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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ง�นออฟฟิศ หรือ ง�นประจำ� ดีจะต�ย !

ทำ�ต่อไป ไม่ต้องล�ออก !! ถึงเวล�ประก�ศดังๆ ว่�อย่�งนั้น

 แล้วจะทำาอย่างไรให้ประสบความสำาเร็จ จนก่อให้เกิดธุรกิจ

ร้อยล้านพันล้านไปด้วย นั่นต่างหากที่ต้องศึกษา และลงมือทำา 

หลายๆ คนอาจจะรู้สึกแอนตี้งานประจำา อาจจะด้วยความคิดว่า..

อยู่ในกรอบมากไป ต้องมีเจ้านาย  มีลูกน้อง หาโอกาสก้าวหน้าไม่มี  

หรือเอาตรงๆ ตัวคือ ไม่รวยซักที ก็จริง  อาจจะเป็นอย่างนั้น

 แต่นั่น อาจจะเพราะยังไม่เข้าใจ  หรือ ทำาอะไรผิดที่ผิดทางอยู่ 

แนวคิดอาจจะยังไม่ถูกต้อง และขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จาก

การเป็นพนักงานได้ไม่ครบ !!

 พูม (ผู้เขียน) พูดอย่างภาคภูมิใจว่าเป็น  “ลูกจ้างมืออาชีพ”

ในขณะเดียวกัน พูมยังเป็น “เจ้าของธุรกิจร้อยล้าน” ด้วย

 เอ๊ะ ยังไงกัน !?

 สูตรของคว�มสำ�เร็จ ของก�รทำ�ง�นประจำ� 

 ให้เงินเดือนขึ้น แบบก้�วกระโดด

 ให้ตำ�แหน่งก้�วหน้�

 ให้เจ้�น�ย และ ทีมง�น เชื่อใจ มั่นใจ
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ปิยพันธ์ วงศ์ยะร�

สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com

Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

 นั่นเป็นมุมหนึ่งในอาชีพ และอาชีพตรงน้ันยังมีบางอย่างท่ี

สามารถนำามาใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างดีอีกด้วย

 “ง�นออฟฟิศ มีเครดิต”

 เพียงแค่คำาสั้นๆประโยคเดียวน้ี  คือจุดสำาคัญไปสู่ธุรกิจร้อย

ล้านได้ หนังสือเล่มนี้ เต็มเปี่ยมด้วยแนวคิดดีๆ ที่ควรนำาไปใช้ไป

การทำางาน ทั้งยังมีวิธีที่ถือเป็นหมัดเด็ดของการต่อยอดจากอาชีพที่

ทำาได้ด้วย

 “ทำ�ง�นออฟฟิศ ให้เป็นธุรกิจร้อยล้�น”  

 พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า หากเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ากำาลังทำาอะไร 

และเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนจากงานน้ัน ขุมทรัพย์ใบ

ใหญ่ๆ อยู่ในที่ทำางานนั่นเอง

 ไม่ต้องเลือกว่�จะอยู่ต่อ หรือ

 ล�ออกจ�กง�น เพื่อไปทำ�ธุรกิจส่วนตัว

 

 “ไม่ต้องเลือกจริงๆ”
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 น้องพูมนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของคนรุ่นใหม่ไฟแรง

 ที่เข้าตำารา “เจ้�ของกิจก�ร จ�กง�นประจำ�”

 ..ฟังแล้ว งง ใช่ไหมครับ ? 

 เพราะ คนส่วนใหญ่มักจะขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่าง 

“ง�นประจำ�” กับ “เจ้�ของกิจก�ร”

 ..แต่ยุคนี้ทั้งสองมันหลอมรวมกลายเป็นเนื้อเดียว

 พูดง่ายๆ ว่า เราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ แม้ว่าเราจะ

เริ่มต้นทำางานจากการเป็นลูกจ้างก็ตาม 

 ว่าไปแล้วชีวิตของน้องพูม(ผู้เขียน) ก็คล้ายๆ ชีวิตของคน 

ส่วนใหญ่ที่เริ่มจากเป็นลูกจ้าง เพราะเป็นเรื่องปกติที่คนที่จบใหม่ 

ต้องหาประสบการณ์ในสนามจริงก่อน

 แล้ววิธีการสั่งสมประสบการณ์ที่ต้นทุนถูกที่สุดก็คือ การเป็น

ลูกจ้าง หรือ พูดง่ายๆ ว่าเรียนสนามธุรกิจจริงจากเงินนายจ้าง 

ว่างั้นเถอะ

คำ�นิยม
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 แต่สิ่งที่ทำาให้น้องพูมแตกต่างจากคนทั่วไป ก็คือ การใช้ความ

