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“The longer you’re 

not taking action 

the more money 

you’re losing.” 

- Carrie  Wilkerson -
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Double Your income 
With Side Hustles

 ทนัททีีเ่รยีนจบมหาวทิยาลยั นิค กท็ำาเหมอืนทีห่นุ่มสาวทัว่ไปทัง้โลก

นี้ทำา นั่นคือ ห�ง�นประจำ�ที่ได้เงินเดือน

   เอทีเอ็มก็ส่งเงินมาให้กดตรงเวลาดี สิ้นเดือนทีก็มีเงินจำานวนหนึ่งให้

กดใช้ งานก็สนุก เพื่อนร่วมงานก็ใช้ได้ แต่ปัญหากวนใจที่มี คือไม่อยาก 

“รอสิ้นเดือน” ไปอีกสามสิบปีแค่นั้น! 

   ยิ่งทำางานก็ยิ่งคันในหัวใจ รู้สึกเหมือนมีอะไรคอยสะกิดเหมือนยุง

รำาคาญ น่าจะเป็นสัญชาตญาณผู้ประกอบการที่รำ่าร้อง

	 “ผมชอบซื้อมาขายไปตั้งแต่เด็ก	สมัยยังเป็นนักเรียน		ปิดเทอมเป็น

ไม่ได้	ต้องลองขายอะไรสักอย่างอยู่เสมอ”

  ความ “ฟิน” ของการซื้อมาขายไป คือการเป็นอะไรที่ “เห็นผลของ

ง�นโดยตรง” เงินเดือนจากงานประจำาแม้จะมาแบบมั่นคง แต่ไม่เคยให้

ความรู้สึกอะไรพรรค์นี้

   เพื่อบรรเทาความคันในหัวใจ นิคจึงเริ่มต้นหา “อะไรใหม่ๆ” ทำาใน

ช่วงเลิกงานและสุดสัปดาห์ 

 นคิล้วงลกึค้นหาหวัข้อทีต่วัเองสนใจมากทีส่ดุ แล้วนำามาสร้างเวบ็ไซต์ 

ศึกษาเรื่องธุรกิจออนไลน์ ตั้งหน้าตั้งตาสร้างนวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ 

โดยไม่ได้คิดเรื่องล�ออก 

  เขาไม่เคยแอนตีช้วีติมนุษย์เงนิเดอืนอยู่แล้ว รูส้กึว่ามนัจำาเป็นด้วยซำา้ 
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ที่ต้องมีรายได้ประจำาในภาวะเริ่มต้น

 นิคแค่ต้องการหา “ง�นที่สอง” ทำา เพื่อนำาความรู้สึก “ฟิน” มาเติม

เต็มทางใจ ส่วนผลพลอยได ้“ร�ยได้ที่สอง” นั้นก็ไม่รังเกียจ

 เงื่อนไข “ง�นที่สอง” ที่เขาทำา จึงต้องเป็นอะไรที่ “มีคว�มเสี่ยงตำ่�” 

ที่สุด เป็นสิ่งที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด(เพราะไม่มีทุนจะลง) 

   ทุนลงน้อยแต่ที่จัดเต็มร้อยคือเรี่ยวแรงและเวล�นอก 

 นิคใช้แรงทุกเม็ดที่เหลือจากงานประจำา ลงมือทำาเว็บไซต์อยู่สามปี 

ทำามันทุกชั่วโมงที่มี เวลาที่คนอื่นใช้นอนดูทีวีหรือเตร็ดเตร่  

 สามปีต่อมา รายได้จาก “ง�นที่สอง” ดันผยองแซง “ง�นที่หนึ่ง” 

เสียอย่างนั้น และมีท่าทีจะ “เป็นกอบเป็นกำ�” ขึ้นเรื่อยๆ 

 นิคควบสองงานคู่กัน จนแน่ใจว่าความมั่นคงของ “ง�นที่สอง” เริ่ม

สูสีกับงานประจำา เขาจึงตัดสินใจลาออกมาทำาแบบเต็มตัว  

 “ง�นที่สอง” ของนิคไม่เพียงกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จใน

วันนี้ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชีอีกมากมาย          

 เพราะมันคือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า “Side Hustle Nation”

