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สรุปเนื้อหาของ เงินสี่ดาน (พอรวยสอนลูก 2) 
ทางเลือกทางการทํางานอยางที่ทานเปน 

คําคม “ เรากําลังสรางทอหรือลากถัง” “ เรากําลังทํางานอยางหนักหรืออยางฉลาด” 
 
ตอนที่ 1  ทําไมไมทํางาน 
 ในป 1985 ผูเขียนและภรรยาจน จนไมมีบานที่จะใชอยูอาศัย แตตอนนี้เขาสามารถที่จะมีรายไดโดยที่เขาไม
ตองทํางาน เขาทําไดอยางไร 
 

  
 
  เราทุกคนเลือกยนือยูบนดานใดดานหนึ่งของ “เงินสี่ดาน”ขึ้นอยูกับวารายไดของคณุมาจากอะไร เรื่อง
เกี่ยวกับกลุมคนสี่ประเภทที่อยูในโลกของธุรกิจ และมีอุปนิสัยที่แตกตางกัน  
การทํารายไดของคนทั้งสี่ประเภท 
E (Employee)    มีรายไดจากเงนิเดือน 
S (Self - employed)  มีรายไดจากธุรกิจของตนเอง 
B (Business Owner)  มีรายไดจากกิจการที่คุณเปนเจาของ 
I (Investor)  มีรายไดจากการลงทุนตางๆ 
 แตละคนที่ทํางานสามารถที่จะอยูไดในทุกดานไมใชดานใดดานหนึ่งและคุณสามารถที่จะหาเงินไดจากเงิน
ทั้งสี่ดาน  การสรางรายไดโดยวิธีใดก็ตามจากเงินสี่ดานนี้ ตัวกําหนดของมันคือ ความคิดและความสนใจ ความแตกตาง
ของเงินสี่ดานอาจกลาวไดอกีอยางหนึ่งวา การกระทําไมสําคัญเทาความคิด ไมมีดานใดที่ดกีวากัน เพราะแตละดานมี
จุดออนจดุแข็งที่แตกตางกัน 
 
สิ่งที่คิดวามีความสําคัญสําหรับพอท้ังสอง 

พอจน      พอรวย 
ไมสนเรื่องเงินๆ ทองๆ   มีเวลากับครอบครัว 
ไมมีวันรวย มีเงินสําหรับอุทิศเพื่อการกศุล 
ไมมีปญญาซื้อ สรางงานและความมั่นคงใหชุมชน 
การลงทุนเปนความเสี่ยง มีเวลาและเงินเพื่อดูแลสุขภาพ 
เงินไมใชทุกสิ่งทุกอยางของชีวิต มีโอกาสเดินทางทองเที่ยวรอบโลก 

“เงินสี่ดาน” หมายถึงรายไดที่มาจากงานสี่ประเภท 
E (Employee)  =  ลกูจาง 
S (Self - employed)  =  คนทําธุรกิจสวนตัว  
B (Business Owner)  =  เจาของกิจการ  
I (Investor)  = นักลงทุน 
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ตอนที่ 2  “เงินสี่ดาน คนสี่ประเภท” 
มีความแตกตางกันอยางไร 
ลูกจาง E (Employee)  - งานมั่นคง เงินเดือนดี พรอมผลตอบแทน 
คนทําธุรกิจสวนตัว S (Self - employed)  -  หาคนดีเหมาะกับงานยากจริงๆ และคนกลุมนี้ไมชอบจางผูรวมงานหรือ
สอนงานใหคนอื่น เพราะวากลัวจะกลายเปนคูแขงในวันขางหนา 
เจาของกิจการ B (Business Owner)   - ผมกาํลังมองหาคนมารวมงาน หาคนเกงทีม่ีความสามารถมารวมงานและชอบ
แจกจายงานใหทีมงาน 
นักลงทุน I (Investor)   -  คนกลุมนี้ไมทํางานเพื่อเงินแตใชเงินทํางานแทน    
 
 ความแตกตางของเงินสี่ดาน 
 

      
 
ความลับของคนรวย 2 ประการ 

• OPT – Other People Time (เวลาของคนอื่น) 
• OPM - Other People Money (เงินของคนอื่น) 

