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เวลาพูดถึงเรื่องงาน ถ้าเลือกได้ละก็... 

อยากทำงานที่ชอบจริง ๆ

ไม่ต้องผูกติดตัวเองไว้กับสถานที่ทำงาน

มีชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นได้

การทำงานในรูปแบบฟรีแลนซ์ อาจเป็นฝันของใครหลาย  ๆคน 

ซึ่งเป็นจริงได้ไม่ยากในตอนนี้ บริษัทต่าง  ๆ  เริ่มจ้างงานหลาย 

ตำแหน่งในรูปแบบฟรีแลนซ์มากขึ้น โดยเฉพาะงานที่สามารถทำ 

ผ่านออนไลน์ได้ แต่การเป็นฟรีแลนซ์ให้อยู่รอดและประสบความ 

สำเร็จระยะยาวทั้งเรื่องงาน  – เงิน  – ชีวิต อาจไม่ได้ง่ายเช่นนั้น  

หากเราไม่คำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดไว้ในใจ (อย่างตัวละครชื่อยุ่น  

ในเรื่อง  ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ ที่เรื่องงาน  –  

ชีวิตไม่สมดุลกัน) ถึงจะได้ทำงานที่รักก็อาจพังได ้

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือเพื่อคนที่กำลังทำงานหรือสนใจผันตัว 

ไปเป็นฟรีแลนซ์  ถ่ายทอดวิธีคิดและขั้นตอนการทำงานใน 

รูปแบบนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงการต่อยอดพัฒนาทักษะ 

ความรู้ของตัวเองไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิต 

ได้อย่างฟรีแลนซ์มืออาชีพ

หากพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย!

ขอให้โชคดี

พฤศจิกายน 2561
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“ฟรีแลนซ์” คำนี้คุณนึกถึงอะไรครับ

“ทำงานไดอ้ยา่งมอีสิระตามแตใ่จตอ้งการ” “ไรค้วามเครยีด”  

“สนุกกับชีวิต”

แตค่วามจรงิเปน็เชน่ไรหรอื ถา้ทำตามใจชอบจรงิ ๆ ไมม่งีาน 

เข้ามาหรอกครับ ไม่มีเงินด้วยเหมือนกัน แถมพอมีงานเข้ามา 

จนยุง่ กพ็านหวาดหวัน่วา่ “เดอืนหนา้จะไหวไหมนะ” “หลงัจากนี ้

เอายังไงดี”

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อฟรีแลนซ์ทุกท่านที่กังวลเรื่อง 

ดังต่อไปนี้

- ตอนนี้ยังด ี แต่ถ้างานหายไปจะทำยังไง

- เงินเก็บร่อยหรอลง เรื่องเงินจะไปรอดรึเปล่า

- ช่วงนี้ของปีหน้าจะมีงานหรือเปล่า

- ลดราคาเพื่อรับงานดีกว่าไหมนะ

หากคุณเคยรู้สึกเช่นนั้น ขอเชิญอ่านต่อเลยครับ

สิง่ทีผ่มอยากเสนอใหแ้กท่กุคน คอืสภาพที ่“งานทีต่วัเอง 

อยากทำมีเข้ามาเรื่อยๆ โดยไม่ต้องฝืน”  ครับ ผมจะบอกเล่า 

วิธีการท่ีจะทำให้ฟรีแลนซ์ไม่เดือดร้อนกับเร่ืองงานไปอีกตลอดชีวิต

 ฟรแีลนซง์านในฝนั แตส่ภาพปจัจบุนักลบัเหนือ่ยยาก 

เหลือเกิน

ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับ หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย  

ผมสอบเป็นข้าราชการ ทำงานในสำนักงานสถิติ สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย ได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขและ IT แต่แล้ว 
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ภายในเวลาไม่นานผมกลับใช้ชีวิตไปวัน ๆ อย่างเศร้าซึม

“วัฒนธรรมชื่นชมคนทำงานล่วงเวลา”

“หัวโบราณมากเกินไปกับระบบใหม ่ๆ”

“ไม่ต้องพยายามก็ได้ขึ้นเงินเดือน”

ผมไม่สามารถรักษาแรงบันดาลใจในการทำงานได้อีกต่อไป 

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ ผมเกิดข้อสงสัยกับ  “การทำงานให้องค์กร 

จนตาย” จึงคิดปลีกตัวออกมาทำงานเอง หลังขบคิดว่า “เรา 

ทำอะไรได้บ้าง เราอยากทำอะไร” ก็เลือกไปสอบเป็นเจ้าหน้าที่ 

บัญชีภาษ ี สาเหตุที่เลือกทางนี้ก็เพราะว่า

- อยากทำงานที่มีโอกาสปลีกตัวไปทำเอง

- อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมโดยใช้ตัวเลขและ IT

จุดเริ่มต้นมาจากเหตุผลเหล่านี้ครับ ต่อมาผมสอบวุฒิผ่าน  

ทำงานในสำนักงานภาษีกับบริษัท  IT หลายแห่งพร้อม  ๆ  กับ 

ไขว่คว้าหาวิธีการทำงาน หาแรงบันดาลใจ และหารายได้ตาม 

แบบฉบับของตัวเอง จนแยกตัวออกมาทำเองในเดือนสิงหาคม  

ปี 2007

“ในที่สุดก็ได้อิสรภาพมาแล้ว!” “มีรายได้เท่ากับงานที่ทำ!”

