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 เจตน�รมณ์สำ�คัญยิ่งของสำ�นักพิมพ์ในก�รจัดทำ�หนังสือคือ ต้องก�ร
เผยแพร่ส�รประโยชน์ออกสู่สังคม ด้วยก�รผลิตหนังสือคุณภ�พในแนว How-To 
ที่ เหม�ะสำ�หรับก�รเป็นคู่มือหรือแนวท�งในก�รทำ�ง�นและใช้ชีวิต ซึ่งรูปแบบ 
ก�รนำ�เสนอ เร�ได้คัดสรรถอ้ยคำ�ผ�่นตวัอกัษรทีเ่ข�้ใจง�่ย โดยกลัน่ม�จ�กประสบก�รณ์
จรงิของผูท้ีค่รำ�่หวอดในส�ข�อ�ชพีนัน้ๆ เพือ่ตอ่ยอดคว�มรู ้แบง่ปนัประสบก�รณร์ว่มกบั
ผู้อ่�น ภ�ยใต้สำ�นักพิมพ์ในเครือเดียวกัน 2 สำ�นักพิมพ์ คือ

ผลิตหนังสือแนวธุรกิจ (Business How-To) :

ก�รจัดตั้งธุรกิจประเภทต่�งๆ, ก�รบริห�ร, ก�รจัดก�ร, ก�รตล�ด, ธุรกิจขน�ดเล็ก,  
ก�รค้�และก�รลงทุนในต่�งประเทศ รวมไปถึงไอเดียในก�รทำ�ธุรกิจ ก�รสร้�ง 
แรงบันด�ลใจ ฯลฯ

ผลิตหนังสือก�ร์ตูน ภ�พประกอบ และง�นเขียนสะท้อนคว�มคิดสร้�งสรรค์  
เพื่อร่วมแบ่งปันประสบก�รณ์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโลกหนังสือในมุมมองที่ 
แตกต่�งสำ�หรับคุณ 

ท�งสำ�นักพิมพ์ขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นสำ�หรับก�รเลือกซื้อหนังสือของสำ�นักพิมพ์ 
ของเร� และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร�้งสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญ�

Knowing “Us”

รู้จักเร�
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ความรํา่รวยเปน็สิง่ทีใ่ครๆ กป็รารถนา แต่การทีจ่ะทาํอย่างไรใหต้นเอง

รํ่ารวยนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายนัก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไป ขึ้นอยู่กับ

จังหวะ เวลา โอกาส และการหาช่องทางรวย ซึ่งไม่ว่าจะรวยแบบไหน 

และอย่างไรนั้น เราต้องเริ่มต้นที่จะลงมือทํา

 หนงัสอื “59 วธีิสู่ความเป็นเศรษฐี” เปน็หนงัสอื How To ที่

จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเป็นเศรษฐี ซึ่งทางทีมงานได้ทําการ

ค้นคว้า หาข้อมูล และเรียบเรียงวิธีสู่ความเป็นเศรษฐีออกมาท้ังหมด 

59 วิธี ซึ่งบางเรื่องบางวิธีเป็นสิ่งที่เรามองข้ามและไม่ให้ความสําคัญ 

แตจ่รงิๆแลว้ เปน็สิง่ท่ีสําคัญมาก เพราะเปน็จดุเริม่ต้นของการเกบ็ออม

และการมวีนิยัในการใชจ้า่ย หลายข้อเปน็เรือ่งการปรบัเปลีย่นการใชเ้งนิ

หรอืบางขอ้เปน็เรือ่งของการเปลีย่นมุมมองแนวความคดิ เป็นการสร้าง 

แรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพและความรํ่ารวย ซึ่งหากเราต้องการ

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และการมีชีวิตที่ดี ควรที่จะ 

เริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้ก่อนเป็นอย่างแรก
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 การจะไปสูค่วามร่ํารวยได้น้ัน มหีลกัการ มเีหตผุล และมปีจัจยั

แวดลอ้มหลายดา้น แตห่ากเราปรบัเปลีย่นตวัเอง พฒันาตนเอง และเริม่

ต้นที่จะลงมือทําอย่างจริงจัง ความรํ่ารวยและการมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ไม่ใช่

เรื่องที่ไกลเกินความฝัน ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัว ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม และนิสัยบางอย่างที่ทําให้เราต้องมานั่งเครียดกับ

