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สรุปเนื้อหา  “ Rich Dad  Poor Dad “    by   Robert  T.  Kiyosaki 
 
พอแทๆ ของผูเขียน  มีตําแหนงเปนอธิบดีกรมการศึกษาของรัฐฮาวาย   ในหนังสือผูเขียนเรียกวา  Poor Dad 
ผูเขียนมีเพื่อนที่สนิทมากตั้งแตเด็กๆ ชื่อ ไมค และพอของไมคเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในกิจการหลายๆ อยาง จน
มีอาณาจักรที่ใหญโต   ในหนังสือผูเขียนเรียกวา  Rich Dad 
 
ตอนที่หนึ่ง พอรวย – พอจน 
พอทั้งสองของผูเขียนตางก็เปนคนดี  มีผูเคารพนับถือมาก  แตมีคําสอนเรื่องการดํารงชีวิตที่แตกตางกันสุดขั้ว  ผูเขียนไดรับ
ฟงคําสอนที่แตกตางกันทั้ง 2 ดานตั้งแตอายุ 9 ขวบ   ทําใหผูเขียนตองรูจักวิเคราะหพิจารณาในคําสอนตั้งแตเด็ก 
 

พอจน พอรวย 
ความรักเงิน  เปนบอเกิดแหงความชั่วราย การขาดเงิน  เปนบอเกิดแหงความชั่วราย 
คนรวยควรเสียภาษีมากๆ เพื่อชวยคนจน ภาษีทําโทษคนขยัน  ใหรางวัลคนขี้เกียจ 
เรียนมากๆ  จะไดทํางานกับบริษัทที่ม่ันคง เรียนมากๆ จะไดซื้อบริษัทที่ม่ันคง 
พอไมรวย  เพราะพอมีลูก พอตองรวย  เพราะพอมีลูก 
หามพูดเรื่องเงินตอนทานขาว ชอบคุยเรื่องเงินตอนทานขาว 
เรื่องเงินทองตองปลอดภัยไวกอน ตองรูจักวิธีจัดการกับความเส่ียง 
บาน  เปนการลงทุนและทรัพยสินที่ใหญที่สุด บาน  เปนหนี้สินที่ใหญที่สุดและไมใชการลงทุน 
ชําระหนี้เปนอันดับแรก ชําระหนี้เปนอันดับสุดทาย 
ประหยัดทุกบาททุกสตางคเพื่อสะสมเงิน ใชทุกบาททุกสตางคเพื่อการลงทุน 
สอนวิธีเขียนประวัติสวนตัวอยางไร  จึงจะไดงานทํา สอนวิธีเขียนแผนธุรกิจอยางไร  จึงจะสรางงาน 
ชาตินี้  ไมมีวันรวยแน คนรวย  เขาไมทํากันอยางนั้นหรอก 
เงิน  ไมใชส่ิงสําคัญ เงิน  คืออํานาจ 
เรียน  เพื่อทํางานใหไดเงินเดือนสูงๆ เรียน  เพื่อรูวิธีใชเงินทํางานใหเรา 
พอ  ไมทํางานเพื่อเงิน เงิน  ทํางานใหพอ 
 
ตอนที่สอง บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื่อเงิน 
ผูเขียนไดรูจักกับพอของไมค และขอรองใหสอนวิธีหาเงิน 
“ ถาเธออยากทํางานเพื่อเงิน เธอไปเรียนเอาที่โรงเรียน  แตถาอยากเรียนวิธีใชเงินทํางานใหเรา  ฉันจะสอน “ 
“ การเรียนรูวิธีใชเงินทํางาน เปนวิชาที่ตองเรียนกันชั่วชีวิต “ 
“ การขาดเงินนั้น แยพอๆ กับการผูกติดกับเงินนั่นแหละ “ 
“ อยาใหอารมณเปนตัวกําหนดการกระทํา รับรูความรูสึกที่เกิดขึ้นได  แตตองใชสมองกําหนดการกระทํา “ 
ตัวอยางการพูดจากอารมณ 

