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จากนักธุรกิจมือใหม่

สู่SMEเงินล้าน
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คำนำ

สำนักพิมพ์

การทำธุรกิจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยความต้องการของทุกคน  

ก็ไม่เคยเปลี่ยน และยิ่งนับวันก็ยิ่งมีคนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้นๆ 

แต่ไม่ว่าจะมีเจ้าของธุรกิจเพ่ิมข้ึนมากสักแค่ไหน แต่ท่ีน่าสังเกตก็คือจำนวน

คนที่ทำธุรกิจแล้วล้มเหลวก็มีเยอะพอๆ กัน  

คนทำธุรกิจแล้วสำเร็จมีเยอะ คนทำธุรกิจแล้วล้มเหลวก็เยอะ 

นีจ่งึเปน็ทีม่าของอาการ อยากมธีรุกจิเปน็ของตวัเอง แตไ่มก่ลา้...

กลัวเจ๊ง 

ที่ผ่านมาในยุคหนึ่งเรามักจะชื่นชอบ เรียนรู้เรื่องราวของคนที่

ประสบความสำเร็จ จากเจ้าสัวไต่เต้าขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจระดับประเทศ 

หรอืบางคนไปไกลถงึระดบัโลกเลยทเีดยีว แตแ่มว้า่เราจะศกึษามากเพยีงไร

ก็ยังอาจไม่สำเร็จดังเช่นพวกเขาเหล่านั้นได้ ในยุคนี้ที่โลกกว้างไกลขึ้น 

มุมมองในการศึกษาเรียนรู้จึงกว้างไกลและรอบด้านมากขึ้น 
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จากศึกษาความสำเร็จเพียงอย่างเดียว วันนี้เราต้องศึกษาสาเหตุ

แห่งความล้มเหลวด้วย และมาคัดกรองว่าสิ่งไหนควรทำตาม สิ่งไหนไม่

ควรทำตาม  

เถ้าแก่ใหม่ใจถึง... ได้ถ่ายทอดออกมาแบบอ่านง่ายๆ หลักการ

ทำธุรกิจถูกสอดแทรกจนเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นวิชาการ แต่อ่านจบแล้ว

ความรู้ทุกด้านที่เถ้าแก่ใหม่ทุกคนควรมีพวกคุณจะมีและรู้ครบทุกด้าน 

ขอให้สนุกกับการอ่าน และลงมือทำธุรกิจได้กำไรหลักล้านๆๆๆ 

ต่อปี 

 

 

อภิรดี สนธิชัย 

บรรณาธิการ 

สำนักพิมพ์ ThinkGood 
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หนังสือ “เถ้าแก่ ใหม่ ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน” 

ของคุณเกียรติรัตน์ สามารถถ่ายทอดความเป็นเถ้าแก่ยุคใหม่ออกมาได้

อย่างสนุกสนาน แปลงเกร็ดในการทำธุรกิจออกมาให้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

โดยเฉพาะผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพราะไม่ได้ให้เพียงความรู้ในการ

ประกอบธรุกจิเทา่นัน้ แตย่งัมแีนวคดิเสรมิประสบการณจ์ากตวัคณุเกยีรตริตัน ์

และเถ้าแก่ยุคใหม่อีกหลายท่านที่ย่อยออกมาให้ผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปใช้ได้

สบายๆ  

เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เราควรมีไว้ติดบ้าน 

 

 

กอล์ฟ สลิลศักดิ์ วิศวกุล 

Business Strategic Consultant 

เจ้าของแฟนเพจ อาเสี่ย 

 

คำนิยม  
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ไม่มีใครอยากล้มเหลว... 

ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ และความสำเร็จที่ว่า ส่วนใหญ่

จะมาจากการเป็นเจ้าของกิจการ ดูเหมือนการเป็นเถ้าแก่จะเป็นความ

ใฝ่ฝันของพนักงานออฟฟิศเกือบทุกคน 

ตอนกินเงินเดือน มองเห็นเจ้านายแล้วเหมือนสบาย แอบอิจฉา

เล็กๆ อยากออกมาทำอะไรเองบ้าง ดูแล้วไม่น่ายาก พอได้ลองเข้าจริง 

หลายคนก็ตกม้าตาย ต้องกลับมาเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนเดิม 

เพราะการเป็นเถ้าแก่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แต่ถ้าคิดจะเป็นเถ้าแก่

ก็ต้องเตรียมเงินให้พอ เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมใจให้ถึง 

เตรียมเงินและเตรียมตัวดูไม่ยากเท่าไร แต่ถ้าอยากรู้ว่าเตรียมใจ

ยังไง... หนังสือ “เถ้าแก่ ใหม่ ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน” 

บอกคุณได้ 

เพราะแค่ “ใจถึง” ก็ “ไปได้เกินกว่าครึ่ง” แล้ว 

 

 

ธมลวรรณ เอกบัณฑิต 

ผู้เขียนหนังสือ “รวยด้วยแชร์” 
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ผมรู้จักกับคุณเกียรติรัตน์ในงานสัมมนางานหนึ่ง วันนั้นผมเห็น

ถึงประกายบางอย่างในตัวคุณเกียรติิรัตน์ หลังจากงานสัมมนาเราได้นัด

พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนไอเดียแนวความคิดกัน ยิ่งทำให้ผมสัมผัสได้

ถึงความมีกึ๋นและมีแนวทางที่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจน 

หนังสือ “เถ้าแก่ ใหม่ ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน” 

เป็นหนังสือที่อ่านง่าย และนำหลักวิธีคิดไปใช้ได้ทันที คุณเกียรติรัตน์  

ได้ยก How to บวกรวมกับประสบการณ์จากการทำธุรกิจด้วยตนเอง มา

ถ่ายทอดได้อย่างลงตัว หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับเถ้าแก่ใหม่ใจถึง 

ที่กำลังเริ่มสนใจการทำธุรกิจ และเถ้าแก่เก่าใจห่อเหี่ยว ที่ประสบปัญหา

ในการดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือปรับปรุงพัฒนา

เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเขียนคำนิยมลงในหนังสือ

คุณภาพเล่มนี้ หนังสือที่เถ้าแก่ใหญ่ เถ้าแก่เล็ก และผู้สนใจลงทุนทำ

ธุรกิจควรต้องอ่านครับ 

 

“เจ๋ เดอะสจ็วต” 

ณัฐวิทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

เจ้าของแฟนเพจ บินไป ลงทุนไป 

คำนิยม  
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หากให้เลือกระหว่างการเป็น ลูกจ้างคนอื่น กับ การเป็น

เจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจส่วนตัว เชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความ

ใฝ่ฝันและเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะ

ทำความใฝฝ่นันีใ้หป้ระสบความสำเรจ็ได ้เพราะอาจจะมเีงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกนั 

เช่น ความเชี่ยวชาญรอบรู้ ทุน จังหวะโอกาส ฯลฯ จนทำให้สิ่งเหล่านี้

กลายเป็นกำแพงเงื่อนไขข้อจำกัดให้ไม่ได้ลงมือเริ่มทำธุรกิจตัวเองเสียที 

และเกบ็งำตวัเองใหอ้ยูใ่น Comfort Zone การเปน็ลกูจา้งของคนอืน่ตอ่ไป 

พร้อมกับท่องจนขึ้นใจอยู่เรื่อยๆ ว่า “ถ้าพร้อมเมื่อไรจะออกไปทำ

ธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการแน่นอน!” แต่...ก็ตอบตัวเอง

ไม่ค่อยจะได้ว่า แล้วเมื่อไรหล่ะ ยังไงหล่ะถึงจะพร้อม? 