ได้เปรียบจากการเป็นลูกจ้าง มีเงินเดือนประจำา ที่มีเครดิตที่ดี มา

ช่วยในการต่อยอดสร้างกิจการตัวเอง ระหว่างงานประจำา (ซึ่งเวลา

ที่จะเอาไปเมาตามผับ ก็ลดลง เปลี่ยนเป็นเวลาที่ทุ่มให้ความสำาเร็จ

แทน ..ฮึม!! เป็นการ Trade-off ที่ท้าทายใจคนรุ่นใหม่จริงๆ)

 หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอด แนวทางแบบตรงๆ เข้าใจง่ายๆ 

..เหมาะสำาหรับคนที่ อยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ตัวเองยังคง

ทำางานประจำา แล้วยังมืดแปดด้านว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร 

ก็ลองหาคำาตอบในหนังสือเล่มนี้ 

 ผมเอาใจช่วย สำาหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยาก

มีอิสระทางการงานและการเงิน ..ทุกอย่างน่ะ เราเลือกเอง 

เรากำาหนด และ เรานั่นแหละเป็นผู้ออกแบบชีวิตและความสำาเร็จ

ทั้งหมดให้กับตัวเราเอง

 ว่�แล้ว!! ..ก็จัดหนังสือเล่มน้ี ไปกระแทกสมอง กระตุกต่อม 

ผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ กันได้แล้วครับ

จัดไป

ภ�ววิทย์ กล่ินประทุม
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 คุณเคยรู้สึกน้อยใจในโชคชะต�ไหม เกิดม�ในครอบครัว 

ที่ ไม่รวย ต้องทำ�ง�นหนักขณะที่คนอื่นๆ เกิดม�สบ�ย 

 ผมอยากให้ทุกคนคิดว่า บางทีการเกิดมาจนมันไม่ได้แย่

อย่างที่คิด ใช่อยู่ว่าบางครั้งความขมขื่นในชะตาชีวิต ก็สุดแสนจะ

บรรยาย 

 ผมก็เป็นหนึ่งในคนจนเหล่านั้น หลายครั้งที่ผมรู้สึกขอบคุณ

ความจนที่ทำาให้ผมแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนและมีวันนี้ได้ โชคชะตา

ของเราอย่าให้ใครมาลิขิต เราสามารถควบคุมโชคชะตาเองได้   

ลองคิดในทางที่ดี มีหลายๆ ประสบการณ์ท่ีคนท่ีเกิดมารวย 

ไม่มีวันได้รับรู้เหมือนเราหรอก

 

 ตอนที่ผมเริ่มทำาธุรกิจของตัวเองก็มีสำาเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง 

แต่ส่วนใหญ่จะล้มเหลว 55  คนรอบกายทั้งหมดบอกผมให้ล้มเลิก 

ความคิดทำาธุรกิจซะ แล้วกลับไปตั้งใจทำางานประจำาดีกว่า 

คำ�นำ�
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เพราะผมจะไม่มีวันประสบความสำาเร็จหรอก “ก�รทำ�ธุรกิจมัน 

ไม่ ได้ง่�ยขน�ดนั้น เร�ค่อยๆ ทำ�ง�นประจำ�ไป ค่อยๆ  

เก็บเงินค่อยๆ ไปทีละข้ัน อย่�ไปลงทุนอย่�งอื่นเลย” พอฟังแล้ว 

มันเจ็บจี้ดถึงใจ อยากล้มเลิกหลายครั้ง แต่ความล้มเหลวมันหล่อ

หลอมให้มีวันนี้ ความอดทนทำาให้ผมผ่านความสิ้นหวัง แล้วฟื้นมา

ใหม่ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หน ถ้าผมไม่เจ๊งในวันนั้นก็คงไม่มีทางมีในวันนี้

 

 การฮึดสู้คนเดียวมันยากมากๆ ตอนที่ผมล้มเหลวจากการ

ทำาธุรกิจ แล้วมาเจอคนรอบข้างไม่ให้กำาลังใจ มีแต่บอกให้ล้มเลิก

เสียดายเงิน ตอนนั้นกว่าจะผ่านเหตุการณ์มาได้มันยากจริงๆ ผม

มั่นใจว่าคนอื่นๆ ก็คงเคยเจอสถานการณ์เดียวกันกับผม ตอนที่สิ้น

หวังสุดๆ ไม่มีกำาลังใจใดๆ จากคนรอบตัว ถูกสั่งให้ลืมความฝันซะ 

หลายคนคงล้มเลิกไปแบบยอมจำานน

 