“ ตองหางานทําใหได ” 
“ ฉันจะสอนใหเธอเปนนาย ไมใชเปนทาสของเงิน ” 
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“ ที่สุดแลวเราทุกคนเปนลูกจาง แตในระดับที่แตกตางกัน “ 
“ ฉันอยากใหเธอหลีกเลี่ยงกับดัก ซึ่งถูกสรางขึ้นดวยความกลัวและความโลภ “ 
“ ถาเราควบคุมความตองการได เราจะมีเวลาคิดไตรตรองมากขึ้น “ 
“ หลายคนตั้งตารอวันเงินเดือนออก รอวันเงินเดือนขึ้น  เพราะความกลัวและความตองการ “ 
“ เราควรมีชีวิตอยูดวยความหวัง ความฝนและความสุข  ไมใชนอนกายหนาผากกังวลวาจะมีเงินใหใชครบเดือน

หรือไม “ 
“ ความเขลาไมใสใจเรื่องเงิน ทําใหเกิดความกลัวและความโลภ “ 
“ จําไววาการไดงานทําคือการแกปญหาระยะสั้น ทุกคนคิดแควันเงินเดือนออก ปลอยใหเงินมีอํานาจเหนือชีวิต

พวกเขาจึงมีลักษณะคลายกันคือตื่นแตเชาไปทํางาน ไมเคยหยุดคิดเลยวา  ‘มีวิธีอื่นที่ดีกวามั้ย’  “ 
ความคิดที่มาจากอารมณที่ไดยินบอยๆ 
 “ ทุกคนตองทํางาน “ 
 “ คนรวยขี้โกง “ 
 “ ผมควรจะไดขึ้นเงินเดือนมิฉะนั้นจะลาออก “ 
 “ ฉันชอบงานนี้เพราะมั่นคง “ 
ความคิดที่ใชสมอง 
 “ ฉันมองขามอะไรไปหรือเปลา “ 
 
ตอนที่สาม บทเรียนที่สอง: ทําไมตองรูเรื่องเงินๆ ทองๆ 
“ การมีเงินมากๆ นั้น ไมสําคัญเทากับการรูจักวิธีรักษาเงินใหอยูกับเราตลอดไป “ 
“ พอจนจะเนนใหอานมากๆ พอรวยจะบอกใหเรียนเรื่องเงิน “ 
 กฏขอที่-1 ตองรูวาอะไรคือทรัพยสิน อะไรคือหนี้สิน 
 “ คนรวยเพิ่มทรัพยสิน คนชั้นกลางเพิ่มหนี้สินโดยเขาใจวาเปนทรัพยสิน “ 
 “ ถาอยากรวย ตองอานใหเขาใจตัวเลขและคําอธิบายเบื้องหลังนั้น “ 
 “ ทรพัยสินคือเงินใสกระเปา หนี้สินคือเงินออกจากกระเปา “ 
 รูปที่-3 การหมุนเวียนของกระแสเงินสดของคนจน 
 

รายได เงินเดือน 

รายจาย ภาษี , อาหาร , คาเชา , เส้ือผา 
, สันทนาการ , เดินทาง 

  

ทรัพยสิน หนี้สิน 
  

 
 

งาน 
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 รูปที่-4 การหมุนเวียนของกระแสเงินสดของคนชั้นกลาง 
 

รายได เงินเดือน 

รายจาย ภาษี , อาหาร , คาเชา , เส้ือผา 
, สันทนาการ , เดินทาง 

  

ทรัพยสิน หนี้สิน 
 

เงินกูบาน , สินเชื่อผูบริโภค , 
บัตรเครดิต 

 
 รูปที่-6 การหมุนเวียนของกระแสเงินสดของคนรวย 
 

รายได เงินปนผล , ดอกเบี้ย , คาเชา , 
คาลิขสิทธิ์ 

รายจาย  

  