 

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี หรือ KJ Familyman เจ้า

ของเพจ KJ’s Belief ที่ผมรู้จัก คือ คนที่ “ใจถึง” กล้าทลาย

กำแพงข้อจำกัดเงื่อนไขหลายชั้นออกจาก Comfort Zone หรือพื้นที่แห่ง

ความชิลล์ที่เคยชินของการเป็นลูกจ้างที่กำลังก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

ตามสายงานในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ ออกมาท้าสู้กับความท้าทาย   
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“ทำกิจการส่วนตัว” ด้วยความเชื่อมั่นในคำสั้นๆ ที่ปลุกเร้าว่า  

“กูทำได้!”... คุณเกียรติรัตน์ (KJ) มีทั้ง Energy และ Passion คือ 

เป็นคนเปี่ยมพลังและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างเป็นระบบโดยไม่ติดใน

กรอบข้อจำกัดแบบเดิมๆ แต่กลับปรับประยุกต์ใช้ความรู้ความชำนาญ

ด้าน IT ประกอบกับความรู้ศาสตร์ทฤษฎีและพลิกแพลงตำรา MBA ที่ได้

เล่าเรียนมา “ลงมือทำ” อย่างจริงจัง และมีชั้นเชิงผ่านกระบวนการ

ทางความคิดท่ีเป็นข้ันตอน มีการค้นคว้าศึกษาข้อมูล การวางแผน ทดสอบ

ชิมลางหยั่งกระแสก่อนที่จะปล่อยของจริงออกสู่ตลาด จากนั้นก็คอย

สังเกตติดตามผลเพื่อปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ 

อย่างเนียนและฉับไว... ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บมาบ้างในบางสถานการณ์ที่

เกินการควบคุม แต่ก็ไม่ได้ทำให้หมดพลังและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ

ในการประกอบกจิการ กลบัทำใหม้มีติมิมุมองทีก่วา้งและลุม่ลกึ พรอ้มกบั

ใจท่ีแข็งแกร่งย่ิงข้ึน อีกท้ังยังไม่ยอมหยุดน่ิงอยู่กับท่ี แต่ขวนขวายหาความรู้

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเขารู้สึกสนุก

และตื่นเต้นกับการได้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ในแบบที่เขาคิด พร้อมๆ กับการ

ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเต็มที่ในทุกๆ กิจกรรม ดังนั้นตัวตนของ KJ 

เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญยิ่ง เป็น Key Success Factor อีกหนึ่ง

ต้นแบบที่ดีสู่การเป็น “เจ้าของกิจการ หรือเถ้าแก่ ใหม่ ใจถึง”   

ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมในวันนี้ 
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หากคุณคือคนที่มองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง 

ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร จะขายอะไร ปัญหา อุปสรรคที่คุณจะเจอ

ในการเริ่มต้นเป็น “เถา้แก่ ใหม”่ มีอะไรบ้าง เพื่อที่จะเตรียมรับมือได้

ทันท่วงที นี่คือหนังสือที่คุณกำลังมองหา! 

เป็นหนังสือธุรกิจที่อ่านไป ยิ้มไป แต่ละตัวอักษร ถูกถ่ายทอด

ผ่านมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ตรงนับ 10 ปีของพี่เกียรติรัตน์

ท้ังส้ิน ประสบการณ์ท่ีสอนว่าความผิดพลาดเป็นครู การทำธุรกิจนอกจากจะ

ทำดว้ยใจรกัแลว้ ยงัมหีลากหลายปจัจยัทีช่ว่ยใหป้ระสบความสำเรจ็ไดจ้รงิ 

ทั้งเรื่องแก่นของแต่ละธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่คุณมี การจัดการ

ส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นแบบเป็นแผนอย่างนักธุรกิจมืออาชีพ  

พี่เกียรติรัตน์ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นกันเองแบบสุดๆ อ่านจบแล้วคุณ