 ผมต้องการให้หนังสือนี้เป็นเครื่องมือตามความฝัน เป็นกำาลัง

ใจให้ทุกคนที่ไม่ได้เกิดมารวย ผมขอเป็นตัวอย่างอนาคตของคุณ 

คุณจะเห็นว่าคุณจะสำาเร็จได้จริง เกิดมาจนแต่ไม่จำาเป็นต้องจน

ตลอดไป ยืนขึ้นสลัดความหดหู่ออกไป 

artwork Book Office.indd   9 12/26/2557 BE   11:40

ตวั
อย
า่ง



 เราต้องขอบคุณทุกความดูถูกที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทำาให้เรา

ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าถึงพ่อแม่ไม่รวย เราก็รวยได้ด้วยตัวเอง 

แถมจะต้องรวยให้มากกว่าใครด้วย

 จ�กเด็กเรียนไม่เก่ง ไม่มีพรสวรรค์ ใดๆ ไม่มีพ่อ

แม่ร่ำ�รวย เป็นคนธรรมด�ๆ คนหนึ่งที่ ไม่มีจุดเด่นใดๆ 

ในสังคม ทำ�ง�นประจำ�เป็นลูกจ้�งเหมือนที่ ใครๆ ก็ทำ�กัน 

สู่พนักง�นประจำ�ที่มีบริษัทต้องก�รตัวม�กที่สุดคนหนึ่ง 

และค้นพบก�รใช้พลังแฝงจนทำ�ให้มีอัตร�เงินเดือน

เพิ่มม�กที่สุดคนหนึ่ง เงินเดือนขึ้น 400% ภ�ยใน

เวล� 4 ปี เป็นผู้บริห�รของบริษัทชั้นนำ�ที่อ�ยุน้อยที่สุด 

และในขณะเดียวกันผมก็เป็นนักลงทุนอสังห�ริมทรัพย์มี

โรงแรมและที่ดินหล�ยแห่ง

 

 ทุกอย่างมีเคล็ดลับเสมอ คุณอาจจะต้องเสียอะไรมากมาย 

เพื่อแลกกับเคล็ดลับนี้ 
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 ผมเก็บทุกเคล็ดลับมาบอกคุณแล้วในหนังสือเล่มนี้ เคล็ดลับ

ที่ผมแลกมาด้วยอะไรมากมายทั้ง เงิน เวลา แรง ความสิ้นหวัง และ

อื่นๆ และถ้าคุณรู้การใช้เคล็ดลับชีวิตนี้เมื่อไหร่ ชีวิตคุณจะวิ่งฉิว

กว่าที่คุณคาดคิด

 ผมอ�จจะเหยียบขี้หม�ม�ก่อน ผมเลยอย�กบอกให้

คุณระวัง อย่�ไปเหยียบขี้หม�แบบผม แล้วเดินไปข้�งหน้�

ให้ไวขึ้นหลบอุปสรรคให้ม�กที่สุด 

 หนังสือเล่มนี้ คือหนังสือที่คนทำางานประจำาทุกคนควรอ่าน 

แล้วคุณจะได้เปรียบคนอื่น คุณจะเป็นคนทำางานประจำาที่รวยขึ้น 

และมีอิสระที่สุดในโลก แถมคุณอาจมีธุรกิจเจ๋งๆ ของตัวเองด้วย 

ธุรกิจที่จะพาคุณเกษียณจากชีวิตการทำางานประจำาได้อย่างมั่งค่ัง

ในอนาคต

พูม ชินโชติกร

FANPAGE : POOM RETIRE YOUNG
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บทที่ 1

ความฝัน...

ที่เริ่มลบเลือน
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ชีวิตเรานั้นสั้นนัก

อย่าดำาเนินชีวิตอยู่เพื่อเติมเต็ม

ความฝันของคนอื่น...