ทรัพยสิน หนี้สิน 
หุน , พันธบัตร , ตั๋วสัญญาใช
เงิน , อสังหาริมทรัพย , ทรัพสิน

ทางปญญา 
 

 
=== พอของไมคไมใชนักวิชาการ แตความรูเรื่องการเงินทําใหเขาเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  === 
“ คนที่ฉลาด ตองรูจักจางคนที่ฉลาดกวามาเปนลูกจาง “ 
=== โรงเรียนมีไวผลิตลูกจางที่ดี ไมไดมีไวผลิตนายจาง  === 
=== พอจนมองวาบานเปนทรัพยสิน พอรวยมองวาบานเปนหนี้สิน  === 
=== เครื่องวัดฐานะทางการเงินคือ ถาเราหยุดทํางานวันนี้ เราจะมีเงนิประทังชีวิตตอไปอีกนานเทาใด  === 
=== เปาหมายชีวิตของผมคือ การมีอิสระจากภาระทางการเงินทั้งปวง  === 
=== สมมติวาผมมีทรัพยสินที่ทําเงินไดเดือนละ 2000 เหรียญ และมีคาใชจายเดือนละ 2000 เหรียญ ผมสามารถอยูไดโดย
ไมตองพึ่งเงินเดือนถึง 30 วัน  === 
=== ขั้นตอไปคือ  การนํารายไดจากทรัพยสินกลับไปลงทุนในชองหนี้สิน  เพื่อขยายขนาดชองทรัพยสินใหโตขึ้น  === 
 
 

งาน 
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ตอนที่ส่ี บทเรียนที่-3:  เพิ่มทรัพยสิน – ทําธุรกิจของตนเอง 
เรย ครอก   ผูกอตั้งรานแมคโดนัลเลาใหนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยออสติน วาตามแผนธุรกิจแลว
เขาขายเฟรนไชดของแมคโดนัล  แตมีเงื่อนไขที่ระบุถึงทําเลที่เหมาะสมดวย  ดังนั้นคนที่ซื้อเฟรนไชดไปจะตองซื้อทําเลทอง
ดวย  นั่นคือเรยทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั่นเอง 
=== อุปสรรคทางการเงินสวนหนึ่ง  มาจากการที่เรายอมทํางานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิต  === 
=== ถาไมเอารายไดมาซื้อทรัพยสิน  คณุก็จะยังคงไมมีความมั่นคงทางการเงินอยูตอไป  === 
=== รากฐานของคนชั้นกลางคือไมกลาเสี่ยง  ทําใหยึดติดอยูกับเงินเดือนและงานที่ทําอยางเหนียวแนน  เพราะที่นั่นเขา
รูสึกวา ‘ปลอดภัย’  === 
=== หลายคนไมเคยคิดถึงขอแตกตางระหวาง ‘อาชีพ’  & ‘ธุรกิจ’  === 
=== คําถาม  ‘คุณทําธุรกิจอะไร’  ‘คุณทําอาชีพอะไร’  === 
ทรัพยสินที่ผมแนะนําใหคุณสนใจไขวควา & สอนลูกหลานใหรูจัก ดังนี้ 

1. ธุรกิจที่ผมไมตองนั่งเฝา  เปนเจาของแตมีคนมาจัดการใหดําเนินกิจการไปได 
2. หุน 
3. พันธบัตร 
4. กองทุนรวม 
5. อสังหาริมทรัพย 
6. ตั๋วเงิน 
7. คาลิขสิทธิ์จากเพลง  จากงานแตงหนังสือ  จากงานแปล  จากสิทธิบัตรตางๆ 
8. ส่ิงอื่นที่มีมูลคา  สามารถสรางรายไดหรือเพิ่มมูลคาดวยตัวมันเอง 

 
=== ผมแนะนําใหคุณทํางานประจําไป แลวคอยๆ สรางธุรกิจดวยการลงทุนในทรัพยสินที่สรางรายได  ทุกบาท
ทุกสตางคที่ใสลงในชองทรัพยสินจงอยาใหไหลออกมา ใหเงินนั้นทํางานใหคุณ  === 
=== จงมุงมั่นทํางานประจําใหเต็มที่  พรอมๆ กับสรางชองทรัพยสินของคุณใหใหญโตขึ้น  === 
=== คนรวยซื้อความสบายทีหลัง  แตคนชั้นกลางมักซื้อความสบายกอน  === 
=== คนรวยจะสรางชองทรัพยสินใหใหญโตพอที่จะสรางรายไดกลับคืนมา  แลวจึงนํารายไดนั้นไปซื้อความสะดวกสบาย
อีกที  === 
 