แต่ความจริงกลับโหดร้าย ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  

มีแต่เวลาผ่านเลยไป โอบกอดความเครียด รายได้ก็ไม่เพิ่ม  

ผมตกตะลึงที่ต้องแบกรับทุกอย่างมา ต่อให้เป็นงานที่เกลียด 

หรือคนที่เกลียดก็ตาม ยิ่งลนก็ยิ่งหางานดี  ๆ  ไม่ได้ นับว่าโชคดี 

ทีม่ทีัง้ลกูคา้รายใหญแ่ละมทีัง้งานใหญง่านเลก็เขา้มา แตส่ดุทา้ย 

ก็ไม่พอกินพอใช้ เงินเก็บร่อยหรอลงเรื่อย  ๆ ความเครียดรังแต่ 

จะสูงขึ้นด้วยครับ
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 การยกเลิกสัญญาของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง

และแล้ววันหนึ่ง เรื่องที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผมก็เกิดขึ้น

คือลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งยกเลิกสัญญา ส่งผลให้ยอดขาย 

รวมหายไปประมาณ 30%

แต่สิ่ งที่ผมรู้สึกตอนนั้นกลับ  ไม่ใช่สิ้นหวัง  หากเป็น  

“สบายใจ”

ความจริงแล้ว ผมคิดว่า “อยากเลิก” งานนั้นตั้งแต่ประมาณ 

หนึง่ปกีอ่นการยกเลกิสญัญาแลว้ละครบั ลกูคา้รายนีเ้ปน็ผูบ้รหิาร 

ท่ีมีความสามารถ น่าประทับใจเป็นอย่างมาก มีเร่ืองให้เรียนรู้เยอะ  

และเป็นผู้ทำให้ผมมีนิสัยรักการอ่านรวมถึงการออกกำลังกาย 

ตดิตวักจ็รงิ แตเ่ขายิง่ใหญเ่กนิกวา่กำลงัของผมในขณะนัน้ ทำให ้

ผมกลัดกลุ้มอย่างหนักกับแรงกดดันในการทำงานต่อไป ความ 

กลัดกลุ้มของผมคงส่งผลไปถึงตัวงานด้วยกระมัง แต่งานนั้น 

มีผลกระทบต่อยอดขายมาก ผมจึงไม่กล้าเป็นฝ่ายเอ่ยขอยกเลิก 

สัญญาออกไปด้วยตัวเอง

จากเหตุการณ์ครั้งนี ้ ทำให้ผมสาบานสามข้อ

“จะเลิกทำงานโดยไม่เต็มใจ ต่อให้ได้ยอดขายสูงก็ตาม”

“จะเลิกวิธีการรับงานท่ีรักษารายได้ไว้ด้วยบริษัทเพียงแห่งเดียว”

“จะประยุกต์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้มาซึ่งงานที่มีอิทธิพลสูง 

งานที่ดี”

 ขัดเกลา “สินค้า” ชื่อว่าตัวเอง

หลังยกเลิกสัญญาแล้ว ผมให้ความสำคัญกับการขัดเกลา  

“สินค้า”  ชื่อว่าตัวเองครับ ผมไม่รับงานมาถมเวลาว่าง เอาแต่ 

ครุน่คดิวา่ “ทำอยา่งไรจงึสามารถทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธ-ิ 



6 7ว่างงานแต่ไม่ว่างเงิน    บทนำ

ภาพมากขึ้น” “ทำอย่างไรลูกค้าจึงดีใจมากขึ้น”

บล็อกที่เป็นงานอดิเรกเองผมก็ตั้งใจทำมากขึ้น ใช้ประโยชน์ 

จากความถนัดว่าเข้าใจเรื่องภาษีเป็นอย่างดี เขียนบทความ 

โดยมุง่เนน้ทีค่วามตอ้งการของผูอ้า่น คิดว่า “ทกุคนนา่จะลำบาก 

กับเรื่องพวกนี้กันหรือเปล่า” พอทำอย่างนั้นยอดเข้าชมของ 

บล็อกผมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจัดสัมมนาแบบ 

มคีา่ใชจ้า่ยโดยองิเนือ้หาจากในบลอ็กไดเ้ลยละครบั ถอืเปน็รายได ้

นอกเหนือจาก “ค่าปรึกษา” เป็นครั้งแรกเลย

หลังจากนั้น ผมลดงาน “กิจการที่ปรึกษาด้านภาษี” ซึ่งเรียก 

ได้ว่าเป็นงานหลักของเจ้าหน้าที่บัญชีภาษีลงทีละน้อย สร้างงาน 

ขึ้นมาใหม่โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเอง ผลลัพธ์ของมัน 

ทำใหต้อนนีม้งีานเขา้มาสมำ่เสมอจากหลายแหง่ สว่นผมก็ เลอืก 

งานที่อยากทำ ปฏิเสธงานที่ไม่ชอบ ชีวิตแบบที่ไม่มีวันได้มา 

หากเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวกลายเป็นจริงขึ้นมา 

แล้วละครับ

อา่นมาจนถงึตรงนี ้ อาจมบีางทา่นคดิอยูบ่า้งวา่ “เพราะเปน็ 

เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีก็เลยทำได้ไม่ใช่เหรอ” “มีวุฒิก็ง่ายสิ” 

แตก่ม็ขีอ้เสยีวา่ เพราะมวีฒุเิลยถกูบบีรดัจนไมไ่ดท้ำสิง่ใหม ่ๆ  

อยู่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น วงการเจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอายุเฉลี่ย 

