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(  )รายไดหร ือเง ินเดือนท ี่ค ุณไดรับอยูในปัจจุบัน x 12 เดือน

( 70,000 บาท x 12 เดือน )

= 840,000 บาท

ปล.

ข ึน้ช ื่อว าพนักงานยังไงก ็ตองม ีวันลาออกหร ือออกจากงาน หร ือข ึน้ช ื่อว าค าขายรายได
ไม ม ีทางเท ากันท ุกวัน

ส ําหรับคนท ี่ท ํางานประจํา ไม ว าตอนน้ีตําแหนงงานปัจจุบันจะเป็นพนักงานระดับทั่วไป
ธรรมดา หร ือระดับหัวหน างาน หร ือผูบร ิหารระดับส ูง ตางก ็ม ีวันส ิ้นส ุดท ี่เหม ือนกันท ้งน้ัน

ถ าใช ...

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป

เง ินก อนท ี ่1: 12 เดือน คลายกังวล 

ให ใช ตัวเลขรายไดเฉล ี่ยตอเดือนหากค ุณค าขายหร ือเง ินเดือนจร ิงของค ุณท ี่ไดอยูใน

ปัจจุบันถ าท ํางานประจําเป็นมน ุษยเง ินเดือน

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง : 

ตัวอยาง

เง ินก อนน้ีจะท ําให ช ีว ิตค ุณไม เดือดร อนเม ื่อเหตุตองออกจากงานหร ือปิดก ิจการไปไม ว า

ดวยเหตุผลไหนก ็ตาม เพราะท ําให อยูไดอ ีก 1 ปีระหว างรองานและเร ิ่มตนงานใหม 
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ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

(
)

ท ุนวงเง ินประกันส ุขภาพกล ุมท ี่บร ิษัทฯให ค ุณ + ท ุนวงเง ินซ ื้อประกันส ุขภาพท ี่ค ุณซ ื้อกับ
บร ิษัทฯประกันเอง 

ตัวอยาง 

( 500,000 + 500,000 บาท )

= 1,000,000 บาท

ยามเจ็บปวยแล วม ีคนคอยจายค ารักษาพยาบาลแทนค ุณเสมอ ค ุณยอมพอใจกว าการท ี่
ตองควักเง ินจายเองอยูแล ว

ตอนม ีงานประจํา บร ิษัทฯก ็ท ําประกันกล ุมให ช วยจายค ารักษาพยาบาลโนนน่ีน่ันให และก ็
ยังม ีประกันสังคมอ ีก แตว างานเล ี้ยงตองม ีวันเล ิกราอยางมากส ุดก ็ไปส ิ้นส ุดตอนออกจาก
งาน เพราะเกษียณกับบร ิษัทฯหร ือค ุณลาออกเอง หร ื ถ ูกท ําให ออก เพราะบร ิษัทฯ ขาดท ุน
หร ือเศรษฐก ิจแย ส ิ่งท ี่เคยบอกว าบร ิษัทฯ จายให ก ็ไม ม ีแล ว

ถ าใช …

เง ินก อนท ี ่2: เจ็บปวยช วยไดทันท ี

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป

ปล.
ใช ท ุนวงเง ินประกันส ุขภาพกล ุมท ี่บร ิษัทฯให ค ุณอยูในปัจจุบัน แล วบวกดวยท ุนวงเง ิน
ประกันส ุขภาพท ี่ค ุณซ ื้อไว เองกับบร ิษัทฯประกัน แตถ าไม ม ีก ็ใส ยอดวงเง ินท ี่ค ุณอยากจะ
ซ ื้อและสบายใจกับยอดน้ันไดเลย เช น 1ล านบาท,5 ล านบาท หร ือ 20 ล านบาท/ปี

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว าการท ี่ค ุณม ีความพร อมในการจายค ารักษาพยาบาลอยูเสมอไปจนถ ึงวาระ

ส ุดท าย ของช ีว ิตได แม ค ุณไม ไดท ํางานแล ว

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?