 และยอดชายนายนิคนี้ก็ไม่ใช่ใคร เขาคือ นิค โลเปอร์ หนุ่มผู้ฝักใฝ่

หลงใหล “ง�นที่สอง” จนได้ดี เลือกหยิบเอาหัวข้อสุดอินเทรนด์นี้มาปั่น

เป็นเงินล้าน จนกลายเป็นเจ้าพ่อ “ง�นแนวข้�ง” จนวันนี้
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  Side Hustle คืองานที่ทำาเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนืองานประจำา 

บางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่า “Extra Cash” หรือ “Side Income” คนไทย

อาจเรียก “ง�นพิเศษ” หรือ “ธุรกิจสุดสัปด�ห์”  

 ทั้งหมดล้วนคือเทรนด์ใหม่สุดล่�ที่กำ�ลังม�แรงในหมู่คนทำ�ง�นเจน

เนอเรชั่น Y 

 “ง�นที่สอง” ที่ลงทุนแค่ทักษะและแรงกาย กับเวลาที่เหลือใช้หลัง

เลิกงาน อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารและการวางระบบแบบง่ายๆ 

 นอกจากจะสามารถเป็นแหล่งรายได้ทรงพลงั มันอ�จกล�ยเป็นธรุกจิ

จริงจังให้อน�คตของคุณ

 เงนิเดือนขึน้หรอืโบนสัทีบ่รษิทัจัดให้มนักด็ ีแต่ถ้าคณุสร้าง “เงนิก้อน” 

ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องรอสิ้นปี แล้วคุณจะยังรออะไรอยู่

	 ยิง่ถ้าคณุอยู่ในสภาพเงนิเดอืนไม่พอใช้	มหีนีก้้อนใหญ่	เกบ็เงนิไม่เคย

ส�าเรจ็		ก�าลงัต้องการเงนิทนุการศกึษา	อยากมเีงนิก้อนสนองตณัหาส่วน

ตัว	คิดอยากซื้อรถคันแรก	หรืออยากไปเที่ยวต่างประเทศ	ก�าลังเบื่องาน

สุดชีวิต	อยากท�าธุรกิจแต่ไม่กล้าลาออก

 รูไ้ว้เลยว่� ขณะทีย่งัรบัเงินเดอืนในเวล�ง�น  คุณส�ม�รถลงมอืสร้�ง

เงินล้�นในเวล�นอก

 เรียกว่าความมั่นคงยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีรายได้งอก

 ไม่ว่าเหตุผลที่คุณอยากมีรายได้เพิ่มคืออะไร รับประกันว่า “ง�นที่

สอง” ช่วยคุณได ้โดยไม่มีท�งทำ�ให้คุณจนกว่�เดิม
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    ถ้าใครสกัคน “ขอส�มคำ�” สำาหรับคำาตอบเบ็ดเสร็จแก้ได้หลายปัญหาการ

เงิน 

 ไม่ต้องคิดให้เสียเวลา “ห�-เงิน-เพิ่ม” สิจ๊ะ แก้ได้จริงทุกปัญหาแบบรวบ

ยอด!

  ร�ยได้เพิ่ม อุดได้ทุกรูรั่วการเงินที่คุณมี จะปัญหาหนี้สิน เงินเดือนไม่

พอใช้ เก็บตังค์ไม่ได้ หรือไม่มีเงินลงทุน  

 พูดแบบไม่เกรงใจ เก็บเงินทีละบาท ประหยัดทุกเศษสตางค์ อาจยัง 

แก้ปัญหาการเงินได้ ส่วนจะทันในชีวิตนี้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง

 นาทีนี้ “ห�-เงิน-เพิ่ม” ปังกว่า แก้ปัญหาได้แบบทะลุเป้า

 คุณอาจเหลือบตามองบนเมื่อใครสักคนพูดเรื่อง “ห�-เงิน-เพิ่ม” 

   “ใครๆ	 ก็อยากมีเงินเพิ่มทั้งน้ันแหละจ้ะ	 แต่ช้ันจะเอาแรงที่ไหนไปท�า	 

แค่งานประจ�าก็ซ่อมร่างแทบไม่ทันอยู่แล้ว” 

   งั้นขอแนะนำาให้รู้จักกับแพท ผู้ที ่ “ห�-เงิน-เพิ่ม” ได้โดยไม่ได้แค่มงี�น

ประจำ� นางเรียนโทพร้อมกันไปด้วยซำ้าพูดเลย! 