สูงกว่า 60 ปี เจ้าหน้าท่ีบัญชีภาษีปัจจุบันมีลูกค้าขาประจำเหนียวแน่น  

จึงไม่เหลือช่องว่างให้หน้าใหม่เข้าไปได้

อาจเหมือนพูดซ้ำซาก แต่ผมค่อย  ๆ  ลด  “กิจการที่ปรึกษา 

ดา้นภาษ”ี ซึง่เรยีกไดว้า่เปน็งานหลกัของเจา้หนา้ทีบ่ญัชภีาษลีงไป  

ผมรับปรึกษา 5 บริษัท นับเป็นประมาณ 35% ของยอดขาย  
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(ปกติรับผิดชอบประมาณ 15 - 50 บริษัท)

รายได้อื่น  ๆ  ล้วนแต่เป็นงานระยะสั้น สุดท้ายแล้วอาจ 

ไม่มั่นคง แต่ผมก็ทำอย่างนั้น เพราะการหวังพึ่งพาความมั่นคง 

ก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์เงินเดือน มัวแต่แช่ตัวในน้ำอุ่นจะทำให้ 

ตามกระแสธารแหง่กาลเวลาไมท่นัเอา เราต้องปกปอ้งตวัเองใหไ้ด้

สรุปเลยนะครับ ฟรีแลนซ์ไม่ต้องมั่นคง กลับกัน การใช้ 

ชีวิตโดยควบคุมสภาพอันไม่มั่นคงไปด้วยต้องให้ผลดีกว่า 

แน่นอน

หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าวิธีทำและวิธีคิดเพื่อ “สร้างงานที่เรา 

สามารถแสดงจุดแข็งของตัวเองได้ บอกเล่าถึงสิ่งนั้นพร้อม ๆ กับ 

ขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ” โครงสร้างโดยละเอียดมีดังต่อไปนี้

บทที ่ 1 “กฎเพื่อจะได้มีกินไปตลอดชีวิต” 8 ข้อ

บอกเล่าเก่ียวกับสภาพจิตใจท่ีควรเป็นเพ่ือให้มีกินไปตลอดชีวิต 

ในฐานะฟรีแลนซ์

บทท่ี 2 สร้าง “งานท่ีมีเพียงคุณเท่าน้ันทำได้” ข้ึนมาเยอะๆ  

กันเถอะ!

สอนวิธีสร้างงานซึ่งทั้งโลกมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้ โดยใช้ 

ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเอง 

บทที่ 3 “แผนการต่อสู้ผ่านสื่อของตัวเอง” เรียกงานที่ 

อยากทำให้ลอยมาหา!
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สร้างงานอย่างเดียวไม่พอครับ ต้องบอกให้คนจำนวนมากรู้ 

และเราต้องถูกเลือกด้วย ผมจะแนะนำวิธีการเหล่านั้นครับ

บทที่ 4 “วิธีใช้เงินให้เกิดประโยชน์”  อย่างฟรีแลนซ์ 

มืออาชีพ

เราอาจนับว่า  “มีกินมีใช้ = ควบคุมการเงิน”  ก็ได้ ผมจะมา 

บอกวธิกีารใชเ้งนิเพือ่ใหต้วัเองเตบิโตขึน้ และวธิกีารลดคา่ใชจ้า่ย 

ไม่จำเป็นลง โดยรวมไปถึงเรื่องเงินภาษีด้วยนะครับ

หนงัสอืเลม่นีเ้ขยีนโนวฮ์าวสำหรบัฟรแีลนซ ์ ใหไ้มต่อ้งลำบาก 

เรื่องงานอีกตลอดชีวิต

บางคนอาจคิดว่า “ทำงานหาเงินให้เต็มที่ระดับหนึ่ง แล้ว 

จะได้ใช้ชีวิตสบาย ๆ ตามใจชอบ”

แต่ส่วนใหญ่เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ  ฟรีแลนซ์เองก็มี 

ขีดจำกัดในการหาเงินอยู่ “สร้างรายได้ 30 ล้านบาทในหนึ่งปี!”  

อะไรพวกนั้นแทบจะเรียกว่าเรื่องเพ้อฝันเลย

ไม่ใช่หาเงินรวดเดียว แต่แนวคิดว่าทำงานไปตลอด มีกินมีใช้ 

ไปตลอด อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงกว่ามากครับ เพื่อการนั้น  

ผมแนะนำว่า สภาพ  “มีงานที่ตัวเองอยากทำเข้ามาเรื่อย  ๆ  โดย 

ไม่ต้องฝืน”  ดีกว่า  “รับงานเยอะ  ๆ  หาเงินให้ได้รวดเดียว”  ครับ  

ทั้งนี้ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ใครแม้สักคนเดียวก็ยังดี  

คว้าเอา “อิสรภาพแท้จริงในฐานะฟรีแลนซ์” มาได้นะครับ



8

“กฎเพื่อจะได้
มีกินตลอดชีวิต”

8 ข้อ

1บทที่

เตรียมใจ

フリーランスのための一生仕事に困らない本
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ไม่ลำบากเรื่องงานไปอีกตลอดชีวิต
กุญแจคือ “ขยายอิทธิพลให้กว้างขึ้น”

01

 วิธีการมีชีวิตในฐานะมืออาชีพ
เพราะฟรีแลนซ์ทำอะไรก็ได้ ไม่ผูกมัดด้วยบริษัทหรือองค์กร 

จึงต้องคิดให้ดีว่า “คุณทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นอะไร”  

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้ไหมครับ

- อยากมีรายได้จากงานสักเท่าไหร่ด ี (อยากได้หรือเปล่า)

- อยากใช้เวลากับงานสักเท่าไหร่ด ี (ใช้ได้รึเปล่า)

- อยากทำงานแบบไหน

- อยากทำงานกับคนแบบไหน

อย่างตัวผมให้ความสำคัญกับเรื่อง “อยากทำงานกับคนแบบ 

ไหน”  เป็นพิเศษ ถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกโรคด้วย ต่อให้ได้รับ  “งานที่ 