Steve Jobs

CEO Apple
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“คุณยังจำ�คว�มฝันของตัวเองได้ไหม

ม�ลองนึกภ�พกันดูว่� คว�มฝันล�่สุดของตัวเองคืออะไร

บ�งคนอ�จจะนึกไม่ออกต้องย้อนกลับไปถึงวัยเด็ก

ที่คุณครูมักจะถ�มคำ�ถ�มนี้ ในสมัยเป็นเด็กเสมอ

แล้วเร�ก็ตอบต�มประส�เด็กกันไปว่�อย�กเป็นหมอบ�้ง อะไรบ้�ง  

งั้นถ้�ถ�มถึงคว�มฝันของคุณล่�สุด

เอ�ให้ไม่เกิน 5 ปีของคุณล่ะ

มีใครเคยคิดถึงหรือมีคว�มฝันอะไรกันบ�้งไหม”

 ถ้ายังนึกไม่ออก ผมขอเริ่มเล่าความฝันของผมเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ก่อนละกัน ผมมีความฝันที่อาจจะคล้ายกับหลายๆ คน ที่กำาลังอ่าน

หนังสือเล่มนี้อยู่ว่า อยากจะลาออกจากงานประจำา 

 

 เอ้า ลองนึกถึงภาพวันแสนสุข ท่ีเราย่ืนใบลาออกให้หัวหน้า

ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พร้อมนึกในใจว่า “พอกันทีชีวิตลูกจ้างที่ตื่น

แต่เช้าตรู่มาทำานา เอ๊ย มาทำางาน” พอหัวหน้าใช้ทำาอะไร เราก็

เถียงด้วยความไม่พอใจว่า “ครับ”   

17
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 ความฝันอันแสนหวาน !!! ผมบอกได้เลยว่า ในโลกแห่งความ

เป็นจริง การหาเงินเองโดยไม่ทำางานประจำาเป็นเรื่องยากสุดๆ !!! 

ข่าวดีก็คือ ผมรู้ว่า ความฝันของคุณสามารถเป็นจริงได้ ถ้าคุณมี

การเตรียมตัวที่ถูกวิธี

 

“แล้วอะไรล่ะคือก�รเตรียมตัวที่ถูกวิธี” 

 

 เดี๋ยวๆๆ ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งรีบไปยื่นใบลาออกตอนนี้  ฟังทางนี้

ก่อน !!  การลาออกจากงานประจำามันก็เหมือนการลงเรือนั่นแหละ 

คุณต้องเตรียมความพร้อมก่อน  เช่น ฝึกว่ายน้ำา เตรียมเรือชูชีพ เสื้อ

ชูชีพให้พร้อม แล้วจึงรวบรวมความกล้าเดินลงเรือ 

 ใบลาออก คือ

ความฝัน ของการหลุดพ้น

จากงานประจำาที่แสนน่าเบื่อ

คอยดูดพลังชีวิต

และความสุข

18
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“ก�รล�ออก คือ ก�รออกไปจ�กคว�มเคยชินรอบตัว

ที่แสนสบ�ย เพื่อไปเจอกับอุปสรรคข�้งหน�้

คว�มกลัวต่�งๆ ที่คุณอ�จไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ�”

 การลาออกออกไปทำาธุรกิจส่วนตัวแบบคนอื่นๆ หรือทำาตาม

คำาแนะนำาจากหนังสือบางเล่ม ที่บอกให้ออกไปแสวงหางานที่ตัว

เองรัก ผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด อ�จจะมีคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

จ�ก ก�รล�ออกไปทำ�สิ่งที่ตัวเองรัก อยู่ 1% ม�เขียนหนังสือ

สร้�งแรงบันด�ลใจ ทำ�ให้โลกนี้สวยง�ม แล้วคุณเคยดูคนอีก 

99% ที่ออกจ�กง�นม�แล้ว ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเจ๊งหมดตัว

เสียเงิน เสียเวล� เสียอน�คตไหม เข�เหล่�นั้นไม่ได้ม�เขียน

หนังสือบอกทุกคนแน่ๆ 

 ถ้าคุณอยากจะออกจากเรือท่ีผมเปรียบว่าเหมือนงานประจำา

ล่ะ ??? มันก็เป็นไปด้วยความยากลำาบาก เพราะรอบๆ เรือมีแต่

ทะเลที่แสนเยือกเย็น มองไปไปทางไหนก็มีแต่น้ำาทะเลที่มืดลึกสุด

สายตา มันสร้างความกลัวในจิตใจของเรา

“คุณอ�จต้องเจอกับปล�ฉล�ม เจออุปสรรค

ม�กม�ย ถือเป็นคว�มประม�ทอย่�งแรง”

19
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