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ถาคุณจายเงินซื้อหนังสือเลมนี้แลว แปลวาคุณรูจัก

เจาของหนังสือเปนอยางดี

อา...ประหยดัตัวหนงัสอืในการตองอธบิายถงึตวัผูเขยีน

ไปไดเยอะ

แตถาคุณกำาลงัจะตัดสนิใจซือ้หนงัสือเลมนี้นีค่งเปนชวง

เวลาในการใครครวญวา...

คุณอาจสนใจหนังสือเลมนี้จากชื่อของมัน

และถาคุณอยากรูวาใครเขียนลองพลิกหาดูมันคงอยู

ตรงหนาไหนสักหนา(ถาคุณหาเจอ)

ผมกำาลังจะบอกอะไร....

ผมแคกำาลังจะบอกวา หยิบมันเดินไปท่ีเคานเตอรจาย

ตังคเลยครับแลวหาเวลาที่คุณมีสมาธิจริงตั้งใจอานทุกหนา

คุณจะไดรูวาองคประกอบทีส่รางความสำาเรจ็ในชวีตินัน้

มันมีอะไรบาง

ยิง่เปนความสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้ตัง้แตยังอายนุอยซึง่ถอืเปน

ความฝันของคนยุคนี้

การศึกษาชีวิตของผูคนนั้นเปนเรื่องที่ดีงามอยูแลว

เลมนี้ดีงามครับ

นาเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ปาลกะวงศ์ณอยุธยา

ค�ำนิยมโดย
น้ำเน็ก เกตุเสพย์สวัสด์ิ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ



เจลเปนนองที่นารักเสมอตั้งแตไดรูจักกันผมรับรูไดวานองคน

นี้ฉลาด รูรอบ เปนนักเรียนรูตลอดเวลา มีความไว ทันตอ

สถานการณเสมอและ“เปนนักลงมือทำาตัวจริง”

อีกมุมหนึ่งที่ดีคือ...

เขาชอบและรกัทีจ่ะแบงปันประสบการณและสิง่ดีๆ นัน้กบัผูคน

ตลอดเวลาผมเชื่อวาคุณจะไดประโยชนจากหนังสือเลมนี้ที่คุณ

ถืออยูอยางแนนอนครับ

A10(เอเท็น)

AtenArnon:เอเท็นอานนท

PrinceofMarketing

ค�ำนิยมโดย
เอเท็น อำนนท์ เธียรพิเชฐ



หลายคนมีความฝันที่อยากจะทำาธุรกิจอยากจะมีอิสระอยาก

จะไดทำาในส่ิงที่ตัวเองรัก แตนอยคนมากที่จะลงมือทำาจริงๆ

เพราะอาจจะยังติดอยูกับแนวความคิดที่วาจะเริ่มธุรกิจตอง...

1.ใชตนทุนสูง

2.ตองมีเสนมีสาย

3.ตองมีทำาเลดีๆ

ถาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ก็เริ่มตนธุรกิจไมได ซึ่งเจลก็ไดพิสูจนให

เห็นแลววาการทำาธุรกิจใหสำาเร็จ“ในยุคใหม”เราไมจำาเปนตอง

มีทั้ง 3 อยางนั้นเลย ขอแคมีความมุงมั่น ตั้งใจ และลงมือทำา

อยางจริงจงัทกุคนกส็ามารถเริม่ตนทำาธรุกจิไดและเพราะธรุกิจ

นี่เองที่ทำาใหผมไดรู จักและมีโอกาสไดรวมงานกับเจล และ

เจลดวยวยั20ตนๆทำาใหผม“ทึง่”หลายอยางเจลเริม่ทำาธรุกจิ

ทั้งๆที่ยังเรียนอยูเจลเปนคนที่ทำางานไวมากและเจลเปนคน

ที่ทันเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลาเปนเด็กที่ “เกง”มากๆแต