อยากทำมานานแลว้และค่าตอบแทนสงู” แค่ไหน กแ็สดงศกัยภาพ 

ออกมาไม่ได้เต็มที่

ไม่ใช่แค่มี “งานเพ่ิมข้ึนก็พอ” หรือ “เพ่ิมยอดขายได้ก็พอ” เท่าน้ัน 

ทีถ่กูตอ้ง เพราะแทจ้รงิแลว้ การนำเสนอ “ความแตกตา่ง” ทีค่ณุม ี

นอกเหนือจากคนอื่นออกมาให้เห็นคือสิ่งสำคัญ การตลาดเอง 

ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราต้องทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น
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 สิ่งสำคัญไม่ใช่ขนาด แต่เป็น “อิทธิพล”
ฟรีแลนซ์มีขีดจำกัดเรื่องปริมาณงานอยู่ จะเพิ่มยอดขาย  

เพิ่มคน ขยายออฟฟิศ ล้วนทำไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง  

แต่ไม่ว่าอย่างไร เราก็มักจะเผลอไปมองที่การขยายตัวทุกที  

ทว่าต่อให้ขยายขนาดได ้ ก็จะติดปัญหาเรื่องการรักษาสภาพอีก

ดงันัน้ สิง่ทีผ่มอยากเสนอคอืการขยาย “อทิธพิล” ไมใ่ชข่นาด

นับแต่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ และจากที่ทำผลงานในฐานะ 

มืออาชีพ ทุกคนต้องเคยรู้สึกว่า  “อยากเสียสละทุ่มเทให้คน 

จำนวนมากยิ่งกว่านี้” “อยากให้คนรู้จัก” กันบ้างแน่นอน

เดีย๋วนีไ้มต่อ้งใชท้วีหีรอืหนงัสอืพมิพก์ ็มชีอ่งทางใหค้ณุขยาย 

อทิธิพลมากมายเตม็ไปหมด ไมว่า่จะเปน็บลอ็ก เมลแมกกาซนี  

หนังสือ สัมมนา ฯลฯ เราอยู่ในยุคที่สามารถส่งสารออกไป 

ทั่วโลกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย และเมื่อขยายอิทธิพลได้  

ก็สามารถตอบฟีดแบ็กลูกค้าตรงหน้าได้ แถมยังมีงานใหม่ลอย 

เข้ามาอีกด้วย  ตามประเด็นหลักที่กล่าวไป  หนังสือเล่มนี้ 

จะบอกเล่าวิธีการเพื่อให้ฟรีแลนซ์ไม่ต้องลำบากกับงานไปอีก 

ตลอดชีวิตครับ
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ตั้งเป้าหมายที ่“กล้าปฏิเสธงาน” 
ไม่ใช่ “รับงานเพื่อให้มีกิน”

02

 ความเบื่อหน่ายคือศัตรูตัวฉกาจของฟรีแลนซ์
หากทุกคนมีความมุ่งมั่น เปี่ยมด้วยความตั้งใจ ไม่ว่างาน 

แบบไหนก็ต้องอยู่รอดแน่ครับ หรือพูดอีกอย่างว่า วันที่ “รับงาน 

เพื่อให้มีกิน”  ในฐานะฟรีแลนซ์ต้องมาถึงแน่สักวัน  และคง 

มีบางคนที่ตอนนี้ก็พอกินอยู่แล้วด้วยใช่ไหมล่ะครับ แน่นอน  

พวกเราต่างมุ่งหวังสภาพ  “รับงานเพื่อให้มีกิน”  นั่นแหละ แต่นั่น 

ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีแต่เรื่องน่ายินดีเท่านั้น

เปล่ียนวิธีพูดอาจเรียกว่า “รายได้มาจากงานแบบเดิมอีกแล้ว”  

ต่างหากล่ะครับ

งานมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามา หากรับทั้งหมด ถึงจะมีเวลามาก 

แค่ไหนก็ไม่พอครับ ผมเห็นคนมากมายเมื่อเริ่มเข้าที่เข้าทางจน 

อยู่ได้จากงานหลัก ก็ไม่ยื่นมือไปหาของใหม่ ๆ อีก

สิง่ทีน่า่กลวัคอืความมัน่ใจผดิ ๆ หากมัน่ใจผดิไป อนัดบัแรก  

คุณภาพการบริการจะต่ำลง ความพอใจของลูกค้าก็จะต่ำตาม  

แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่างานจะหายไปทันที แต่จะ 

ค่อย ๆ ห่างออกมาจากกระแสธารแห่งกาลเวลาทีละน้อยครับ
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“การรับงานเพ่ือให้มีกิน” เช่นน้ี ไม่ได้มีแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียว

สำหรับฟรีแลนซ์แล้ว ไม่ใช่ว่า “ไม่ลำบากเรื่องงานอีกตลอด 

ชวีติ = มชีือ่เสยีง จงึตอ้งรบังานใหเ้ตม็ทีเ่ขา้ไว”้ แตแ่นวทางทีว่า่  

“หากตั้งใจจะรับแต่งานแบบเดิมๆ  ก็อยู่ได้หรอก แต่สุดท้าย 

เราก็เลือกจะกล้าปฏิเสธงาน ลองท้าทายกับงานใหม่ หรือ 

เตรียมตัวรับความเสี่ยงต่างๆ  ให้พร้อมดีกว่า”  ต่างหาก คือ 

อุดมคติขั้นสูงของฟรีแลนซ์

หัวข้อต่อไป ผมจะพูดถึงความผิดพลาดจากการทำงานที่มุ่ง 

แต่ว่าต้อง “รับงานเพื่อให้มีกิน” ให้ฟังครับ

อุดมคติของฟรีแลนซ์คือ “กล้าปฏิเสธงาน”