1ได ้เวล�ห�เงินเพิ่ม
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ปัญห�ส�มัญประจำ�บ้�น

    แพทคอืมนษุย์เงนิเดอืนสาว เข้างานเก้าโมงเช้าเลกิห้าโมงเยน็เหมอืน

ทุกคน สามีที่เธอมีหนึ่งคนกับเขา ก็ดันเป็นชนเผ่�มนุษย์เงินเดือนเหมือน

กัน 

 เมื่อมนุษย์เงินเดือน(น้อย)สองคน ตกหลุมรักและมาร่วมชีวิตกัน เธอ

อธิบายสั้นๆ	“ปีแรกแทบกัดก้อนเกลือกิน”	 

 ย่างปีที่สามงานใหญ่ก็เข้า ปัญหาสามัญประจำาเผ่า วิกฤติการเงินสาม

อย่าง เข้าล็อค “ชนชั้นกล�ง” เปี๊ยบเลย

 1. ร�ยได้ไม่พอใช้ 

 2. ยอดหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นทุกเดือน

 3. รอเงินเดือนขึ้นสิ้นปี แต่ทุกปีเงินเดือนเท่�เดิม

    เหมอืนมนษุย์เงนิเดอืน(น้อย)ทกุราย มองไปทางไหนกเ็หน็แต่คนทีข้่น

แค้นเหมือนตัวเอง 

 ใช้ชีวิตไปวันๆ ดันตัวเองให้พ้นวิกฤติไปเดือนๆ เริ่มหลอกตัวเองได้

เนียนๆ ในแต่ละปีว่า “ใครๆ ก็เป็นหนี้ทั้งนั้น” 

  แพทก็เหมือนกัน เฝ้าหลอกตัวเองทุกครั้งที่เห็นยอดหนี้

  จนวันหนึ่งที่เธอทนไม่ไหว จะปล่อยชีวิตให้ลอยคว้างไปเหมือนคนอื่น

ถึงเมื่อไหร่  ในเมื่อหัวใจมันบอกว่าไม่เอาแล้ว 

   จุดพลิกล็อคอยู่ตรงนี้ ตรงที่แพทลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง
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ยึดอำ�น�จก�รปกครอง
    

 ละครชีวิตใช่จะจบเศร้าเหมือนกันทุกเรื่อง แพทลุกขึ้นมา “หักมุม” ตอน

จบด้วยหัวเข่า ไม่เอาแล้วฉันจะไม่ทน

 “ฉันนั่งรอเงินเดือนขึ้นไม่ไหวแล้ว”

 จุดนี้ไม่มีทุนอะไร แต่ยังมี “แรงก�ย” และ “เวล�” เหลือ

 “ฉันจะเปลี่ยนเวลาเหลือๆ เป็นเงินให้ได้” เธอตั้งมั่นกับใจ “เวลาที่ฉันยัง

มี ฉันจะเปลี่ยนทุกนาทีให้เป็นเงิน”

 แล้วจะเริ่มยังไง มองมามองไป เริ่มมันง่ายๆ แบบนี้ก่อนเลย

	 “เปิดท้ายขายของเป็นอนัดบัแรกเลย	ของในบ้านเกบ็ไว้ท�าไม ลงประกาศ

ขายดีกว่า นาทีนี้ขอเอาเงินสดไปอุดหนี้ก่อน”	

 	 “จากนั้นเริ่มขยับไปรับงานที่ไม่ต้องลงทุน	 พวกวิจัยตลาดอะไรพรรค์นั้น		

เงินน้อยแต่ก็ช่างมัน	อะไรก็ได้ทั้งนั้นนาทีนี้”	

   “จากนั้นแพทก็เริ่มเข้าเว็บ	 เช็กดูงานที่มีคนประกาศรับสมัคร	 อ่านไป

เรื่อยๆ		แพทก็พบจุดน่าสนใจ	แพทเริ่มโฟกัสว่างานประเภทไหนนะที่มีความ

ต้องการรับมากๆ”	

		 “พวกธุรกิจเกิดใหม่มองหานักเขียนบทความลงเว็บไซต์เยอะมาก	พวกนี้

จ้างมืออาชีพก็จ่ายไม่ไหว	นี่ล่ะลูกค้าเป้าหมายของแพท”			  