 
ความกลัวการสูญเสียแบงนักลงทุนออกเปนสี่ประเภท 

1. ไมตองการยุงเกีย่วกับความเสี่ยงใดๆ เลยนิยมฝากเงินกับธนาคาร 
2. เอาเงินใหคนอื่นไปลงทุน 
3. นักพนัน ใชโชค 
4. นักลงทุน ใชความรูความชาํนาญ 

สาเหตุเพราะวาคนที่อพยพจากทางดานซายตองการความมั่นคง และทางตลาดหุนก็พยายามตอบสนอง เราจึง
ไดยินประโยคเหลานี ้

1. กระจายความเสีย่ง เพราะกลยุทธกระจายความเสี่ยงไมมีวันแพ แตไมมีโอกาสชนะ นักลงทุนที่ดจีะ
ไมใชวิธีนี้ แตจะใชวิธีโฟกัส 

2. หุนบริษัทชั้นนํา เปนหุนธนาคารและบริษัทชั้นนาํที่มีความมั่นคง เปนหุนที่ปลอดภัย 

มีงานทํา 

เปนเจาของงาน 

เปนเจาของระบบ
และคนงาน 

ใชเงินทํางานแทน 
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3. กองทุนรวม ใชใหคนอื่นที่มีความรูความสามารถในเรื่องการบริหารลงทุนเรื่องหุน บริหารแทน 
 
 
ตอนที่ 3  ทําไมคนจึงเลือก ความม่ันคง แทนที่จะเลือก อิสรภาพ 
 

 
 

สิ่งเหลานี้ตางกันอยางไร 
• ความม่ันคงของงาน คนในกลุมนี้มีการศกึษาดี มีประสบการณทํางานมาก และมักปฏิบัติงานไดอยางดีเยี่ยม 

คนเหลานี้จะรูสกึการขาดความมัน่คงทางการเงิน เพราะถูกสอนใหทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น 
• ความม่ันคงทางการเงิน เงินเพียงอยางเดียวไมทําใหเกิดความมัน่คง เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ ความมั่งมีจะถูกเปลี่ยนมือ 
• อิสรภาพทางการเงิน สามารถใชเงินทํางานแทนตนเอง จึงมีอิสระที่จะเลือกทําหรือไมทํางานก็ไดความรู

ทางดานการลงทนุยังนําอิสรภาพทางกายมาใหอีกดวย 
 
ขอสรุปของการเปนเจาของกิจการ 

1. ประสบการณและความรู  ถาคุณเริ่มจาก “เจาของกิจการ” คุณมีโอกาสพัฒนาไปเปน “นักลงทุน”ที่
มีฝมือได 

2. กระแสเงินสด ถาคุณเปนเจาของกิจการ คุณควรจะมีเงินและเวลามาสนับสนุนการลงทุนที่ขึ้นๆ ลงๆ 
 

ตอนที่ 4  ระบบธุรกิจ 3 ประเภท 
การทีจ่ะเลือกมาอยูทางดานขวา เปาหมายของคณุคือการมีระบบและคนทํางานใหคุณ คุณจะสรางระบบขึ้นมาหรือซื้อ
ระบบคนอื่นมาใชก็ได 
ปจจุบันมี 3 ระบบใหคุณเลือกใชดังนี้ 

1. บริษัทซึ่งคุณสรางระบบขึ้นมาดวยตัวคุณเอง 
2. แฟรนไชส ซึ่งคุณซื้อระบบจากคนอื่น 
3. การตลาดแบบเครือขาย 
แตละระบบมีขอดีขอดอยตางกัน ที่เหมือนกันก็คอืถาคุณทําสําเรจ็ไมวาจะเลือกระบบใด คุณจะมีรายได

ที่แนนอน โดยไมตองไปตรอกบตัรทํางานอกีเลย  

ความม่ันคง 

อิสรภาพ 
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การกาวไปสูการเปนเจาของกิจการไดอยางรวดเร็วมี 3 วิธี คือ. 
1. หาตนแบบ ตนแบบคือคนทํางานที่มีประสบการณ เคยทําและประสบความสําเร็จมาแลว พอรวยสอนเรื่อง

ระบบและการเปนผูนําไมใชเปนผูจดัการ เพราะผูจัดการมกัมองลกูนองหรือผูใตบงัคับบัญชาในแงที่ดอยกวา 
แตผูนําตองรูจักใชคนที่เกงกวาฉลาดกวา 

