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จงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

เพราะรอยรั่วเล็กๆ
อาจจะท�ให้เรือใหญ่ล่มได้

---
เบนจามิน แฟรงคลิน
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มองชีวิต
คิดแบบคนรวย

 ข้อแตกตา่งแรกระหวา่ง คนท่ี “รวยแล้ว” กบั “ยังไม่รวย” 
เร่ืองแรกท่ีต้องหยิบยกขึน้มาพินิจพิเคราะห์ให้ถ้วนถ่ี และถือเป็นสิง่ส�าคญั

ท่ีสดุท่ีคณุต้องท�าให้ตวัเองมี นัน่คือ มมุมองตอ่ชีวิต

 บางคนคดิวา่คนรวยมีต้นทนุจากสมบตัเิก่า จากตระกลูเก่าแก่ 

หรือแม้แตจ่ากโชคลาภ จงัหวะความบงัเอิญ แตท่ี่จริงแล้ว 

ต้นทุนที่ดีที่สุดของคนรวย
คือมุมมองต่อการใช้ชีวิตของตัวเอง 

ตวั
อย
า่ง
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 คุณอาจจะเคยเห็นพลังแห่งความคิดเหล่านีว้่าทรง

อานุภาพมากขนาดไหน ในอัตชีวประวัติของคนท่ีประสบ

ความส�าเร็จนบัร้อยนบัพนัคนบนโลกธรุกิจ พืน้ฐานท่ีคนเหลา่นี ้

มีเหมือนกนัอยูป่ระการหนึง่ก็คือ พวกเขาล้วนเช่ือวา่...

ไม่มีอะไรได้มาฟรี
ของถูกและดีไม่มีในโลก 

 

 ทกุๆ อยา่งท่ีเกิดกบัชีวติของคน ล้วนแล้วแตต้่องแลกมา

จากความเหน็ดเหน่ือย การลงทนุ การวางแผน และการลงมือท�า

เทา่นัน้

 บลิ เกตส์ ต้นต�ารับไมโครซอฟต์ ก็สะสมประสบการณ์

มาจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมขายเพ่ือนนกัเรียนสมยัเดก็ๆ
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 สว่นวอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็ไตเ่ต้ามาจาก

อาชีพแรกคือเดก็สง่หนงัสือพิมพ์ตามบ้าน 

 แตส่ิง่ท่ีทกุคนคดิและมองชีวิตเหมือนๆ กนั 

นัน่ก็คือ พวกเขาล้วนเช่ือวา่ ชีวติของเขาเป็นของเขา 

ชีวติในวนันีเ้ป็นผลพวงจากเม่ือวาน ถ้าท�าวนันีใ้ห้ดีให้

เตม็ท่ี สิง่ดี  ๆ ก็ยอ่มต้องตามมาในวนัพรุ่งนีไ้ด้อยา่งแนน่อน 

 เพราะเขาเช่ือว่า คนท่ีจะรวยได้ต้องเร่ิมคิด

สร้างเนือ้สร้างตวัด้วยตวัเอง ไมค่ดิพึง่พิงคนอ่ืน ไมห่วงั

รอโชคชะตาฟ้าบนัดาล คนรวยจงึเรียนรู้และเก็บเก่ียว

ทกุอยา่งได้ตลอดระยะทางของการใช้ชีวิต     ตวั
อย
า่ง
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 ในขณะท่ีคน “ยงัไม่รวย” มกัคิดว่าการเรียนคือเร่ือง

ของโรงเรียนและหลกัสูตร เรียนจบเม่ือไร (ซึ่งทุกคนล้วนใช้

เวลานบัสบิปี) ก็คอ่ยลงมือท�า 

 แตนิ่สยัแบบคนรวยท่ีเราเหน็อยูเ่สมอคือ...

ลงมือท�ไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย
ผิดเป็นครู ถูกก็ต่อยอดต่อไป

 ในขณะท่ีคนสว่นใหญ่ไมไ่ด้แตะเส้นชยัของค�าวา่ รวย 

เพราะรอเรียนจบ จบแล้วก็ไมอ่ยากเสี่ยง เสี่ยงแล้วก็กงัวลแต่

ความผิดพลาด ใช้เวลาหมดไปวนัตอ่วนักบัการท�างานประจ�า 

และผดัวนักบัตวัเองไปเร่ือยๆ วา่ วนัไหนวา่จะลองเรียนรู้เพ่ิมเตมิ

บ้าง (แตว่นันีย้งัไมพ่ร้อม?) 