เงินในกระเป๋า หาช่องทางการสร้างรายได้ที่เราถนัด และเร่ิมต้นท่ีจะ

ลงมือทํามันอย่างจริงจัง ไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนใหม่ที่สมาร์ท ฉลาด 

รู้จักบริหารเงิน และมีเงินเก็บเต็มธนาคารก็เป็นได้

บรรณาธิการตวั
อย
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คำ�นำ�ผู้เขียน

“ใครอยากรวยยกมือขึ้น” หากถามคําถามนี้ไป คงมีคนรีบยกมือกัน

ให้ควั่ก เพราะความรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วง

อายุใด และแม้ใครจะบอกว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต แต่

เงินก็เป็นส่วนที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุข เพราะเป็นสิ่งท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการของเราได้ ดังนั้น แน่นอนว่าความรวยเป็นสิ่งที่ทุก

คนปรารถนาและต้องการ

 แตใ่ครจะไดไ้ปครอบครองมากน้อยแคไ่หนเปน็ความสามารถ

สว่นบคุคล รวมถงึการรูจ้กัเกบ็รกัษาใหอ้ยูก่บัตัวเองไดน้านๆ สิง่เหลา่นี้

เปน็สิง่ท่ีไมไ่ดส้อนกันไดแ้บบบวกลบคณูหารในหอ้งเรยีน แต่ต้องใชก้าร

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ เพ่ือรูถึ้งความยากงา่ยในการจดัสรรเงินใน

กระเป๋าของตัวเองให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีเข้ามาไม่ซํ้าในแต่ละวัน 

 59 วิธีสู่ความเป็นเศรษฐี เล่มนี้ จะช่วยให้คุณรวยได้อย่าง

ไม่น่าเชื่อ เริ่มตั้งแต่การจัดสรรเงินในกระเป๋าให้เข้าที่เข้าทาง การรู้จัก

คณุคา่ของเงิน เทคนคิการใชจ้า่ยอยา่งประหยดั การลงทนุรปูแบบตา่งๆ 

หรือแม้แต่บางอย่างที่อาจเป็นเรื่องเล็กๆ ที่เรามองข้ามไป ก็อาจสร้าง

รายได้สั่งสมให้เรากลายเป็นมหาเศรษฐีได้ 
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 แน่นอนว่า ความรวยไม่ได้มาเคาะประตูบ้านคุณภายใน 

ชั่วข้ามคืน แต่ต้องใช้ระยะเวลา ค่อยๆ เก็บสะสมเพิ่มพูนรายได้จาก

เงินออม จากการลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือจากการทําธุรกิจส่วนตัว 

ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมา หนังสือเล่มนี้

จึงได้รวบรวมวิธีการต่างๆ ที่เป็นเคล็ดลับ เทคนิควิธีที่จะช่วยเป็นทาง

ลัดในการสร้างความรวยของคุณให้เกิดขึ้นจริงได้เร็วขึ้น

 หลายคนคิดแต่จะรวย แต่ไม่เคยคิดและลงมือทําอะไรให้รวย

ขึน้ หนังสอืเลม่นีจ้งึเปน็แรงบนัดาลใจดีๆ ในการลกุขึน้ทําตามความฝนั  

และทําให้ได้รู้ว่าการสร้างความรวยไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอแค่มีความ

เชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่า สักวันหน่ึงเราจะต้องรวยให้ได้ ต้องกลาย

เป็นมหาเศรษฐีอย่างที่ต้องการ ภายใต้ความคิดและการลงมือทําด้วย 

น้ําพักน้ําแรงของตวัเอง ซึง่ไมค่วรใหค้วามคดินีเ้ป็นเพยีงความฝนัอกีต่อ

ไป ต้องลุกขึ้นมาทําเองเลยตั้งแต่วันนี้

 เมื่อเชื่อมั่นว่าเราจะรวยได้แล้ว ต้องเริ่มทําเลย หากมัวแต่รอ

เวลา ไม่เริ่มสักที กว่าจะรวยได้ก็อีกนาน แล้วอย่างนี้จะรอช้าให้เวลา

หมุนผ่านไปเล่นๆ ทําไมกัน 

ชนาภา สุวงศ์
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ตังเป้าหมาย
สู่การเป็นเศรษฐี1
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การจะจัดการกับเงินที่เข้ามาอย่างมีระบบจะต้องมีการตั้งเป้าหมาย 

เอาไว้ล่วงหน้าว่าจะเก็บออมเท่าไร แบ่งเอาไว้ใช้จ่ายเท่าไร เพื่อให้การ

ออมเงินในทุกเดือนเป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุถึงเป้าหมายอย่างท่ี

