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ความร่ำรวย และการมีอิสรภาพทางการเงิน คือ

สิ่งที่หลายๆ คนค้นหา อยากมี แต่ส่วนมากแล้วมักติดอยู่

กับคำถามว่า ต้องทำอย่างไร และ ต้องลาออกจาก

งานจริงหรือ พร้อมๆ กับความรู้สึกกลัว ไม่มั่นใจว่าจะ

ทำได้จริงหรือไม่ แม้จะมีตัวอย่างของคนที่ทำได้เปลี่ยน

ชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นคนร่ำรวยใช้ชีวิตสุขสบายให้

เราได้เห็นก็ตาม 

ไม่ว่าคุณเลือกที่จะลาออก หรือ เป็นพนักงาน

ประจำต่อไป ทั้ง 2 วิธีไม่มีใครชี้ขาดว่าถูกหรือผิด ขึ้นอยู่

กับว่าคุณเลือกใช้วิธีใดในการสร้างรายได้ แต่ที่แน่ๆ คุณ

ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในความร่ำรวยในแบบที่

ถูกต้อง แล้วเริ่มต้นเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ

บางอย่างก่อน อันเป็นกระบวนการที่จะนำพาคุณไปสู่

เสน้ทางการสรา้งความรำ่รวยได ้

คำนำ 
สำนักพิมพ์ 
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เมื่อแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ  

ในการสร้างความร่ำรวยให้ตัวเอง ถูกรวมเข้ากับ

เป้าหมายอันแน่วแน่ของคุณ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

คุณจะพบว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว และคุณกำลังก้าว

เดินอยู่บนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน 

 

ด้วยความขอบคุณ 

 ตวั
อย
่าง



คำนำ  
นักเขียน 

ยิ่งนับวันเงินที่มี รายได้ที่ได้รับก็ยิ่งลดค่าลง

เรื่อยๆ แม้ว่าเราจะมีรายได้เท่าเดิม ทำให้อยู่เฉยๆ เรา

ก็จนลงได้ กระแสการใช้เงินทำงานจึงได้รับการยอมรับ

กันมากขึ้น อีกทั้ง มีบุคคลหลายๆ คนที่สามารถสร้าง

ความร่ำรวยจนมีอิสรภาพทางการเงินให้เห็นเป็น

ตัวอย่างมากมาย ทำให้ผู้คนเริ่มหาวิธีใช้เงินทำงานกัน

มากขึ้น โดยไม่ยึดติดอีกต่อไปว่าจะต้องเป็นพนักงาน

ประจำ อาจเพราะหลายต่อหลายคนสามารถสร้าง     

รายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อตัดสินใจลาออกจากงาน

ประจำ ซึ่งทำให้พวกเขาค้นพบความจริงว่าบางครั้ง

ความมั่นคงในอาชีพ (การเป็นพนักงานประจำ) ก็ไม่ได้

ทำให้รายได้ของพวกเขามั่นคงตามด้วย 

คำนำ  
นักเขียน 
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แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่สามารถสร้างรายได้

จำนวนมากให้ตัวเองได้จากการทำอาชีพอื่นควบคู่ไปกับ

การเป็นพนักงานประจำ  

 

ถ้าโจทย์ของคุณคือ ทำอย่างไรจะร่ำรวย   

มีอิสรภาพทางการเงิน? ค้นหาคำตอบของคุณได้ใน

หนังสือเล่มนี้ 

 