มีงานมา 

พยายามดูสักตั้ง

แล้วกัน

งานนี้อิ่มตัวแล้วละ 

ลองหาอะไรใหม ่ๆ ทำ

ดีกว่า

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

รับงานเพื่อให้มีกิน กล้าปฏิเสธงาน
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แค่ทำงาน “ให้เสร็จ” เฉย ๆ
ย่อมมองไม่เห็นอนาคต

03

	มุ่งเป้าหมายที ่“งานที่อยากทำแต่ต้องเสี่ยง”
หากมีงานเข้ามาย่อมมีกิน แต่เราจะตั้งเป้าหมายเป็น  “แค่ 

ทำมาหากนิไปวนั ๆ” ไมไ่ดเ้ดด็ขาด เรือ่งเงนิและงานแบง่ออกเปน็  

4 ประเภท ดังต่อไปนี้

A: ได้รับเงินมาก และเป็นงานที่อยากทำ

B: ได้รับเงินมาก แต่เป็นงานที่ไม่อยากทำ

C: ได้รับเงินน้อย แต่เป็นงานที่อยากทำ

D: ได้รับเงินน้อย และเป็นงานที่ไม่อยากทำ

แนน่อนวา่อดุมคตติอ้งเปน็งาน A (เงนิเยอะ อยากทำ) ส่วน 

งาน D (เงินน้อย ไม่อยากทำ) ตัดมันทิ้งไปได้เลยใช่ไหมครับ  

แต่งาน B (เงินเยอะ ไม่อยากทำ) ซึ่งเรามักจะเลือกเวลากังวล 

เรื่องเงินทองว่าควรทำหรือไม่ เป็นเรื่องชวนกลุ้มใจใช่ไหมครับ  

อีกด้านหนึ่ง งาน C (เงินน้อย อยากทำ) ก็เลือกยากเช่นกัน

เมื่อปลีกตัวมารับงานเอง แม้ตั้งเป้าหมายที่งาน  A แต่ 

กลับกลายเป็นต้องทำงาน B เสียได้ ทำให้งาน D เองก็เพิ่ม 
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ตามไปด้วยอีกต่างหาก แม้จะได้งานแต่กลับดีใจอย่างจริงใจ 

ไม่ลง ทั้งนี้เพราะกลายเป็นสภาพที่เรากลัว “ไม่มีกิน” จึงก้มหน้า 

กม้ตาทำงานทีไ่มช่อบ งานคา่ตอบแทนตำ่ งานใชเ้วลามากเกนิไป 

ยังไงล่ะครับ

หาก  “รายได้ไม่มั่นคง แถมงานไม่สนุก” การเป็นฟรีแลนซ์ 

ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย

การแบ่งงานกับเงินออกเป็น 4 ประเภท

อยากทำ

เงิน
มา
ก เงินน้อย

ไม่อยากทำ

อุดมคติ

เผลอตัว

ไปเลือก

เผลอตัว

ไปเลือก

กลุ้มใจ
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ถึงจะหาเงินได้เท่าไหร ่
ก็ลบความกังวลไปไม่ได้

04

 ความจริงเราไม่สามารถหาเงินแบบพรวดพราดได้อยู่แล้ว
อาจมีบางคนคิดว่า “หากพยายามสร้างรายได้มาก  ๆ  จน 

คล่องตัวขึ้น ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องงานอีกต่อไปไม่ใช่หรือ”  แต่ 

เรื่องนั้นมันผิดครับ

ต่อให้มีรายได้ปีละ 3 ล้านบาท ความกังวลก็ยังไม่หายไป 

หรอก มันน้อยไปครับ ถ้าอย่างนั้นเป็น 30 ล้านบาทล่ะดีไหม  

แต่ในความเป็นจริง ธุรกิจของคุณสามารถสร้างรายได้ถึง 30  

ล้านบาทเลยหรือ ลองนึกจำนวนเงินที่สามารถหาได้ในความจริง 

ดูนะครับ

ฟรีแลนซ์อย่างพวกเรา เดิมทีการหารายได้รวดเดียวเพื่อลบ 

ความกังวลเป็นไปได้ยากอยู่แล้วครับ เรื่องนี้ต้องตระหนักเอาไว้  

ในเมื่อเลิกกังวลไม่ได้ เราก็ต้องควบคุมความกังวลนั้นให้ดี แล้ว 

ทำงานกันต่อไปเท่านั้นครับ ทำงานต่อไปแบบไม่จบไม่สิ้นมีแต่ 

ทรมาน แถมไม่สนุกด้วย
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ต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร ่ ความกังวลจึงหายไป

 กรณีรายได้ 3 ล้านบาท

ปีหน้าจะหาได้อีกไหมนะ

ต้องจ่ายภาษีอีก...

ถ้าจะหาอีกเท่าตัว 

ก็ลำบากแย่...