    แพทมองเหน็แสงสว่างปลายอโุมงค์ งานทีเ่ธอทำาได้โดยไม่ต้องใช้ทนุ และ

มี “ตล�ดจริง” รองรับ นั่นคืองานเขียนบทความลงเว็บไซต์   
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แค่เริ่มห�ก็เริ่มเห็น

 และเพื่อที่จะไม่ต้องไปแย่งง�นใคร เธอวางแผนเจาะกลุ่มลูกค้า บริษัท

สต�ร์ทอัพเกิดใหม่ที่มีทุนจำ�กัด 

    “แพทใช้ยุทธศาสตร์แบบง่ายๆ	คิดให้ออกว่าใครคือลูกค้าเป้าหมาย	แล้ว

จะมองเห็นต่อไปว่าต้องท�าอะไรต่อ	 ถ้าแพทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ียินดีจ่ายเงิน

ให้แพทได้		งานคืออันดับถัดไปที่จะตามมาเอง”	

 เมือ่รูว่้าลกูค้าของเธอ เป็นกลุม่นกัธรุกจิหน้าใหม่ทีม่ทีนุจำากดั แพทกเ็ริม่

คิดต่อไปว่า คนกลุ่มนี้สุมหัวคุยกันที่ไหนในอินเตอร์เน็ต คิดแล้วเธอพุ่งไปที่

เว็บนั้นทันที วิธีนี้น่าจะมีโอกาสกว่าไปแย่งงานในเว็บสมัครงานหรือรวมงาน

ฟรีแลนซ์ ที่มีฟรีแลนซ์ทั้งประเทศเข้ามารุมทึ้ง  

	 “ฉันไม่อยากตัดราคาสู ้กับนักเขียนจ�านวนมหึมาในนั้น	 ฉันอยากตั้ง

มาตรฐานของฉัน	ฉันไม่อยากท�างานที่ได้เงินไม่คุ้ม”	

   ด้วยยทุธศาสตร์แบบน้ี เธอเลอืกเลง็ยงิทนัทไีปยงัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย เธอ

ประกาศรบัเขยีนบทความตามฟอร่ัมในเวบ็และเพจทีนั่กธุรกจิเกดิใหม่ชอบเข้า 

ปรากฏว่ากลยุทธ์นี้ได้ผล หลายคนติดต่อเข้ามาหาเธอ 

 งานเขยีนเริม่ไหลเข้ามาทลีะงาน ช่วงแรกประมาณสปัดาห์ละหนึง่ชิน้ จาก

น้ันงานกเ็ริม่ต่องานออกไปเรือ่ยๆ  จนมงีานเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทลีะชิน้ ทีละชิน้ และ 

ทีละชิ้น
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อย่�งนี้ก็ได้เหรอ  

  หัวใจสำาคัญของทุกความสำาเร็จในโลกนี้ คือคุณต้องลงมือทำ�ก่อน 

 จากนั้นผลง�นแรกที่คุณทำ� จะนำ�คุณไปสู่ง�นชิ้นต่อไป

  	 “ลูกค้าแนะน�าแพทต่อไปเรื่อยๆ	จากคนแรกไปคนที่สอง	ยิ่งแพทท�างาน

มากเท่าไหร่ โอกาสได้งานใหม่ก็มีมากขึ้นเท่านั้น”

   เมื่อประสบการณ์ของแพทเพิ่มขึ้น ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นตามงานที่ทำา ลูกค้า

รายหนึ่งเสนอให้เธอรับงานประจำากับเขาเลยทีเดียว

   เมื่อแพทตกลงทำาให้ งานของลูกค้าประจำารายนี้ก็กลายมาเป็นแหล่งราย

ได้ 30-50% ของ “ร�ยได้ที่สอง” ทั้งหมดในภายหลัง 

   มาถึงตอนนี้ แพทลงมือทำาเว็บบล็อกขายเน้ือหา เพิ่มรายได้จากการ

โฆษณาอีกอย่าง เมื่อเริ่มลงทุนทำาการตลาดให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้น ราย

