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ค�าน�าส�าน ม

นป บุนั สี พสังคมพั น นวตั ุ หก ว ปข งหน อย ง มมี

ทีท่าจะหยุดยั้ง ปจจัยพ้ืน าน  ประการ อันได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

ทีอ่ยูอ่าศยั และยารกัษาโรค ดจูะไม่เพยีงพอต่อรปูแบบการใช้ชวีติของคนเรา

ค่านิยมแห่งวั นธรรมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมบ่มเพาะให้เราต้องการ

ปจจัยอื่นอีกมากมายเพ่ิมขึ้นทุกวัน จนถึงจุดท่ีเราไม่อาจ “ขาด” หรือรู้สึก

ใช้ชีวิต “ยากล�าบาก” เมื่อปราศจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ป ิเสธได้ยาก

เหลอืเกนิว่าเงือ่นไขส�าคั ทีท่�าให้ชวีติเราสะดวกสบายและสามารถมปีจจยัที่ 

    มาอยู่ในครอบครอง ก็คือ “เงิน”

ทว่าส�าหรับใครหลายๆ คนแล้ว “เงิน” ก็ไม่ใช่สิ่งที่หามาได้ง่ายดาย

หรือมากมายนัก 

เมื่อเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจไม่เคยเป็นเรื่องง่าย  ผู้คน

ส่วนให จ่งึเลอืกทีจ่ะละเลย แสร้งท�าเป็นไม่สนใจปมป หาทางการเงนิเลก็ๆ

ที่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวันกลับพันกันยุ่งเหยิงจนยากจะแก้และกลายเป็น

ป หาลุกลามให ่โต 

ภูมิต้านทานหรือการป้องกันอาจช่วยเราได้เพียงแค่ระดับหนึ่ง แต่

สิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือ “ความรู้” ที่จะท�าให้เราเข้าใจ รู้ซึ้ง และจัดการกับ 

“การเงิน” ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่รายรับ รายจ่ายประจ�าวัน  

แต่ยังครอบคลุมไปถึงการอดออมเพื่อสุขภาพและอนาคต การลงทุนเพ่ือให้

เงินงอกเงย ไปจนถึงการปลดเกษียณ ความรู้ที่จะท�าให้เงินท�างานแทนเรา 

แล้วเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับมันอีกต่อไป

ด้วยประสบการณ์ในวงการด้านวางแผนทางการเงินมายาวนาน 

กว่า  ป แครอล ยิป ผู้ก่อตั้งและ  ของ    ที่ปรึกษา

ด้านการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชั้นน�าของมาเลเซีย กูรูทางการเงินที่จะมา

ถ่ายทอดทุกแง่มุมและท�าให้เร่ืองเงินกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ในแบบที่คุณ 

คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

จริงอยู่ที่ว่า “เงินทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้” กระนั้น

แล้วเราต้องหาเงินไปจนถึงเมื่อไร

จริงอยู่ท่ีว่า “เงินไม่สามารถซ้ือความสุขได้” แต่สิ่งจ�าเป็นในชีวิต  

ต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนให้ได้มา 

เริ่มต้นสร้างสมดุลให้กับชีวิต หว่านเมล็ดพันธุ์ทางการเงินไว้ตั้งแต่

เนิ่นๆ พร้อมกับใส่ปุยดูแลอย่างถูกวิธี ไม่เพียงดอกผลที่เราจะได้เชยชมใน

อนาคตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงร่มเงาและราก านที่มั่นคงส�าหรับชีวิตคุณ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณแจม ธิติพร คล้ายพุ  ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทให้

กับการแปลหนังสือเล่มน้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึงทางเราเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถ

ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดีใน านะของคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่อง

การวางแผนการเงินให้กับตนเอง และขอขอบคุณ คุณแพ้ท ภาววิทย์  

กลิ่นประทุม เพื่อนรักของพวกเรา ที่ร่วมเปดเผยมุมมองที่มีต่อหนังสือเล่มนี ้

ใน านะ “นักลงทุนรุ่นใหม่” และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการประสบ 

ความส�าเร็จทางด้านการเงิน และขอขอบคุณ  ที่ให้

ความไว้วางใจพวกเรา ในการเผยแพร่ความรู้ที่มีค่านี้สู่ผู้อ่านชาวไทย 

 

    ส นักพิมพ์ รีม ย ์
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ค�านยม

วันนีเรือง เงิน ก รบริห รเงิน มันเป ียน กเรือง ก ตัว

แถวๆ อวกาศ มาเป็นเรื่องใกล้ตัวสุดๆ

การลงทุน  “จากอวกาศ สู่ประตูบ้านท่าน ”

ผมเองเป็นหน่ึงในคนท่ีคลุกคลีอยู่ในวงการนี้แบบใกล้ชิด ขนาดที่ว่า

หายใจเข้าออกเป็นการลงทุน สิ่งท่ีน่าสนใจคือ สถิติความล้มเหลวของ

คนส่วนให ่ในโลกการลงทุน ซ่ึงผลมันชี้เลยว่า คนส่วนให ่ล้มเหลวอย่าง

สิ้นเชิงในการบริหารเงิน

สมการความรวย มันเกิดจาก รายได้ ลบ รายจ่าย เท่ากับ ที่เหลือ

ลงทุน แต่พอเอา รายได้ ลบ รายจ่าย คนส่วนให ่ “ติดลบ ” 

ประเด็นที่อยากจะชี้ก็คือ คนส่วนให ่เข้ามาลงทุนด้วยมุมมอง

แบบผิดๆ และก็ไม่มีวิธีการในการลงทุนที่ชัดเจน เพราะโดยมากมาแต่ 

“ความหวงั” พอผมถามว่า “นอกจากความหวงัแล้ว คณุมอีะไรมาบ้าง”  เขา

กต็อบว่า “ไม่ม”ี อ้าว  ตกลงว่า จะเล่นมาแต่ “ความหวงั” เหมอืนซือ้หวยหรอื

เข้าบ่อน ก็คงได้ผลลัพธ์ของการลงทุนเหมือนกับการเล่นหวย และเข้าบ่อน  

กค็อื ส่วนให เ่จง  ครบั  ผมไม่เชยีร์คนเล่นการพนนั เพราะโคตรเซยีนหรอื

เกาจิ้งมีไม่กี่คน และจุดจบคือ ตายอยู่ดี  

เอาล่ะ ที่เล่ามาก็อยากจะชี้ประเด็นว่า หนังสือ “สุดยอดเคล็ดลับสร้าง

สมดลุ เงนิ งาน ชวีติ”    ทีท่่านก�าลงัถอือยูน่ี ้ควรค่าแก่การ

อ่านอย่างยิ่ง เพราะถ่ายทอดด้วยภาษาแบบง่ายๆ พร้อมแบบ กหัด และที่

ส�าคั  คนเขียนเป็นผู้ห ิง “แครอล ยิป” สื่อสารมุมมองการลงทุนและเรื่อง

เงนิๆ ในอีกมมุทีอ่่อนโยน เรียบง่าย และลุม่ลกึ ในแบบ บบัพลิว้ไหว พร้อม

เจาะมุมมองเข้าไปในสมองและความคิดของท่าน

เอาล่ะ คุณพลิกอ่านดูเองเลยดีกว่า

“คนโชคดี ก็คือ คนที่หมั่นศึกษา พั นาความรู้”

เข้าไปอ่านดู แล้วจัดไปครับ

       

ววิ ย์ ก ินปร ุม

   นักลงทนุ นักเขยีน นักพดู ทีป่รึกษาการลงทนุ

   และ “นักแกะรอยหยัก”

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 
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ค�านยม

วันนีเรือง เงิน ก รบริห รเงิน มันเป ียน กเรือง ก ตัว

แถวๆ อวกาศ มาเป็นเรื่องใกล้ตัวสุดๆ

การลงทุน  “จากอวกาศ สู่ประตูบ้านท่าน ”

ผมเองเป็นหนึ่งในคนท่ีคลุกคลีอยู่ในวงการน้ีแบบใกล้ชิด ขนาดที่ว่า

หายใจเข้าออกเป็นการลงทุน สิ่งท่ีน่าสนใจคือ สถิติความล้มเหลวของ

คนส่วนให ่ในโลกการลงทุน ซ่ึงผลมันชี้เลยว่า คนส่วนให ่ล้มเหลวอย่าง

สิ้นเชิงในการบริหารเงิน

สมการความรวย มันเกิดจาก รายได้ ลบ รายจ่าย เท่ากับ ที่เหลือ

ลงทุน แต่พอเอา รายได้ ลบ รายจ่าย คนส่วนให ่ “ติดลบ ” 

ประเด็นที่อยากจะชี้ก็คือ คนส่วนให ่เข้ามาลงทุนด้วยมุมมอง

แบบผิดๆ และก็ไม่มีวิธีการในการลงทุนที่ชัดเจน เพราะโดยมากมาแต่ 

“ความหวงั” พอผมถามว่า “นอกจากความหวงัแล้ว คณุมอีะไรมาบ้าง”  เขา

กต็อบว่า “ไม่ม”ี อ้าว  ตกลงว่า จะเล่นมาแต่ “ความหวงั” เหมือนซือ้หวยหรอื

เข้าบ่อน ก็คงได้ผลลัพธ์ของการลงทุนเหมือนกับการเล่นหวย และเข้าบ่อน  

กค็อื ส่วนให เ่จง  ครบั  ผมไม่เชยีร์คนเล่นการพนนั เพราะโคตรเซยีนหรอื

เกาจิ้งมีไม่กี่คน และจุดจบคือ ตายอยู่ดี  

เอาล่ะ ที่เล่ามาก็อยากจะชี้ประเด็นว่า หนังสือ “สุดยอดเคล็ดลับสร้าง

สมดลุ เงนิ งาน ชวีติ”    ทีท่่านก�าลงัถอือยูน่ี ้ควรค่าแก่การ

อ่านอย่างยิ่ง เพราะถ่ายทอดด้วยภาษาแบบง่ายๆ พร้อมแบบ กหัด และที่

ส�าคั  คนเขียนเป็นผู้ห ิง “แครอล ยิป” สื่อสารมุมมองการลงทุนและเรื่อง

เงนิๆ ในอกีมมุทีอ่่อนโยน เรยีบง่าย และลุม่ลกึ ในแบบ บบัพลิว้ไหว พร้อม

เจาะมุมมองเข้าไปในสมองและความคิดของท่าน

เอาล่ะ คุณพลิกอ่านดูเองเลยดีกว่า

“คนโชคดี ก็คือ คนที่หมั่นศึกษา พั นาความรู้”

เข้าไปอ่านดู แล้วจัดไปครับ

       

ววิ ย์ ก ินปร ุม

   นกัลงทนุ นกัเขยีน นกัพดู ทีป่รกึษาการลงทนุ

   และ “นักแกะรอยหยัก”
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วิ ีการ ช้หนังสอเล่มนี      1

ิตวิทยาการเงิน      15

ทท  ความคุ้มค่าทางด้านการเงินส่วนบุคคล   25

ทท  การทางานของสมอง     31

ทท 3 ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน    71

ทท  เปาหมายการเงินและชีวิต    85

ทท  ทักษะการบริหาร ัดการเงิน    99

ทท  กระแสของเงิน      1 7

ทท  ทักษะการบริหาร ัดการหนีสิน    117

ทท  ความรู้ด้านการลงทุน     133

สาร

ทท  ความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้     151

ทท  การวัดความคุ้มค่าทางการเงิน   161

ทท  มูลค่าของเงินตามเวลา     173

ทท  แผนปฏิบัติงานการเงิน    189

ทท 3 สามเหลี่ยมการปลดเกษียณ    199

ทท  ความรับผิดชอบด้านการเงิน    219

ทท  สมดุล เงิน-งาน-ชีวิต    225

ประวัติผู้เขียน      234

ภาคผนวก       236
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วิ ีการ ช้หนังสอเล่มนี      1