แท้จริงแล้วฟรีแลนซ ์“หาเงินรวดเดียวให้เต็มที่” ได้ยาก

จึงทำได้แต่ควบคุมความกังวลเท่านั้น

POINT
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ถ้าเก็บเงินไม่ได้! 
ก็เปลี่ยนกระแสการไหลของเงินให้ดีขึ้น

05

	กระแสการไหลของเงิน
“สร้างรายได้ -> ลงทุน -> เติบโตขึ้น”

น้ำที่เต็มมีแต่จะล้น ในทางกลับกัน น้ำที่ไหลกลับรักษา 

สภาพสวยงามเอาไวไ้ด้ การทำใหเ้งนิเขา้ออกหรอืกระแสการไหล 

ของเงินดีขึ้นก็สำคัญเช่นกัน ถึงไม่ใช่เงินก้อนโต แต่ก็มีเข้ามา 

เรื่อย  ๆ  ไม่ขาดสาย เรามาสร้างธารให้งานไหลเข้ามาเรื่อย  ๆ  กัน 

เถอะครับ ถึงจะเก็บเงินส่วนเกินไว้ เราก็ยังใช้สิ้นเปลืองบ้าง  

มีปัญหาให้ต้องหยิบออกมาใช้บ้าง ภาชนะใส่เงินของแต่ละคน 

นั้นแตกต่างกัน มีทั้งใหญ่และเล็ก เมื่อเป็นเช่นนี้ หากไม่ขยาย 

ภาชนะให้ใหญ่ขึ้นย่อมเก็บเงินไม่ได้

ผมคิดว่า “การขยายภาชนะ = เพิ่มความต่างระหว่างเงิน 

ที่ใช้กับเงินที่ เข้ามา”  ครับ อย่างในแผนภาพหน้าถัดไปที่ว่า  

“สร้างรายได้ -> ลงทุน -> เติบโตขึ้น” นี้เป็นกระแสการไหลของ 

เงินในอุดมคติครับ หากคุณไม่ลงทุนกับตัวเองหรือกิจการ  

หนทางข้างหน้าจะแคบลง



สร้าง

รายได ้

ลงทุน 
เติบโต

ขึ้น
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ถ้าเก็บเงินได ้ ความกังวลจะหายไป?

ไม่ใช้เงิน เก็บไปให้หมด

ทำให้กระแสการไหลของเงินดีขึ้น

เดี๋ยวกังวล 

เพราะฉะนั้น

ฉันจะไม่ใช้เงิน!

หมุนวงจรนี้ให้ดี ๆ 

กันเถอะ!

หากไม่ลงทุนกับตัวเองและกิจการ หนทางข้างหน้าจะแคบลง

ความกังวลเรื่องเงินจะค่อย ๆ หายไป
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สร้างพลังจำเป็นสำหรับฟรีแลนซ์ 3 อย่างติดตัว

06

 สร้างงาน บอกเล่าเรื่องตัวเอง หมุนเงิน
จากที่ผมได้มอง  “ความกังวลเรื่องงานและเงิน”  ที่ฟรีแลนซ์มี 

ในหลากหลายมุม

ผมขอเสนอแนวคิด เพื่อให้ได้มาซึ่ง  “พลังจำเป็นสามข้อ 

สำหรับฟรีแลนซ์” ซึ่งจะช่วยลบความกังวลเหล่านั้นได้

 พลังอย่างที ่ 1 พลังสร้างงาน
งานมีหลากหลายประเภทครับ ทั้ง “งานสร้างรายได้ต่อเนื่อง  

งานจบในครั้งเดียว” และ  “งานเลือกเวลาได้และไม่ได้” เรามา 

สร้างงานเล็ก ๆ ให้มาก เพิ่มหนทางให้เงินเข้ามาหากันเถอะ

น้ำไหลมาจากแหล่งต้นน้ำบนภูเขาสูงครับ เงินก็ต้องมีแหล่ง 

ต้นทางเช่นกัน สิ่งที่ก่อให้เกิดเงิน หรือ  “พลังในการสร้างงาน”  

คือพลังอย่างแรกครับ

หากมีงานแหล่งเดียวเราย่อมไม่สบายใจ ความเสี่ยงก็เยอะ 

ขึ้นไปด้วย หนังสือเล่มนี้ขอแนะนำให้คุณสร้างแหล่ง (งาน)  

จำนวนมาก หากทำเช่นนั้น นอกจากคุณจะสร้างความมั่นคง 
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ทางรายได้แล้ว ก็ยังช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงมากมายได้ 

อกีดว้ย ยิง่ไปกวา่นัน้ หากผสมผสานงาน “กจิการ A + กจิการ B”  

เขา้ดว้ยกนั กจ็ะยิง่เลง็ผลสำเรจ็ไดม้ากขึน้เปน็เทา่ตวั รายละเอยีด 

จะอธิบายในบทที่สองครับ

 พลังอย่างที ่ 2 พลังในการบอกเล่าเรื่องตัวเองออกไป
แน่นอนว่าการ “โฆษณา” และ “โปรโมท” เป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยให้ 

เราไดง้าน แตถ่า้มองแคน่ัน้ คณุจะพบกบั “งานทีต่วัเองอยากทำ”  

หรือ “งานที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น” ได้ยากขึ้นครับ รายได้ก็ไม่มั่นคง  

แถมจิตใจยังอาจทุกข์ทรมานด้วย

การ “ทำให้ลูกค้ารู้จัก” และ “ทำให้ลูกค้าเลือก” เป็นสิ่งที่ขาด 

ไม่ได้เลยครับ ความสามารถในการส่งข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเลือก  

แบรนดิง้ ซึง่สรปุดว้ยคำวา่ “พลงัในการบอกเลา่เรือ่งตวัเองออกไป”  

คือพลังอย่างที่สอง ผมจะอธิบายเรื่องนี้ในบทที่สามนะครับ

 พลังอย่างที ่ 3 พลังในการหมุนเงิน
“แทนที่จะสะสมเงิน สู้ทำให้กระแสเงินดีขึ้นดีกว่า” ผมบอก 

ไปอย่างนั้น แต่การใช้เงินโดยไม่วางแผนก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ 

สิ้นเปลือง เราใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไร มีผลเชื่อมโยง 