8 อย างตาสวาง ร ูง ี้ม ีเง ินพอก อนอาย ุ40 ปี ตั้งนานแลว

www.journeyfocus.com

เง ินก อนท ี ่3: ค าใช จายคงท ี่ม ีจายเสมอ

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

( ) x  ( )อายุค ุณท ี่ค ิดว าจะลาโลก-อายุท ี่ค ุณจะหยุดท ํางาน รายจายคงท ี่ตอเดือนของค ุณ

ตัวอยาง

(90 ปี – 45 ปี = 45 ปี หร ือ 540 เดือน ) x 60,000 บาท

= 540 เดือน x 60,000 บาท
= 32,400,400 บาท

ปล.
รายจายคงท ี่ตอเดือนของค ุณไม ใช จํานวนท ี่เป็นอยูในปัจจุบันอยางเดียว แตเป็นส ิ่งท ี่ค ุณ
ค ิดจะม ีหร ือจะเปล ี่ยนไปในอนาคตดวย

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

ค าใช จายท ี่ไม เคยหลับใหล ค ือค าใช จายคงท ี่ไม ว าจะเป็น ค าน้ํา ค าไฟฟา ค าม ือถ ือ ค า
เช า

หร ือ ค าผอนตางๆ ไม ว าจะเป็นบาน, รถยนต, รถจักรยานยนต รวมถ ึงค าเล าเร ียนล ูก, ค า
เง ินเดือนภรรยา,ค าอาหารของครอบครัว, ค าน้ํามันรถและค ารถโดยสาร รายจายคงท ี่ยัง
ม ีอ ีกมากแถมยังอยูกับค ุณตลอดช ีว ิตแม ว าค ุณไม ไดท ํางานแล วก ็ตาม

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว าการท ี่ค ุณใช ช ีว ิตไดโดยไม ตองมาน่ังค ิดว ิตก และกังวลกับการชักหน าไม ถ ึง
หลังไม เคร ียดกับเวลาท ี่เห ็นบิลตางๆไปจนถ ึงวาระส ุดท ายของช ีว ิตไดอยางสบายใจ แม 
ค ุณไม ไดท ํางานแล ว

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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เง ินก อนท ี ่4 : พกความมั่นใจไปไดตลอด

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

(อายุค ุณท ี่ค ิดว าจะลาโลก - อายุท ี่ค ุณท ี่จะหยุดงานประจํา) x วงเง ินค าใช จายส วนตัวตอ
เดือน ท ี่ค ุณตองการ

ตัวอยาง

( 90 ปี – 45 ปี = 45 ปี หร ือ 540 เดือน ) x 50,000 บาท

= 540 เดือน X 50,000 บาท
= 27,000,000 บาท

ปล.
วงเง ินค าใช จายท ี่เอาไว ใช จายส วนตัวของค ุณเองตอเดือนท ี่ไม เก ี่ยวข องกับค าใช จาย

คงท ี่ ให ค ิดว าเป็นวงเง ินท ี่ค ุณตองการท ี่จะม ีเพ ื่อเอาไว ใช ส วนตัวค ุณเองเท าน้ันทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

หยุดพ ูดเร ื่องการเกษียณ หร ือการลาออกจากงานประจําเพ ื่อไปท ําธ ุรก ิจหร ือก ิจการส วน
ตัว

หากค ุณยังไม เตร ียมเง ิน ไว เป็นค าใช จายส วนตัว
หลังจากท ี่ไม ไดม ีงานท ําแล ว

แตช ีว ิตก ็ยังอยูไดในแบบท ี่ไม เดือดร อน

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว าการท ี่ค ุณใช ช ีว ิต โดยม ีส วนท ี่เตร ียมเป็นรายได ไว ใช จายส วนตัว ท ี่ไม เก ี่ยวกับ
ค าใช จายคงท ี่ เช น ค าเส ื้อผา หร ือ ค าเร ียนร ูเพ ิ่มเติม, ค าท องเท ี่ยว หร ือ พักผอน รวมทั้ง
ค าอาหารการก ิน ส วนตัวตางๆของตัวค ุณ ไปจนถ ึงวาระส ุดท ายของช ีว ิตไดแม ค ุณไม ได

ท ํางานแล ว

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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เง ินก อนท ี ่5 : ฉ ุกเฉินยังรับม ือได 100%

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

(ต้ังวงเง ินฉ ุกเฉิน เผ่ือเหตุการณ  ท ี่ไม คาดฝัน)