ได้ก็เพิ่มขึ้นตามจำานวนลูกค้าใหม่ๆ ที่ติดต่อเข้ามา 

 ความชำ่าชองมีมูลค่า เธอปรับค่าแรงขึ้นมาตามจำานวนชั่วโมงบิน

   3 ปีแรกที่ลงมือเพิ่มรายได้ ก็ “ห�ร�ยได้เพิ่ม” ได้แบบนี้

 •	ปี	2557	มีรายได้เพิ่ม	60,000	บาท

	 •	ปี	2558	มีรายได้เพิ่ม	100,000	บาท

 • ปี 2559 มีรายได้เพิ่มมากกว่า 180,000 บาท

 แม่เจ้า! ปีละ 180,000 บาท นี่มันเดือนละ 15,000 บาทแล้วนะ นี่ถ้า

จับเจ่ารอ “เงินเดือนขึ้น” สามปี เรื่องแบบนี้จะเกิดไหม! 
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ขยันสักนิดชีวิตเปลี่ยนม�ก

   ตอนที่บวกลบคูณหารพบว่าตัวเอง “ห�-เงิน-เพิ่ม” ได้ถึง 180,000 บาท

ต่อปี  แพทนี้แทบลุกขึ้นเต้นซุมบ้า 

	 “แบบว่าเฮ้ย!	เหลือเชื่อเลยนะ	ประมาณว่านี่แพทท�าได้ขนาดนี้จริงเหรอ”	

	 “แพทกแ็ค่คนธรรมดา	โคตรจะธรรมดา	จบแค่ปริญญามหาวทิยาลยักลางๆ		

ไม่ได้เก่งพิสดาร	แถมยังต้องเรียนโทไปด้วย”

	 “ขอบอกว่าแพทไม่มีอะไรต่างจากใครอื่นเลย	 นอกจากว่าแพทยอมสละ

เวลาที่แพทมี	มาท�าเรื่องแบบนี้นอกเวลางาน”

	 “เวลาที่เคยผลาญไปแบบไม่มีค่า	จู่ๆ	ก็กลายมาเป็นเงินก้อนโตเสียอย่าง

นั้น”	

 นิทานชีวิตจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แค่ขยันนิดๆ แต่ชีวิตเปลี่ยนได้ม�กๆ  

   ถ้าแพทมัวแต่นั่งกอดเข่าเจ่าจุกกับความทุกข์ของชีวิตติดกับดัก เอาแต่

พรำ่าพรรณนาว่า “เมื่อไหร่นะฉันจะมีโชคอย่�งเข�บ้�ง” 

   ถ้ามัวสาปตัวเองว่า ชีวิตนี้ไม่มีทางเลือก เธอก็คงไม่มีทางเลือกจนถึงวัน

นี้  จมปลักอยู่กับปัญหาสามัญที่มีไปจนอวสาน

   ไม่ได้อุทานด้วยความแปลกใจว่า “แบบนี้ก็ได้เหรอ” 

 แล้วคุณล่ะ ยังต้องรอ “เงินเดือนขึ้น” อีกไหม พูด!
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24 ชั่วโมงที่เท่�กัน

 จริงที่แพทไม่มีอะไรพิเศษกว่าคุณเลย เธอก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทุก

คนในโลกนี้ ที่ได้รับโควต้ามา 24 ชั่วโมงเท่ากัน

  แพทแค่ไม่ยอมอยู่อย่างเลื่อนลอย ปล่อยอำานาจในการควบคุมชีวิตให้อยู่

ในมือคนอื่น รอเขายื่นเศษเงินมาให้ตอนสิ้นปี 

   แพท “ขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง” ด้วยการเลือกทำางานที่เธอทำาได้ ในเวลาที่

เธอมีเหลือเท่าๆ กับคุณ นี่คือตารางเวลาชีวิตของแพทใน 1 สัปดาห์ 

	 •	จันทร์ถึงศุกร์	ท�างานประจ�าจนถึง	17.00	น.