ในทางกลับกัน ก็มีความนอบนอม มีความเคารพตอผูใหญอยู

เสมอผมเลยแอบแปลกใจเลก็ๆกับชือ่หนงัสอืตอนทีเ่จลสงมา

ใหผม“ลูกรวยสอนพอ”

ค�ำนิยมโดย
อ๋ัน - เชิดพงษ์ ปรีชำกุล



เพราะเจลไมนาจะพูดโออวดอะไรแบบน้ี แตพอไดอานแลวถึง

เขาใจวาทีจ่รงิแลวหนงัสอืเลมนีคื้อการผสมผสานกนัอยางลงตวั

ของการทำาธุรกิจทั้ง2รุนจากประสบการณการทำาธุกิจOffline

ของคุณพอและประสบการณการทำาธุรกิจOnlineของเจล

เพราะฉะนั้นใครท่ีกำาลังจะเริ่มทำาธุรกิจ หรือทำาธุรกิจอยูแลว

ตองการหาไอเดียหามุมมองใหมๆจากทั้งเจลและคุณพอ

ไมอยากใหพลาดครับ

อั๋น-เชิดพงษ์ปรีชากุล

Un+Chirdpong-นักสรุปหนังสือBestSeller

CEO-iClassTrainingCompanyLimited



เจลนารกักบัผมมาเสมอต้ังแตวนัทีผ่มไมมใีครรูจกัจากทีผ่มรูจกั

เจลเขาเปนคนที่ฉลาดรอบรู

ผมเชื่อวาคุณจะไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้แนนอนครับ

ฌอนบูรณะหิรัญ

ค�ำนิยมโดย
ฌอน บูรณะหิรัญ



ถาคำาวา“อวย”หรือคำาวา“เคลม”คือหนาที่ของคำานิยมผม

บอกเลยวาคณุกำาลงัจะอานขอความทีผ่มตัง้ใจอวยนองชายผม

จริงๆจากใจ แตจะอวยแบบตรงไปตรงมา ซื่อสัตยตอคนอาน

นะ ถาคุณคิดจะซื้อหนังสือของCEOเจลเลมนี้ละก็...มึงซื้อไป

เถอะ...อยาลังเล

3 ปีกอน...ครั้งแรกที่ผมเจอเจาของหนังสือเลมนี้ที่ GMM

GRAMMYเจลถายทอดMINDSETรอยลานใหผม



เรียกวา เปนชั่วโมงคุณภาพที่เลาอานุภาพของโลกsocial...จน

ทำาใหผมเปลี่ยนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้

คำาจำากัดความสั้นๆใหเจาของหนังสือเลมนี้

¶เจลเปนสิง่มชีวีติทีค่ณุควรไดใชประสบการณครัง้หนึง่

รวมดวยซักครั้ง

¶เจลเปนนักธุรกิจที่เกงเรื่องsocialกวาโคชดังๆหลาย
คนบนโลกออนไลน

¶รูจักเราแลว...บางเรื่องที่คุณเคยคิดวาแมงเปนไปไม

ได....แมงจะเปนไปได

ค�ำนิยมโดย
โปรยุง- พยุงศักด์ิ  เสริมสันติวำณิช



ขอบคุณเจลที่เขียนหนังสือเลมนี้ออกมา

มึง...ควรออกหนังสือเลมนี้ เพราะกอนความรูท่ีมึงมี

แมงคือสมบัติของชาติจริงๆ

ถา“พอรวยสอนลูก”(ของโรเบิรตคิโยซากิ)=Howto

สูความสำาเร็จในยุค1990แลวละก็

ผมวาหนังสือเลมคือHowtoSuccessแหงปี2020...