2. แฟรนไชส วิธีเรียนระบบธุรกิจอีกวิธีหนึ่งคือการซื้อแฟรนไชส ซึ่งคุณจะไดระบบที่ผานการรับรองแลววามี
คุณภาพแนนอนและมีแฟรนไชสดีๆ  ใหคุณเลือกมากมาย 

3. การตลาดแบบเครือขาย หรือเรียกอีกอยางวาการขายตรง หรือเครอืขายหลายระดบั บางทานอาจจะบอกวา
เปนเรื่องหลอกลวงหลังจากไดศกึษารายละเอียดของระบบหลายรูปแบบจึงมีการเปลี่ยนใจในเวลาตอมา 

 
ตอนที่ 5  นักลงทุน 7 ระดับ 
นักลงทุนที่กลาวไวในหนังสือเลมนี้ มีทั้งหมด 7 ระดับ 

1. นักลงทุนระดับ 0 : ไมมีการลงทนุ  ไดแกคนประเภทที่ใชเงินทุกบาททุกสตางคที่หาได บางกรณีอาจจะใช
มากกวาที่หาไดเสียอีก 

2. นักลงทุนระดับ 1 : ลกูหนี้ คนระดับนี้แกปญหาดวยการยืมเงิน 
3. นักลงทุนระดับ 2 : นักออม นักลงทุนระดับนี้จะกันเงินจํานวนเล็กๆ จํานวนหน่ึงเปนเงินออมเก็บไวในที่ที่

ปลอดภัยที่สดุ ผลตอบแทนนอยที่สุด 
4. นักลงทุนระดับ 3 : นักลงทุนที่ฉลาด 

• นักลงทุนระดับ 3A กลุมคนที่ไมเขาใจและไมตองการที่จะเขาใจเรื่องการเงิน ไมชอบใหใครมาสอน 
• นักลงทุนระดับ 3B กลุมประเภทที่คิดถึงการลงทนุในแงลบเสมอ 
• นักลงทุนระดับ 3C นักพนันจัดเปนกลุมที่แยทีส่ดุในกลุมนกัลงทุนทั้งหลาย เพราะเปรียบเหมือน

แมลงเมา 
5. นักลงทุนระดับ 4  : นักลงทุนระยะยาว มองหาโอกาสเรื่องของการลงทุนอยูเสมอ เปนนักลงทุนที่มีความ

อดทน ใชเวลาอยางมีคุณคา  
6. นักลงทุนระดับ 5 : นักลงทุนมืออาชีพ เปนนักลงทุนที่แสวงหาเกมการลงทุนที่เสีย่งขึ้น มีนิสัยการใชเงินที่ดี

และมีความรูความเขาใจเรื่องการลงทุน 
7. นักลงทุนระดับ 6 : นายทุน  การนําเงิน ความสามารถ และเวลาของคนอื่น มารวมพลังเพื่อสรางรายไดจาํนวน

มหาศาล 
 

ตอนที่ 6  เงินมองไมเห็นดวยตา 
 เงินไมสามารถทีจ่ะมองเห็นไดดวยตาแตมองเห็นไดดวยสมอง ฉะนั้นคุณจะตองฝกสมองใหมองเห็นเงิน คือ
คุณตองมีความรูทางการเงิน เขาใจตัวเลขและการลงทุน และจะตองฝกมองความเสี่ยงใหเห็น 
 
ตอนที่ 7  เปนคุณคนใหม   
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 การทีจ่ะเปลี่ยนตัวเองเปนคนใหมคุณจะตองมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไป  พอรวยมักเนนย้ําเสมอวา อยาทํางานเพื่อเงิน 
เราตองรูจกัสรางระบบใหมันทํางานแลวไดเงินถึงจะถูก 
 ระบบ โลกของเงินก็เหมือนระบบใหญๆ ระบบหนึ่ง เราเปนสวนประกอบของโลกและมีหนาทีท่ี่แตกตางกัน 
 ลูกจาง -  ทํางานใหระบบ 
 คนทําธุรกิจสวนตัว  -  คือระบบ 
 เจาของกิจการ  -  เปนเจาของระบบ 
 นักลงทุน -  นําเงินมาลงทุนในระบบ 
ดานซายเสี่ยงกวา – คนเหลานี้ยังคงยึดอยูกับงานและตําแหนงที่มัน่คง เมื่อรางกายไมสามารถที่จะทํางานไดก็จะทําให
ไมมีรายได 
ดานขวามั่นคงกวา – เพราะถามีระบบที่ดีคุณก็ไมจําเปนตองไปทํางาน แตระบบที่ดําเนินอยูก็สามารถที่จะผันเงินเขามา
ในกระเปาของคุณได 
 