	 •	คืนวันจันทร์	เรียนปริญญาโท	

 • คืนวันอังคารถึงศุกร์ หาเงินเพิ่ม

	 •	เสาร์เช้า	เรียนปริญญาโท

 • เสาร์บ่ายและทั้งวันอาทิตย์ หาเงินเพิ่ม 

 ในหนึ่งสัปดาห์ เธอทำางานประจำาในเวลารวม 45 ชั่วโมง 

 หลังเลิกงานอังคารถึงศุกร์คืนละ 1 ชั่วโมง เสาร์ 3 ชั่วโมง และวันอาทิตย์

อีก 6 ชั่วโมง รวมสัปดาห์ละ 13 ชั่วโมง เธออุทิศให้กับการ “ห�เงินเพิ่ม”

 นบัเปน็ชั่วโมงการทำางานทีค่อ่นข้างหนกั ดงันั้นจงึควรเป็นง�นที่รกั ทีท่ำ�

แล้วเหมือนได้พักผ่อน แน่นอนมันไม่ง่าย แต่ถ้าอยากหลุดจากปัญหาชีวิต 

ให้ได้ คุณก็ต้องลงมือทำา 
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ใครกันนะที่คู ่ควร

	 “คุณต้องเริ่มจากเจียดเวลามานั่งค้นหาข้อมูลแบบจริงจัง	เมือ่ตัดสินใจว่า

จะท�างานอะไร	จงเปิดกว้างให้คนรอบตวัรู้ว่าคณุก�าลงัท�าอะไรอยู	่คนรอบข้าง

แพทรู้หมดว่าแพทรับเขียนงานนอกเวลา”	

 ผลลัพธ์แห่งการควบสองงานนั้น “คุ้มค่�” จนสามารถเรียกว่า “คว�ม

สำ�เร็จ” ได้อย่างไม่เขินปาก

 เงินที่ได้เพิ่มมาทั้งก้อน เปลี่ยนชีวิตการเงินแบบลุ่มๆ ดอนๆ ของแพท

และสามีแบบหน้ามือเป็นหลังมือ 

 เธอนำาเงินก้อนนี้ไปอัดจ่ายหนี้ทุกเดือน โปะแบบไม่คิดชีวิต จนล้างหนี้

บัตรเครดิตก้อนโตสำาเร็จ

 แพทสามารถจ่ายเงนิค่าเทอมด้วยเงนิสด และมโีอกาสได้ไปเท่ียวพกัผ่อน

หย่อนใจตามสมควร

	 “ปลอดหนีส้นิแล้วแพทเลยยอมให้ตัวเองผ่อนคลายบ้าง	ได้ออกไปกนิข้าว

นอกบ้านบ้าง	 ไปดูคอนเสิร์ตบ้าง	ท�างานขนาดนี้ก็ควรฉลองให้ตัวเองบ้างใช่

ไหมคะ”	

 จัดเต็มเลยจ้ะแพท การหลุดจากปัญหาการเงินไม่ง่าย แต่เมื่อทำาได้ มัน

คือคว�มโล่งสบ�ยที่เธอคู่ควร

 คุณล่ะ! อยาก “ยกภูเข�ออกจ�กอก” แบบแพทไหม

 ถ้�ใช่! แล้วนี่รออะไรอยู่
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	 “อะไรนะ	นี่นอกจากงานประจ�า	เธอไม่มีงานอื่นท�าเลยเหรอ”	

 คำาถามที่อาจทำาให้คุณหน้าแตกเที่ยงวันเสาร์ ตอนที่คุณโทรจิกเพื่อนฝูง

ให้ออกมานั่งเม้าท์ แล้วเจอคำาถามนี้ตอกเข้ากลางหน้าผาก 

 ถ้าคุณทำางานแค่จันทร์ถึงศุกร์ แล้วสอดส่ายหาแต่เรื่องสนุกทำาในวันเสาร์

วันอาทิตย์ 

 เปล่�ๆ คุณไม่ได้ทำ�อะไรผิด แต่นี่ไม่ใช่วิถีชีวิตช�วมิลเลนเนียล 

 หากคณุคอืคนยคุใหม่ทีอ่ายยุงัไม่เหยยีบเลขสี ่เกรงว่าคุณกำาลงัตกเทรนด์

ใหม่เทรนด์นี้แบบน่าใจหาย 

  คนรุ่นใหม่ไม่มีใครว่างสุดสัปดาห์แล้วนะ รู้ยัง!