ที่คนยุคใหมที่อยากรวย...“ตองอาน”

โปรดิวเซอร์ยุง

พยุงศักดิ์เสริมสันติวาณิช



การมีชีวิตอยูบนโลกนี้ในแตละชวงสมัยนั้นแตกตางกันออกไป

ในยคุทีเ่ราเปนเดก็...เราเลนเป่ากบเลนลกูขางเลนทอยเสนดวย

ตัวการตูน แตโลกวันนี้เด็กเลนเกมคอมพิวเตอรในมือถือ เด็ก

ทองโลกโซเชียลแคนีก้ม็องเหน็ถงึความแตกตางกนัอยางชดัเจน

ใครจะเคยคิดวาวันหนึ่งวิธีการทำาการคาเปลี่ยนไป ไมตองหา

ทำาเลไมตองออกไปตระเวนพบหาลกูคาแบบสมัยกอนทกุอยาง

รวมอยูในโซเชียลไปหมดแลว

ดังนัน้ถาเลีย้งลกูในยคุนีก้ต็องเขาใจลกูและทีส่ำาคญักต็องเรยีน

รูพรอมๆไปกับลูก จึงจะทำาใหเรารวมอยูดวยกันในโลกแหง

ความเปนจริงได ที่สำาคัญนั้นคำาวาพอเกิดกอนไมใชวาจะรู 

ทุกเรื่องคำาวาลูกเกิดทีหลังไมใชจะไมมีความสามารถและเรียน

รูไดนอยกวาพอสมยันีไ้มมแีลวกบัคำาวาอาบนำา้รอนมากอนมี

แตคำาวาการยอมรับและเรียนรูกับคนที่มีความสามารถ ยุคนี้

เปนยุคของเทคโนโลยีผมมันAnalog(โบราณ)ซึ่งถาไมปรับตัว

ผมกเ็หมือนไดโนเสารตวัหนึง่ทีส่ญูพนัธุไปผมจงึตองเรยีนรูและ

ยอมรับโลกของDigital(ปัจจุบัน) ซึ่งลูกผมสามารถสอนผมได

ค�ำน�ำจำกพ่อ
ท่ีลูกสอนให้รวย



คนอื่นยังยอมรับลูกผม ผมจึงตองชื่นชมลูกผมมากกวาคนอ่ืน

โดยที่ไมไดเยินยอ

ที่สำาคัญ...แนวคิดมุมมองของคนที่เปนพอท่ีมีกรอบความคิด

แบบเดิมเชื่อถือในขอมูลเกาถาไมปรับใหรวมสมัยนั้นบอกได

เลยวาจะคุยกับลูกไมรูเรื่องจริงๆ

หนังสือเลมนี้จึงเกิดขึ้นใหคนท่ีเปนพอไดปรับความคิดของ

ตวัเอง เอาประสบการณมาสอนลกูและยอมรับความสามารถใน

โลกปัจจุบันที่ลูกมีมากกวาคนเปนพอ



กิจโชคกชนุชนิยม



ค�ำน�ำ

วันที่ไดรับตนฉบับที่เจลไดเขียนมานั้นผมอานรวดเดียวจบ

เพราะเปนเรือ่งราวแนวคดิและสอดแทรกทศันคตริะหวางคนรุน

เก๋าคือพอกับคนรุนใหมคือเจลไดอยางนาติดตามมาก

โลกในยุคโซเชียลมีเดียอันทรงพลังไดเปลี่ยนการคาไปหลาย

รปูแบบและในเวลาเดียวกนักไ็ดสรางเศรษฐีใหมใหเกดิขึน้อยาง

ตอเนื่องเหมือนประโยคหนึ่งที่เจลไดพูดใหฟังเปนคนแรกใน

ประเทศไทยจนกลายมาเปนประโยคทองที่ใครตอใครเอาไปใช

กัน

“ยุคนี้เปนยุคปลาเร็วกินปลาชา”