ตอนที่ 8  ทําอยางไรจึงจะรวยเร็ว 
 เงินสี่ดานหมายถึงความคิดไมใชการกระทํา การที่จะยายจากทางดานซายมาเปนดานขวาเปนเรื่องของ
ความคิดไมใชการกระทํา ความฉลาดทางอารมณ คือการรูที่จะจัดการกับอารมณได เพราะวาความฉลาดทางอารมณ
เปนสิ่งที่สําคัญมาก 
ความแตกตางของลูกจางและเจาของกิจการ 
 ลูกจางมักคดิวาทํางานหนักเงินเดือนนอย และนายจางมักคดิวาทาํอยางไรจึงจะใหลูกจางทํางานมากขึ้น รัก
องคมากขึ้น 
ความแตกตางของเจาของกิจการและนักลงทุน 
 แตละฝายยอมเกดิความขดัแยงกนัได เมื่อฝายหนึ่งตองการเพิ่มเงินในการดาํเนินการแตอีกฝายหนึ่งตองการ
เพิ่มเงินปนผล 
ความแตกตางของลูกจางและนายทุน 
 คนธุรกิจสวนตัวจะเห็นวาสิ่งที่ตนเองไดรับไมคุมคากับแรงงานที่สูญเสียไป สวนเจาของกิจการคิดวาเงินที่
เขาเสียไปอาจจะไมคุมคากับการลงทุน 
ความแตกตางของลูกจางและนักลงทุน 
 ลูกจางทํางานไดรับเงินเดือนและถูกหกัภาษี นักลงทุนนําเงินจากธนาคารมาลงทุนและไดรับเงินเปนจํานวน
มากโดยไมเสียภาษ ี
 กําไรหรือขาดทนุ สวนหนึ่งอยูในความกลัว เคลด็ลับในการขจดัความกลัวคือ “ถาอยากเปนเจาของกิจการ
หรือนักลงทุนทีป่ระสบความสําเร็จ เราตองฝกตนเองใหเปนกลาง ไมวาจะไดหรือเสียเราตองคดิวานี่เปนเกมเกมหนึ่ง” 
 คําเตือน คนฉลาดตองรูวาเมื่อไหรควรเลิก ไมใชดันทุรังทั้งๆ ที่รูวาไมมีโอกาสสาํเร็จแน 
ความกลัวเปนสิ่งที่หลายคนขลาด หลายคนเรียกหาสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ 

1. ความมั่นคง แทนที่อิสรภาพ 
2. หลีกเลี่ยงกับความเสี่ยง แทนที่ จัดการกับความเสีย่ง 
3. อยูอยางปลอดภยั แทนที่ อยูอยางฉลาด 
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4. ไมมีปญญาทํา แทนที่ จะทําอยางไร 
5. แพงเกินไป แทน คุมคาไหมสําหรับระยะยาว 
6. กระจายความเสีย่ง แทน โฟกัส 
7. เพื่อนๆ คิดยังไงกัน แทน ตัวเราเองคิดยังไง 

  สําหรับคนที่จะยายจากดานซายมาเปนคนดานขวาใหคุณหาครูฝก หาเพื่อนที่จะคอยใหกําลังใจใหการ
สนับสนุน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเดินทางหรือการยายดานไมใชการกระทํา แตเปนวิธีคิด กรอบความคิดทําใหเราเปน
อีกคนหนึ่งที่ไมเคยเปน 

 
ตอนที่ 9  จงเปนธนาคาร แตอยาเปนนายธนาคาร 
 คิด – ทํา – มี ถาคุณคิดเหมือนคนที่มีทักษะและกรอบความคดิอยูทางดานขวาของเงินสี่ดาน คุณก็จะเห็น
โอกาสและพรอมที่จะทําเพื่อจะไดมีความสําเรจ็ทางการเงิน 
เวลาที่เลวรายทีสุ่ดคือเวลาทีด่ีทีสุ่ดของคนทางดานขวา แตในชวงเวลาดังกลาวคนที่อยูทางดานซายมักจะตื่นตระหนก 3 
อยางดวยกันคือ 