ตัวอยาง

= 500,000 บาท

ปล.
วงเง ินฉ ุกเฉินเผ่ือเหตุการณ ท ี่ไม คาดฝัน ข ึน้อยูกับตัวค ุณว าตองการต้ังไว ท ี่จํานวนเท าไหร 
ตาม ท ี่ค ุณพอใจและ มั่นใจในยอดน้ัน

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

เพราะค ําว าฉ ุกเฉิน ค ุณเลยอาจเพล ิดเพล ินไปกับส ิ่งอ ื่นแทนเพระค ิดว าคงไม ไดเก ิดข ึน้

บอยเม ื่อเก ิดภาระฉ ุกเฉินอยาล ืมว าล วนตองใช เง ิน

เก ิดอ ุบัติเหตุหร ือเจ็บปวยถ ึงขั้นท ํางานไม ได เหตุฉ ุกเฉินท ี่ไม คาดฝันแล วส งผลกระทบกับ
รายไดของค ุณ เช น การประท วง เหตุจลาจล เก ิดความร ุนแรง หร ือภาวะน้ําท วมหร ือไฟ
ไหม  

เหตุการณ ท ี่ไม คาดฝัน เก ิดข ึน้กับค ุณไดท ุกเวลา

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว า การท ี่ค ุณใช ช ีว ิตโดยม ีช ีว ิตท ี่ไม เปล ี่ยนไปในทางตกต่ําเม ื่อเก ิดเหตุการณ ท ี่ไม 

คาดฝัน ไปจนถ ึงวาระส ุดท าย ของช ีว ิตไดแม ค ุณไม ไดท ํางานประจําแล ว

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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เง ินก อนท ี ่6 : ให ไดทั้งใจให ไดทั้งเง ิน

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

(จํานวนเง ินตอเดือนท ี่ตองการส งให พ อแม ) X (อายุท ี่ค ุณจะลาโลกไป - อายุปัจจุบันของ
ค ุณ)

ตัวอยาง

5,000 บาท x ( 90 ปี – 45 ปี หร ือ 540 เดือน )

= 5,000 บาท x 540 เดือน
= 2,700,000 บาท

จํานวนเง ินตอเดือนท ี่ส งให พ อแม เป็นจํานวนเง ินท ี่ค ุณต้ังไว ซ ึง่แล วแตความพอใจและ

ความตองการท ี่เม ื่อค ุณท ําแล วม ีความส ุข

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

ส งไดทั้งใจและส งไดทั้งเง ินไม ม ีอะไรจะย่ิงใหญ ไปกว าน้ีแล ว

เช ื่อว าคนท ี่เป็นพ อแม ขอแค ไดเห ็นหน าล ูกแวะมาเย่ียม ก ็ม ีความส ุขแล วคงไม ไดคาดหวัง
ว าจะตองไดเง ินทองจากล ูก

แตการท ี่ล ูก "ให " เพ ื่อตอบแทนค ุณบุพการ ี เป็นความกตัญูท ี่นายกยอง สรรเสร ิญ และ
มันส ุขใจในตัวเอง

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว าการท ี่ค ุณสามารถช วยเหล ือพ อแม ไดและตอบแทนบุญค ุณท านไปจนถ ึงวาระ

ส ุดท ายของช ีว ิตค ุณได

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ปล.

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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เง ินก อนท ี ่7 : ลงท ุนไดตามใจฝัน

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

( )วงเง ินท ี่ค ุณม ีไว สร างธ ุรก ิจในฝัน ท ี่ค ุณร ูว ิธ ี ท ี่จะท ําให ธ ุรก ิจน้ันประสบความส ําเร ็จ

ตัวอยาง

= 1,000,000 บาท

ปล

วงเง ินท ี่ค ุณม ีไว สร างธ ุรก ิจท ี่ค ุณร ูว ิธ ีท ี่จะท ําให ธ ุรก ิจน้ันประสบความส ําเร ็จให ต้ังไดตาม

ความพอใจและความมั่นใจของค ุณ

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

ค ุณจะเป็นเจาของและรับผิดชอบช ีว ิตตนเองไดส วนหนึ ่ง ค ือการม ีธ ุรก ิจเป็นของตนเอง