ิตวิทยาการเงิน      15

ทท  ความคุ้มค่าทางด้านการเงินส่วนบุคคล   25

ทท  การทางานของสมอง     31

ทท 3 ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน    71

ทท  เปาหมายการเงินและชีวิต    85

ทท  ทักษะการบริหาร ัดการเงิน    99

ทท  กระแสของเงิน      1 7

ทท  ทักษะการบริหาร ัดการหนีสิน    117

ทท  ความรู้ด้านการลงทุน     133

สาร

ทท  ความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้     151

ทท  การวัดความคุ้มค่าทางการเงิน   161

ทท  มูลค่าของเงินตามเวลา     173

ทท  แผนปฏิบัติงานการเงิน    189

ทท 3 สามเหลี่ยมการปลดเกษียณ    199

ทท  ความรับผิดชอบด้านการเงิน    219

ทท  สมดุล เงิน-งาน-ชีวิต    225

ประวัติผู้เขียน      234

ภาคผนวก       236

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



สุ ยอ เค บัสร งสม ุ เงนิ ง น วีติ

เป็นผลงาน บับปรับปรุงใหม่ของหนังสือท่ีสอน

การใช้เงินอย่างชา ลาด ใน บับปรับปรุงนี้ 

ันได้เขียนถึงวิธีท่ีจะสร้างทักษะในการบริหาร

จัดการเงิน การงาน และการท�าให้ชีวิตดีขึ้นใน

เชิงลึกมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์

กันมากทีเดียว

ลองสู้ความจริงกันหน่อย คุณไม่สามารถ

อยู ่ได้โดยปราศจากเงินและคุณก็ไม่สามารถ

ละเลยมนัได้เช่นกนั  เมือ่มนัเกีย่วข้องกบัคณุและ

เงินของคุณ คนส่วนให ่มักจะพูดว่า “จนกว่าจะ

ตายจงึจะพรากจาก” แต่เอาเข้าจรงิแล้ว พวกเขา

รู้จักเงินกันดีแค่ไหนเชียว

วิ ี า ช นง เ นี

เ าง

อะไรเป็นสิ่งที่ส�าคั กว่าระหว่างชีวิตของคุณกับเงินของคุณ อย่าง

ที่พูดกันว่า “ไม่มีเงิน ก็เหมือนไม่มีชีวิต” ไม่ว่าคุณจะชอบข้อความนี้หรือไม่

ก็ตาม ชีวิตเราต่างก็เกี่ยวข้องกับเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เร่ืองเงินเป็นประเด็นทั่วไปที่คุณพูดคุยกันที่บ้านกับพ่อแม่ของคุณ

หรือเปล่า ก็อาจจะไม่  

พ่อแม่ของคุณต่างก็อยากให้คุณได้ท�างานที่ดีๆ เพื่อที่คุณจะได้สร้าง

เงินได้มากเท่าที่ต้องการ

แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักบริหารจัดการเงินด้วยความรู้ ทักษะ และ

กลยุทธ์ท่ีถูกต้อง คุณจะได้รู้ถึงพลังของเงินและสามารถปรับสมดุลระหว่าง

เงิน งาน และชีวิตได้

ก่อนท่ีคุณจะติดอยู่ในโลกของวั นธรรมการบริโภคนิยมและจบลง

ด้วยการเป็นหนีส้นิ คณุควรจะเตรยีมความพร้อมให้ตวัเองในการเพิม่อ�านาจ

การลงทุน สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นคนที่มีเงินหนึ่งล้านเหรีย

ดอลลาร์ก่อนเพื่อนๆ ของคุณ 

คนส่วนให ่มักจะหลงทางในเวลาที่พวกเขาต้องจัดการกับเงิน 

ส่วนตัวที่มีในมือและมักขาดทักษะที่จะท�าเช่นนั้น นั่นเป็นเพราะว่าวิชาการ

บริหารจัดการเงินแทบไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

ต่างๆ เลย เช่นเดียวกับท่ีมันเป็นเร่ืองที่หัวหน้าหรือผู้ปกครองของคุณอาจ

ไม่ได้ให้ค�าแนะน�า

หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือท่ีใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยความโดดเด่นของ

เนื้อหาต่างๆ ในเล่มจะเน้นไปที่การน�าไปป ิบัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความ

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเงินของคุณและเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้เรื่องเงินดูเป็นเรื่องง่ายด้วยค�าอธิบายที่ชัดเจน

และมีแบบ กหัดประกอบ คุณจะได้พบกับเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถน�าไป 

ใช้ได้จริง รวมไปถึงเครื่องมือทางการเงินที่คุณสามารถใช้ได้ทุกเมื่อในยามที่

คณุต้องจดัการเกีย่วกบัเงนิ เทคนคิและเครือ่งมอืเหล่านีจ้ะช่วยให้ทกัษะด้าน

การเงินของคุณดีขึ้น และสร้างคุณให้เป็นนักใช้เงินอย่างชา ลาด

เงิน   งาน   ชีวิต
11
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สุ ยอ เค บัสร งสม ุ เงนิ ง น วีติ

เป็นผลงาน บับปรับปรุงใหม่ของหนังสือที่สอน

การใช้เงินอย่างชา ลาด ใน บับปรับปรุงนี้ 

ันได้เขียนถึงวิธีท่ีจะสร้างทักษะในการบริหาร

จัดการเงิน การงาน และการท�าให้ชีวิตดีขึ้นใน

เชิงลึกมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์

กันมากทีเดียว

ลองสู้ความจริงกันหน่อย คุณไม่สามารถ

อยู ่ได้โดยปราศจากเงินและคุณก็ไม่สามารถ

ละเลยมนัได้เช่นกนั  เมือ่มนัเกีย่วข้องกบัคณุและ

เงินของคุณ คนส่วนให ่มักจะพูดว่า “จนกว่าจะ

ตายจงึจะพรากจาก” แต่เอาเข้าจรงิแล้ว พวกเขา

รู้จักเงินกันดีแค่ไหนเชียว

วิ ี า ช นง เ นี

เ าง

อะไรเป็นสิ่งท่ีส�าคั กว่าระหว่างชีวิตของคุณกับเงินของคุณ อย่าง

ที่พูดกันว่า “ไม่มีเงิน ก็เหมือนไม่มีชีวิต” ไม่ว่าคุณจะชอบข้อความนี้หรือไม่

ก็ตาม ชีวิตเราต่างก็เกี่ยวข้องกับเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรื่องเงินเป็นประเด็นท่ัวไปท่ีคุณพูดคุยกันที่บ้านกับพ่อแม่ของคุณ

หรือเปล่า ก็อาจจะไม่  

พ่อแม่ของคุณต่างก็อยากให้คุณได้ท�างานที่ดีๆ เพื่อที่คุณจะได้สร้าง

เงินได้มากเท่าที่ต้องการ

แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักบริหารจัดการเงินด้วยความรู้ ทักษะ และ

กลยุทธ์ที่ถูกต้อง คุณจะได้รู้ถึงพลังของเงินและสามารถปรับสมดุลระหว่าง

เงิน งาน และชีวิตได้

ก่อนที่คุณจะติดอยู่ในโลกของวั นธรรมการบริโภคนิยมและจบลง

ด้วยการเป็นหนีส้นิ คณุควรจะเตรยีมความพร้อมให้ตวัเองในการเพิม่อ�านาจ

การลงทุน สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นคนที่มีเงินหนึ่งล้านเหรีย
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มาร่วมค้นหา “ข้อเทจ็จรงิสองประการ” เกีย่วกบัตวัคณุและเงนิของคณุ 

ข้อเทจ็จรงิประการแรกคอืการค้นหาและท�าความเข้าใจตัวเอง และข้อเทจ็จรงิ

ประการที่สองคือคู่มือและสูตรส�าเร็จต่างๆ ท่ีคุณจ�าเป็นต้องรู้เพื่อที่จะกลาย

เป็นคนที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการเงิน

การท�าแบบ กหัดในหนังสือเล ่มน้ี จะท�าให้คุณสร้างพื้น าน

กระบวนการทางความคิดที่ดีและมีความเข้าใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับการเงิน  

ในขณะเดียวกัน แบบ กหัดต่างๆ ก็จะช่วยติดตั้งทักษะที่ใช้ในการจัดการ

กับเงินให้คุณอีกด้วย

ในบทต่างๆ จะมีส่วนที่เน้นย�้าอย่าง “สิ่งที่คุณต้องรู้” และ “สิ่งที่ควร

จ�า” ไว้เป็นตัวคอยย�้าเตือนให้กับคุณ

และถงึแม้ว่าคณุจะไม่ได้อยูใ่นวยัทีก้่าวย่างสูว่ยัผูใ้ห ใ่นช่วงอายทุีร่ะบุ

ไว้ คณุกย็งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จากการอ่านหนงัสอืเล่มนี ้น�าไปลงมอื

ท�า เอาไอเดียและกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริงของ

คุณได้ เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณจัดการ

กบัเงนิและชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และก้าวเดนิในช่วงเริม่ต้น

อย่างถูกทางจนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินและอนาคตที่

มั่นคงของคุณได้

การเป็นคน ลาดและมีความเชี่ยวชา ในการจัดการกับเงินนั้น  

คุณควรที่จะมีการทบทวนผลลัพธ์ต่างๆ ที่คุณได้เขียนเอาไว้ในแต่ละ 

แบบ กหัด และท�าแบบ กหัดต่างๆ ซ�้า ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ชีวิตหรือสภาวะแวดล้อมของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะท�าแบบ กหัดเมื่อใดและที่ใดก็ได้ด้วยตัวเอง

หรือท�าร่วมกับคนอื่นก็ได้ อย่างครอบครัวของคุณ คู่ชีวิตของคุณ ลูกๆ  

คณุแม่ คณุพ่อ พีช่าย น้องสาว เพือ่น หรอืแฟน  ซึง่การท�าร่วมกบัคนอืน่นัน้เป็น 

เรื่องน่าสนุก แล้วคุณก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยว่าอีก ายนั้นมีแนวความคิด

และพ ติกรรมต่อเงินอย่างไร ทั้งนี้การได้ท�าแบบ กหัดร่วมกันก็ยังเป็นการ

ช่วยให้อีก ายได้พั นาความรู้และทักษะทางด้านการเงินอีกด้วย

เ าง

ความกลัวมักเกิดจากการที่ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอะไรและจะท�าอย่างไร 

เช่นเดียวกันกับการที่ไม่รู้ว่าควรจะคุยกับใคร คุณสามารถส่งอีเมลมาหา ัน

จากเว็บไซต์  ได้ ถ้าหากคุณมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการค�าแนะน�าในการแก้ป หาทางด้านการเงินท่ีเกิดขึ้น เพราะ ันรู้ว่า

เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคั และอนาคตของคุณก็ขึ้นอยู่กับมันด้วย
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เมือคุณยังเ ก คุณอ คิ ว ก รปร สบ