1. อาการตื่นตระหนก เนื่องจากความหวาดกลัววาจะตกงาน 
2. การไมมีทกัษะเหมือนคนที่อยูดานขวา การเปนเจาของกิจการหรอืนักลงทุนตองอาศัยความสามารถและ

ทักษะเชนเดียวกบัอาชีพอื่นๆ 
3. ขาดเงินทุน ในชวงเวลานี้คนทางดานซายตองทํางานอยางหนักเพื่อความอยูรอด แตคนทางดานขวาจะขยาย

กิจการใหใหญขึ้นและมองหาโอกาสในการลงทุนใหมๆ 
 
ตอนที่ 10  กาวแรก กาวเดก็ 
  -  อุปสรรคสําคญัของการกาวไปสูดานขวาของเงินสี่ดาน คือ ความกลัวความผดิพลาด   

- ผูเขียนแนะนําใหเริ่มดวยการกางเล็กๆ แทนที่จะใชวิธีกาวกระโดด  ซึ่งผูเขียนไดยกตัวอยางแนวคิดของ
นาย เรยมอนด แอรอน  ไดกลาวถึงวิสัยทัศนและความตองการระยะยาว  โดยเริ่มจากการตั้งเปาหมายและทําใหต่ํากวา
เปาหมาย (คือทํานอยกวาที่ตองการจะทํา) เชน หากคุณตั้งใจจะออกกาํลังกาย 1 ชัว่โมง แตออกแค 520 นาทีก็เพียงพอ
แลว เปนตน  เพราะการตั้งเปาหมายเลก็ ๆ จะทําใหงานสําเร็จไมยาก  และเมื่อทําเปาหมายเล็ก ๆ ไดจะทําใหมีกลังใจ
และมีแรงใจที่จะทําในสิ่งที่เปนเปาหมายที่ใหญขึ้นได 
 
ตอนที่ 11  7 ขั้นตอนสูทางดวนทางการเงิน 
  ขั้นตอนที่ 1  เริ่มทําธุรกิจเพื่อตัวเองเสียที 
  ผูเขียนไดกลาวถงึขั้นตอนแรกของการเขาสูทางดวนทางการเงิน ดังนี้ 

1. การจดัทาํงบการเงิน  ในขั้นนี้คุณจะตองจัดทํางบการเงินของคุณ ไมวาจะเปนงบกําไรขาดทุน  งบดลุ  
เพื่อสํารวจวาเพื่อเปนการสาํรวจวาคุณอยูที่ไหน ซึ่งเปนขั้นแรกของการควบคุมชวิีตของคุณเอง 

2. การตั้งเปาหมายทางการเงิน  คุณควรตั้งเปาหมายไว 3 ระยะ คือ  
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   -  เปาหมายระยะสั้น  ภายใน 12 เดือน   ในระยะนี้เปนการสาํรวจภาระหนี้สินของคุณทั้งหมด และ
วางแผนการลดหนี้ของคุณ หรือการเพิ่มกระแสเงินสดจากทรัพยสินของคุณ (ซึ่งเปนรายไดที่คุณหามาไดโดยทีค่ณุไม
ตองทํางาน) 

- เปาหมายภายใน 5 ป  ในระยะนี้เปนการคาดการณวาคุณจะเพิ่มกระแสเงินสดจากทรัพยสินเปน
จํานวน ??  ตอเดอืน  หรือคุณอาจมีการลงทุนในชวงทรัพยสิน เชน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย หรือหุนก็ได 

- นําเปาหมาย 5 ป มาจัดทํางบกําไรขาดทุน  และงบดลุ  เพื่อคาดการณวาสถานะทางการเงินของ
คุณเปนอยางไรในอีก 5 ป และเปาหมายของคุณอยูตรงไหน  คุณควรควบคุมการใชเงินของคุณเพื่อจะไดบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว 
 
 
 
ตอนที่ 12  ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมกระแสเงินสด 
  ในตอนที่แลวผูเขียนไดแนะนําใหรูจักการวางแผน  ควบคุมนิสัยการใชจาย  และการตัดสินใจวาวันนี้คุณ
ตองการมรีายไดจากดานใดของเงินสี่ดาน  พรอมกับคาดการณไดวาอีก 5 ป คุณจะมีรายไดจากดานไหนของเงินสี่ดาน 
  ในตอนนี้จะเปนขั้นตอนเริ่มตนการวางแผนการควบคุมกระแสเงินสดของคุณ ซึ่งมีดังนี้ 