แคประโยคนี้เพียงประโยคเดียวที่ไดฟัง ก็ทำาใหเขาใจไดวา เจล

เปนคนมีของผมรูจักเจลตั้งแตยังไมจบมหาวิทยาลัยเริ่มทำา

ออนไลนและมีรายไดหลักแสนในวัยเลข2นำาหนาจากนั้นได

ติดตอกันเปนประจำากระทั่งไดทำางานรวมงานตลอดเวลา



หนังสือเลมนี้จึงเปนงานลำาดับที่สองของเจลที่ไดรวมกันทำากับ

ผมในฐานะท่ีคลุกคลใีนวงการหนงัสือมายาวนานกวา30ปีบอก

ไดเลยวาการจะหานกัเขยีนทีมี่ทักษะและประสบความสำาเรจ็ใน

เวลาเดียวกันนั้นยากกวาการหาเงินลาน

ลกูรวยสอนพอเลมนี้ใหอะไรมากมายสำาหรบัคณุผูอานทีเ่ปน

พอและใหอะไรมากมายสำาหรับคนรุนใหมที่ปรารถนาความ

สำาเร็จ แมการจัดทำาคอนขางใชเวลานานแตก็ออกมาไดอยาง

สมบูรณ

ขอบคุณผูอานที่สนใจหนังสือเลมนี้ ขอบคุณผูเขียนที่ยอมถาย

ทอดประสบการณเพือ่ใหผูอ่ืนไดเรยีนรูและขอบคณุสำานกัพมิพ

ซีเอ็ดที่คัดสรรแตผลงานดีๆมาสูบรรณพิภพ

ราชรามัญ

บรรณาธิการเลม
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โลกวันนี้มีอะไรมากมายที่เราตองเรียนรูและแลกเปล่ียนซ่ึงกัน

และกนัคนหนึง่คนทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในชวีติไดคงจะกลาว

ไดวาไมมีอะไรเปนสูตรของความสำาเร็จที่แบบตายตัว

วชิาชวีติเปนสิง่สำาคญัอยางมากหลายคนไปไมถงึฝ่ังฝันเพราะ

ไมสามารถเติมแตมสิ่งที่ขาดหายตกบกพรองของตัวเองได

จุดตรงน้ี..ทีผ่มกาวมายืนไดไมไดมาจากความฟลุก๊ไมไดมาจาก

ความบังเอิญและโชคดีแตผมเอาหลายสิ่งหลายอยางที่เรียนรู

เขามาแลกเขามาทำาจนกระทั่งไดผลลัพธที่ดี



หลายคนเคยถามผมวา..ผมมีวันนี้ไดเพราะความสามารถของ

ตวัเองคนเดยีวลวนๆเลยหรอือยางไรผมมกัจะปฏเิสธไปเสมอ

วาเปนไปไมไดหรอกที่คนหนึ่งคนจะกาวขามทุกสรรพส่ิงท่ีเปน

อุปสรรคคนเดียวได

บทน�ำ



การที่ผานอะไรมามากมายไดสวนหนึ่งมาจากคุณพอแตไมได

หมายความวาพอมาชวยทำางานแตเปนไปในสวนของการพูด

คุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

ในสิ่งที่ตัวผมเองเคยเปนเมื่อในอดีตกลัวไมสำาเร็จกลัวพอแม

ไมยอมรบับางครัง้จงึไมคอยไดแลกเปลีย่นมมุมองอะไรเพราะ

กลัววาพอจะบอกวา

“อาบนำ้ารอนมากอน”

เชื่อวาคนรุนผมหลายคนกลัวคำาพูดนี้กลัวไดยินพอของตัวเอง

พูดแบบนี้แตสำาหรบัครอบครวัผมไมมีคำาพดูแบบนีเ้ลยพอเปน

ทั้งพอเปนท้ังเพื่อนเปนทั้งท่ีปรึกษาเพราะพอผมเปนคนฟัง

คนอื่นไมใชมีทัศนคติที่ชอบสั่งคนอื่นแตในบางมุมท่ีคนรุนพอ

ไมเคยรูมากอนโดยเฉพาะเรื่องของโซเซียลหรือโลกออนไลน

สิง่นีก้เ็ปนอกีมมุหนึง่ทีผ่มสามารถเอาประสบการณความสำาเรจ็

ไปแชรแบงปันกับพอสอนพอวาตองทำาอยางไร

ซึ่งพอก็ไมมีความเขินที่จะฟังและทำาตามและที่สุดก็มองเห็น

ผลลัพธที่เกิดขึ้นวามันเปนอยางไรหนังสือเลมนี้นอกจากเปน

มติิใหมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของออนไลนแลวยงัเปนมิตใิหมของเรือ่ง