ความส�าเร็จทางการเงินเป็นเร่ืองง่ายๆ บางคน

อาจจะบอกกบัคณุว่ามนัขึน้อยูก่บัโชคและโอกาส

เสียมากกว่า แต่ส�าหรับคนที่ประสบความส�าเร็จ

ทางการเงินมักจะเน้นย�้าว่ามันเกี่ยวกับการ

ท�างานหนัก ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น

ต้ังใจ กลยทุธ์ทีผ่่านการกลัน่กรองมาอย่างด ีและ

ทักษะการจัดการด้านการเงินที่ดี

คุณลักษณะต่างๆ อันเป็นที่มาของความ

ส�าเร็จทางการเงินเหล่านี้ สามารถ ก นและ

เรียนรู้ได้ และในปจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว บวกกับภาวะเศรษ กิจที่ท้าทาย 

ท�าให้ความส�าเร็จน้ันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย 

ิตวิ า า เงิน

เงิน   งาน   ชีวิต
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ถ้าหากคุณไม่มีกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ในปจจุบัน คนหนุ่มสาวที่ประสบความส�าเร็จ มักต้องคิดว่าจะใช้ชีวิต 

ที่สุขสบายจากความส�าเร็จทางการเงิน หรือจะเก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้า 

ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งส�าคั ในการสร้างกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่งคั่ง

ทางการเงนิทีจ่ะคงอยูต่ลอดไป รวมไปถงึเป้าหมายทีจ่บัต้องได้ และวสิยัทศัน์

ที่มีคุณค่าต่ออนาคต

ส�าหรับคนหนุ่มสาวแล้ว โลกก็เหมือนอยู ่ในก�ามือคุณ มีโอกาส

มากมายไม่รูจ้บรอคอยอยูข้่างหน้า คณุอาจคดิว่าคุณสามารถทีจ่ะคว้าโอกาส

ต่างๆ เหล่านั้นไว้ได้เกือบทั้งหมด แต่คุณจะไม่มีวันได้รับอิสระในการท�า

เช่นนั้นเลยตราบใดที่คุณยังต้องพึ่งพ่อแม่ของคุณในเรื่องเงินอยู่ ถ้าหากคุณ

ต้องการอิสระในการท�าสิ่งที่คุณอยากท�า คุณจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชา ทางด้านการเงินตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย จึงจะสามารถสร้างอิสระ

ทางด้านการเงินได้

อสร ค ามส�า ร ทาง าน าร งน

อสิระทางด้านการเงนิ หมายถงึการทีค่ณุไม่จ�าเป็นจะต้องให้พ่อแม่มา

คอยดูแลคุณและบอกคุณว่า คุณควรจะจัดการกับเงินของคุณอย่างไร และ 

ถงึแม้พวกเขาจะคอยบอก กค็งไม่ได้ช่วยอะไรมากนกั เว้นเสยีแต่ว่าคณุ ลาด

ที่จะเก็บเงิน ใช้จ่าย และลงทุน การที่คุณสามารถบริหารจัดการเงินของคุณ

ได้อย่างชา ลาดน้ันจะช่วยให้พวกเขาสบายใจและวางใจมากขึ้นว่าคุณจะ

ไม่ต้องล�าบากเรื่องเงิน

การจะประสบความส�าเรจ็ทางการเงนิ คณุจะต้องมพีลงัในการจดัการ

เงินและชวีติของคณุ นีเ่ป็นสิง่ส�าคั ทีส่ดุขัน้พ้ืน านในชวีติ คณุต้องเพิม่ความรู้ 

ทางด้านการเงิน กลยุทธ์ทางด้านการเงิน และทักษะการบริหารจัดการเงิน

ที่ดีให้กับตัวเอง เช่น

เ าง

 ลาดในการใช้จ่ายและเก็บเงิน

 ลาดในการบริหารจัดการหนี้

 การลงทุนอย่างมีประสิทธิผลและการรักษาความมั่งคั่ง

 การวางแผนทางด้านการเงนิและการลงมอืป บัิตอิย่างมปีระสทิธผิล

การที่คุณเรียนรู้ที่จะพั นากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิผล คุณ

ต้อง กนิสยัทีด่ใีนการบริหารเงนิให้มปีระสทิธผิลและไม่เผลอท�าสิง่ทีผิ่ดพลาด 

เช่น การเป็นหนี้โดยไม่จ�าเป็น หรือการเลือกการลงทุนที่ผิด

เป็นเรือ่ง ลาดทีจ่ะเริม่ต้น กนสิยัทีด่ใีนการบรหิารเงนิตัง้แต่เดก็ เพือ่

เริม่ท�างานและไล่ตามความ น เมือ่คณุรูว่้าจะใช้เงนิท�างานได้อย่างไร คุณจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คณุจะสามารถสร้างความมัง่คัง่ทางการเงนิส�าหรบัอนาคต เพือ่คณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้นและเลือกเส้นทางชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลกับเงินอีกต่อไป นอกจากนี้

คุณยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวและเพื่อนของคุณได้ เรียกได้ว่าเป็น

ความส�าเรจ็ยอดเยีย่มทีน่่าภาคภมูใิจ

กลยุทธ์ทางการเงินจะได้ผลดี

ก็ต่อเมื่อ คุณสามารถน�ามันมาใช้ร่วม

กับแผนการเงินที่สามารถป ิบัติได้

จริง ท้ังสองส่วนน้ีจะช่วยให้คุณสร้าง

ความมั่งค่ัง และได้รับความส�าเร็จ

ทางการเงินได้ แต่ก่อนที่คุณจะลงมือ

เขียนแผนนั้น คุณจ�าเป็นต้องรู้ก่อน

ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต ไม่เช่นนั้น

มันก็จะเป็นการคิดหรือท�าผิดขั้นตอน

เหมือนอย่างการ “วางเกวียนไว ้

หน้าม้า” นั่นเอง

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



ถ้าหากคุณไม่มีกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ในปจจุบัน คนหนุ่มสาวที่ประสบความส�าเร็จ มักต้องคิดว่าจะใช้ชีวิต 

ที่สุขสบายจากความส�าเร็จทางการเงิน หรือจะเก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้า 

ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งส�าคั ในการสร้างกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่งคั่ง

ทางการเงนิทีจ่ะคงอยูต่ลอดไป รวมไปถงึเป้าหมายทีจ่บัต้องได้ และวสิยัทศัน์

ที่มีคุณค่าต่ออนาคต

ส�าหรับคนหนุ่มสาวแล้ว โลกก็เหมือนอยู ่ในก�ามือคุณ มีโอกาส

มากมายไม่รูจ้บรอคอยอยูข้่างหน้า คณุอาจคดิว่าคณุสามารถทีจ่ะคว้าโอกาส

ต่างๆ เหล่านั้นไว้ได้เกือบทั้งหมด แต่คุณจะไม่มีวันได้รับอิสระในการท�า

เช่นนั้นเลยตราบใดที่คุณยังต้องพึ่งพ่อแม่ของคุณในเรื่องเงินอยู่ ถ้าหากคุณ

ต้องการอิสระในการท�าสิ่งที่คุณอยากท�า คุณจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชา ทางด้านการเงินตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย จึงจะสามารถสร้างอิสระ

ทางด้านการเงินได้

อสร ค ามส�า ร ทาง าน าร งน

อสิระทางด้านการเงนิ หมายถงึการทีค่ณุไม่จ�าเป็นจะต้องให้พ่อแม่มา

คอยดูแลคุณและบอกคุณว่า คุณควรจะจัดการกับเงินของคุณอย่างไร และ 

ถงึแม้พวกเขาจะคอยบอก กค็งไม่ได้ช่วยอะไรมากนกั เว้นเสยีแต่ว่าคณุ ลาด

ที่จะเก็บเงิน ใช้จ่าย และลงทุน การที่คุณสามารถบริหารจัดการเงินของคุณ

ได้อย่างชา ลาดนั้นจะช่วยให้พวกเขาสบายใจและวางใจมากขึ้นว่าคุณจะ

ไม่ต้องล�าบากเรื่องเงิน

การจะประสบความส�าเรจ็ทางการเงนิ คณุจะต้องมีพลงัในการจดัการ

เงนิและชวีติของคณุ นีเ่ป็นสิง่ส�าคั ทีส่ดุขัน้พ้ืน านในชวีติ คณุต้องเพิม่ความรู้ 

ทางด้านการเงิน กลยุทธ์ทางด้านการเงิน และทักษะการบริหารจัดการเงิน

ที่ดีให้กับตัวเอง เช่น

เ าง

 ลาดในการใช้จ่ายและเก็บเงิน

 ลาดในการบริหารจัดการหนี้

 การลงทุนอย่างมีประสิทธิผลและการรักษาความมั่งคั่ง

 การวางแผนทางด้านการเงนิและการลงมอืป บัิตอิย่างมปีระสทิธผิล

การที่คุณเรียนรู้ที่จะพั นากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิผล คุณ

ต้อง กนสิยัทีด่ใีนการบรหิารเงนิให้มปีระสทิธผิลและไม่เผลอท�าสิง่ทีผ่ดิพลาด 

เช่น การเป็นหนี้โดยไม่จ�าเป็น หรือการเลือกการลงทุนที่ผิด

เป็นเรือ่ง ลาดทีจ่ะเริม่ต้น กนสิยัทีด่ใีนการบรหิารเงนิตัง้แต่เดก็ เพือ่

เริม่ท�างานและไล่ตามความ น เมือ่คณุรูว่้าจะใช้เงนิท�างานได้อย่างไร คุณจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คณุจะสามารถสร้างความมัง่คัง่ทางการเงนิส�าหรบัอนาคต เพือ่คณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้นและเลือกเส้นทางชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลกับเงินอีกต่อไป นอกจากนี้

คุณยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวและเพ่ือนของคุณได้ เรียกได้ว่าเป็น

ความส�าเรจ็ยอดเยีย่มทีน่่าภาคภมูใิจ

กลยุทธ์ทางการเงินจะได้ผลดี

ก็ต่อเมื่อ คุณสามารถน�ามันมาใช้ร่วม

กับแผนการเงินท่ีสามารถป ิบัติได้

จริง ทั้งสองส่วนนี้จะช่วยให้คุณสร้าง

ความมั่งคั่ง และได้รับความส�าเร็จ

ทางการเงินได้ แต่ก่อนที่คุณจะลงมือ

เขียนแผนน้ัน คุณจ�าเป็นต้องรู้ก่อน

ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต ไม่เช่นนั้น

มันก็จะเป็นการคิดหรือท�าผิดขั้นตอน

เหมือนอย่างการ “วางเกวียนไว ้

หน้าม้า” นั่นเอง

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



าง น สราง ง อง

แผนการเงนิของคณุสร้างจากแผนชวีติของคณุ ซึง่ควรจะมาจากส่ิงที่

คุณเชื่อและสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกใช้เงินในตอนนี้เพื่อสนุกกับชีวิตมากกว่า

เกบ็เงนิไว้เพื่อมีชีวติทีด่ีในภายหลงั หรอือีกนยัหนึ่งกค็อื คุณเชือ่ว่า “ชีวตินั้น

สั้นนัก สนุกกับชีวิตตอนนี้ดีกว่า ที่เหลือเป็นเรื่องของอนาคต” แต่คุณก็ต้อง

มองความเป็นจริงด้วยว่า คุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตมันจะ “สั้น” สักแค่ไหน 

ชีวิตคุณอาจจะแค่  ป  ป หรืออาจจะ  ป หรือมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่ง 

คณุกต้็องใช้ชวีติอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงนิทีค่ณุต้องใช้ในแต่ละ

ป เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิชวีติและภาระทางการเงนิอืน่ๆ ทัง้หมดนัน้