1. จายเงินใหกับตัวเองกอน  คุณตองกําหนดอตัราสวนวาคุณจะเก็บเงนิจํานวนเทาไรจากเงินเดือนของคุณ  
แลวนําไปฝากธนาคารไวเพื่อเก็บไวลงทุน  ซึ่งคุณไมควรจะถอนเงินจํานวนนี้ออกมาจนกวาคุณจะ
พรอมที่จะนําไปลงทุน 

2. การตั้งเปาหมายลดหนี้สินสวนตัวตาง ๆ  คุณอาจทําไดโดย... 
- หากคุณมีบัตรเครดิตที่มีหนี้คางชาํระ  คุณควรยกเลิกบตัรเครดิตใหเหลือเพียง 1 หรือ 2 ใบ  และถา

คุณมีหนี้จากบัตรใบที่เหลือใหจายคืนทุกเดือนอยาเก็บสะสมไว 
- คุณควรเก็บเงินพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ 150 – 200 เหรียญ   
- นําเงินที่เก็บพิเศษไปจายหนี้ของบัตรเครดิตใบเดยีวจากหนี้บัตรทัง้หมดที่คุณมี  สวนหนี้บัตรที่

เหลือคุณควรชําระจํานวนยอดขั้นต่ํา 
- เมื่อชําระหนี้บัตรใบแรกหมดแลวใหนําเงินเก็บพิเศษนี้ไปชําระหนี้ในบัตรใบที่สอง 
- เมื่อคุณชําระหนี้บัตรเครดิตหมดใหนําไปจายหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เชน บาน, รถยนต ซึ่งหากคุณทําตาม

วิธีของผูเขียนแลวจะพบวาคุณจะชําระหนี้ไดภายในระยะเวลา 5 – 7 ป 
- เมื่อคุณไมมีหนี้แลวใหนําเงินเก็บพิเศษที่เคยจายหนี้ไปเก็บไวเพื่อลงทุน 

 
ตอนที่ 13  ขั้นตอนที่ 3 ความแตกตางของความเสี่ยงและ นาเสี่ยง 
  ในตอนนี้ผูเขียนไดแนะนําไววา คุณควรใหคําจํากัดความของคําวาเสี่ยงตามที่คณุเขาใจ โดยที่คุณมีวิธีถามตัว
คุณเองดังนี้ 

ก. หวังพึ่งเงินเดือนเปนความเสี่ยงหรือไม 
ข. มีหนี้ตองจายทุกเดือนเปนความเสี่ยงหรือไม 
ค. เปนเจาของทรัพยสินที่ทํารายไดใหคุณทุกเดือนเปนความเสี่ยงหรือไม 
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ง. ใชเวลาเรียนรูเรือ่งการเงินเปนความเสี่ยงหรือไม 
จ. ใชเวลาเรียนรูเกีย่วกับการลงทุนชนิดตาง ๆ เปนความเสี่ยงหรือไม 

  หลังจากที่คุณใหคําจํากดัความของ “เสี่ยง” ไดแลว ใหคุณใชเวลา 5 ชั่วโมงทุกอาทิตยเพื่อทําอยางนอย 1 ขอ 
ตอไปนี้ 

1. อานขาวธุรกิจในหนังสือพิมพรายวันและหนังสือพิมพวอลสตรที 
2. ฟงหรือดูรายการเกี่ยวกับธุรกิจทางวิทยุและโทรทัศน 
3. ฟงเทปการศกึษาเกี่ยวกับการเงิน 
4. อานนิตยสารทางการเงินหรือจดหมายขาวสารทางการเงิน 
5. เลนเกมกระแสเงินสด 

 
 
 
ตอนที่ 14   ขั้นตอนที่ 4 คุณตองการเปนนักลงทุนประเภทใด 
  จากนกัลงทุน 7 ประเภท ผูเขียนไดแยกประเภทของนักลงทุนได 3 ชนิด คือ 

1. นักลงทุนประเภท ก คือ ประเภทที่มองปญหา 
2. นักลงทุนประเภท ข คือ ประเภทที่มองหาคําตอบ 
3. นักลงทุนประเภท ค คือ  ประเภทที่ชอบพูดวาไมรูอะไรเลย 