ตอนที่หา  บทเรียนที่-4:  ภาษี & ประโยชนของนิติบุคคล 
=== บริษัทเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวาบุคคลธรรมดา  แลวรายจายบางอยางไดรับการยกเวนภาษีดวย  === 
ทุกครั้งที่ผมจัดสัมมนาเพื่อถายทอดความรู จะกลาวถึงหลักสําคัญของไหวพริบทางการเงิน 4 อยาง  ดังนี้ 

1. ความรูทางบัญชี  -  อานงบการเงินใหเปน 
2. ความรูเกี่ยวกับการลงทุน  -  ศิลปะของการใชเงินทํางาน 
3. ความเขาใจตลาด  -  อุปสงคและอุปทานในตลาด 
4. ความรูเรื่องกฎหมาย 

=== คนรวยที่มีบริษัท  มักทําดังนี้   1) รายได      2) รายจาย      3) เสียภาษี  === 
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=== สวนลูกจางของบริษัท  มักทําดังนี้   1) รายได      2) เสียภาษี      3) รายจาย  === 
ตอนที่หก  บทเรียนที่-5:  วิธีทําเงินของคนรวย 
=== ในชีวิตจริง  คนกลามักจะประสบความสําเร็จ  ไมใชคนที่มีแตความฉลาด  === 
=== ถาจะเกงเรื่องเงิน  คุณตองมีทั้งความรูและความกลา  === 
=== ถาคุณมีความรูเรื่องเงิน คุณก็มีโอกาสจะเจริญกาวหนาไปอีกไกล แตถาคุณไมรู  โลกนี้จะเปนโลกที่นากลัวสําหรับคุณ  
=== 
=== เมื่อ 300 ปกอน เจาของที่ดินคือเจาของขุมทรัพย ตอมาเปลี่ยนเปนเจาของโรงงานและการผลิต  ในปจจุบันเปนยุค
ของการสื่อสารขอมูลไรพรมแดน  ใครมึขอมูลมากที่สุดและทันสมัยที่สุดคือเจาของขุมทรัพย  === 
=== เกมสกระแสเงินสด ชวยใหผูเลนรูจักวิเคราะหทางเลือก เชน ถาหยิบไดเรือหมายถึงคุณตองมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
เรือนั้นมา คําถมคือ ‘แลวคุณจะทําอยางไร’  === 
=== ผมดูคนเลนเกมสมากวาพันคน สวนมากคนที่ออกจาก ‘สนามแขงหนู’ ไดสําเร็จและเร็วที่สุด คือคนที่มีพื้นฐานความ
เขาใจเรื่องตัวเลข & มีความคิดสรางสรรค เขาสามารถมองเห็นตัวเลือกตางๆ ไดในทันที  === 
=== เงินเล็กนอย  ยอมกลายเปนเงินกอนใหญได  ถาคุณมีไหวพริบทางการเงิน  === 
 
ไหวพริบทางการเงิน ประกอบดวยทักษะ 4.ขอใหญๆ  ดังนี้ 
 1] ความเขาใจ & ความสามารถในการอานตัวเลข 
 2] กลยุทธในการลงทุน  - ศิลปะในการใชเงินทํางาน 
 3] การตลาด  - อุปสงค & อุปทาน 
 4] กฎหมาย & กฎเกณฑ  - ความรูความเขาใจเรื่องกฎระเบียบทางบัญชี 
=== อยาลืมเอากฎหมายเรื่องภาษีมาใชใหมากที่สุด  === 
=== มีนักลงทุนอยู 2 ประเภท พวกแรกชอบลงทุนแบบตรงไปตรงมา  อีกพวกชอบพลิกแพลงสรางสรรค  === 
กวาจะเปนนักลงทุนประเภทชอบสรางสรรคได จะตองหมั่นฝกฝนนานวันดวยทักษะตางๆ ดังนี้ 

1> ทําอยางไร  จึงจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น 
2> ทําอยางไร  จึงจะไดเงินมาทําทุนโดยไมตองกูธนาคาร 
3> ทําอยางไร  จึงจะไดคนฉลาดมาเปนลูกจาง 