คือสิ่งที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินทั้งสิ้น

มีความเชื่อท่ีว่า “ ันไม่มีเงิน แล้วจะวางแผนยังไง” นั่นคือสาเหตุที่ 

แท้จรงิเลยว่าท�าไมการวางแผนการเงนิถงึล้มเหลว เพราะคณุเชือ่ว่าคณุไม่มี

เงิน  มันกเ็หมือนกบั “ไก่มาก่อนไข่ หรอื ไข่มาก่อนไก่” คณุวางแผนทีจ่ะมเีงนิหรอื

คณุต้องมเีงนิก่อนถงึจะวางแผนได้ ไม่ใช่เรือ่งส�าคั หรอก ถ้าหากคณุไม่มเีงนิ

หรือคณุจะมีอยูแ่ค่  มนัเกีย่วกบัการวางแผนทีจ่ะเปลีย่นเงนิ  ให้กลาย

เป็น  หรอื  และวางแผนว่าจะใช้ชวีติอย่างมคีวามหมาย 

ด้วยเงิน  ท่ีคุณมีได้อย่างไร คุณสามารถเลือกได้เต็มที่ระหว่างรู้สึก 

สิ้นหวังเพราะว่าคุณจน กับสร้างแรงบันดาลใจที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้น

คุณไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง และไม่ควรท้อแท้เร็วเกินไป การสร้าง

พลังให้ตัวเองเป็นสิ่งส�าคั ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับชีวิตการเงินของคุณ 

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ คุณจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างความส�าเร็จ

ทางด้านการเงินของคุณ

เ าง

ารสรางส�าน ทาง าร งน

การบรหิารการเงนิคอื การสร้างส�านกึในการให้คณุค่ากบัเงนิใน านะ

ของวตัถสุิง่ของ ประสบการณ์ และอารมณ์ความรูสึ้กทีค่ณุต้องการในชีวติ ถ้า

หากคณุไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรในชวีติ ไม่มวีตัถปุระสงค์ เป้าหมายและความ

ปรารถนา  คุณจะไม่สามารถวางแผนการเงิน และไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไร

ถึงจะประสบความส�าเร็จ 

นอกจากน้ี ชีวิตของคุณยังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมใน

สังคม อย่างครอบครัวและเพื่อนของคุณด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณจะพบว่ามันเป็น

เรื่องยากที่จะค�านวณภาระความรับผิดชอบทางด้านการเงินกับพวกเขา 

ขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินของคุณนั้นเป็นขั้นตอนที่ท้าทาย

ที่สุด เพราะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและต้องใช้เงินเท่าไร

ในการบรรลุเป้าหมายนั้น

มันอาจจะฟงดูง่ายในการประเมินสถานการณ์การเงินของคุณใน

ปจจุบันด้วยการรวบรวมข้อมูลการเงินส่วนบุคคลและพั นาเป้าหมาย

ทางการเงิน เพื่อที่คุณจะได้ลงมือท�าในสิ่งที่จ�าเป็นที่จะประสบความส�าเร็จ

กระบวนการวางแผนทางการเงินเริ่มด้วยการจัดการกับชีวิตของคุณ

เป็นอันดับแรก ซึ่งคุณต้องท�าความเข้าใจระบบความเชื่อของคุณเองก่อน 

หลังจากน้ันจึงค่อยท�าการแปลงความเข้าใจน้ันให้เป็นความคิด อารมณ ์

ความรู้สึก และพ ติกรรมต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณท้ังใน

ปจจุบันและในอนาคต

ร ค าม อของคุณ

พวกเราแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์ตอนเด็กที่แตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่และอิทธิพลจากการท่ีเรามีป ิสัมพันธ์กับ 

พี่น้อง เพื่อน และผู้คนต่างๆ ที่เราพบเจอ เมื่อเราโตขึ้น ประสบการณ์ในที่

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 
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าง น สราง ง อง

แผนการเงนิของคณุสร้างจากแผนชวีติของคณุ ซึง่ควรจะมาจากสิง่ที่

คุณเชื่อและสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกใช้เงินในตอนนี้เพื่อสนุกกับชีวิตมากกว่า

เกบ็เงนิไว้เพื่อมีชีวติทีด่ีในภายหลงั หรอือีกนยัหนึ่งกค็อื คุณเชือ่ว่า “ชีวตินั้น

สั้นนัก สนุกกับชีวิตตอนนี้ดีกว่า ที่เหลือเป็นเรื่องของอนาคต” แต่คุณก็ต้อง

มองความเป็นจริงด้วยว่า คุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตมันจะ “สั้น” สักแค่ไหน 

ชีวิตคุณอาจจะแค่  ป  ป หรืออาจจะ  ป หรือมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่ง 

คณุกต้็องใช้ชวีติอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงนิทีค่ณุต้องใช้ในแต่ละ

ป เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิชวีติและภาระทางการเงนิอืน่ๆ ทัง้หมดนัน้

คือสิ่งที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินทั้งสิ้น

มีความเชื่อที่ว่า “ ันไม่มีเงิน แล้วจะวางแผนยังไง” นั่นคือสาเหตุที่ 

แท้จรงิเลยว่าท�าไมการวางแผนการเงนิถงึล้มเหลว เพราะคณุเชือ่ว่าคณุไม่มี

เงนิ  มนักเ็หมอืนกบั “ไก่มาก่อนไข่ หรอื ไข่มาก่อนไก่” คณุวางแผนทีจ่ะมเีงินหรอื

คณุต้องมเีงนิก่อนถงึจะวางแผนได้ ไม่ใช่เรือ่งส�าคั หรอก ถ้าหากคณุไม่มเีงนิ

หรอืคณุจะมอียูแ่ค่  มนัเกีย่วกบัการวางแผนทีจ่ะเปลีย่นเงิน  ให้กลาย

เป็น  หรอื  และวางแผนว่าจะใช้ชวีติอย่างมีความหมาย 

ด้วยเงิน  ที่คุณมีได้อย่างไร คุณสามารถเลือกได้เต็มที่ระหว่างรู้สึก 

สิ้นหวังเพราะว่าคุณจน กับสร้างแรงบันดาลใจที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้น

คุณไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง และไม่ควรท้อแท้เร็วเกินไป การสร้าง

พลังให้ตัวเองเป็นสิ่งส�าคั ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับชีวิตการเงินของคุณ 

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ คุณจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างความส�าเร็จ

ทางด้านการเงินของคุณ

เ าง

ารสรางส�าน ทาง าร งน

การบรหิารการเงนิคอื การสร้างส�านกึในการให้คณุค่ากบัเงนิใน านะ

ของวตัถสุิง่ของ ประสบการณ์ และอารมณ์ความรูสึ้กทีคุ่ณต้องการในชีวติ ถ้า

หากคณุไม่รูว่้าคณุต้องการอะไรในชวีติ ไม่มวีตัถปุระสงค์ เป้าหมายและความ

ปรารถนา  คุณจะไม่สามารถวางแผนการเงิน และไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไร

ถึงจะประสบความส�าเร็จ 

นอกจากนี้ ชีวิตของคุณยังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมใน

สังคม อย่างครอบครัวและเพื่อนของคุณด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณจะพบว่ามันเป็น

เรื่องยากที่จะค�านวณภาระความรับผิดชอบทางด้านการเงินกับพวกเขา 

ขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินของคุณนั้นเป็นขั้นตอนที่ท้าทาย

ที่สุด เพราะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและต้องใช้เงินเท่าไร

ในการบรรลุเป้าหมายนั้น

มันอาจจะฟงดูง่ายในการประเมินสถานการณ์การเงินของคุณใน

ปจจุบันด้วยการรวบรวมข้อมูลการเงินส่วนบุคคลและพั นาเป้าหมาย

ทางการเงิน เพื่อที่คุณจะได้ลงมือท�าในสิ่งที่จ�าเป็นที่จะประสบความส�าเร็จ

กระบวนการวางแผนทางการเงินเริ่มด้วยการจัดการกับชีวิตของคุณ

เป็นอันดับแรก ซ่ึงคุณต้องท�าความเข้าใจระบบความเชื่อของคุณเองก่อน 

หลังจากนั้นจึงค่อยท�าการแปลงความเข้าใจนั้นให้เป็นความคิด อารมณ ์

ความรู้สึก และพ ติกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคต

ร ค าม อของคุณ

พวกเราแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์ตอนเด็กที่แตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่และอิทธิพลจากการท่ีเรามีป ิสัมพันธ์กับ 

พี่น้อง เพื่อน และผู้คนต่างๆ ที่เราพบเจอ เมื่อเราโตขึ้น ประสบการณ์ในที่

เงิน   งาน   ชีวิต
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ท�างานและบรรทัด านทางสังคมจะเป็นปจจัยส�าคั ที่ส่งผลต่อระบบความ

เชื่อของเรา

ระบบความเชื่อจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางของทัศนคติในการด�าเนิน

ชวีติ ตวัอย่างเช่น ถ้าหากบคุคลเชือ่ว่า “ นัยงัเดก็เกนิกว่าทีจ่ะคดิเรือ่งอนาคต” 

หรือ “ชีวิตนี้เกิดมาแค่ครั้งเดียว” ทัศนคติต่อชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร แล้ว

เขาจะมีแนวทางการใช้จ่ายอย่างไร เขาอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินไปมาก

ในการใช้ชีวิตในปจจุบันเพื่อหาความสุขให้กับชีวิต และไม่ได้คิดเรื่องอนาคต

สักเท่าใดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แล้วถ้าหากมบีางคนทีเ่ชือ่ว่า “ถ้า นัมเีงนิมากกว่านี ้ นัคงจะมคีวาม

สขุมากกว่านี”้ ทศันคตต่ิอชวีติของเขาจะเป็นอย่างไรกนั จะต้องใช้เงนิจ�านวน

เท่าไรจึงจะท�าให้เขามีความสุข คนคนน้ีอาจจะไม่มีวันได้พบเจอความสุข

ที่แท้จริงเลยก็เป็นได้ถ้าหากเขายังคงเชื่อว่าเขาก�าลัง “หาเงินได้ไม่มากพอ”

การวางแผนด้านการเงนิ คอื การสร้างความมัง่คัง่ แต่มหีลกั านแสดง

ให้เห็นว่า  ของความมั่งคั่งสู หายไปด้วยกระบวนการทางความคิดท่ี

ไม่เป็นระบบและเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านอารมณ์ความรู้สึก ในขณะ

ที่มีเพียงแค่  เท่านั้นที่หายไปจากการที่วางแผนทางการเงินได้ไม่ดีพอ 

จากการวิจัยพบว่าเงินและความมั่งคั่งสามารถสร้างความรู้สึกทั้งในเชิงบวก

และลบได้ในแต่ละบคุคล รวมถงึยงัส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นรอบๆ 

ตัวพวกเขา เช่น คู่ชีวิต ครอบครัว และเพื่อนๆ ได้ ถ้าหากเป็นเช่นนั้น 

ิง ี ต ง  
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

การวางแผนด้านการเงนิ คอื การสร้างความมัง่คัง่ แต่มหีลกั านแสดง

ิง ี ต ง  
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

สงทคุณ องร
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

เ าง

การเตรียมพร้อมทางด้านจติวทิยาจะเป็นจดุหลกัในการวางแผนด้านการเงนิ

เพื่อที่จะให้มันเติบโตขึ้นและรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งของคุณได้

ขั้นตอนการวางแผนการเงินที่ประสบความส�าเร็จ จ�าเป็นที่จะต้อง

ให้คุณน�าความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต คุณค่าของชีวิต จุดมุ่งหมายที่มีคุณค่า

ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ ร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดี  กับความ

มัง่คัง่ทางการเงนิของคณุ สนิทรพัย์และหนีส้นิ และกระแสเงนิสด  ทัง้ยงัรวม

ไปถึงความเข้าใจที่ดีในการประยุกต์สินค้าและบริการทางด้านการเงินตลอด

เส้นทางของการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ และคุณเองก็ต้องเป็น

คนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและใช้เงินอย่าง ลาด มีการตัดสินใจที่ดี และ

ไม่โดนโน้มน้าวจิตใจหรือหลงเชื่อได้โดยง่าย

ไม่มีสูตรวิเศษอะไรที่จะช่วยระบุป หาด้านจิตวิทยาในการวางแผน

ด้านการเงนิได้ เพราะความท้าทายของชวีติในรปูแบบต่างๆ นัน้กจ็ะเปลีย่นไป

เรือ่ยๆ ตามช่วงอายุของเรา อย่างไรกต็าม มกีารพบว่าการใช้กลยุทธ์สองทาง

เป็นหนทางทีม่ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุในการจดัการกบัป หาดงักล่าว ขัน้แรก

ให้เริ่มต้นในระดับตัวบุคคลก่อน แล้วตามด้วยมุมมองทางการเงินที่สามารถ

น�าไปป ิบัติได้จริงที่เชื่อมโยงกับความตั้งใจส่วนตัวของคุณ ซ่ึงหนังสือ

เล่มนี้จะช่วยให้คุณท�าสิ่งเหล่านี้ได้

เรื่องนี้เป็นมากเกินกว่าเรื่องเงินส�าหรับอนาคต แต่มันเกี่ยวกับการ

สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับผู้คน การเข้าถึงความต้องการด้านอารมณ์

ความรูส้กึส่วนบคุคล การเติมเตม็ด้านความภาคภมูใิจในตนเองและการบรรลุ

ผลส�าเร็จในขณะที่คุณค้นหาความหมายในชีวิต รวมไปถึงการชื่นชมในสิ่งที่

คุณได้รับในชีวิตด้วย

เงิน   งาน   ชีวิต
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ท�างานและบรรทัด านทางสังคมจะเป็นปจจัยส�าคั ที่ส่งผลต่อระบบความ

เชื่อของเรา

ระบบความเชื่อจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางของทัศนคติในการด�าเนิน

ชวีติ ตวัอย่างเช่น ถ้าหากบคุคลเชือ่ว่า “ นัยงัเดก็เกนิกว่าทีจ่ะคดิเร่ืองอนาคต” 

หรือ “ชีวิตนี้เกิดมาแค่ครั้งเดียว” ทัศนคติต่อชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร แล้ว

เขาจะมีแนวทางการใช้จ่ายอย่างไร เขาอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินไปมาก

ในการใช้ชีวิตในปจจุบันเพื่อหาความสุขให้กับชีวิต และไม่ได้คิดเรื่องอนาคต

สักเท่าใดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แล้วถ้าหากมบีางคนทีเ่ชือ่ว่า “ถ้า นัมเีงนิมากกว่านี ้ นัคงจะมคีวาม

สขุมากกว่านี”้ ทศันคตต่ิอชวีติของเขาจะเป็นอย่างไรกนั จะต้องใช้เงนิจ�านวน

เท่าไรจึงจะท�าให้เขามีความสุข คนคนน้ีอาจจะไม่มีวันได้พบเจอความสุข

ที่แท้จริงเลยก็เป็นได้ถ้าหากเขายังคงเชื่อว่าเขาก�าลัง “หาเงินได้ไม่มากพอ”

การวางแผนด้านการเงนิ คอื การสร้างความมัง่คัง่ แต่มหีลกั านแสดง

ให้เห็นว่า  ของความมั่งคั่งสู หายไปด้วยกระบวนการทางความคิดที่

ไม่เป็นระบบและเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านอารมณ์ความรู้สึก ในขณะ

ที่มีเพียงแค่  เท่านั้นที่หายไปจากการที่วางแผนทางการเงินได้ไม่ดีพอ 

จากการวิจัยพบว่าเงินและความมั่งคั่งสามารถสร้างความรู้สึกทั้งในเชิงบวก

และลบได้ในแต่ละบคุคล รวมถงึยงัส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นรอบๆ 

ตัวพวกเขา เช่น คู่ชีวิต ครอบครัว และเพื่อนๆ ได้ ถ้าหากเป็นเช่นนั้น 

ิง ี ต ง  
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

การวางแผนด้านการเงนิ คอื การสร้างความมัง่คัง่ แต่มหีลกั านแสดง

ิง ี ต ง  
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

สงทคุณ องร
ิตวิ า า วาง น

าน า เงิน

เ าง

การเตรยีมพร้อมทางด้านจติวทิยาจะเป็นจดุหลกัในการวางแผนด้านการเงนิ

เพื่อที่จะให้มันเติบโตขึ้นและรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งของคุณได้
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ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ ร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดี  กับความ

มัง่คัง่ทางการเงนิของคณุ สนิทรพัย์และหนีส้นิ และกระแสเงนิสด  ทัง้ยงัรวม

ไปถึงความเข้าใจท่ีดีในการประยุกต์สินค้าและบริการทางด้านการเงินตลอด

เส้นทางของการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ และคุณเองก็ต้องเป็น

คนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและใช้เงินอย่าง ลาด มีการตัดสินใจที่ดี และ

ไม่โดนโน้มน้าวจิตใจหรือหลงเชื่อได้โดยง่าย

ไม่มีสูตรวิเศษอะไรท่ีจะช่วยระบุป หาด้านจิตวิทยาในการวางแผน

ด้านการเงนิได้ เพราะความท้าทายของชวีติในรปูแบบต่างๆ นัน้กจ็ะเปลีย่นไป

เรือ่ยๆ ตามช่วงอายุของเรา อย่างไรกต็าม มกีารพบว่าการใช้กลยุทธ์สองทาง

เป็นหนทางทีม่ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุในการจัดการกบัป หาดงักล่าว ขัน้แรก

ให้เริ่มต้นในระดับตัวบุคคลก่อน แล้วตามด้วยมุมมองทางการเงินที่สามารถ

น�าไปป ิบัติได้จริงที่เชื่อมโยงกับความตั้งใจส่วนตัวของคุณ ซึ่งหนังสือ

เล่มนี้จะช่วยให้คุณท�าสิ่งเหล่านี้ได้

เรื่องนี้เป็นมากเกินกว่าเรื่องเงินส�าหรับอนาคต แต่มันเกี่ยวกับการ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่ากับผู้คน การเข้าถึงความต้องการด้านอารมณ์

ความรูส้กึส่วนบคุคล การเติมเตม็ด้านความภาคภูมใิจในตนเองและการบรรลุ

ผลส�าเร็จในขณะที่คุณค้นหาความหมายในชีวิต รวมไปถึงการชื่นชมในสิ่งที่

คุณได้รับในชีวิตด้วย

เงิน   งาน   ชีวิต
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าร รยมค าม รอมทาง าน ทยา

คณุเหน็แล้วหรอืยงัว่าท�าไมการวางแผนด้านการเงนิจงึไม่ได้ขึน้อยูก่บั 

ความจรงิทางด้านการเงนิเท่านัน้ ตวัเลขทางด้านการเงนิกเ็ป็นเพยีงแค่ตวัเลข 

แต่มนัต้องใช้การลงมอืวางแผนและป บิตัจิรงิเพือ่ทีจ่ะได้มาซึง่ตัวเลขทางการ

เงินเหล่านั้นในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และแต่ละป

คณุต้องมองลงไปถงึปจจัยทางด้านจิตวทิยาทีส่่งผลต่อระบบความเชือ่

ในชวีติและกระบวนการทางความคดิของคณุตลอดทกุแบบ กหดัทีค่ณุได้ท�า

ในหนงัสอืเล่มนี ้เพราะปจจัยเหล่านัน้จะช่วยสร้างการรบัรูแ้ละความคาดหวงั

ของคุณที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดตัวเลขทางการเงินในแผนการเงินของคุณได้

เส้นทางการเงินตลอดชีวิตเส้นใหม่น้ีจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณอ่านหนังสือ 

เล่มนี้ด้วยจิตใจที่เปดรับ สะท้อนประสบการณ์ชีวิตของคุณออกมาให้ชัดเจน 

รวมไปถึงชีวิตในวัยเด็กของคุณ  และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และความคิด

ต่างๆ ที่ปราก ขึ้นมาในแต่ละบท

เ าง
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คณุ มส ม ร มี วีติอย ยปร กเงนิ

คณุต้องใช้เงนิเพือ่ความอยูร่อด เงนิมคีวามส�าคั

มากไม่แพ้น�า้และอากาศเลย คุณคิดอย่างน้ันไหม 

หรืออีกนัยหน่ึงส�าหรับคนที่อยากมีชีวิตอยู่อย่าง

เพียบพร้อม เงินอาจส�าคั กว่าน�้าและอากาศ

เลยก็เป็นได้ เพราะคุณจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อมา

ซ้ือน�า้ทีส่ะอาดไว้ดืม่และอากาศบริสทุธไิว้หายใจ

ถึงตอนน้ีคุณตื่นเต้นกับอ�านาจของเงิน

แล้วหรือยัง บางคนใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ใน

ขณะที่บางคนก็ไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายนัก 

บางส่วนมาจากครอบครัวทีย่ากจน และบางส่วน

มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง หลายคนโชคดี

ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร�่ารวย แต่ถึงกระนั้น

วา า าง าน
า เงิน วน
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ไม่ว่าจะเป็นแบบใด คณุกย็งัต้องใช้ชวีติและเผชิ หน้ากบัความเป็นจรงิต่อไป 

การเตบิโตขึน้มาเป็นผูใ้ห น่ัน้เป็นงานทีท้่าทายเป็นอย่างยิง่  ลองถามผูใ้ห ่

หลายๆ คนดูสิ แล้วพวกเขาจะบอกว่ามันยากเพียงใด

คุณต้องมีจิตใจท่ีสงสัยใคร่รู้และคอยถามตัวเองอยู่เสมอว่า อะไรคือ

ความคุ้มค่าด้านการเงินส�าหรับตัวเอง

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีจบและท�าแบบ กหัดครบทั้งหมด คุณจะ

ค้นพบว่า สิง่ทีค่ณุเป็นในวนันีเ้รยีกว่าประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวในชวีติ 

อีกทั้งยังบอกถึงสถานะทางการเงินของคุณอีกด้วย ยามที่คุณถูกโน้มน้าวให้

สร้างความมั่นคงทางการเงิน ความคุ้มค่าทางด้านการเงินของคุณสามารถ

วัดได้โดยอิงกระแสเงินสดและงบการเงินสุทธิในรูปของสกุลเงินที่คุณถืออยู่

อย่างไรก็ตามในสังคมปจจุบัน ความมั่งคั่งทางการเงินนั้นถูกวัดจาก

สิ่งของที่คุณมี เสื้อผ้าที่คุณใส่ ที่อยู่อาศัย รถที่คุณขับ ร้านอาหารที่คุณเลือก

รับประทาน สถานที่ที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือที่คุณชอบไป งานที่คุณท�า 

ธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของ หรือสถานที่ที่คุณไปพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด 

กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ัวไปท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการใช้จ่ายเงิน  

ความคุ้มค่า และความส�าเร็จของคุณ

การวัดความส�าเร็จในชีวิตท�าได้หลายทาง ส�าหรับบางคน การมีเงิน

เยอะๆ กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็ ในขณะทีค่นอืน่ให้คณุค่ากบัความก้าวหน้า

หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แม้รายได้ที่ได้รับจะไม่เพียงพอต่อการใช้

