, 

complex, and ambiguous) ซึ่งหมายถึงยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวน 

ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและรุนแรง เช่น การเกิดโรคระบาดทั่วโลก สร้างความเดือดร้อน

ให้มนุษยชนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

เพื่อทำให้การดำรงชีวิตของคนทุกคนเป็นไปอย่างมีภูมิคุ้มกัน 

ความสามารถด้านการเงิน (financial literacy) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคนี้ 

การเริ่มต้นสร้างความสามารถดังกล่าวนั้น ต้องรู้จักการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล (personal financial planning) และบทแรกของเรื่องนี้ก็

คือ การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล (personal financial statements)  

อาจารย์ ดร.จนัญญา เสถียรโชค เป็นอาจารย์ภาควิชาการ

ธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีกว่า 20 ปีมาแล้ว ผลงานด้านวิชาการ

ของอาจารย์อยู่ในระดับแถวหน้า โดยที่อาจารย์มีความสนใจเป็นพิเศษ

ในศาสตร์ด้านการเงินส่วนบุคคล และทุ่มเทค้นคว้า วิจัย มายาวนาน 

เพื ่อนำผลงานเหล่านั ้นสังเคราะห์เป็นความรู ้ที ่มีประโยชน์ทั ้งด้าน



วิชาการและภาคปฏิบัติมาสอนนิสิต มีผลงานเชิงประจักษ์อย่าง

กว้างขวาง  

อาจารย์ ดร.จนัญญา เขียนหนังสือ งบการเงินส่วนบุคคล 

เร่ิมด้วยงบ จบทีอ่ิสรภาพทางการเงิน และส่งต้นฉบับมาให้ผมอ่าน 

ซึ่งผมพบว่า นอกจากจะเต็มไปด้วยสาระอันน่าสนใจและเป็นประโยชน์

สำหรับนิสิต นักศึกษา ในการประกอบการศึกษา ยังสามารถประยุกต์ใช้

ได้จริงในภาคปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไป และหากท่านผู้อ่านคิดว่า จะ

พบกับหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการที่อ่านยากแล้ว ผมต้องกราบเรียน

ว่า ท่านผู้อ่านคิดผิด เพราะ อาจารย์ ดร.จนัญญา มีศิลปะการถ่ายทอด

ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวออกมาอย่างน่าประทับใจ เพราะง่ายแก่การ

ทำความเข้าใจแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจในขณะเดียวกัน 

ผมมั่นใจว่าหนังสือ งบการเงินส่วนบุคคล เร่ิมด้วยงบ จบ

ที่อิสรภาพทางการเงิน จะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าสำหรับวงการ

การเงินอีกเล่มหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการต่อยอดให้ศาสตร์ด้าน

การเงินส่วนบุคคลมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

 

สันติ กีระนันทน์, DBA. 
เลขานุการ 

คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร 



คำนำ 

 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงวิกฤตจาก Covid-19 ซึ่งส่งผล

กระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

อย่างรุนแรงนั้น เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อ

สื่อถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง การวางแผนเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เข้า

มาในชีวิต 

 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลนี้ จะไม่สามารถเป็นไปได้เลย

หากปราศจากการจัดทำและวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเปน็สิ่งที่

ไม่ยากที่จะทำ แต่คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนเราให้ดีขึ้นจนพ้นวิกฤต และดีขึ้นจนถึงที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่

ละบุคคล เข้าสู่การบรรลุอิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) 

และบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  

 หนังสือเล่มนี้จึงจะกล่าวถึงวิธีการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล 

(Personal Financial Statements) ที่สำคัญ 2 งบง่าย ๆ คือ งบดุล

ส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet) และงบแสดงรายรับ-รายจ่าย



ส่วนบุคคล (Personal Income and Expense Statement) เพิ่มเติม

ด้วยการจัดทำงบประมาณเงนิสดส่วนบุคคล (Personal Cash Budget) 

ร่วมด้วย เพื ่อประโยชน์ในการวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ 

 ศาสตร์ทางการเงินนั้น เป็นศาสตร์ที่ไม่ง่าย แต่ศาสตร์ที่คนทั่ว 

ๆ ไปทุกระดับชั้นจะสามารถนำไปใช้ได้ ต้องปรับให้เป็นศาสตร์ที่ไม่ยาก 

การเงินส่วนบุคคลจึงเน้นที่การปรับศาสตร์ทางการเงินให้ไม่ยากและ

สามารถนำไปใช้ได้ในทันที อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อ

ประโยชน์เชิงวิชาการต่อผู้อ่านอีกด้วย นอกเหนือไปจากประโยชน์จาก

การกระตุ้นและให้สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้  

 การอ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านแยกบทก่อน-หลังได้

ตามความประสงค์ แต่หากอ่านตามลำดับบทจะทำให้สามารถเข้าใจได้

ง่ายกว่าการอ่านสลับบท 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า หนังสือเล่มนี ้จะเป็นก้าวแรกที่

สำคัญในการเดินเข้าสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ที่มี

อิสรภาพทางการเงินไปตลอดชีพไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใด

เข้ามาในชีวิต  



 ขอเชิญเปิดอ่านต่อไปในหนังสือเล่มนี้ว่างบการเงินจะสามารถ

พลิกชีวิตให้พ้นวิกฤตได้อย่างไร 

      
 