100% ของคนท ํางานประจํา ตองการจะสร างธ ุรก ิจ ค ุณก ็คงเป็นหนึ ่งในน้ัน ไอเดีย หร ือ
ความช ํานาญ แตละคนก ็ตางกัน แตท ี่เหม ือนกัน ค ือ ตองใช เง ินท ุน จะมากจะน อยเท าน้ัน
เอง โดยอยางน อย ตองม ี 4 ก อน เสมอ

ก อนท ี่ 1: ตอนธ ุรก ิจยังเป็นว ุนหร ือตอนเตร ียมการ
ก อนท ี่ 2: ตอนเปิดตัวธ ุรก ิจวันแรก
ก อนท ี่ 3: ตอนช วงดําเนินการธ ุรก ิจไปแล ว
ก อนท ี่ 4: ส ําหรับช วงขยายธ ุรก ิจ

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ…

ค ุณค ิดว า การท ี่ม ีท ุนไว พร อมเพ ื่อท ําธ ุรก ิจให สร างรายได และม ีความส ุขกับผลก ําไรไป
จนวาระส ุดท ายของช ีว ิต

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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เง ินก อนท ี ่8 : ไดท ําบุญท ุกเดือน

ท ําตามว ิธ ีการดานล าง

( )เง ินท ี่ค ุณตองการท ําบุญตอเดือน) x (อายุท ี่ค ุณค ิดจะลาโลก – อายุปัจจุบันของค ุณ

ตัวอยาง

1,000 บาท ตอ เดือน x ( 90 ปี – 45 ปี = 45 ปี หร ือ 540 เดือน )

= 1,000 บาท  x 540 เดือน
= 540,000 บาท

ปล.
เง ินท ี่ค ุณตองการท ําบุญตอเดือน ม ีหลายร ูปแบบเช นช วยเหล ือค าอาหารกลางวัน
โรงเร ียนใกล บาน ,บร ิจาคให วัด ,ให ท ุนการศึกษานักเร ียนยากจนและอ ีกมากมายจํานวน
เง ินก ็เเล วแตความพอใจของค ุณ

อธ ิบายเพ ิ่มเติม

บร ิจาคเป็นเร ื่องดีและดีมากเม ื่อไดบร ิจาคให กับญาติและพ ี่น องของค ุณก อนแล วค อย

กระจาย ให กับคนอ ื่นท ี่ดอยกว าค ุณ บร ิจาคเป็นการรักษาสมดุลของช ีว ิตค ุณการให ท ําให 
ใจเป็นส ุข

ของขวัญ (การบาน) บทน้ีค ือ

ค ุณค ิดว าการท ี่ค ุณม ีก ําลังเง ินเพ ียงพอเสมอเพ ื่อใช แบงปันช วยเหล ือคนอ ื่นท ี่ดอยกว าค ุณ

ไปจนวาระส ุดท ายของช ีว ิต

เป็นผลลัพธ หลักท ี่ใกล ตัวค ุณหร ือเปล า ?
และค ุณตองการม ีส ิ่งน้ีในช ีว ิตค ุณไหม ?

ถ าใช …

ให จดยอดท ี่ค ุณค ํานวณไดในข อน้ีลงกระดาษ

แล วดูบทตอไป
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ตอจากน้ีแนะนําให ท าน ท ําตามบทเร ียนท ี่ 1-8 ใหม อ ีกครั้งให ครบ 7 จบ