สามารถนำไปก่อร่างสร้างธุรกิจได้จริงๆ ไม่ได้อ่านสนุกเพียงอย่างเดียว 

ผมใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้รวดเดียวจบแบบวางไม่ลง เรื่องเล่า

การทำธุรกิจของพี่เกียรติรัตน์ทำให้ผมรู้ว่า หากผมจะเอาเวลา เงินทอง 

ของผมไปลงทุนเพื่อได้ประสบการณ์มาเองนั้น คงต้องใช้เวลาหลายปี   

เงินหมดไปหลายบาท การได้อ่านเรื่องเล่าการทำธุรกิจจาก “เถา้แก”่  

ผู้เคยผิดพลาดมาก่อนนั้นย่อมดีกว่า ประหยัดเงินกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า

คำนิยม  

ตวั
อย
า่ง



ข้อคิดหลายๆ เรื่องทำให้ผมมองเห็นภาพการทำธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแถม

ยังได้แนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเป็น “เถ้าแก่

มอืใหม”่ อีกด้วย  

ผมเชื่อว่าหนังสือ “เถ้าแก่ ใหม่ ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจ

เงนิลา้น” เล่มนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้อง และนำพาธุรกิจ

ไปตลอดรอดฝั่งอย่างที่คุณวาดฝันเอาไว้ 

 

 

ทำให้เต็มที่ ด้วยใจรัก 

วัชระ มณีศรี  

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ewritor.com 

 ตวั
อย
า่ง



ผมตื่นเต้นที่จะได้นำเรื่องราว เกี่ยวกับ

การเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเถ้าแก่ใหม่ เจ้าใหม่   

นกัลงทนุหนา้ใหม ่ทีม่คีวามกระหายมาเลา่ใหฟ้งั 

แต่บ่อยครั้งที่เราจะต้องมาตกม้าตาย ความ 

“ใหม่” สิ่งใหม่ๆ ในชีวิตเป็นสิ่งดี เป็นโอกาส

ให้เราได้ลิ้มลองรสชาติ ลองผิด ลองถูก แต่

สำหรับการทำธุรกิจ ที่ต้องลองผิดเสียมากกว่า

จะเจอสิ่งที่ถูก ทำให้หลายคนเลิกราไปก่อนที่

จะได้เป็นเถ้าแก่ 

เ กี ย ร ติ รั ต น์  จิ น ด า มณี  

คำนำ

นักเขียน

ตวั
อย
า่ง



จากบทความในแฟนเพจ KJ’s Belief ของผม เรือ่ง “10เหตผุล

เถ้าแก่หน้าใหม่ ไปไม่รอด” จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้   

อันเนื่องมาจากบทความนี้ได้รับความนิยม ถูกเผยแพร่ ส่งต่อกันไปกว่า   

5 พนัครัง้ ไดร้บัการนำไปโพสตต์อ่ในเวบ็ไซตด์งัๆ เชน่ กระทูใ้น pantip.com, 

manager online และแฟนเพจ TMB Efficiency Improvement for 

Supply Chain  

 

10 เหตุผลเถ้าแก่หน้าใหม่ ไปไม่รอดผมนำเสนอ

ตามนี้ครับ

1. ไร้แก่นสารอยากทำก็ทำ // เห็นพวกทำโน่นแล้วรวย ทำนี่

แล้วดี อยากทำบ้าง แต่ตัวเองไม่ถนัด ไม่สนใจอย่างจริงจัง ทำได้

ประเดี๋ยวประด๋าว ไม่นานก็เลิก ไม่ช้าก็เจ๊ง เสียเงินโดยใช่เหตุ 

2. ไมม่แีผนการ มวยวดั // ธรุกจิเปน็อาชพีครบั ทำใหค้า้ขายได้ 

ไม่เจ๊งใช่ว่าจะต่อยสุ่มสี่สุ่มห้า แล้วคิดว่าหมัดเราจะโดนนะครับ ต่อไป  

สักพักเราเหนื่อยเอง แพ้ภัยตัวเองก็เจ๊ง  

3. เป้าหมายลอยในอากาศ // ถ้าไม่รู้ว่าแต่ละไตรมาสจะต้องมี

ยอดขายเท่าไร ต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ยอด รายปีต้องวางเป้าหมาย