ตวั
อย
า่ง
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การมองว่าชีวิตคือ
การเรียนรู้ตลอดเวลานี่เอง

ที่เป็นหัวใจเศรษฐี

 เหมือนท่ีเราเห็นตวัอย่างของคนรวยหลายคนเขาสามารถ

ท�างานเลีย้งชีพอย่างหนึ่ง ในขณะท่ีสมองก็สะสมเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ 

ไปพร้อมกนัได้อยา่งนา่มหศัจรรย์ 

 วิธีคดิท่ีไมใ่ชค่ดิแคเ่ร่ืองใดเร่ืองหนึง่ แตค่ดิควบคูห่ลายเร่ือง

ในเวลาเดียวกนั ถ้าเร่ืองใดตัง้หลกัได้ ธรุกิจไหนเร่ิมอยูต่วั สิง่ท่ีพวกเขา 

ท�าคือ การมองหาฐานท่ีมั่นใหม่ แนวทางใหม่ ช่องทางต่อยอด  

แตกและโต ขยายตวัออกไปเป็นเครือขา่ยท่ีเหนียวแนน่ ตวั
อย
า่ง
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 วิธีคดิแบบคนมีโอกาสรวยนัน้ จงึมกัเป็นวธีิคดิท่ีมองชีวิตยาวๆ 

มองอนาคตไปข้างหน้าไกลๆ วา่กนัวา่...

คนที่คิดยาวกว่ารวยกว่า
คนชนชั้นกลางจึงคิดสั้นลงมา
ในขณะที่คนจนคิดสั้นที่สุด

 คนรวยท่ีเราเห็นจึงมักจะวางแผนชีวิตไว้เป็นปี เป็นสิบปี 

ช่วงเร่ิมต้นชีวิตการท�างานจะท�าอะไรก่อนหลงั จะกนัเงินไว้เก็บเท่าไร

เพ่ือน�าไปลงทนุอะไรต่อ พอวยักลางคนจะเร่ิมขยายธุรกิจไปทางไหน 

ยาวไกลไปจนถงึการวางแผนชว่งเกษียณอายใุนบัน้ปลาย มีแผนส�ารอง

แผนหนึง่แผนสองรองรับตลอดเวลา 

 ในขณะท่ีคนหมดสทิธ์ิรวย มกัเป็นพวกคดิวนัตอ่วนั เดือนตอ่เดือน 

ท�างานอะไรเสร็จเม่ือไร เลกิงานแล้วจะไปไหน สิน้เดือนนีเ้งินเดือนออกจะ

ซือ้อะไรดี ส่วนเร่ืองวนัข้างหน้าไว้ว่ากันทีหลงั (ตอนนีเ้หน่ือยพอแล้ว 

ขอพกัผอ่นให้เตม็ท่ีดีกวา่) 

ตวั
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 พลงัทางความคดิเหลา่นีเ้อง ท่ีท�าให้คนรวยแตกตา่ง

จากคนยงัไมร่วย เพราะคนยงัไมร่วยมกัคดิแตเ่ร่ืองความอยูร่อด

ระยะสัน้ๆ  แตกต่างจากคนรวยท่ีมักมีเป้าหมายของชีวิตท่ี

ชดัเจน อยากท�าอะไรก็ลงมือท�า เช่ือมัน่ในตนเอง มองโลก

เป็นบวก และเห็นปัญหาเป็นเร่ืองน่าท้าทาย รู้สกึเร้าใจท่ีจะ

ก้าวพ้นข้ามผา่นมนัไป 

 การคิดยาวนัน้มีพลงัมหาศาลท่ีจะผลกัดนัให้เจ้าตวั

ลกุขึน้มาอดทนต่อสู้  เขาจะยอมเหน่ือยวนันีเ้พ่ือให้วนัพรุ่งนี ้

ดีขึน้ๆ ไป อดออม อดใจไมใ่ช้เงินไปกบัเร่ืองไมเ่ป็นเร่ืองหรือ

ความบนัเทิงราคาถูกชั่วครัง้ชั่วคราว เพราะมีความหวงัใน

ชีวิตวา่ เขาจะสขุสบายกวา่นัน้ในวนัข้างหน้า 

 ในขณะท่ีคนยงัไมร่วยมกัมีข้ออ้างให้ตนเองอยูเ่สมอ 

คดิลบคิดร้าย มองไมเ่หน็ศกัยภาพท่ีตวัเองมี

 

 ประโยคตดิปากท่ีเรามกัได้ยินจากคนไมมี่วนัรวยก็คือ...