ชีวิตในปจจุบันก็ตาม

คุณคิดอย่างไร ถ้าหากคุณไม่ร�่ารวยทางด้านการเงินแต่ใครๆ ก็เห็น

ว่าคุณร�่ารวยในเชิงคุณค่าของชีวิต คุณต้องมีนิยามของคุณค่าความส�าเร็จ

ทางด้านการเงินและความล้มเหลวท่ีคุณรู้สึกสบายใจกับมันและยอมรับมัน

ได้อย่างเต็มใจ

มันเป็นสิง่ทีค่ณุเลอืก มนัคอื “คณุ” ทีจ่ะบอกใจตวัเองว่าอะไรคอืสิง่ทีด่ี

ทีส่ดุส�าหรบัตวัคณุ และอะไรทีค่ณุมองว่าเป็นความส�าเรจ็ในชวีติ คณุเป็นคน

เ าง

เลือกในสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ และสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอนาคต

และก็ยังเป็นตัวคุณที่ต้องบอกใจตัวเองให้ประเมินแต่ละสถานการณ์ 

สภาวะแวดล้อมและผู้คนรอบตัวคุณ เช่น พ่อแม่ พี่น้อง าติ เพื่อนๆ หรือ

แม้กระทัง่คนแปลกหน้าว่าพวกเขาก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านการเงนิหรอื

น�ามาซึ่งคุณค่าที่คู่ควรในชีวิตของคุณหรือไม่

การที่คุณตระหนักว่าคุณได้เข้าสู่ความเป็นผู้ให ่ในวัยเริ่มต้นและ

รู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร จะท�าให้คุณกลายเป็นคนเก่งและ ลาดในด้านการ

เงิน แต่การเป็นคนที่ ลาดและรู้จักใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที ่

ประสบความส�าเร็จด้านการเงินเสมอไป มันหมายถึงการที่คุณกลายเป็นคน

ท่ี ลาดมากขึ้นในการใช้จ่ายเงิน และมีสติมากขึ้นว่าอะไรที่สร้างคุณค่าให้

กับชีวิตคุณได้

ถงึแม้คุณจะรู้สกึว่าสถานะทางการเงนิของคุณขึน้อยูก่บัศรัทธา ฮวงจุย้ 

หรอืดวง คุณกต้็องมสีติกบัความคิด อารมณ์ และการกระท�าให้มาก เพือ่ทีจ่ะ 

จดัการกบัเงนิของคุณและใช้ชวีติอยูอ่ย่างอุดมสมบรูณ์ทีส่ดุ เพราะคุณมเีพยีง

ชีวิตเดียวที่จะท�าให้ดีที่สุด

คุณรู้จักเงินของคุณดีแค่ไหนที่จะใช้มันท�างานให้กับคุณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด คุณใช้เวลา  ป กว่าจะได้ใบปริ าสักใบและ 

กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชา ในสาขาอาชีพใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะท�า และถ้า

หากคุณอยากเป็นหมอก็จะใช้เวลามากกว่านั้นอีก  แล้วในด้านการเงินจะ

เป็นอย่างไร

คุณจะใช้เวลากี่ปในการเรียนรู้และกลายเป็นผู้เชี่ยวชา เกี่ยวกับเงิน

มันอาจใช้เวลาทั้งชีวิต  ชีวิตอาจกลายเป็นเร่ืองเจ็บปวดได้เพียงเพราะคุณ

ก้าวพลาดอย่างร้ายแรงในบทเรียนทางด้านการเงินที่คุณพยายามจะเรียนรู ้

ลองมองดผูู้คนรอบตวัคุณส ิคุณได้ยนิพวกเขาเล่าถงึความส�าเร็จทางด้านการ

เงินบ่อยแค่ไหน แล้วบ่อยแค่ไหนที่คุณได้ยินพวกเขาเล่าถึงความล้มเหลว

ทางด้านการเงิน

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



ไม่ว่าจะเป็นแบบใด คณุกย็งัต้องใช้ชวีติและเผชิ หน้ากบัความเป็นจรงิต่อไป 

การเตบิโตขึน้มาเป็นผูใ้ห น่ัน้เป็นงานทีท้่าทายเป็นอย่างยิง่  ลองถามผูใ้ห ่

หลายๆ คนดูสิ แล้วพวกเขาจะบอกว่ามันยากเพียงใด

คุณต้องมีจิตใจที่สงสัยใคร่รู้และคอยถามตัวเองอยู่เสมอว่า อะไรคือ

ความคุ้มค่าด้านการเงินส�าหรับตัวเอง

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีจบและท�าแบบ กหัดครบทั้งหมด คุณจะ

ค้นพบว่า สิง่ทีค่ณุเป็นในวนันีเ้รยีกว่าประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวในชวีติ 

อีกทั้งยังบอกถึงสถานะทางการเงินของคุณอีกด้วย ยามที่คุณถูกโน้มน้าวให้

สร้างความมั่นคงทางการเงิน ความคุ้มค่าทางด้านการเงินของคุณสามารถ

วัดได้โดยอิงกระแสเงินสดและงบการเงินสุทธิในรูปของสกุลเงินที่คุณถืออยู่

อย่างไรก็ตามในสังคมปจจุบัน ความมั่งคั่งทางการเงินนั้นถูกวัดจาก

สิ่งของที่คุณมี เสื้อผ้าที่คุณใส่ ที่อยู่อาศัย รถที่คุณขับ ร้านอาหารที่คุณเลือก

รับประทาน สถานที่ที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือที่คุณชอบไป งานที่คุณท�า 

ธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของ หรือสถานที่ที่คุณไปพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด 

กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งท่ัวไปท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการใช้จ่ายเงิน  

ความคุ้มค่า และความส�าเร็จของคุณ

การวัดความส�าเร็จในชีวิตท�าได้หลายทาง ส�าหรับบางคน การมีเงิน

เยอะๆ กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็ ในขณะทีค่นอืน่ให้คณุค่ากบัความก้าวหน้า

หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แม้รายได้ที่ได้รับจะไม่เพียงพอต่อการใช้

ชีวิตในปจจุบันก็ตาม

คุณคิดอย่างไร ถ้าหากคุณไม่ร�่ารวยทางด้านการเงินแต่ใครๆ ก็เห็น

ว่าคุณร�่ารวยในเชิงคุณค่าของชีวิต คุณต้องมีนิยามของคุณค่าความส�าเร็จ

ทางด้านการเงินและความล้มเหลวท่ีคุณรู้สึกสบายใจกับมันและยอมรับมัน

ได้อย่างเต็มใจ

มนัเป็นสิง่ทีค่ณุเลอืก มนัคอื “คณุ” ทีจ่ะบอกใจตวัเองว่าอะไรคอืสิง่ทีด่ี

ทีส่ดุส�าหรบัตวัคณุ และอะไรทีค่ณุมองว่าเป็นความส�าเรจ็ในชวีติ คณุเป็นคน

เ าง

เลือกในสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ และสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอนาคต

และก็ยังเป็นตัวคุณท่ีต้องบอกใจตัวเองให้ประเมินแต่ละสถานการณ์ 

สภาวะแวดล้อมและผู้คนรอบตัวคุณ เช่น พ่อแม่ พี่น้อง าติ เพื่อนๆ หรือ

แม้กระทัง่คนแปลกหน้าว่าพวกเขาก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านการเงนิหรอื

น�ามาซึ่งคุณค่าที่คู่ควรในชีวิตของคุณหรือไม่

การที่คุณตระหนักว่าคุณได้เข้าสู่ความเป็นผู้ให ่ในวัยเริ่มต้นและ

รู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร จะท�าให้คุณกลายเป็นคนเก่งและ ลาดในด้านการ

เงิน แต่การเป็นคนท่ี ลาดและรู้จักใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที ่

ประสบความส�าเร็จด้านการเงินเสมอไป มันหมายถึงการที่คุณกลายเป็นคน

ที่ ลาดมากขึ้นในการใช้จ่ายเงิน และมีสติมากขึ้นว่าอะไรท่ีสร้างคุณค่าให้

กับชีวิตคุณได้

ถงึแม้คณุจะรูส้กึว่าสถานะทางการเงนิของคณุขึน้อยูก่บัศรทัธา ฮวงจุย้ 

หรอืดวง คณุกต้็องมสีตกิบัความคดิ อารมณ์ และการกระท�าให้มาก เพือ่ทีจ่ะ 

จดัการกบัเงนิของคณุและใช้ชวีติอยูอ่ย่างอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุ เพราะคณุมเีพยีง

ชีวิตเดียวที่จะท�าให้ดีที่สุด

คุณรู้จักเงินของคุณดีแค่ไหนที่จะใช้มันท�างานให้กับคุณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คุณใช้เวลา  ป กว่าจะได้ใบปริ าสักใบและ 

กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชา ในสาขาอาชีพใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะท�า และถ้า

หากคุณอยากเป็นหมอก็จะใช้เวลามากกว่านั้นอีก  แล้วในด้านการเงินจะ

เป็นอย่างไร

คุณจะใช้เวลากี่ปในการเรียนรู้และกลายเป็นผู้เชี่ยวชา เกี่ยวกับเงิน

มันอาจใช้เวลาท้ังชีวิต  ชีวิตอาจกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดได้เพียงเพราะคุณ

ก้าวพลาดอย่างร้ายแรงในบทเรียนทางด้านการเงินที่คุณพยายามจะเรียนรู ้

ลองมองดผููค้นรอบตวัคณุส ิคณุได้ยนิพวกเขาเล่าถงึความส�าเรจ็ทางด้านการ

เงินบ่อยแค่ไหน แล้วบ่อยแค่ไหนท่ีคุณได้ยินพวกเขาเล่าถึงความล้มเหลว

ทางด้านการเงิน

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



จงระลึกไว้เสมอว่าความล้มเหลวทางด้านการเงินมีสิทธิเกิดขึ้นได้ 

แม้ในช่วงท้ายของชีวิต ยามเมื่อคุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น มันจะค่อยๆ 

คืบคลานเข้ามาและอยู่เหนือจินตนาการของคุณอย่างท่ีคุณไม่มีวันคาดเดา

ได้เลย

คุณคิดว่า มีโรงเรียนที่สอนวิชา “เงิน” หรือมีสาขาวิชา “เงิน” บ้างไหม 

มีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งใดเปดสอนบ้าง ไม่มีเลย  อันที่จริงแล้ว 

บทเรียนแรกเกี่ยวกับเงินของคุณนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่คุณได้รับเงินเป็น 

ครั้งแรก คุณจ�าได้ไหมว่าเมื่อไร แล้วตอนนั้นคุณอายุเท่าไร

ใน านะของผู้ให ่วัยแรกเริ่มน้ัน คุณจ�าเป็นต้องรู้วิธีในการใช้เงิน

อย่างชา ลาดเพื่อที่จะสร้างคุณค่าทางการเงินที่ไม่มีขอบเขตจากมันได้  

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการเงินเพื่อที่จะใช้เงินได้อย่าง

ชา ลาดและสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ ให้เกดิขึน้ได้ตามต้องการ จงเป็นคน ลาด

และใช้เงินอย่างถูกวิธี

บทเรียนของคุณเริ่มต้นด้วยการท�าแบบทดสอบง่ายๆ ต่อไปนี้  

เพื่อที่จะช่วยให้คุณรู้ถึงความเชื่อเกี่ยวกับเงินของคุณ โดยเลือกตอบ “ใช่” 

หรือ “ไม่ใช่” ในช่องค�าตอบ

เ าง

ค ามมนคงทาง าน าร งน
การมเีงนิจ�านวนมากเกนิกว่าทีช่วีติน้ีจะใช้หมด จะท�าให้คุณรู้สกึว่าได้รับการ