อะไรบ้าง ถ้าทุกอย่างยังลอยเคว้งอยู่ในอากาศ ไม่ช้าทุกอย่างก็จะโดนลม

หอบไป ไม่มีเหลือ 

4. ว่าวปักเป้าหางสั้น // ค้าขายต้องมีเงินทุน มีน้อยก็ลงทุนแต่

น้อย และควรมีเงินทุนสำรองเพื่อช่วยให้สภาพคล่องของเงินไหลได้ด้วย 

ถ้าเป็นว่าวปักเป้าหางสั้น ก็มีโอกาสที่จะโดนว่าวจุฬาสอยลงมาได้อย่าง

รวดเร็ว 

ตวั
อย
า่ง



5. ต้อนเพื่อนพ้อง พี่น้อง ญาติมิตร มาทำงานขาดศักยภาพ // 

กิจการช่วยเหลือครอบครัวเป็นเรื่องที่ดี แต่การต้อนกันมาทำช่วยงานโดย

ไม่ดูความสามารถ แทนที่จะเป็นการช่วยกันสร้างกิจการ จะเป็นการช่วย

ล้มหมอนนอนเสื่อกิจการเตรียมหอบเสื่อกลับบ้านเกิด 

6. หูตาไม่ไว ไม่ใส่ใจตลาดเทคโนโลยี // ธุรกิจคือการแข่งขัน 

ถ้ามัวรอใช้เครื่องพิมพ์ดีด ไม่ทันตลาด ไม่ทันเทคโนโลยี มีหวังลูกค้าหาย 

เงินหมด ต้องดูด้วยว่าตลาดไปทางไหน สินค้าเรายังสอดรับตลาดหรือไม่ 

มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่ต้องเจ๊งเพราะไม่ใส่ใจตลาด เช่น BB, ฟิล์ม