ต้องการได้ ซึ่งหลักการสําคัญของการตั้งเป้าหมายที่จะต้องมี อย่าง

แรกคือ 

 ต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าเป้าหมายในการเก็บเงินของ

คุณคืออะไร เช่น การเก็บเงินเพื่อซื้อรถ เก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือเพื่อ

ขยายกิจการ จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว ต่างก็ต้องมี 

เปา้หมายทัง้นัน้ เพือ่สามารถวางแผน จดัการบรหิารข้ันตอนการเกบ็เงนิ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสบผลตามเป้าหมายที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่วางไว้นั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่เราพึงพอใจ

และเป็นไปได้มากที่สุด 
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 อย่างเช่น ถ้าเราเพิ่งเรียนจบและเริ่มทํางานเป็นที่แรก แต่ตั้ง

เปา้หมายว่าจะเกบ็เงนิซ้ือบา้น กถ็อืวา่เปน็เรือ่งทีไ่กลตวัเกนิไป มคีวาม

เปน็ไปไดน้้อย และอาจตอ้งใชเ้วลานานมาก กว่าจะบรรลตุามเป้าหมาย

ท่ีต้องการได้ จนอาจทําให้ท้อและล้มเลิกแผนการนั้น เพราะยากเกิน

กว่าท่ีจะเก็บได้นั่นเอง ดังนั้น ลองเปลี่ยนมาต้ังเป้าหมายท่ีน่าจะเป็น

ไปได้แทนดู อย่างการเก็บเงินเพ่ือซ้ือรถในช่วงแรกของการเริ่มทํางาน 

ดูจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้มากกว่า 

 สุดท้าย คือ การระบุจํานวนเงินที่ชัดเจนในการวางเป้าหมาย 

วา่สิง่ทีเ่ราตอ้งการตอ้งใชเ้งนิเทา่ไร ภายในระยะเวลากีปี่ แลว้คาํนวณว่า

ในแต่ละเดือนเราจะต้องเก็บเงินเท่าไร เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น โดยการ

กําหนดจํานวนเงินจะต้องเหมาะสมกับรายได้ ไม่มากหรือน้อยเกินไป

สําหรับกําลังของเรา เพื่อให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงตามเวลาที่กําหนด 
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มองมุมใหม่
ใครๆ ก็มีเงินล้านได้2
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 “ถา้ไมถ่กูลอตเตอรี ่ชวีตินีค้งไมม่ทีางเป็นเศรษฐกีบัเขาแน่ๆ ” 

 “เงินเดือนแค่นี้ จะเอาเงินที่ไหนมาเก็บออม”

 “เอาแค่มีข้าวกินแต่ละมื้อก็ดีถมไปแล้ว จะให้เป็นเศรษฐี 

คงยาก เลิกคิดไปนานแล้ว”

 “คนทีม่มีรดก หรอืเกิดในครอบครวัทีพ่อ่แมร่วยอยูแ่ลว้เทา่นัน้ 

ถึงจะสามารถทําธุรกิจจนรํ่ารวยเป็นมหาเศรษฐีได้”

 เชือ่วา่หลายคนคงเคยมีความคิดเหล่านี ้ซึง่ถอืว่าเปน็ความคดิ

ที่ผิดถนัดสําหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะรํ่ารวยและเป็นเศรษฐีในอนาคต 

เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการกระทํา ดังนั้น หากเราคิดว่า

ชวีติเราจะพบกบัความรํา่รวย เรากจ็ะพยายามทําทุกวถิทีางเพือ่ใหเ้ป็น

ไปตามความคดินัน้ แตห่ากเรามวัแตค่ดิวา่ชวีตินีไ้มม่ทีางรวยได้แนน่อน 

มีแตค่วามยากลําบาก ตอ้งทํางานหนกัเพือ่ใหไ้ด้เงินมา ชวิีตเรากจ็ะเป็น

ไปแบบนั้น ซึ่ง “ความคิด” นี่เองที่เป็นต้นตอของการนําไปสู่ความรวย

หรือจน 
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 หลายคนคิดว่าการเป็นเศรษฐีเป็นเรื่องไร้สาระ เพ้อฝัน ไม่มี