การแลกเปลี่ยนทัศนะของการเลี้ยงดูลูกเพื่อใหเกิดความรวม

สมัยพอผมพูดเสมอวา



“ยุคนีจ้ะมาบอกวาอาบนำา้รอนมากอนไมไดแลวเพราะเป็น

ยคุของความคิดและการยอมรับในสิง่ทีเ่ปลีย่นไปของสงัคม

และโลกนี้”



ถาการเลี้ยงลูกยังยึดเร่ืองของการอาบนำ้ารอนมากอนบอกได

เลยวาสิ่งที่ไดตามมาคือความลาชาในเรื่องของการใชชีวิต

กรอบความคิดเปนสิ่งที่สำาคัญกรอบความคิดหรือที่หลายคน

เรียกวาMindsetถาจุดเริ่มตนมันผิด ทุกสิ่งทุกอยางก็จะผิด

หมดเหมือนกับการติดกระดุมผิดตั้งแตเม็ดแรกนั่นแหละ

หลายเรื่องราวในหนังสือเลมนี้ผมถายทอดจากประสบการณ

ของตัวเองถายจากส่ิงที่ไดรับมาจากพอและไดถายทอดออก

มาเพือ่เปนแนวทางใหกบัคนรุนใหมตลอดท้ังผูทีเ่ปนพอแมดวย

ลูกรวยสอนพอ..คำานี้ไมไดมีมิติที่แคบอยางที่คิดแนนอนครับ
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แค่ก้ำว...
มันก็ข้ำมมำ
สู่โลกใหม่

การทำางานในแตละยุคยอมมีความแตกตางกันออกไปถาเรา

ยงัคงยดึรปูแบบและไมคิดเปลีย่นเราอาจจะตกขบวนของคำาวา

ความสำาเร็จได

ผมเขียนเรื่องความแตกตางของโลกการทำางานในแตละยุคเอา

ไวเปรียบเทียบ

สมัยปู่ผม“งานที่ดี=งานที่มั่นคง”

จึงไมแปลกใจ

ที่งานราชการคืองานที่ดีที่สุด

หลายๆคนตางมีแนวคิดใหลูกเรียนจบ

และไปรับราชการ

เพราะไมมีการเลยออฟ

เงินเดือนก็ขึ้นตลอด

เกษียณแลวยังมีบำานาญใหอีก

เหมือนคำาที่กลาวไววา

“สิบพอคาไมเทาหนึ่งพระยาเลี้ยง”
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สมัยลุงผม“งานที่ดี=งานที่กาวหนา”

พนักงานเงินเดือน

สตารตเริ่มตนมากกวาขาราชการ

จึงทำาใหคนสมัยนี้

หันไปทำางานกับบริษัทเอกชนมากขึ้น

หลายๆคนเลือกที่จะเรียนตำาแหนงสูงๆ

เพื่อที่จะไดเงินเดือนสูงๆ

และไตเตาไปสูตำาแหนงที่สูงๆตอไป

สมัยพอผม“งานที่ดี=งานของตัวเอง”

เราจึงเห็นธุรกิจSMEsขนาดเล็ก

ถูกกอตั้งขึ้นอยางมากมาย

หลายๆธุรกิจก็ทำากันเปนครอบครัว

สงตอจากรุนสูรุนแบบกงสี

ใครบริหารไดดีก็รวยไป

ใครคุมลูกนองไมไดก็เจ๊งไปตามๆกัน

สวนใหญจะสอนลูกหลานตอๆกันมา

ใหเปนเจาคนนายคน
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สมัยผม“งานที่ดี=งานที่อิสระ”