ยกย่องนับถือเป็นอย่างมากและรู้สึกมั่นคง

 ใช่   ไม่ใช่

าร ค ามร อ ค ามมุ่งมน
เงินเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นตัววัดผลลัพธ์ ความมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น

และความรับผิดชอบในชีวิต รวมไปถึงด้านการงานและการเรียน เงินเป็นตัว 

ขับเคลื่อนในการได้รับความยกย่องนับถือของคุณ

 ใช่   ไม่ใช่

าร าร อ�านา ่ อน
ความสามารถทางการเงินในการช่วยเหลือพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง และผู้คน

ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นสิ่งส�าคัญในการเป็นที่ยอมรับที่มากขึ้นจาก 

ผูอ้ืน่และเป็นการยกระดบัความรู้สกึในด้านการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ห้เพิม่ขึน้

 ใช่   ไม่ใช่

ารไ ม นค ามรทาง าน าร งน ร ส ารณ
การเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเงินหรือ

ประสบการณ์ชีวิต ในยามที่คุณแก่ตัวลงจะเพ่ิมความมั่งคั่งและเพิ่มความ 

น่ายกย่องนับถือในตัวคุณ

 ใช่   ไม่ใช่

ถ้าค�าตอบของคุณคือ “ใช่” นั่นหมายความว่า คุณมีความปรารถนา

อย่างแรงกล้าในการวางแผนและต้องการที่จะลงมือท�าเพื่อความส�าเร็จทาง

ด้านการเงินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เงิน   งาน   ชีวิต

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



จงระลึกไว้เสมอว่าความล้มเหลวทางด้านการเงินมีสิทธิเกิดขึ้นได้ 

แม้ในช่วงท้ายของชีวิต ยามเมื่อคุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น มันจะค่อยๆ 

คืบคลานเข้ามาและอยู่เหนือจินตนาการของคุณอย่างที่คุณไม่มีวันคาดเดา

ได้เลย

คุณคิดว่า มีโรงเรียนที่สอนวิชา “เงิน” หรือมีสาขาวิชา “เงิน” บ้างไหม 

มีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแห่งใดเปดสอนบ้าง ไม่มีเลย  อันที่จริงแล้ว 

บทเรียนแรกเกี่ยวกับเงินของคุณนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่คุณได้รับเงินเป็น 

ครั้งแรก คุณจ�าได้ไหมว่าเมื่อไร แล้วตอนนั้นคุณอายุเท่าไร

ใน านะของผู้ให ่วัยแรกเริ่มน้ัน คุณจ�าเป็นต้องรู้วิธีในการใช้เงิน

อย่างชา ลาดเพื่อที่จะสร้างคุณค่าทางการเงินที่ไม่มีขอบเขตจากมันได้  

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการเงินเพื่อที่จะใช้เงินได้อย่าง

ชา ลาดและสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ ให้เกดิขึน้ได้ตามต้องการ จงเป็นคน ลาด

และใช้เงินอย่างถูกวิธี

บทเรียนของคุณเริ่มต้นด้วยการท�าแบบทดสอบง่ายๆ ต่อไปนี้  

เพื่อที่จะช่วยให้คุณรู้ถึงความเชื่อเกี่ยวกับเงินของคุณ โดยเลือกตอบ “ใช่” 

หรือ “ไม่ใช่” ในช่องค�าตอบ

เ าง

ค ามมนคงทาง าน าร งน
การมเีงนิจ�านวนมากเกนิกว่าทีช่วีตินีจ้ะใช้หมด จะท�าให้คณุรูสึ้กว่าได้รบัการ

ยกย่องนับถือเป็นอย่างมากและรู้สึกมั่นคง

 ใช่   ไม่ใช่

าร ค ามร อ ค ามมุ่งมน
เงินเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นตัววัดผลลัพธ์ ความมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น

และความรับผิดชอบในชีวิต รวมไปถึงด้านการงานและการเรียน เงินเป็นตัว 

ขับเคลื่อนในการได้รับความยกย่องนับถือของคุณ

 ใช่   ไม่ใช่

าร าร อ�านา ่ อน
ความสามารถทางการเงินในการช่วยเหลือพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง และผู้คน

ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นสิ่งส�าคัญในการเป็นที่ยอมรับที่มากขึ้นจาก 

ผูอ้ืน่และเป็นการยกระดบัความรูส้กึในด้านการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ห้เพิม่ขึน้

 ใช่   ไม่ใช่

ารไ ม นค ามรทาง าน าร งน ร ส ารณ
การเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเงินหรือ

ประสบการณ์ชีวิต ในยามที่คุณแก่ตัวลงจะเพ่ิมความมั่งคั่งและเพิ่มความ 

น่ายกย่องนับถือในตัวคุณ

 ใช่   ไม่ใช่

ถ้าค�าตอบของคุณคือ “ใช่” นั่นหมายความว่า คุณมีความปรารถนา

อย่างแรงกล้าในการวางแผนและต้องการท่ีจะลงมือท�าเพื่อความส�าเร็จทาง

ด้านการเงินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เงิน   งาน   ชีวิต
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สมองของคณุเปรยีบเหมอืนกบัคอมพวิเตอร์

ที่เก็บข้อมูล ประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์

ความรู้สึก ซึ่ง ันเรียกมันว่า “ความรู้และความ

ทรงจ�า”

คุณต้องใช้สมองในทุกๆ วันของชีวิต

และสมองของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก นั่น

เป็นเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า “ธนาคารความจ�า” 

ขนาดให ่ที่คอยเก็บความรู้ ความคิด อารมณ์

ความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณพบเจอ

ไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลก

การที่จะเก็บข ้อมูลเพิ่มขึ้น ทั้ งไฟล ์ 

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ คุณต้องเพิ่ม

ความจุของหน่วยความจ�าโดยการเพิ่ม  

า างาน ง ง

เงิน   งาน   ชีวิต
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สมองของคณุเปรยีบเหมอืนกบัคอมพวิเตอร์

ที่เก็บข้อมูล ประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์

ความรู้สึก ซ่ึง ันเรียกมันว่า “ความรู้และความ

ทรงจ�า”

คุณต้องใช้สมองในทุกๆ วันของชีวิต

และสมองของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก นั่น

เป็นเพราะมันมีสิ่งท่ีเรียกว่า “ธนาคารความจ�า” 

ขนาดให ่ท่ีคอยเก็บความรู้ ความคิด อารมณ์

ความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณพบเจอ

ไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลก

การที่จะเก็บข ้อมูลเพิ่มขึ้น ทั้ งไฟล ์ 

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ คุณต้องเพิ่ม

ความจุของหน่วยความจ�าโดยการเพิ่ม  

า างาน ง ง

เงิน   งาน   ชีวิต
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หน่วยความจ�าหลกั  ให้กบัฮาร์ดดสิก์ แต่ในกรณขีองสมอง คณุต้องใช้  

เพิ่ม เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีความจ�าส�าหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ความคิด อารมณ์

ความรู้สึก และประสบการณ์หรือไม่ ค�าตอบคือไม่จ�าเป็นเลย

เหน็ไหมว่าสมองของคณุเป็นสิง่ทีว่เิศษมาก ตัง้แต่วนัทีค่ณุเกดิ สมอง

จะเริ่มเก็บข้อมูลทุกเศษเสี้ยวเอาไว้ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด และ

ประสบการณ์ โดยที่คุณไม่ได้เพิ่ม “หน่วยความจ�า” เลยแม้แต่น้อย คุณอาจ

คิดว่าคุณลืมข้อมูลหรือประสบการณ์บางอย่าง แต่แท้จริงแล้วสมองของคุณ

เพียงแค่เก็บมันไว้ในส่วนลึกเท่านั้น

สมองของคุณท�างานอย่างไร

สมองเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมันอยู่กับคุณเสมอ พลังที่น่ามหัศจรรย์

ของสมองจะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้และควบคุมมัน 

ซึ่งคุณคงคิดเช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ไต ตับ 

และอื่นๆ  เองว่าล้วนแต่ก็มีความส�าคั ไม่แพ้กัน

ถ้าอย่างนั้นลองคิดดู สมมติว่าคุณหัวใจล้มเหลว คุณก็ยังคงผ่าตัด

เปลีย่นหวัใจได้ เช่นเดยีวกนักบัการผ่าตดัเปลีย่นไต ตบั และปอด ทีเ่ราคงเคย 

ได้ยินมา แต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนสมองบ้างไหม

อะไรทีท่�าให้หวัใจและส่วนอืน่ๆ ในร่างกายของคณุยงัคงท�างานได้อยู่ 

ใช่สมองของคุณหรือเปล่า

สมองมกีารท�างานทีค่ล้ายคลงึกบัคอมพวิเตอร์ แล้วอะไรจะเกดิขึน้กบั

คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณถอดฮาร์ดดิสก์ออก

หรือถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณเกิดติดไวรัสขึ้นมา คอมพิวเตอร์ก็จะกลาย

เป็นสิ่งไร้ค่าทันที

เ าง
3

พลงัและความงดงามของคอมพวิเตอร์นัน้ขึน้อยูก่บัลกูเล่นต่างๆ และ

ขนาดความจุ คุณภาพของฮาร์ดแวร์ ชนิดของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

และการเชื่อมต่อไปยังโลกอินเทอร์เน็ต

คอมพวิเตอร์จะช่วยให้คณุท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพกต่็อเมือ่คณุ

รูว้ธิทีีจ่ะใช้งานมนัได้อย่างถกูต้อง เช่นเดยีวกนักบัสมอง เรามาลองพจิารณา

กันดูสักนิด

คอมพิวเตอร์คล้ายคลึงกับสมองของคุณใช่หรือไม่ ความงดงามและ

พลังของสมองน้ันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณ “ติดตั้ง” ลงไปในเซลล์ความจ�าของคุณ

ตัง้แต่วนัทีคุ่ณเกดิ สมองได้เร่ิมท�าการเกบ็ทกุๆ วนิาท ีทกุนาท ีทกุชัว่โมงและ

ทุกๆ วัน ถึงสิ่งที่คุณได้พบเจอและเก็บทุกประสบการณ์ของคุณไว้

ดังน้ันสมองจึงเป็นตัวช่วยให้คุณใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างราบร่ืน ท�าการ

ตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม และสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังให้คุณ เพียงแค่คุณรู้วิธี

ท่ีจะ “ป้อน” เซลล์สมองของคุณด้วยประสบการณ์ที่แสนวิเศษ ในสิ่งที่คุณ

สมองของคุณท�างานอย่างไร

เงิน   งาน   ชีวิต
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หน่วยความจ�าหลกั  ให้กบัฮาร์ดดสิก์ แต่ในกรณขีองสมอง คณุต้องใช้  

เพิ่ม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีความจ�าส�าหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ความคิด อารมณ์

ความรู้สึก และประสบการณ์หรือไม่ ค�าตอบคือไม่จ�าเป็นเลย

เหน็ไหมว่าสมองของคณุเป็นสิง่ทีว่เิศษมาก ตัง้แต่วนัทีค่ณุเกดิ สมอง

จะเริ่มเก็บข้อมูลทุกเศษเสี้ยวเอาไว้ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด และ

ประสบการณ์ โดยที่คุณไม่ได้เพิ่ม “หน่วยความจ�า” เลยแม้แต่น้อย คุณอาจ

คิดว่าคุณลืมข้อมูลหรือประสบการณ์บางอย่าง แต่แท้จริงแล้วสมองของคุณ

เพียงแค่เก็บมันไว้ในส่วนลึกเท่านั้น

สมองของคุณท�างานอย่างไร

สมองเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมันอยู่กับคุณเสมอ พลังที่น่ามหัศจรรย์

ของสมองจะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้และควบคุมมัน 

ซึ่งคุณคงคิดเช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ไต ตับ 

และอื่นๆ  เองว่าล้วนแต่ก็มีความส�าคั ไม่แพ้กัน

ถ้าอย่างนั้นลองคิดดู สมมติว่าคุณหัวใจล้มเหลว คุณก็ยังคงผ่าตัด

เปลีย่นหวัใจได้ เช่นเดยีวกนักบัการผ่าตดัเปลีย่นไต ตบั และปอด ทีเ่ราคงเคย 

ได้ยินมา แต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนสมองบ้างไหม

อะไรทีท่�าให้หวัใจและส่วนอืน่ๆ ในร่างกายของคณุยงัคงท�างานได้อยู่ 

ใช่สมองของคุณหรือเปล่า

สมองมกีารท�างานทีค่ล้ายคลงึกบัคอมพิวเตอร์ แล้วอะไรจะเกดิขึน้กบั

คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณถอดฮาร์ดดิสก์ออก

หรือถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณเกิดติดไวรัสขึ้นมา คอมพิวเตอร์ก็จะกลาย

เป็นสิ่งไร้ค่าทันที

เ าง
3

พลงัและความงดงามของคอมพวิเตอร์นัน้ขึน้อยูก่บัลกูเล่นต่างๆ และ

ขนาดความจุ คุณภาพของฮาร์ดแวร์ ชนิดของซอฟต์แวร์ที่ติดต้ังอยู่ภายใน

และการเชื่อมต่อไปยังโลกอินเทอร์เน็ต

คอมพวิเตอร์จะช่วยให้คณุท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพกต่็อเมือ่คณุ

รูว้ธิทีีจ่ะใช้งานมนัได้อย่างถกูต้อง เช่นเดยีวกนักบัสมอง เรามาลองพจิารณา

กันดูสักนิด

คอมพิวเตอร์คล้ายคลึงกับสมองของคุณใช่หรือไม่ ความงดงามและ

พลังของสมองนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณ “ติดตั้ง” ลงไปในเซลล์ความจ�าของคุณ

ตัง้แต่วนัทีค่ณุเกดิ สมองได้เริม่ท�าการเกบ็ทกุๆ วนิาท ีทกุนาท ีทกุชัว่โมงและ

ทุกๆ วัน ถึงสิ่งที่คุณได้พบเจอและเก็บทุกประสบการณ์ของคุณไว้

ดังนั้นสมองจึงเป็นตัวช่วยให้คุณใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่น ท�าการ

ตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม และสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังให้คุณ เพียงแค่คุณรู้วิธี

ที่จะ “ป้อน” เซลล์สมองของคุณด้วยประสบการณ์ท่ีแสนวิเศษ ในส่ิงที่คุณ

สมองของคุณท�างานอย่างไร
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เห็น ได้ยิน ได้ลิ้มรส ได้กลิ่น หรือได้สัมผัสอย่างไร เช่นเดียวกับข้อมูลต่างๆ 

ทีค่ณุได้อ่านหรอืได้ยนิมา ถ้าหากคณุท�าให้สมอง “ตดิเชือ้” ด้วยประสบการณ์

ที่ไม่น่าจดจ�า ความทรงจ�าที่เลวร้ายในวัยเด็กหรือชีวิตวัยรุ่น หรือด้วยข้อมูล

ข่าวสารที่ไม่ดี อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ

จากผลการวิจัยระบุว่า ข้อมูลที่คุณรับผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป 

รส กลิน่ เสยีง สมัผสั  นัน้มปีระมาณสองล้านไบต์ต่อวนิาท ีแต่ระบบประสาท

ของคุณไม่สามารถรับข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดนี้ได้พร้อมๆ กัน

ดังนั้นสมองจึงจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยการลบทิ้ง ปรับแต่ง และ

บีบอัดข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในขนาดที่จัดการได้ คือ  ไบต์ ซึ่งเป็นวิธีที่จะ

ท�าให้สมองสามารถเก็บข้อมูลได้ แต่ในกระบวนการเหล่านั้นก็อาจจะท�าให้

ข้อมูลบางส่วนตกหล่นไปได้

สมองของคุณจะประมวลผลเ พาะสิ่งที่คุณก�าลังจดจ่ออยู่ และ 

เกบ็ไว้ในความทรงจ�า ดงันัน้การทีค่ณุจะเก่งในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืมคีวามรู้ 

เ พาะทาง คุณจะต้องมุ่งเป้าและจดจ่อในสิ่งท่ีคุณต้องการ เพื่อที่คุณจะได้

เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบประสาทให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ 

คุณต้องการ

ตอนนี้คุณพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่า ท�าไมคุณถึงมีเพื่อนหลายคนที่รู ้

หลายๆ สิ่งมากกว่าคุณ นั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้มุ่งเป้าในสิ่งเดียวกันกับที่

เพื่อนๆ คุณก�าลังจดจ่ออยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณกระตือรือร้นที่จะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุด 

คุณก็จะมุ่งไปที่วิธีการที่จะเล่นฟุตบอลให้เก่งข้ึน ซึ่งต่างจากเพื่อนของคุณ

ที่กระตือรือร้นท่ีจะเป็นแชมปในการแข่งขันกอล์ฟ แน่นอนว่าเขาจะต้องมุ่ง

ไปที่ว่าจะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นได้อย่างไร และหาโค้ชสักคนหนึ่งมาช่วยพั นา

ทักษะให้เขา

เช่นเดยีวกนั ถ้าหากคณุอยากประสบความส�าเรจ็ทางด้านการเงนิ คณุ

ต้องมุ่งไปทีก่ารอ่านและฟงข่าวสารข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทางด้านการเงนิและหา

ประสบการณ์ทางด้านการเงนิไว้ให้มาก คณุเคยคดิไหมว่าสมองมกีารบนัทกึ

เ าง
3

ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดของคุณไว้อย่างไร

เมื่อหน่วยความจ�าในคอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยไฟล์ที่บันทึกไว้ คุณ

สามารถส�ารองข้อมูลไว้ในดิสก์อีกอันหนึ่งได้ แล้วถ้าหากเป็นสมองของคุณ 

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ที่ไหน

ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในเซลล์ความจ�าใน  ระดับชั้น คือ ระดับ

จิตส�านึกและจิตใต้ส�านึก ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณเห็น ได้ยิน 

รู้สึก รับรส และได้กลิ่น จะถูกเก็บไว้ในระดับจิตส�านึกและจิตใต้ส�านึกในรูป

ของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก

ส�าน

การกระท�า   ประสบการณ์

ความคิด  ความทรงจ�า 

การรับรู้  ความรู้

ส�าน

ข้อมูลข่าวสาร  ความกลัว

ความรู้  ความหวัง

ความอยาก  แรงจูงใจ

ความต้องการ  แรงกระตุ้น

ความเชื่อ  ประสบการณ์

พ ติกรรม  ความปรารถนา

ความสนใจ  ความหลงใหล

ความรู้สึก  คุณค่า

มุมมองของ รอย าน ของมนุ ย ขาน�า ขง น

ร นของ

เงิน   งาน   ชีวิต
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เห็น ได้ยิน ได้ลิ้มรส ได้กลิ่น หรือได้สัมผัสอย่างไร เช่นเดียวกับข้อมูลต่างๆ 

ทีค่ณุได้อ่านหรอืได้ยนิมา ถ้าหากคณุท�าให้สมอง “ตดิเชือ้” ด้วยประสบการณ์

ที่ไม่น่าจดจ�า ความทรงจ�าที่เลวร้ายในวัยเด็กหรือชีวิตวัยรุ่น หรือด้วยข้อมูล

ข่าวสารที่ไม่ดี อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ

จากผลการวิจัยระบุว่า ข้อมูลที่คุณรับผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป 

รส กลิน่ เสยีง สมัผสั  นัน้มปีระมาณสองล้านไบต์ต่อวนิาท ีแต่ระบบประสาท

ของคุณไม่สามารถรับข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดนี้ได้พร้อมๆ กัน

ดังนั้นสมองจึงจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยการลบทิ้ง ปรับแต่ง และ

บีบอัดข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในขนาดที่จัดการได้ คือ  ไบต์ ซึ่งเป็นวิธีที่จะ

ท�าให้สมองสามารถเก็บข้อมูลได้ แต่ในกระบวนการเหล่านั้นก็อาจจะท�าให้

ข้อมูลบางส่วนตกหล่นไปได้

สมองของคุณจะประมวลผลเ พาะสิ่งที่คุณก�าลังจดจ่ออยู ่ และ 

เกบ็ไว้ในความทรงจ�า ดงันัน้การทีค่ณุจะเก่งในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืมคีวามรู้ 

เ พาะทาง คุณจะต้องมุ่งเป้าและจดจ่อในสิ่งท่ีคุณต้องการ เพื่อที่คุณจะได้

เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบประสาทให้มากท่ีสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ 

คุณต้องการ

ตอนนี้คุณพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่า ท�าไมคุณถึงมีเพื่อนหลายคนที่รู ้

หลายๆ ส่ิงมากกว่าคุณ นั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้มุ่งเป้าในสิ่งเดียวกันกับที่

เพื่อนๆ คุณก�าลังจดจ่ออยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณกระตือรือร้นที่จะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุด 

คุณก็จะมุ่งไปที่วิธีการที่จะเล่นฟุตบอลให้เก่งข้ึน ซึ่งต่างจากเพื่อนของคุณ

ที่กระตือรือร้นที่จะเป็นแชมปในการแข่งขันกอล์ฟ แน่นอนว่าเขาจะต้องมุ่ง

ไปท่ีว่าจะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นได้อย่างไร และหาโค้ชสักคนหนึ่งมาช่วยพั นา

ทักษะให้เขา

เช่นเดยีวกนั ถ้าหากคณุอยากประสบความส�าเรจ็ทางด้านการเงนิ คณุ

ต้องมุง่ไปทีก่ารอ่านและฟงข่าวสารข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทางด้านการเงนิและหา

ประสบการณ์ทางด้านการเงนิไว้ให้มาก คณุเคยคดิไหมว่าสมองมีการบนัทกึ

เ าง
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ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดของคุณไว้อย่างไร

เมื่อหน่วยความจ�าในคอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยไฟล์ที่บันทึกไว้ คุณ

สามารถส�ารองข้อมูลไว้ในดิสก์อีกอันหน่ึงได้ แล้วถ้าหากเป็นสมองของคุณ 

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ที่ไหน

ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในเซลล์ความจ�าใน  ระดับชั้น คือ ระดับ

จิตส�านึกและจิตใต้ส�านึก ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณเห็น ได้ยิน 

รู้สึก รับรส และได้กลิ่น จะถูกเก็บไว้ในระดับจิตส�านึกและจิตใต้ส�านึกในรูป

ของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก

ส�าน

การกระท�า   ประสบการณ์

ความคิด  ความทรงจ�า 

การรับรู้  ความรู้

ส�าน

ข้อมูลข่าวสาร  ความกลัว

ความรู้  ความหวัง

ความอยาก  แรงจูงใจ

ความต้องการ  แรงกระตุ้น

ความเชื่อ  ประสบการณ์

พ ติกรรม  ความปรารถนา

ความสนใจ  ความหลงใหล

ความรู้สึก  คุณค่า

มุมมองของ รอย าน ของมนุ ย ขาน�า ขง น

ร นของ

เงิน   งาน   ชีวิต
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