ตวั
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“จะท�ได้หรือ มันยากนะ”

ในขณะท่ีคนรวยจะพดูวา่...

“น่าสนใจแฮะ ลองดูก็ไม่เสียหาย”  

 เวลาท่ีเจอชอ่งทางใหม่ๆ  โอกาสท่ีลอยมาหา 

คนรวยมกัจะบอกตวัเองเสมอวา่... 

“ผมคิดว่ามันน่าเสียดายมาก
ถ้าเราไม่คว้าเอาไว้”ตวั
อย
า่ง
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 แตค่นท่ีพร�่าบอกกบัตวัเองวา่... “เราแก่เกินไปส�าหรับงานนี ้

เราไม่เก่งพอท่ีจะท�ามันได้ หรือเคยพลาดมาแล้ว ครัง้นีไ้ม่เอา

ดีกว่าเด๋ียวก็คงพลาดอีก”

 คนกลุม่หลงันีจ้ะเป็นได้แคค่นอยากรวย 

 เพราะเขาได้แต่นั่งมองโอกาส
 ที่ลอยผ่านมาและผ่านไป
 โดย ไม ่กล ้ า แม ้ แต ่ จะ ลุก
 

 แล้วคณุอยากเป็นแบบไหน คนรวยหรอืคนอยากรวย?
ตวั
อย
า่ง
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สิ่งที่ผมจะเสียใจ
ไม่ใช่สิ่งที่ผมท�ไปแล้ว

แต่มันคือ
สิ่งที่ผมยังไม่ได้ท�

---
จอร์จ ลูคัส

“
“ตวั
อย
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คิดต่าง
อย่างมีเป้าหมาย

 บลิ เกตส์ ฉายแววอจัฉริยะและขบถตอ่ระบบการศกึษา

มาตัง้แต่วยัเด็ก เขาอ่านสารานกุรมจาก A ถึง Z ได้จบตัง้แต่อาย ุ

9 ขวบ และด้วยความหลงใหลในคอมพิวเตอร์ ท�าให้เด็กน้อยผู้ มี

บคุลกิเนิร์ด ไมช่อบเรียนหนงัสือ แตช่อบขลกุอยูก่บัคอมพิวเตอร์

ของโรงเรียนในระดบัท่ีว่า มักแอบออกจากบ้านยามดึกในเวลา

ท่ีทุกคนนอนแล้ว เพ่ือใช้เวลาในยามค�่าคืนกับโลกคอมพิวเตอร์

ท่ีเขาหลงรัก เพราะในชว่งเวลานัน้ห้องคอมพิวเตอร์สามารถเปิดใช้

ตอนกลางคืนได้ และพอเรียนถึงระดบัมธัยมศึกษาเขาก็สามารถ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายได้แล้ว

ตวั
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 ความอจัฉริยะของบลิ เกตส์ ท�าให้เขาสามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยั

อนัดบัหนึง่ของโลกอย่างฮาร์วาร์ดได้โดยไม่ยากเย็นเท่าไรนกั แตป่ระเด็น

ก็คือ ในฮาร์วาร์ดไมใ่ชเ่ขาคนเดียวท่ีเก่ง เพราะทกุคนเก่งเหมือนกนัหมด

 

 อย่างตอนสอบวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

แม้ บิล เกตส์จะสอบได้คะแนน 800 เต็ม แต่ก็มีเด็กฮาร์วาร์ดอีกเป็น

จ�านวนมากท่ีได้คะแนนเตม็เชน่เดียวกบัเขา ชนิดท่ีไมมี่ใครโดดเดน่ไปกวา่ใคร

 แตส่ิง่ท่ีท�าให้บลิ เกตส์ มีความโดดเด่นและแตกต่างก็คือ 
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้า 

นบัเฉพาะเร่ืองนี ้บิล เกตส์ คือกระบ่ีมือหนึ่งของฮาร์วาร์ด ณ ขณะนัน้  

ความสามารถตรงนีบ้วกกับโอกาสของธุรกิจไอทีท่ีเร่ิมเปิดประตูขึน้มา 

ในยคุ 70 ท�าให้ บลิ เกตส์เลือกโอกาสท่ีจะน�าไปสู ่ “เป้าหมาย” ของการ

เป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของผู้คนทัว่โลก

ตวั
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