 
ตอนที่เจ็ด บทเรียนที่-6:  ทํางานเพื่อเรียนรู  - อยาทํางานเพื่อเงิน 
=== ผมอยากแนะนําใหคุณทํางานเพื่อประสบการณ & การเรียนรูที่คุณจะไดรับ  มากกวาเพื่อผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
และใหมองไปขางหนาวาคุณยังขาดทักษะดานใด  แลวเสาะแสวงหาเพิ่มเติม  === 
=== สําหรับคนที่ลังเลใจวาจะออกแรงแสวงหาทักษะใหมๆ ดีหรือไม  ผมอยากใหคิดถึงเวลาที่คุณไปออกกําลังกาย  ตอนที่
ยากที่สุดคือการตัดสินใจวา ‘จะไปดีหรือไม’  ถาผานจุดนี้ไปไดแลว ที่เหลือสบายมาก ระหวางออกกําลังกายคุณจะรูสึกมี
ความสุข  มีความภูมิใจในตัวเอง  และเมื่อออกกําลังกายเสร็จคุณจะรูสึกดีใจที่ไดตัดสินใจถูกตอง  === 
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ตอนที่แปด ฟนฝาอุปสรรค 
แมวาจะมีความรูและไหวพริบทางการเงิน แตบางคนก็ยังไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถทําใหชองทรัพยสินโตขึ้นเพื่อ
เพิ่มกระแสเงินสดใหมากพอได   สาเหตุสวนใหญมาจาก 

1) ความกลัว 
2) ความคิดดานลบ 
3) ความขี้เกียจ 
4) นิสัย 
5) ความหยิ่งทะนงตน 

สาเหตุขอที่หนึ่ง: ตองเอาชนะความกลัววาจะตองเสียเงิน 
=== ถามีเงินนอยแตอยากรวย ส่ิงที่คุณตองทําคือ ‘โฟกัส’  === 
สาเหตุขอที่สอง: ขจัดความคิดดานลบ 
=== ความกลัวโดยไมมีเหตุผลทําใหเรากลายเปนคนที่มองเห็นแตขอเสีย  === 
สาเหตุขอที่สาม: ความขี้เกียจ 
=== พอรวยสอนใหพูดวา ‘ทําอยางไรจึงจะซื้อได’  หามพูดวา ‘ไมมีปญญาซื้อ’  === 
=== คําวา ‘ไมมีปญญา’ จะกอใหเกิดความรูสึกเศราหมอง 
        คําวา ‘ทําอยางไร’ สรางความกระตือรือรน ความตื่นเตน ตองคิดเพื่อหาคําตอบ  === 
=== หากปราศจากกิเลศ ขาดความตองการที่จะสรางชีวิตใหดีขึ้น  โลกจะพัฒนาไดอยางไร  === 
=== คราวนี้เมื่อใดที่คณุพบวาตนเองกําลังหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรกระทําก็ใหถามตัวเองวา ‘แลวเราจะไดอะไรจากการกระทํา 
        นี้บาง’ เติมความอยากลงไปสักนิด จะไดขจัดเอาความขี้เกียจออกไปจากตัวคุณได  === 
สาเหตุขอที่ส่ี: อุปนิสัย 
=== พอจน มักจายเงินใหคนอื่นกอน เหลือเทาไรจึงใหตัวเอง  === 
=== พอรวยสอนวา ควรจายใหตัวเองกอน ทีนี้ก็จะมีความกดดันที่จะตองหาเงินมาจายภาษีและเจาหนี้ทั้งหลายใหได    
ความกดดันนี้จะทําใหคุณคิดหาแหลงรายไดเพิ่มขึ้น  และทําทุกวิถีทางที่จะไมใหเจาหนี้มาโวยวายใสหนาคุณได  === 
=== ถาจายใหตัวเองหลังสุด ไมมีความกดดันก็จริง แตจะไมมีอะไรเหลือเลย  === 
สาเหตุขอที่หา: ความหยิ่งทะนงตน 
=== ความรูทําใหไดเงิน  ความไมรูทําใหเสียเงิน  === 
=== จงขวนขวายหาความรูจากหนังสือ  หรือจากผูมีประสบการณในเรื่องนั้นๆ  === 
 