ระหว างท ี่อ านและเข ียน... ลองต้ังค ําถามว า 

ท ุกบท ท ุกตัวเลข ม ีความหมายหมด

หร ือท านสามารถเล ือกท ี่จะไม ท ําก ็ได 

อยูท ี่ท านจะตัดส ินใจครับ

หลังจากท านไดผลรวมของเง ินทั้ง 8 ก อน ท ี่ใช แล ว

ให ยอยเง ินก อนใหญ ให เป็นเง ินก อนเล ็ก

ดานล างน้ี ค ือส ิ่งท ี่ผมตองการให ท านท ําเป็นส ิ่งตอไป

1. (ผลรวมของทั้ง 8 ข อของท าน) / จํานวนปีท ี่ท านตองการม ียอดเง ินก อนน้ี

   ตัวอยาง : (10,000,000 บาท ) / 5 ปี = 2,000,000 บาท/ปี

2. นํายอดผลลัพธ ท ี่ไดจากข อ 1 มาค ิดให เป็นยอดตอชั่วโมง

   ตัวอยาง : (10,000,000 บาท) / 365 วัน / 24 ชั่วโมง  = 228.31 บาท

จากตัวอยาง ยอดเง ินตอชั่วโมง ค ือ เปาหมาย (Goals) ท ี่ท านตองโฟกัสเพ ื่อท ําให มันเก ิด
ข ึน้จร ิง เพ ื่อเปล ี่ยนช ีว ิตครับ

กระบวนการน้ีส ําคัญมากส ําหรับการเติบโตของช ีว ิตแบบก าวกระโดด

จากประสบการณ ท ี่ไดจากการอ านหนังส ือดานจิตว ิทยาและพฤติกรรมมน ุษย  

หนังส ือเหล าน้ันไดบอกไว ว า . . .

ท ําไมถ ึงใช ตัวเลขน้ี? ท ําไมถ ึงตองการตัวเลขน้ี?

ตอนน้ีเคล ียร ชัดแล วว าเง ินส วนจําเป็นท ี่ท านตองม ีน้ันม ีอะไรบาง ?
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1. เก ิดความขาดแคลนจนถ ึงท ี่ส ุด หร ือ อดอยากปากแห งแล ว จึงตองจร ิงจังท ี่จะ
เปล ี่ยนแปลงตัวเอง

2. เก ิดความเหล ือเฟือจนเก ินข ีดความพ ึงพอใจของตัวเอง  หร ือ ม ีพอจนล นแล ว จึงอยาก
เปล ี่ยนช ีว ิตจากท ี่ท ําอยูเพ ื่อตัวเองในตอนน้ี ไปเป็นท ําเพ ื่อคนบนโลกไปดวย

ความโชคร ายจึงตกอยูกับกล ุมคนท ี่อยูตรงกลางระหว างข อ 1 กับ ข อ 2 ค ือ "ชนชั้นกลาง"

ชนชั้นกลาง เป็นกล ุมคนท ี่ยังม ีไม พอแตก ็ดันไม ขาดแคลน คนเหล าน้ีจะม ีแรงขับเคล ื่อนท ี่
จะเปล ี่ยนแปลงช ีว ิตน อย

หากท านยังม ีไม พอในวันน้ี ม ีสองทางเล ือกเพ ื่อความปลอดภัยในอนาคต

1. ร ีบสร างให ม ีอยางเพ ียงพอตามท ี่ตัวเองตองการ 

อยามัวแตฝันแล วใช ช ีว ิตเอ อระเหยไปวันๆ ถ าวันนึงม ีว ิกฤตข ึน้มา ท านจะเป็นคนกล ุม
แรกท ี่ล ําบากท ี่ส ุด คนจนไม ล ําบากกว าท าน เพราะเค าค ุนเคยกับความขาดแคลนอยูแล ว

2. ท ํายังไงก ็ไดให ร ูส ึกขาดแคลน 

อาจจะไม จําเป็นตองไปล างผลาญเง ินจนหมดเพ ื่อให ร ูส ึกขาดแคลน แตลองต้ังกฎเช น หัก
เง ินไปออมเพ ื่ออนาคต หักเง ินไปลงท ุน หักให เหล ือน อยท ี่ส ุด และตองท ําใจไม ไปยุงเพราะ
มันค ือเง ินในอนาคต ลองค ิดซะว าไม ม ีมันอยู แบบน้ีค ุณจะร ูส ึกว าช ีว ิตล ําบากข ึน้เพราะ
เง ินในกระเปาน อยลง อาจจะท ําให ค ุณร ูส ึกว าขาดแคลนก ็ได ฯลฯ

โดยธรรมชาติมน ุษยเราจะเปล ี่ยนช ีว ิตของตัวเองเม ื่อ



อย ารอ ... ใหเกิดวิกฤตกอน จงร ีบสร างตัวเองใหมีพอ !
อย ารอ ...  แลวไปลงมือทําตั้งแต วันน้ีเลย