  นักลงทุนประเภท ค  เปนนักลงทุนประเภทที่ชอบพูดอยูเสมอวาไมรูอะไรเลย  ซึ่งโอกาสรวยของนักลงทุน
ประเภทนี้คือ แตงงานกับคนรวยหรือถกูลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 
  นักลงทุนประเภท ข  เปนนักลงทุนที่ชอบถามวา จะลงทุนอะไรดี  ผูเขียนเห็นวานักลงทุนประเภทนี้ควรหา
นักวางแผนทางการเงินที่ดีให   ซึ่งจะคอยวางแผน  ใหคําแนะนํา ใหความรูเรื่องเทคนิค ใหกับนักลงทุนประเภทนี้ได 
  นักลงทุนประเภท ก  เปนนักลงทุนที่ชอบมองปญหา  และปญหาที่มองคือปญหาทางการเงินที่เกดิขึ้นกับคน
อื่น  เปนนักลงทุนที่เกงในการแกปญหา  โดยปกตแิลวนักลงทุนประเภทนี้จะมีพ้ืนฐานทางการเงินที่ดีมาก 
 
ตอนที่ 15  ขั้นตอนที่ 5  มองหาครูฝก 
  การเลือกอยางชาญฉลาด  หากคุณตองการจะทําอะไรวิธีที่ดีที่สุดคือ ถามผูรูในเรื่องนั้น ๆ  เชน หาคุณตองการ
ซื้อเพชรน้ํางาม ๆ  ก็ควรปรึกษารานขายเพชรถงึวิธีการคัดเลือกเพชรที่ดี  เพราะการที่คุณถามจากผูรูจะทําใหคณุเกิด
ความผดิพลาดนอยลง 
 
ตอนที่ 16 ขั้นตอนที่ 6 ความผิดหวังคือพลังใจ 
  คําแนะนําที่พอรวยสอนใหกับผูเขียนมีดังนี้ 

1. หวังไวเลยวาตองผิดหวัง  เพราะการที่คุณคาดหวังไววาจะผิดหวัง  เปนการเตรียมตัวเตรียมใจ และยังทํา
ใหคุณกลาเผชิญในสิ่งที่คุณไมคาดวาจะเกิดขึ้น คุณจะมีสติสามารถจดัการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เตรียมครฝูกไวใหพรอม  คือ คุณควรมีใครไวคอยชวยใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในเรื่องที่เราไม
สามารถจัดการได  หรือใหในรายละเอียดบองอยางที่เราคิดไมถึง 
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ใหอภัยตัวเอง   เมื่อคุณรูสึกผิดหวังหรือลมเหลวมันไมไดมาจากคําวิจารณของคนอื่น  แตจะมาจากการทีคุ่ณโทษตัวเอง 
เสียใจที่ไมนาทําผิดพลาด  ผูเขียนมีความคิดวาคนที่ลงโทษตัวเองทั้งทางจิตใจและอารมณมักจะระมัดระวังตัวเอง
เกินไปเมื่อคิดจะทําอะไรใหม ๆ  สงผลใหไมมีโอกาสเรียนรูอะไรใหม ๆ 
บอกความจริง  พอของผูเขียนไดสอนไววา การที่เราทําความผดิหรือรูสึกวาวุน ผิดหวังเมื่อสิ่งตางๆที่คิดไมเปนไป
ตามที่คาดหมาย  แตวิธีจัดการกับอารมณซึ่งเกิดจากความผดิและความผิดหวังของแตละคนจะแตกตางกัน วิธีที่ดีที่สุดก็
คือ การเผชิญหนากับความผิดหวัง  
 
ตอนที่ 17 ขั้นตอนที่ 7 พลังศรัทธา 
  ผูเขียนไดใหคําแนะนําสําหรับคนที่พรอมที่จะเปลี่ยนดาน คําแนะนําที่ดีที่สดุคือ  “ระวังและใสใจกับคําพูด
ของคุณ โดยเฉพาะใสใจกับคําพดูที่มาจากกนบึ้งของหัวใจ” หากคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณตองรูวาความคิดและคําพดูนั้น
เกิดจากอารมณหรือเปลา เพราะถาคุณปลอยอารมณควบคุมความคิดคุณจะเปลี่ยนแปลงในนั้นไมสําเร็จ 
 

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