 
อภิรดี สนธิชัย ตวั

อย
่าง
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แม้ว่ าความรวยจะไม่

สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ว่า 

มเีงนิเทา่ไหร่จงึจะนบัวา่ “รวย” 
แต่ที่แน่ๆ เงินจำนวนนั้นต้อง

มากพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้

อย่างสุขสบาย ไม่ต้องใช้ชีวิต

แบบเป็นทาสงานอีกต่อไป  

ชีวิตนี้ทุกคนปรารถนาที่

จะรวย นั่นคือความปรารถนา

ของทุกคน แต่ตั้งแต่เล็กจนโต 

ไม่เคยมีอาจารย์คนไหนสอน

วิชารวยให้เรา พ่อแม่ก็น้อยคน

นักที่จะสอนนิสัยรวยให้กับเรา 

บทนำ 
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่าง



ความจริงประการหนึ่งจากหลาก  

หลายสิ่งก็คือ เราถูกสอนให้เรียนรู้วิธีการ

ดำเนินชีวิต ได้รับการสั่งสอนความรู้มาก

มายหลากหลายแขนงเพียงเพื่อให้เราได้รู้วิธี

ดำรงชีวิตในสังคม มีงานทำ มีเงินเดือนใช้ 

เท่านั้น แต่หากต้องการสร้างความรวย  

ให้ตัวเองอาจเรียกได้ว่า ตัวใคร ตัวมัน   

เพราะไม่มีหลักสูตร และสิ่งที่เราได้เรียนรู้

มาตั้งแต่ เด็กก็ค่อยๆ หล่อหลอมเราให้  

โตขึ้น เป็นผู้ ใหญ่ที่ รู้ วิ ธีทำงานเพื่ อแลก  

เงินเดือน จนเราหลงติดอยู่ในกรอบของ   

คำว่า “เงินเดือน” อย่างไม่รู้ตัว 

มีบ้านไหนบ้างที่ เฝ้ารอคอยแสดง

ความยินดีกับเงินก้อนแรกที่ลูกหามาได้หลัง

จบมหาวิทยาลัยแบบไม่ใช่เงินเดือน หรือ   

มีบ้านไหนบ้างที่ปลูกฝังลูกว่า เรียนจบแล้ว

อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับการเป็นพนักงาน

เงินเดือนนะลูก มีแต่เฝ้าถามว่าเรียนจบแล้ว

จะตกงานไหม จะหางานได้ไหม 

 

เปลี่ยนซะ ถ้าอยากรวย 
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ยิ่งคนที่ใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาว

มาพักใหญ่ ก็ยิ่งติดอยู่กับวงจรชีวิตที่มี

เงินเดือนเป็นตัวแปรของทุกสิ่ง อยากรวย 

แต่กังวลอยู่เสมอว่า “ถ้าตกงานจะอยู่

อย่างไร” แทบทุกคนเลือกที่จะหางาน
ใหม่ ดำรงชีพในวัฏจักรการเป็นลูกจ้าง  

กินเงินเดือนต่อไป 

และสำหรบัคนทีอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ40 ป ี

ขึ้นไป มักพยายามหาทางสร้างความมั่นคง

ให้ครอบครัว อยากมีเงินเก็บก้อนโตไว้

บั้นปลายชีวิต แต่ก็มักกลัวกับการลงทุนเพื่อ

ความมั่นคงในชีวิต เพราะเราถูกปลูกฝัง

ความคดิมาวา่ เมือ่ชวีติอยูใ่นวยัทีม่คีรอบครวั

แล้วต้องระมัดระวังในการลงทุน ใช้จ่าย

มากขึ้นเป็นสองเท่า ต้องคำนึง ห่วง และ

คิดถึงคนอื่นๆ โดยเฉพาะลูกๆ ด้วย  

 

เปลี่ยนซะ ถ้าอยากรวย 
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สุดท้ายแล้วพวกเราจึงไม่ค่อย

ได้สัมผัสความมั่งคั่ง และอิสรภาพทาง

เวลาและการเงิน และส่งมอบชีวิตใน

รูปแบบนี้ต่อไปยังลูกหลานต่อไป ทั้งๆ 

ที่เราเปลี่ยนได้ เราสร้างได้ เพราะโลก

นี้ไม่เคยกำหนดว่า คนรวยมีได้เพียง  

ไม่กี่คน 

ตวั
อย
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ชีวิต งาน  
และตัวเอง 

ตวั
อย
่าง



ละครฉากใหญ ่
 

8.00 น. ของทุกวัน 

บรรยากาศเคร่งเครียด

ของที่ทำงาน เสียงคีย์บอร์ดที่ถูก

จิ้ม เสียงโทรศัพท์ตามโต๊ะดัง 

สลับกับเสียงสนทนาถกเถียงเรื่อง

งาน กับความเร่งรีบของบางคนที่

ต้องเข้าประชุม เอางานไปเสนอ

ลูกค้า การโต้เถียงแบบหัวเสียของ

ฝ่ายการเงินกับลูกค้า และภาพ

ความน่าเบื่อหน่ายในห้องประชุม

อันกว้างขวาง ทั้งหมดก็เพื่อเอา

ตัวรอดในแต่ละวันและรอรับเงิน

ทุกสิ้นเดือน ตวั
อย
่าง



คือบทละครที่พนักงานเงินเดือนต่างก็รับบท และเล่น

ตามบทบาทวนซ้ำเป็นวัฏจักรไม่มีวันเปลี่ยน ส่งเปลี่ยน

บทบาทจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีวันจบ เปลี่ยนเหมือนละครฉากใหญ่

ที่มีผู้แสดงล้นหลาม 

 