ตอนที่เกา เริ่มตนอยางไรดี 
บัญญัติ 10.ประการที่จะชวยใหคุณมีพลัง 
1] พลังใจ: เพ่ือจะเอาชนะความจริงที่ขวางหนา 
=== หลายคนอยากรวย แตเมื่อหันมามองความจริงเขากลับทอแท และคิดวาคงเปนไปไมได เปนลูกจางขยันทํางานไปวันๆ 
ดูจะงายกวาเยอะ  === 
=== ถาพลังความอยากของคุณยังไมแรงกลาพอ  หนทางแหงความเปนจริงก็ยังอีกยาวไกล  === 
=== ถาคุณขาดพลัง  ขาดความมุงมั่น อะไรๆ ในชีวิตก็กลายเปนเรื่องยากไปหมด  === 
2] เสรีภาพในการเลือก 
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=== เมื่อมีเงินอยูในมือ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของคุณวาจะเปนคนรวย  ชั้นกลาง  หรือคนจน 
นิสัยการใชเงินสะทอนใหเห็นตัวตนของเรา  คนจนใชเงินอยางไมฉลาด  === 
=== หลายครอบครัวสูญเสียทรัพยสินเมื่อตกมาถึงรุนลูก  เพราะไมเคยสอนใหลูกหลานรูจักวิธีดูแลรักษา  === 
=== คนจํานวนมากเลือกที่จะไมรวย  สวนใหญคิดวากวาจะรวยเปนเรื่องยุงยากเกินไปสําหรับเขา 

มักชอบพูดวา  ‘ฉันไมสนเรื่องเงินๆ ทองๆ หรอก’  ‘ไมเห็นอยากรวยเลย’  ‘จะคิดใหปวดหัวทําไม อายุยังนอยแคนี้’ 
‘ผมใหแฟนดูแลเร่ืองเงิน ผมไมยุงหรอกครับ’  === 

=== คําพูดเหลานั้นทําใหคุณสูญเสียประโยชน 2 อยาง คือ เวลา & การเรียนรู  === 
=== คุณมีสิทธิ์เลือกใชเวลา ใชเงิน และใชสมองอยางไรก็ได  === 
=== ไมมีเงิน ใชวาคุณจะตองหยุดการแสวงหาความรู  === 
=== คนที่คิดวาตนเองฉลาดแลว เกงแลว มองอีกมุมหนึ่งคือคนที่ไมกลาเสี่ยง กลัวความผิดพลาด  === 
=== คนฉลาดที่แทจริง มักชอบฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยใจที่เปดกวาง พรอมที่จะนําความคิดจากหลายๆ ดานมา
วิเคราะหประกอบเปนความคิดใหมๆ ที่มีประโยชน  === 
3] เลือกคบเพื่อนดวยความระมัดระวัง 
=== เพื่อนที่เปนกลุมคนมีเงิน มักคุยแตเรื่องเงินๆ ทองๆ  เรื่องการลงทุน  เรื่องเศรษฐกิจ  === 
=== ในกรณีที่คุณเลนหุน บางครั้งก็จะมีขอมูลวงในจากการพูดคุยกับเพื่อนกลุมนี้  === 
=== ในธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ หลักสําคัญที่ตองจําไวคือคุณตองมีความมั่นใจในตนเองโดยไมโอนออนผอนตามเสียงขาง
มาก กวาจะเปนขาวหนาหนึ่งคนอื่นก็เก็บเกี่ยวผลประโยชนไปจนหมดแลว  === 
4] สรางสูตรและเรียนสูตรใหมๆ: ประโยชนจากการเรีนยใหเร็วที่สุด 
=== สูตรเดียวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินในโรงเรียน คือ ‘ทํางานเพื่อเงิน’  === 
=== ในสังคมปจจุบัน ความไดเปรียบไมไดอยูที่คุณรูอะไรแตอยูที่คุณเรียนรูสูตรใหมๆ ไดเร็วแคไหน  === 
5] ชําระหนี้ใหตัวเองเปนอันดับแรก: ประโยชนจากการควบคุมตัวเอง 
=== ถาคุณไมสามารถควบคุมตัวเองได คุณไมมีวันรวย  === 
=== มี 3.ทักษะที่สําคัญสําหรับผูที่เริ่มทําธุรกิจของตนเอง  ดังนี้ 
 1) การบริหารกระแสเงินสด  2) การบริหารบุคคลากร 3) การบริหารเวลา 
=== นิสัยไมดีที่คนชั้นกลางชอบทําคือการแคะกระปุกแลวเอาเงินออมมาชําระหนี้  === 
=== ถาอยากเปนคนรวยตองรูวา เงินออมมีไวเพื่อขยายชองทรัพยสิน ไมใชมีไวจายหนี้  === 
 