ฟรีแลนซเปนอาชีพลำาดับตนๆ

ที่เด็กจบใหมมักเลือกกัน

เพราะอยูในสังคมที่ไมอยากเปนลูกนองใคร

ไมชอบการรับคำาสั่งไมชอบถูกบังคับ

ไมตองตื่นเชามารีบๆทำางาน

มีเวลาอิสระเปนของตัวเอง

ไดใชความสามารถในสิ่งที่รักไดเต็มที่

ทำามากไดมากทำานอยไดนอย

ยิ่งทำางานเยอะยิ่งมีผลงานเยอะขึ้นเชนกัน

เมื่อเปนผูชำานาญในดานนั้น

ก็จะมีงานเขามาเรื่อยๆ

เรียกไดวาหามป่วยหามพักหามตาย

กันเลยทีเดียว
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ปัจจุบัน
การทำางานขาราชการถูกแทนที่ดวยการ

วาจางจากบริษัทเอกชน

เนื่องจากเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาขาราชการ

มีการไตเตาตำาแหนงขึ้นไปเรื่อยๆ

สวนการเปนพนักงานบริษัทเอกชนเอง

หลายๆคนทำางานเพื่อหาประสบการณ

เพื่อเก็บเงินและไปเริ่มธุรกิจสวนตัวเล็กๆตอไป

เด็กจบใหมก็หันมาทำาฟรีแลนซเปนหลัก

บางคนทำางานขายเครือขายเอเจนซี่

เลนหุนอสังหาฯ

หรือสืบตอธุรกิจของครอบครัวที่เคยทำามา

และยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรง!!
นั่นก็คือ...
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“การเป็น
เจ้าของ
แบรนด์”
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เนื่องจากปัจจุบันเริ่มตนงายกวายุคอดีต

เรื่องราวของคนสำาเร็จเริ่มมีมาก

และเปนแรงบันดาลใจใหรุนถัดๆไปที่มีความฝัน

เทคโนโลยี4.0เขามามีบทบาทมากขึ้น

การตลาดสวนใหญจึงเปนตลาดออนไลน

ผูซื้อผูขายติดตอผานกันโดยสื่อโซเชียลตางๆ

ไมมีการพบปะเจอกัน

ทำาใหการซื้อขายสมัยนี้งายกวายุคอดีตเปนอยางมาก

ไมตองมีการลงทุนทำาหนาราน

ไมตองมีการสต็อกสินคาครั้งละมากๆ

ไมตองจางสื่อหนังสือพิมพหรือทีวี

ทำาใหการลงทุนมีธุรกิจของตัวเองเปนเรื่องที่งายขึ้น

ใชตนทุนตำ่ากวายุคกอนถึง100-1000เทา

หรือบางคนอาจไมใชตนทุนเลยดวยซำ้า

หากทำาระบบแบบพรีออเดอร

แมกระทั่งบางอาชีพ

อยางเชนโคชสอนออนไลน

ไมจำาเปนที่จะตองอาศัย“ทุนทรัพย”แบบแตกอนแลว

หากมีแค“ทุนความคิด”มีไอเดียที่ดี

ก็สามารถประสบความสำาเร็จไดเชนกัน

และสิ่งที่สำาคัญเลยคือ
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“การลงมือทำาทันที!!”

จะเห็นไดวาหลายๆคนมีไอเดียที่ดี

แตไมลงมือทำา

ก็ถูกอีกคนที่มีไอเดียเหมือนกันนำาไปทำากอนซะแลว

จึงเปนเหตุผลที่วา...