ไปถึงอะไร คือสิ่งที่ต้องตอบให้ได้ในมุมมองระยะยาว

ผมขอยกจุดแข็งข้อหนึ่งที่ฟรีแลนซ์มี คือ “เราต้องใช้ 

เงินไปกับพัฒนาตัวเองโดยตรง”  ครับ ซึ่งเรื่องนี้อาจพูดได้ว่า 

เป็น  “การลงทุนกับตัวเอง ให้ได้ความสามารถอะไรใหม่ติดตัว  

แล้วสร้างกิจการจากสิ่งนั้น หรือสามารถเริ่มเปิดสัมมนาได้”  
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นั่นเองครับ หากเป็นพนักงานเงินเดือน คุณคงถูกบริษัทใช้งาน 

เต็มที่ แต่เงินเดือนกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับ แต่ 

ฟรีแลนซ์มีข้อเสียเปรียบอย่างเรื่องไม่มีรายได้ประจำ (เงินเดือน)  

แถมยังไม่มีทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินชดเชยกรณีออกจาก 

งาน เพราะฉะนั้นมาค่อย ๆ สร้างรายได้กันเถอะครับ

“ใช้เงินที่ได้มาอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้น สร้าง 

งานใหม”่ พลงัในการหมนุเงนิเชน่นี ้ เปน็สิง่ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยสำหรบั 

ฟรีแลนซ์

เรื่องภาษีเอง ผมก็จะขอพูดสักหน่อยตรงนี้นะครับ เพียงแค่ 

“รู้ไว้ประดับความรู้” คุณก็สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นได้อีก  

อาจมากถึงหลายหมื่นบาทเลยครับ นำเงินส่วนนั้นมาลงทุนให้ 

ตัวเองกันเถอะ นอกจากนี้คำพูดที่ว่า “ไม่อยากโดนสรรพากร 

เพ่งเล็งเลย แถมยังไม่ค่อยเข้าใจอีกต่างหาก โยนให้เจ้าหน้าที่ 

บัญชีภาษีทำให้หมดเลยแล้วกัน” นับเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

รูปแบบเดิม  ๆ  ที่มีให้เห็นเสมอ หากครุ่นคิดถึงชีวิตฟรีแลนซ์อีก 

แสนยาวไกล การรูเ้รือ่งภาษเีอาไวก้ไ็มเ่สยีหายแตอ่ยา่งใด ซึง่ผม 

จะบอกในบทที ่ 4

ตั้งแต่หัวข้อต่อไปผมจะเล่าถึงการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อให้ 

มกีนิในฐานะฟรแีลนซไ์ปตลอดชวิีต ดว้ยมมุมองทีแ่ตกตา่งออกไป 

ผ่านสามมุมมองนี้นะครับ



พลังในการหมุนเงิน3

พลังในการสร้างงาน1

พลังในการบอกเล่าเรื่องตัวเองออกไป2

รูจ้ดุแขง็ของตวัเอง แลว้สรา้งงานทีม่เีพยีง 

แต่เราเท่านั้นที่ทำได้ขึ้นมากันเถอะ

เพ่ือให้ลูกค้าเลือกเรา มานำเสนอว่า 

“ตัวเองเป็นใคร ทำอะไรอยู่” กันเถอะ

ไม่ใช่เฉพาะเงินเก็บ แต่เราต้องใช้เงิน 

ที่หามาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

มาสร้างสะพานเชื่อมสู่อนาคตกันเถอะ

ฉัน 

ถนัดเรื่อง...ค่ะ!

ใช้เงินก้อนนี้

พัฒนาตัวเองดีกว่า
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พลังจำเป็นสำหรับฟรีแลนซ ์ 3 อย่าง
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ทิ้งความคิดแบบพนักงานกินเงินเดือน!

07

 ข้อกำหนดของมืออาชีพ 4 ประการ
ฟรแีลนซแ์ตกตา่งจากพนกังานกนิเงินเดือนครบั หากทำอะไร 

ผิดพลาด ไม่มีใครดุหรือช่วยแก้ไขให้ ไม่ได้รับการปกป้องจาก 

องค์กรใด ๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขทั้งหมดเพียงลำพัง  

“สำนกึของมอือาชพีในฐานะฟรแีลนซ”์ คอืสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการครบั  

ประเด็นหลักคือ 4 ข้อต่อไปนี้

1. ตระหนักว่า “มีเรื่องที่ทำไม่ได้”

“เราถนัดเรื่องนี้ แต่ทำเรื่องนั้นไม่ได้” ตระหนักรู้ตัวเอง 

ลักษณะนี้เป็นเรื่องสำคัญ หมั่นขัดเกลาจุดแข็งของตัวเองให้ 

เตม็ที ่ สว่นเรือ่งทีท่ำไมไ่ดใ้หข้อความชว่ยเหลอืจากผูอ้ืน่เถอะครบั  

แต่เราก็ควรรู้พื้นฐานของงานระดับหนึ่งก่อนจะจ้างวานผู้อื่น  

ตัวอย่างเช่น ถ้าจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีภาษีมาทำงานให้โดยที่เรา 

ไมรู่เ้รือ่งภาษแีละบญัชเีลยแมแ้ตน่อ้ย หรอืถา้ฝากใหค้นอืน่ทำเวบ็ 

โดยเราไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเลยสักนิด เราจะเสี่ยง  “ถูกหลอก”  

หรือ “ทำแบบไม่ใส่ใจ” ได้
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2. รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเอง

เหมอืนเชน่สญัญาทีใ่หก้บัผูอ้ืน่ สญัญาทีใ่หก้บัตวัเองกส็ำคญั 

เช่นกัน ถ้าอยู่ในบริษัทแล้วทำพลาดหรือทำผิดจุดจะมีคนช่วย 

เตอืนให ้ แตฟ่รแีลนซไ์มม่ใีครตเิตอืนเรือ่งนี ้ โดยปกตแิลว้ผอ่นปรน 

บ้างก็ได้ แต่ผมอยากให้รักษากติกาของตัวเองกันให้เคร่งครัด 

ครับ

3. ให้ความสำคัญกับความเร็วของงาน

แน่นอนละ คุณภาพการให้บริการก็สำคัญ แต่เอาเข้าจริง  

เรื่องที่ลูกค้าเข้าใจง่ายที่สุดในงานของเราคือความเร็วครับ รักษา 

กำหนดส่งอย่างมั่นคง (บางครั้งอาจส่งก่อนเวลา) ตอบอีเมล 

อย่างรวดเร็ว มีสิ่งที่ทำได้หลายอย่างเลยละครับ

4. พักผ่อนให้เพียงพอ

การจะทำงานให้สำเร็จจำเป็นต้องพักผ่อนครับ  ผมเห็น 

หลายเคสที่ฟรีแลนซ์มุ่งมั่นตั้งใจกับงานจนไม่หลับไม่นอน แต่ 

ถึงจะหลับหูหลับตาทำไปสักเท่าไหร่ คุณภาพก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับ  

การกำหนดเวลาพกัผอ่นแตล่ะวนั เวลาเริม่และหยดุงานแตล่ะวนั  

หรือวิธีใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ก็สำคัญครับ
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เวลาสำคัญกว่าเงิน!

08

 ถึงจะเพิ่มเงินได ้ แต่เวลาก็หาเพิ่มไม่ได้
เรื่องสุดท้ายของบทนี้ ผมอยากพูดเกี่ยวกับ  “ฟรีแลนซ์และ 

เวลา” ครับ

ฟรีแลนซ์นั้น แม้อาจไม่ได้มีรายได้เข้ามามากมาย แต่ก็ 

ไม่ค่อยเกิดสภาพ  “ไม่มีงานเข้ามาเลย”  สักเท่าไหร่หรอกครับ  

จุดสำคัญอยู่ที่เราจะมุ่งไปทางไหนจากตรงนั้น

ท้ายที่สุด เราต่างมุ่งหวังสภาพ  “มีงานที่อยากทำเข้ามา 

ไม่ขาดสาย มีเงินพอใช้พอเก็บสบาย และมีเวลา” แต่ในความ 

เป็นจริงกลับตกอยู่ในสภาพ “มีงานหลายอย่างต้องทำมากมาย 

ไปหมดจนไม่มีเวลา” และจบลงตรงนั้นจนได้

เงินสามารถหาเอาทีหลังได้ แต่เวลาหาไม่ได้นะครับ  

แม้แต่ฟรีแลนซ์ที่มีทุนตั้งต้นน้อย ก็ยังมีต้นทุนเวลาเท่าเทียมกัน  

มาใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกันเถอะ ไม่จำเป็นต้องเอาแต่ไล่ล่า 

หาเงิน เราจะยอมสละเวลาไปไม่ได้เด็ดขาด

หากพูดถึงสมดุลระหว่างเวลากับงาน ส่วนมากคนมักเป็น 

กังวลกับงาน (เงิน) มากจนเกินไป เราควรตระหนักถึงเวลาให้ 

มากขึ้นครับ หากไม่มีเงินย่อมใช้ชีวิตไม่ได้ก็จริง แต่เวลาก็มี 

โอกาสหายไปหมดเกลี้ยงในพริบตาเหมือนกัน เวลาเป็นสิ่งที่ 
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ไม่สามารถลดหรือเพิ่มได้อีกแล้วครับ 1 วัน 24 ชั่วโมง 1 ปี  

365 วนั เปน็สิง่ทีเ่ทา่เทยีมกนัไมว่า่คณุเปน็ใครกต็าม มาตระหนกั 

ถึงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละนาทีกันเถอะ

ทราบไหมครบัวา่ ในหนึง่ชวีติเรามเีวลากีว่นั คำตอบคอื  

ประมาณ 30,000 วนั (คดิจากอายุ 80 ป)ี ครบั ซึง่มนัจะ “มตีัง้  

30,000 วัน” หรือ “มีแค่ 30,000 วัน” ก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิด 

ครับ แต่ที่แน่  ๆ มันไม่ได้มากอย่างที่คุณคิดแน่นอน แถมยัง 

ไม่สามารถเพิ่มได้อีกแล้วด้วย เงินน่ะหาเพิ่มได้ ถ้าไม่ทำอะไร 

ก็ไม่ลดลงด้วย

แต่เวลาเพิ่มไม่ได้ ต่อให้ไม่ทำอะไรก็ยังลดลง การใช้เวลา  

สละเวลาเพือ่ทำใหค้วามกงัวลเรือ่งเงนิหายไป เรยีกวา่เปน็วธิกีาร 

ที่ดีไม่ได้หรอก ต่อให้ทำสำเร็จก็คงเรียกว่าเป็นชีวิตที่สนุกสนาน 

ไม่ได้ จริงไหมครับ

คนเราไม่ค่อยมีใครคิดว่า “ถ้าทำงานให้มากกว่านี้ก็ดีสิ”  

ก่อนตายหรอกครับ แต่ผมได้ยินความเจ็บใจอย่าง “ถ้าใช้เวลา 

อยู่กับครอบครัวให้มากกว่านี้ก็ดีสิ” “ถ้าไปเที่ยวเยอะกว่านี้ก็ดีสิ”  

มามากเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เสียใจภายหลังว่า  

“ถ้าหาเงินให้มากกว่านี้ก็ดีสิ” นั้นแทบไม่มีเลย