6] เล้ียงนายหนาของคุณใหดี: ประโยชนจากคําแนะนําที่ดี 
=== นายหนาทําหนาที่เปนหูเปนตาใหคุณ คอยติดตามสถานการณเพื่อคุณจะไดมีเวลาไปตีกอลฟ  === 
=== เชื่อหรือไมวาคนจํานวนมากใหทิปพนักงานเสริฟอาหารรอยละ 15~20 ทั้งๆ ที่บริการไมไดประทับใจนักหนา 
แตกลับลังเลที่จะจายคานายหนาเพียงรอยละ 3~7  === 
=== ทําไมเราทิปคนในชองรายจาย  มากกวาคนในชองทรัพยสิน  === 
7] จงเปนผูให: ประโยชนจากการไดเปลา 
=== นักลงทุนที่ฉลาดควรมองหาอะไรที่มากกวาผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน นั่นคือทรัพยสินที่ไดหลังจากไดเงินลงทุน
ครบถวนแลว นี่แหละคือไหวพริบทางการเงิน  === 
8] ทรัพยสินซื้อความฟุมเฟอย: ประโยชนจากการ ‘โฟกัส’ 



หนาท่ี 8/8 

Create  by  TC.  ,  richdad_all  ,  12/3/04 

=== เริ่มสอนลูกหลานและคนที่คุณรักเรื่องไหวพริบทางการเงินเสียแตเนิ่นๆ ถาขาดไหวพริบทางการเงิน เงินจะฉลาดกวา
คุณ เพราะคุณอาจตองทํางานเพื่อเงินไปตลอดชีวิต  === 
9] ความจําเปนตองมีพระเอกในดวงใจ: ประโยชนของจินตนาการ 
=== วิธีนี้ทําใหผมมีพลังพิเศษ เหมือนแรงดลใจที่ทําใหรูสึกวาไมมีอะไรยากเกินไปสําหรับเราคนอื่นทําไดเราก็ตองทําได  
=== 
10] สอนผูอื่นแลวคุณจะไดรับตอบแทน: อานิสงสแหงการให 
=== ผมตองการมีเครือขาย  ผมแนะนําใหคนโนนรูจักกับคนนี้  ในทีสุดผมก็มีเครือขายกับคนจํานวนมาก  === 
=== ไมวาจะเปนเงิน  ลูกคา  ความรัก  ความสุข  ธุรกิจ  คุณตองเริ่มตนดวยการให ถาไมมีใครย้ิมใหผม  ผมก็จะยิ้มใหเขา
กอน  === 
 
ตอนที่สิบ  ขอควรทํา 
บางคนคิดแตไมทํา บางคนชอบทําโดยไมคิด คุณควรจะอยูตรงกลาง 
1) หยุดทุกอยางแลวพิจารณาวาอะไรทําไปแลวไดผล อะไรทําไปแลวไมไดผล 
2) มองหาความคิดใหมๆ 
3) หาคนที่มีประสบการณ  หรือที่เคยลงทุนแบบที่คุณสนใจ 
4) สมัครเขาสัมมนา  อบรม  หรือเรียนพิเศษ 
5) เสนอราคา เพิ่มทางถอยไวดวย ‘ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหุนสวน’ 
6) เดิน  วิ่งออกกาํลัง  หรือขับรถยนตร  ผานบางพื้นที่สักเดือนละครั้ง  เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง 
7) เรียนรูเรื่องการเลนหุน 
8) ทําไมผูบริโภคจึงไมรวย 
9) หาใหถูกที่ 
10) ผมมองหาคนตองการซื้อกอน  แลวจึงมองหาคนตองการขาย 
11) เรียนรูจากประวัติศาสตร 
12) ลงมือทําไดแลว 
 
บทสงทาย วางแผนสงลูกเรียน 
 
 