“ทำาไม...จึงตองลงมือทำาทันที”

และคนที่ประสบความสำาเร็จมัก“ไมรอความพรอม”

คิดไดลงมือทำาทันที

เพราะการเริ่มตนกอนเทากับนำาไปกอน

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ใครสตารตกอนเทากับเจอประสบการณกอน

โดยมี“อินเทอรเน็ต”เปนเครื่องมือสำาคัญ



27  
ลูกรวยสอนพอ



28  
ลูกรวยสอนพอ

เทคโนโลยีการตลาดออนไลน4.0

เทรนดนี้กำาลังมา

และจะทวีความสำาคัญตอคนรุนใหมอยางมาก

ทำาใหคนทำางานอยูที่ไหนก็ไดไมจำาเปนตองมีหนาราน

เชื่อมตอกับโลกไดทุกที่ทุกเวลา

อีกทั้งยังมีสื่อโซเชียลมีเดีย

ที่ทำาใหเอื้อตอการทำางานมากขึ้น

ผมเชื่อวาอีก10ปีขางหนา
โลกจะถูกขับเคลื่อน
โดยคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยี
และเป็นคนที่พรอมรับอะไรใหมๆไดเต็มที่

ดังนั้นหากใครอยากประสบความสำาเร็จในยุคนี้

ตอง“มีความฝัน!!”

ตอง“มีไอเดียที่ดี!!”

ตอง“มีAttitideที่ดี!!”

ตอง“เลนไมเลิก!!”

ตอง“ลงมือทำาทันที!!”

และความสำาเร็จ“ไมตองรอพรอม!!”



29  
ลูกรวยสอนพอ

มีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากคือ

อยากมีชีวิตแบบไหน
ใหเขาหาคนแบบนั้น

คนบางคนจะพูดเพียงอยางเดียว

ฉันไมไดเกิดมาพอแมรวย?

ฉันไมมีทุน?

ฉันไมไดโชคดีเหมือนคนอื่น?

ปีนี้ฉันปีชง?

ฉันไมไดเรียนสูง?

ฉันไมไดเกงแบบเธอนี่?

ปีนี้ดวงฉันไมดี?

หมอดูหามทำานูนทำานี่?

สารพัดขออางที่จะหามาได

บางคนตอนเชาทำางานตอนเย็นดื่มเหลา

บางคนตอนเชาทำางานตอนเย็นเลนเกม

บางคนตอนเขาทำางานตอนเย็นจับกลุมเมาทคนอื่น

คนกลุมนี้ถาลองไดคุยเขาจะอางตามนี้แหละครับ

แลวคุณลองคิดตามวา

มันจริงดวยหรือกับขออางที่เขากลาวมา?
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ชีวิตผม

ตอนมัธยมเชานั่งเรียนบางโดดบาง

เย็นเตะบอลเที่ยวเลนกับเพื่อน

ตอนปี1เชานั่งเรียน(แตสวนใหญไมเรียน)

เย็นเลนเกมกับเพื่อน

ตอนปี2-3เชานั่งเรียนเย็นดื่มเหลากับเพื่อน

เห็นมั้ยครับ

ชีวิตผมไมไดตางอะไรกับเขาเลย

แตสิ่งที่ผมตางคือ

ตอนปี4ผมไดเปลี่ยนแปลงตัวเอง

จากแตกอนที่เคยเปน

เดินเขาหาคนสำาเร็จ

ไปอยูในสังคมที่มีแตคนสำาเร็จ

ชีวิตผมถึงไดเปลี่ยนไปจากเด็กหลังหองไมเอาไหน

มาเปนเจาของแบรนดในคราบนักศึกษา
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วันนี้คุณลองคิดดูว่ำ 
คุณอยำกมีชีวิตแบบไหน 

ลองมองหำไอดอลซักคนหนึ่ง 
ส�ำหรับตัวผมคือ “พ่อ”
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พอผมเปนนกัธรุกจิทีเ่ริม่จากติดลบมากอนจนตอนนีไ้ดเปนใหญ