 

ดร.จนัญญา เสถียรโชค 

         ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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งบการเงิน จุดเริ่มต้นพ้นวิกฤต 

 เมื่อกล่าวถึงงบการเงิน หลายท่านอาจคุ้นเคยกับงบการเงิน

ของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการระดมทุนจากนักลงทุน

ทั ่วไป และมีการเผยแพร่งบการเงินต่าง ๆ เพื ่อให้นักลงทุนได้ใช้

ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท สำหรับงบการเงิน

ที่เราจะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ เป็นงบการเงินของเรา ๆ ท่าน ๆ เรียก

เป็นภาษาเชิงวิชาการว่า งบการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial 

Statements) 

 งบการเงินส่วนบุคคลนี้ ใช้หลักการหลาย ๆ ข้อที่คล้ายคลึงกับ

งบการเงินของบริษัท แต่ก็มีความแตกต่างในหลาย ๆ ประการเนื่องจาก

เป็นงบที่เน้นการนำมาใช้วางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล และจึง

ทำให้มีงบที่สำคัญ แบบเน้น ๆ ต่อการวางแผนบริหารการเงินส่วน

บุคคลเพียง 2 งบ คือ งบดุลส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet) 

และงบแสดงรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล (Personal Income and 

Expense Statement)  

 เพียง 2 งบง่าย ๆ นี้ สามารถจะนำพาชีวิตให้พลิกขึ้นมาจาก

วิกฤตได้เลยทีเดียว  
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 หากลองนึกย้อนกลับไปช่วงวิกฤตครั ้งสำคัญล่าสุด นั ่นคือ 

วิกฤตจาก Covid-19 ที่กระทบผู้คนทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพกาย 

(Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และสุขภาพทางการ

เงิน (Financial Health) โดยวิกฤตนี้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

การเงินอย่างรุนแรง หลายกิจการต้องปิดตัวลง หลายคนต้องถูกให้ออก

จากงาน และอีกหลายคนต้องลดเวลาทำงาน สิ่งที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ดังกล่าวทำเป็นอย่างแรกคือ พยายามลดการใช้จ่าย เพราะรายได้และ

เงินสะสมที่มีอยู่อาจใช้ไปได้อีกไม่กี่เดือน และสำหรับหลาย ๆ คนคือใช้

ไปได้อีกไม่กี ่ว ัน ทุกท่านเกิดการตระหนักได้ด้วยตนเองในทันทีว่ า

รายจ่ายใดไม่จำเป็น และถึงแม้จะเป็นรายจ่ายที่จำเป็นก็อาจไม่สามารถ

จะจ่ายได้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ 

 ในเวลานั้น หลายท่านนึกย้อนกลับไป ในอดีตของอดีตปรากฎ

รายการใช้จ่ายที่ไม่ควรจ่ายหลายอย่างเรียงหน้ากระดานมาให้เสียใจ 

เงินที่จ่ายไปนั้นหากเก็บออมไว้ เมื่อเกิดวิกฤตก็ยังสามารถนำมาต่อลม

หายใจได้ หลายท่านได้บรรลุสัจธรรมที่ว่า สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความ

ไม่แน่นอน การงานที่เคยคิดว่ามั่นคงนั้น มีความไม่มั่นคงแฝงอยู่ และใน

ที่สุดก็ตระหนักได้ว่าควรหมั่นคาดหวังถึงสิ่งที่ไม่อาจคาดหวัง (Always 

expect the unexpected.) 
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 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญ

มาก โดยเฉพาะการวางแผนเผื่อกรณีฉุกเฉิน เจ็บป่วย เกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ หรือมีการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญเกิดขึ ้นในชีวิต เช่น มี

ครอบครัว มีลูก หย่าร้าง มีปัญหาสุขภาพ บิดามารดาแก่ตัวลงมากต้อง

ได้รับการดูแล มีการสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัว หรือถูกให้ออกจากงาน 

 การวางแผนการเงินเริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการทำงบการเงิน 2 งบที่

กล่าวข้างต้น ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน 

ความมั่งคั่งสุทธ ิ (Net Worth) และวางแผนการหารายได้ การใช้จ่าย 

การออม การลงทุน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นเรื่อย ๆ และบรรลุอิสรภาพ

ทางการเงิน1 (Financial Freedom) ได้ในที่สุด แม้เมื่อไม่มีงานประจำ

หรือเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นก็ตาม 

 

 

 

 

 
1 ความหมายของอิสรภาพทางการเงิน ได้บรรยายไว้ในภาคผนวก 
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คำถามชวนคิด 

 

▪ ท่านคิดว่าท่านมีสินทรัพย์รวมแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่  

▪ ท่านคิดว่ามูลค่าสินทรัพย์นี้แสดงถึงความมั่งคั่งของท่านหรือไม่ 

▪ เมื่อกล่าวถึงอิสรภาพทางการเงิน ท่านนึกถึงอะไร 

▪ ท่านคิดว่าท่านมีอิสรภาพทางการเงินแล้วหรือยัง 

▪ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต ท่านจะยังมีอิสรภาพทาง

การเงินหรือไม่ 

▪ เมื่อเกษียณ ท่านคิดว่าท่านจะใช้ชีวิตแบบใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