Kodak 

7. อยากขาย ไม่สนใจความต้องการลูกค้า // มีของดีสุดยอด 

แต่ไม่มีตลาดที่ต้องการ กับ มีของที่ไม่เลิศหรู แต่ตลาดรออยู่เพียบ อย่าง

ไหนจะไปได้ดีกว่ากัน ถ้าค้าขายไม่สนใจลูกค้าว่าเขาอยากได้อะไร มอง

หาอะไรอยู่ แล้วก็ผลิตมา แบบนี้เปิดร้านรอตบยุงได้เลยครับ 

8. นำเสนอไม่เป็น สื่อสารไม่ได้ // จะเป็นเจ้าของกิจการต้องพูด

รู้เรื่อง สื่อสารได้ทั้งภายในบริษัท และนอกบริษัท ไอ้ประเภท พูดไม่เก่ง 

ไม่กล้าพูด มีหวังจบเห่ตั้งแต่ไม่เปิดกิจการ พูดไม่เก่ง แต่พูดให้ดีได้   

ไม่กล้าพูด แต่กล้านำเสนอได้ อย่างนี้ค่อยพอที่จะยืนชกกันได้หน่อย 

9. ลำพองในความสำเร็จ ไม่พัฒนาต่อยอด // ความสำเร็จใน

อดีต ก็เป็นแค่อดีตนะ ไม่ใช่ความสำเร็จวันนี้ หรืออนาคต เมื่อใดลำพอง 

ยินดีอยู่กับความสำเร็จในอดีตแล้วละก็ นับถอยหลังความล้มเหลวได้เลย 

ไม่ต้องขอมันก็มาครับ 

ตวั
อย
า่ง



10. รอแต่ฉลองงานใหญ่ไม่เคยสนใจฉลองงานเล็ก // ปลายปีมี

โบนัส รอยอดฉลองสิ้นปี บางทีมันอาจจะช้าไปสำหรับคนทำงาน หรือ  

ตัวเราเอง ให้รางวัลชีวิตบ้าง เราเหนื่อยหนักกับการทำงานก็ให้รางวัล  

ตัวเองบ้าง หากไม่มีน้ำหวานหล่อเลี้ยงสังสรรค์กันบ้าง ความสัมพันธ์ใน

องค์กรก็แย่ ลูกค้าก็ถอย ถอดใจ มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง 

ถ้าอยากเจ๊งก็ลองทำตามที่แนะนำดูครับ!! 

มมุคดิ และประสบการณแ์คเ่พยีงเศษเสีย้วทัง้ 10 ขอ้ดงัทีก่ลา่วถงึ

ผมนำมาขยายความเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน พร้อมท้ังนำประสบการณ์

ที่เคยผิดพลาดในการทำธุรกิจของผมเอง และเรื่องราวความสำเร็จของ

คนใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างในการที่จะทำให้เถ้าแก่ใหม่...เริ่มทำธุรกิจ  

ได้เรียนรู้ เพื่อลดโอกาสผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ 

ผมมีกฎข้อเดียวสำหรับเถ้าแก่ใหม่ใจถึง ไม่ว่าจะเจอเรื่องราว

อะไรเลวร้ายเท่าไรในการทำธุรกิจ มีพรวิเศษ 3 คำที่จะทำให้เราก้าวผ่าน

อุปสรรคแม้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสุดๆ แม้จะท้อจวนเจียนจะถอย 

หมดกำลังใจ ขอให้นึกถึงคำ 3 คำนี้ไว้ครับ 

#กูทำได้ ... แล้วเราจะก้าวผ่านความล้มเหลว

ไปสู่วันใหม่ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพไปด้วยกัน

 

ขอให้เดินไปถึงฝั่ง...จากเถ้าแก่ใหม่เป็นเถ้าแก่ใหญ่ทุกท่านครับ 

เกียรติรัตน์ จินดามณี 
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า่ง
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ฮอร์โมน

เถ้าแก่ว้าวุ่น

ละครเรื่ องฮิต ฮอร์ โมน จาก ซีซั่นที่ 1   

สู่ ซีซั่นที่ 2 เรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่เพิ่งก้าวเข้า

มาสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ค้นหาตนเอง รัก ใคร่ สับสน 

วุ่นวาย ชีวิตฮอร์โมนวัยรุ่นท่ีว้าวุ่น ก็ไม่ต่างจากฮอร์โมน

เถ้าแก่ใหม่ที่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มสาวเช่นกัน 

 

เกียรติรัตน์ จินดามณี
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เถ้าแก่ใหม่ ฮอร์โมนพุ่งพล่าน สับสน วุ่นวาย ว้าวุ่นเป็นธรรมดา

ครับ อยากทำโน่นอยากทำนี่ อยากรู้อยากเห็น อยากลองทุกอย่าง 

เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเถ้าแก่ใหม่ ที่ต้องระมัดระวังนะครับ 

เดินผิดเจ๊งเอาง่ายๆ 

 

ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อพี่เอ เป็นคนเก่งหลายด้าน ทำได้

ทกุอยา่ง เรยีกไดว่้าเปน็เจ้าพอ่โปรเจก ทำนา เรยีนปริญญาโท นกักอลฟ์ 

นักเขียน ตกเบ็ด จับปลา ฝึกอบรม โค้ช อาจารย์พิเศษ ฯลฯ พี่เอ

ทำได้ทุกอย่าง คล้ายๆ โฆษณาประกันชีวิตบริษัทหนึ่งเลยทีเดียว 

 