ทางเป็นจริง มีแต่ความคิดด้านลบ คอยบั่นทอนตัวเอง เลยปฏิเสธการ

ทาํสิง่ตา่งๆ ทีเ่ปน็หนทางสูค่วามรวย และมวัรอแต่โชคชะตาบญุวาสนา

ที่หวังว่าสักวันจะรวยขึ้นมาเอง หรือบางครั้งวัยเด็กอาจจะถูกปลูกฝัง

จากคนรุ่นเก่าท่ีสอนวา่เงนิเปน็ของหายาก เพราะอยากใหรู้้จกัประหยัด 

แต่คําสอนนั้นก็อาจทําให้เราเชื่อว่าไม่มีทางหาเงินจํานวนมากได้ง่ายๆ 

แน่นอน เมื่อเติบโตมาเลยไม่คิดจะขวนขวาย และปิดกั้นศักยภาพที่ 

ตัวเองมีในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

 ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทํา คือละทิ้งความคิดด้านลบออกไปให้

ได้ก่อน แล้วเปลี่ยนความคิดเป็นด้านบวก พร้อมปลูกฝังทัศนคติใหม่ๆ 

ว่าการหาเงินมาไม่ยากอย่างที่คิด พร้อมเชื่อในสิ่งที่คิด ด้วยการเปิดใจ

เชื่อว่าโลกนี้ยังมีรายได้มากมายรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่ และไม่ใช่สิ่งที่

หายากอีกต่อไป เพราะไม่อย่างนั้นจะมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นบน

โลกนี้ทุกวี่วันได้อย่างไร จริงไหม ?
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เม่ือเราวางเป้าหมายไว้แล้วว่าจะต้องมีสักวันที่จะรํ่ารวยเป็นเศรษฐีให้

ได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องพยายามทําทุกวิถีทาง เพื่อให้เป็น

จริงตามเป้าหมายน้ัน ลองมาเริ่มเสริมสร้างนิสัยของคนรวยกันดีกว่า 

ว่าเขาคิดอะไร ทําอะไรกันบ้าง เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีนิสัย

แบบนั้น 

 ออมให้เยอะ จ่ายให้น้อย คนรวยมักจะคิดเกี่ยวกับการออม

เงนิวา่ ถา้เราไดเ้งนิมาจะเอาไปลงทนุทําอะไร มากกวา่ท่ีจะคดิวา่เอาไป

ใช้จ่ายอะไรดี เพราะการออมเงินในรูปแบบต่างๆ จะช่วยเพิ่มพูนมูลค่า

ของเงนิใหม้ากขึน้เรือ่ยๆ อยา่งน้อยกต้็องหกัสว่นหน่ึงไวเ้ป็นเงินออมใน

ทุกครั้งที่ได้รายได้มาเสมอ 

 ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟอืย เปน็นิสยัแน่นปึก้ของคนจะรวย ชว่ยไม่

ได้จริงๆ เพียงแค่คิดอย่างมีสติก่อนซื้อเสมอ เท่านี้ก็ช่วยเก็บเงินไว้ใช้ใน

ยามจําเป็นได้เยอะแล้ว 

Freedom
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 รักอิสรภาพทางการเงิน เป็นการสร้างนิสัยให้รู้จักเป็นอิสระ

ทางการเงิน คือไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น โดยเฉพาะการกู้ยืมเงิน สามารถ

มีวินัยจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ การใช้จ่ายและการลงทุนของตัวเองได้ 

โดยไม่ต้องติดหนี้คนอื่น 

 ทำาตัวใหร้วย แต่อยา่ทาํตัวเหมอืนคนรวย หรอือยากอวดรวย 

แค่เลอืกใชข้องดีทีเ่หมาะสมกบัตัวเราในราคาทีไ่มต่อ้งแพงมาก เทา่นีเ้รา

ก็ดูดีในสายตาคนอื่นแล้ว เชื่อตัวเองมากกว่าบุญวาสนา เพราะคนรวย

มกัใชค้วามสามารถและความอตุสาหะของตัวเองในการทาํงาน ทาํธรุกจิ 

ไม่ได้นั่งคอยวาสนาหรือรอให้ถูกลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียว เพราะไม่ได้

ทําให้ชีวิตเรารวยขึ้นมาได้จริงๆ

 ชีวิตคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ เพราะการเรียนรู้เป็น

หนทางสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของชีวิต ความแน่นอนคือ

ความไม่แน่นอน อยู่ดีๆ อาจต้องเข้าโรงพยาบาล รถเสียต้องซ่อม อาจ

จะต้องเสียเงินจํานวนมากก็ได้ แล้วเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่อาจจะ

มาขัดขวางความรวยของเราได้หรือยัง
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