 
อยู่เพื่ออะไรและเพราะอะไร 
 

ทุกเช้าที่กำลังเดินทางไปยังที่ทำงาน 

มีกี่ครั้งที่คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า อยากไป

ถึงที่ทำงานเร็วๆ อยากรีบตอกบัตรแล้วตรง

ดิ่งไปยังโต๊ะทำงานเปิดคอมฯ แล้วเริ่ม

กระหน่ำทำงานประหนึ่งนั่นคือการออกไป

เที่ยวพักผ่อน มีกี่ครั้งที่วันหยุดคุณอยากเร่ง

วันเวลาให้ถึงวันจันทร์เร็วๆ อยากไปทำงาน 

 

เปลี่ยนซะ ถ้าอยากรวย 
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20%  
มีพนักงานเงินเดือนเพียง 20%  

เท่านั้นที่มีความสุขจริงๆ   

กับงานที่ทำอยู่ 

 

เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิด แล้วคุณล่ะ

อยู่ ในซีก 80% ที่เหลือ หรือ   

เป็นชนส่วนน้อย 20%   

ที่มีความสุขกับงาน 

เปลี่ยนซะ ถ้าอยากรวย 
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เคยจินตนาการถึงวันที่เดินเข้าไปยื่นจดหมายลาออก 

แล้วเก็บของเดินออกไปจากที่ทำงานอย่างเริงร่าบ้างหรือไม่ 

หรือทำได้เพียงนึกชื่นชมคนที่กล้าทำอย่างนั้น อย่างเช่น 

Marina Shifrin พนักงานตัดต่อวีดีโอบริษัทผลิตอนิเมชั่นแห่ง

หนึ่งในนิวยอร์ก ที่ได้โพสต์คลิปบนยูทูปแทนการยื่นจดหมาย

ลาออก เพราะเธอสุดทนกับงานที่ทำอยู่  

 

นั่นสิิ เราหลายๆ คน บ่นเสมอว่า รับไม่ได้กับ

พฤติกรรมแย่ๆ ของเจ้านาย รับไม่ได้กับระบบงานของบริษัท

ที่ทำอยู่ สุดจะทนกับเพื่อนร่วมงานนิสัยแย่ๆ  

 

 
แต่ทำไมเรายังไม่ลาออก  
 

เปลี่ยนซะ ถ้าอยากรวย 
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ทั้งๆ ที่บางคนมีฝีมือล้นตัว มีบริษัท

ใหม่ๆ เสนองานให้ด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่า

ที่เดิมที่ทำอยู่ 

บางคนเก่งมากพอที่จะร่อนใบสมัครไปบริษัทอื่น และ

ได้รับการตอบรับที่ดีกว่าที่ทำงานเดิม แต่กลับไม่ทำ 

พ ว ก เ ร า ยั ง ค ง 

ทนทำงานที่ เดิมๆ กับ

รายได้เดิมๆ อยู่ เพราะ

อะไร หรือเพราะมีใคร

ขัดขวางไม่ให้เรายื่นใบลา

ออกแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับ

สิ่งใหม่ๆ ในชีวิต  

 
เข้า 
ออก ตวั
อย
่าง



 

ตั้งแต่เล็กเรามักถูกสอนให้โตมาเพื่อเป็นลูกจ้าง เป็นคนทำงานที่ดี   

แต่วันนี้...เราจะต้องเป็นคนที่มีธุรกิจที่ดีเป็นของตัวเองให้ได้ 

หนังสือเล่มนี้ได้ทำให้ความฝันของคนที่อยากสร้างฐานะให้ตัวเองร่ำรวย 

มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้สำเร็จ ทั้งๆ ที่เรียนไม่จบปริญญา กลายเป็นจริง  

มาแล้ว จึงไม่ยากเกินความสามารถของทุกคน 

หนังสือเล่มนี้บอกทุกวิธีคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองที่คุณเอาไป

ใช้ได้จริง 

สำนักพิมพ์คิดดี ภูมิใจเสนอ 
มีขายเฉพาะ 
Book Smile 

เท่านั้น 

100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ 2 
ผู้เขียน : พรหมมาตร์ ชายสิม 

ราคา : 79 บาท 

สำนักพิมพ์คิดดี... ยินดีรับพิจารณาต้นฉบับแนว จิตวิทยาพัฒนาตนเอง  

จิตวิทยาการลงทุน หนังสือแปลด้านบริหาร และจิตวิทยาความสำเร็จ 

สง่ผลงานพรอ้มประวตัมิาไดท้ี ่E-mail : chief_editor@kid-dd.com  
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