ฮอร์โมนของพี่เอพุ่งพล่านเกินไปหน่อยครับ เลยยังทำอะไรไม่

สำเร็จสักอย่าง เหมือนวัยรุ่นที่กำลังสับสนว่า ตัวเองเป็นผู้ชายชอบ

ผู้หญิง หรือชอบผู้ชายกันเอง จะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว เกย์คิงเกย์ควีนดี   

ยังงงๆ สับสน ตั้งต้นไม่ได้ 

 

เพราะเถ้าแก่ใหม่มักจะคิดว่า “ทำโน่นสิจะได้เงิน”

“ทำนี่สิจึงจะรวย”“ทำอย่างนี้สิจึงจะดัง”ความฝันกำลัง

สวยงาม แต่แล้วความคิดอีกด้านผุดตามมาเป็นเงา “จะหาเงิน

จากที่ ไหนวะ” “จะมี ใครซื้อ” “คนที่บ้านจะว่าไง”

“ทำงานประจำอยู่ด้วยจะเอาเวลาไหนไปทำ”

 

เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
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ความคิดในหัวสู้รบกันเองระหว่าง ความฝันกับความ

กลัว และ ความลังเลกับความมั่นใจ  

 

สิ่งที่ต้องระวังความคิดของวัยว้าวุ่นมี 2 อย่างคือ หากพบ

เพื่อนที่ว้าวุ่นเหมือนกันก็จะพากันวุ่นวาย เป็นวัยรุ่นใจแตก เสียตัว 

เสียใจ เสียอนาคต กลายเป็นเด็กติดยา ท้องตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ   

ติดโรค อีกประเด็นคือ มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจความว้าวุ่นของวัยรุ่น คอยเป็น

กำลงัใจ เปน็ทีพ่ึง่ เปน็ทีป่รกึษา ชีแ้นะแนวทางสวา่งใหก้บัชวีติ ชว่ยให้

ความว้าวุ่น วุ่นวาย กลายเป็นความเข้าใจปัญหา มองเห็นสัจธรรม

ของชีวิต มีโอกาสในอนาคตที่สดใส 

 

เถ้าแก่ใหม่หากว้าวุ่น ก็จะประสบกับสิ่งที่ไม่ต่างจากวัยรุ่น

ครับ หากเลือกมิตรผิดมาเป็นท่ีปรึกษา ก็มีโอกาสท่ีจะพาธุรกิจ กิจการ 

ตกเหวมรณะ โอกาสผิดหวัง ขาดทุน เจ๊ง ปิดกิจการได้  

 

แต่ถ้าเลือกที่ปรึกษาถูกคน ฟังคำคนที่มีประสบการณ์ในการ

ทำธุรกิจ เคยล้มเหลวมาก่อน คนเหล่านี้จะมีมุมมองที่แหลมคม คอย

ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ชี้ทางออกที่เหมาะสม และจะช่วยนำเรา

ไปสู่โอกาสที่จะเป็นเถ้าแก่ใหญ่อนาคตไกลได้อย่างแน่นอน 

เกียรติรัตน์ จินดามณี
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หากเกิดอาการว้าวุ่น สับสนขึ้นมาแล้วละก็ เรากำลังมาถูก

ทางแล้วนะ!! เพราะเรากำลังใช้ความคิดในหลายๆ มิติ มาต่อสู้กับ

เหตุผลความเป็นจริง หาทางออกให้กับปัญหา แม้จะดูเหมือนว่าเราจะ

ว้าวุ่นเกินไปหน่อย แต่ถ้าจับจุดได้ ค่อยๆ จัดลำดับความสำคัญของ

งาน จะพบว่า หากเราโฟกัส ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นไปได้

มากที่สุด แล้วลงมือทำเรื่องนั้น แม้จะเจอปัญหา อุปสรรค แต่เราก็ได้

คิดเตรียมตัวมาแล้วว่าเราอาจจะเจออะไรบ้าง ก็ค่อยๆ แก้ ค่อยๆ

พยายามกันไป 

 