เปนโตเปนเจาของโรงงานขนาดใหญผมมักจะเรยีนรูวธิคิีดจาก

พอเสมอ

เมื่อคุณลองหาไอดอลซักคนแลวลองศึกษาเสนทางเขาดูมอง

หาเสนทางคนประสบความสำาเร็จหลายๆคนวาเขามีมุมมอง

วิธีคิดแบบไหนหมั่นเขาหาพูดคุยเพื่อใหไดประสบการณเขาไว

ลองดูสิครับแลววิธีคิดกับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป

ทำาไมตองรีบสำาเร็จตอนที่อายุยังนอย

คำาถามนีอ้าจจะเปนประเด็นคำาถามทีห่ลายๆคนสงสยัวาทำาไม

ถึงตองรีบอะไรขนาดนั้น

ตัวผมเชื่อวาทุกคนอยากจะรีบสำาเร็จหมดทุกคนแหละครับ

แตจะหาสวนที่มาอางคือ

“ยังเรียนอยู”

“ยังไมพรอม”

“ยังไมมีเวลา”

“เดี๋ยวเก็บเงินซักพักกอน”

“รอโนนรอนี่กอน”
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ผมฟังแลวก็เพียงไดแตตอบคำาวา

“อืม...”

“ถาผมรอตัวผมสำาเร็จผมอาจจะรอไดนะครับ

แต...ครอบครัวผมรอไมไดครับ”

คุณอาจจะรูสึกวาชีวิตคุณดำาเนินไปขางหนาเรื่อยๆ

แตคุณเคยลองมองหรือไมวา

พอแมเรากำาลังถอยหลังลง

ตอนนี้ผมอายุ28ปี

แมผมอายุ54ปี

พอผมอายุ60ปี

หากผมคิดวาผมคอยสำาเร็จตอนอายุ45ปี

แลวคอยเริ่มใชชีวิตกินเที่ยวหาความสุข

แตนั่นคือ

อีก17ปีขางหนา...

แมผมอายุ71ปี

พอผมอายุ77ปี
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ผมอยากถามวา

ถาเกิดผมอยากไปเที่ยวตอนนั้น

พอแมผมจะไปเที่ยวกับผมไหวไหม

นั่นแหละครับ

คำาตอบของผมที่วา

“ทำาไมผมจึงตองสำาเร็จตั้งแตอายุยังนอย

แตก็มีคนอีกจำานวนไมนอยที่คิดวา

เกิดมาตนทุนชีวิตไมเหมือนคนอื่น

ก็จะยกเหตุผลนี้มาบอกวา

“จะสำาเร็จแบบเขาไดยังไง
ในเมื่อเราเกิดมาไมไดมีตนทุนแบบเขา”

ผมเองก็เปนคนหนึ่งที่เกิดมาไมไดสมบูรณแบบ

เหมือนใครหลายๆคน

ผมตองประหยัดตองชวยพอแมขายของตั้งแตเด็กๆ

ไมไดเกิดมารำ่ารวยเหมือนคนอื่นๆ

แตหลังจากเราไดสัมผัสการทำางาน

เรียนรูประสบการณไปเรื่อยๆ

ทำาใหเราพบวา...
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“ทุกๆคนลวนมีตนทุนชีวิตที่เทากัน”
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หลำยๆ คนมองแค่ที่ 

“ทุนทรัพย์” 

เพียงอย่ำงเดียว
ซึ่งไม่ใช่แล้ว

เพรำะหำกคุณท�ำอะไรไม่เป็น
ทุนทรัพย์ของคุณก็สำมำรถหมดได้เช่นกัน 

แต่สิ่งที่ทุกคนมีเท่ำกันคือ
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“แรงทุน”

ทุกคนมีกำาลังเทากัน

ทั้ง“กำาลังกาย”และ“กำาลังความคิด”

ซึ่ง2อยางนี้เราสามารถ“พัฒนา”เพิ่มไดดวยการฝกฝน

หากเปรียบ“ทุนทรัพย์”เทากับ“พรสวรรค์”

“กำาลังกาย”และ“กำาลังความคิด”ก็เปรียบดั่ง“พรแสวง”

ซึ่ง“พรสวรรค์”จะเปนปัจจัยเพียงแค10%เทานั้น

สวน“พรแสวง”เปนปัจจัยถึง90%