 มิลค์ตืน่มาสอนโยคะทีล่านหน้าบ้าน  พลอยป่ันงานออกแบบเวบ็ไซต์  เรย์

กำาลังตัดต่อคอร์สสอนแต่งรูปออนไลน์ เจยม์ีนัดถ่ายทำารีวิวคอนโดมิเนียมลง

เพจเฟซบุ๊ค  

 พดูอย่างไม่เกรงใจ หายากแล้วนะคนรุ่นใหม่ ทีท่ำางานแค่  5 วนัต่อสปัดาห์ 

แล้วเอาเวลาเหลือไปเดินห้าง

 ใครๆ ก็เขาก็ต้องม ี“อีกง�น” ไว้รอท่าทั้งนั้น

2เทรนด์ใหม่ร�ยได้แนวข้�ง
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ง�นที่สองต้องม�แล้ว

  ขอโทษที่หักหาญนำ้าใจ แต่การใช้ชีวิตแบบคาดเดาได้ ประเภททำาแค่

งานประจำา ไม่มี “Second Income” นั้น “เอ�ท์” สุดๆ 

 Glamour เคยถึงกับต้ังคำาถามกระแทกใจ “คุณเป็นมิลเลนเนียล

ประเภทไหน ถ้าคุณไม่มีงานที่สองอะไรสักอย่าง” 

 ชนเผ่า Baby Boom(เกิด 2489 - 2507) อาจเชื่อในการไต่เต้าไม่

หยุดสู่จุดสูงสุดขององค์กร  

 สายพันธุ์ Generation X(เกิด 2508 - 2522) รักชีวิตสมดุล กล้าที่ 

จะลาออกมาปักหลักลงทุนทำาธุรกิจในวันที่มั่นคงแล้ว

    แต่ Generation Y(เกิด 2523 - 2533) ลืมตาดูโลกก็เจอเทคโนโลยี 

คนรุ่นนี้ไม่ฝากชีวิตกับใคร ไม่คิดรอวันที่มั่นใจ พวกเขาลงมือทำามันไป

พร้อมๆ กันเลย ทั้งงานประจำาและธุรกิจส่วนตัว

 ไม่ได้แปลว่าเจนไหนแก่นกล้ากว่าเจนไหน ทุกอย่างเปลี่ยนไปตาม

กลไกการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   ยุคอุตสาหกรรมได้ผ่านพ้นไปแล้ว องค์กรเลิกหวังว่าลูกจ้างจะอยู่กัน

ยาว ลูกจ้างหนุ่มสาวก็เลิกเอาชีวิตไปแขวนไว้กับองค์กร 

  ทกุเจนเริม่ตระหนกัว่า “คว�มไม่แน่นอน”  คือ “คว�มแน่นอน” ของ

จริง
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 มิลเลนเนียลต้องขยับตัว

 คุณที่เคยได้ยินแต่ Generation Y อาจสงสัยว่า Millennial นี่คือใคร ใช่

ฉันด้วยหรือเปล่า

    จะว่าใช่ก็ใช่ มีคำานิยามคนกลุ่มนี้ซ้อนทับกับกลุ่ม Gen Y อันหมายถึง

ประชากรที่เกิดในช่วง 20 ปีสุดท้ายก่อนปี 2000 

 บุคลิกหลักๆ ของประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 จนถึง พ.ศ. 2543 

กลุ่มนี้ คือเกิดและเห็นเทคโนโลยีมาแต่เกิด 

 เรยีกว่าพอรูค้วามก็เร่ิมเข้ายคุออนไลน์ จงึมหีมดุหมายทีจ่ะมชีวีติรกัอสิระ 

ส่วนใหญ่มกัมตีวัตนทีแ่รงกล้า และต้องการประสบความสำาเรจ็ตามนยิามของ

ตัวเอง

 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับสูง แต่กลับทำางานที่ไม่สูง

เท่าศักยภาพ 

 ภายในทศวรรษหน้า ประชากรกลุ่มนี้จะกลายเป็น 75% ของประชากร

วัยทำางานทั้งหมด แต่มิลเลนเนียลจะมีอายุการทำางานในแต่ละองค์กรไม่เกิน 

3 ปี สองในสามของคนกลุ่มนี้ไม่นิยมการเข้างานตามกำาหนดเวลา พวกเขา

ต้องการมีส่วนตัดสินใจเองว่า จะทำางานจากที่ไหนและทำางานกี่ชั่วโมง 

 สำ�คญั! มนษุย์ง�นมลิเลนเนยีลไม่ได้ต้องก�รแค่ร�ยได้ พวกเข�ขอคว�ม

อิ่มเต็มท�งใจไปพร้อมกันด้วย