เทคนิคง่ายๆ ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ผมมักจะ

ใช้หลักจากหนังสือ 7 Habits โดยการจัดงานเป็น 4 กลุ่มคือ 

 

1. งานสำคัญและเร่งด่วน เช่น ต้องจ่ายค่าไฟ แล้วไม่จ่าย

โดนตัดไฟ เปิดร้านไม่ได้ งานพวกนี้เป็นงานที่เราไม่ได้วางแผนให้ดี 

จนกลายเป็นไฟลนก้น 

 

2. งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เป็นงานที่เราวางแผนไว้ และ

ดำเนนิตามแผนอยา่งเปน็ขัน้ตอน เชน่ เถา้แกใ่หมท่ีย่งัทำงานประจำอยู ่

อยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องวางแผนว่าจะออกตอนไหน เก็บ

เงินอย่างไร หาแหล่งเงินทุนจากไหน ศึกษารูปแบบธุรกิจ เรามักจะ

พลาดกันตรงนี้ครับ รู้ว่าสำคัญ แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของน้ำแข็งไส

ใจเย็นอยู่ได้ 

เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
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3. งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน เป็นงานที่มักโผล่มาตอนเราเผลอ 

เช่น กำลังจะเลิกงานแต่เพื่อนชวนไปดริ้งค์ ไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่

เราก็มักพลาด ยกเลิกเรื่องสำคัญเพื่อไปเที่ยวต่อกับเพื่อน 

 

4. งานไมส่ำคญัไมเ่รง่ดว่น งานชลิล์ๆ  ไมท่ำกไ็ด ้นัง่เลน่เฟสบุค๊ 

ดูหนัง ติดละคร สัพเพเหระ งานพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์ทางรายได้ 

แต่เถ้าแก่ใหม่ใจไม่ถึง เขามักจะใช้เวลามาอยู่ในงานพวกนี้ ... 

 

เถ้าแก่ใหม่ส่วนใหญ่มักขาดประสบการณ์ การที่ได้มีโอกาส

ลงทุนทำกิจการแล้วล้มเหลวเสียตั้งแต่ช่วงอายุน้อย ช่วงที่ฮอร์โมน

วัยรุ่นวิ่งทั่วตัวเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม นำมาเป็นแบบอย่าง เพราะเรายังมี

แรงมีไฟที่จะลุกขึ้นมายืนสู้ใหม่ได้ แต่ถ้าฮอร์โมนอยากเป็นเถ้าแก่ใหม่

มาโผล่เอาตอน อายุจะ 40 นี่ลองคิดดูสิครับว่า จะล้มได้อีกสักกี่ครั้ง 

หรือล้มครั้งเดียวแล้วเงินที่เก็บมาเกือบทั้งชีวิตต้องมลายหายไปใน

บัดดล  

 

ผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะล้มเหลวก่อนนะ เพียงแต่กระซิบ

เบาๆ ว่า ใครๆ เขาก็เคยล้มกันมาก่อนที่จะสำเร็จทั้งนั้น  

 

ฮอร์โมนเถ้าแก่ใหม่ เริ่มประทุในตัวกันหรือยังครับ ถ้าเริ่ม  

รอ้นผา่ว หลากหลายความคดิชอ่งทางทำเงนิผดุขึน้มาในสมองแลว้ละก ็ 

...คุณกำลังจะรวย 
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ผ่านเรื่องนี้ ไปได้

แกจะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะ

ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น
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สำนักพิมพ์ THINK GOOD ภูมิใจเสนอ 
หนังสือหมวดการบริหาร - ลงทุน 

สำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ลงทุน จิตวิทยา 

ศาสนา ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และสุขภาพ-สมุนไพร 
ส่งผลงาน ประวัติ พร้อมเบอร์ติดต่อ มาได้ที่ Email: info@kid-dd.com  
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