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 ชวีติการท�างานยากกว่าการสอบปลายภาค 
ตั้งเยอะ เวลาสอบถ้าเราเดาถูกก็สอบผ่าน 
แต่ชวิีตการท�างานหลายๆ ครัง้กเ็ดาค�าตอบได้
ยากจรงิๆ จนได้พดูกบัตัวเองบ่อยๆ ว่า 

“ถ้ารู้ก่อน เราคงไม่ท�าอย่างนั้น”

คงชวดงานใหม่ไปหลายงานเลยทเีดยีว ในทาง
กลับกัน ถ้าพี่จีน่าไม่ท�าลายความสัมพันธ์ใน
ตอนนัน้ พีอ่าจได้รบัโอกาสดีๆ  จากคอนเนคชัน่
ในการท�างานในช่วงนั้นอีกเยอะเลย!

เอาจริงๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทกับ
พี่เขานะคะ แต่สาเหตุหลักๆ ที่ท�าให้พลาดไป
คือ “ความไม่รู้” ไม่รู้จริงๆ ว่าความสัมพันธ์ใน
การท�างานส�าคัญไม่แพ้ผลงานในการท�างาน 
ไม่มใีครมาบอกว่าการท�างานทีป่ระสบความส�าเร็จ
และมีความสุขนั้น เราควรท�าอย่างไร 

พี่จีน่าเร่ิมสะสมองค์ความรู้และความ
เข้าใจในชีวิตการท�างาน เทคนิคและทักษะ
ต่างๆ ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็และมคีวามสขุ
ในการท�างาน ได้เรยีนรูจ้ากหลายช่องทางด้วยกัน 
ทัง้จากประสบการณ์จรงิของตวัเองและเรยีนรู้
จากประสบการณ์ของผูอ้ื่น ได้รบัโอกาสให้เป็น
ผู้จัดการต้ังแต่อายุยี่สิบกว่าๆ เพิ่มพูนความรู้
ด้วยการเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ และหลักสูตร
ที่เป็นปริญญาบัตร ผ่านการท�างานในองค์กร
เบอร์หนึ่งที่มีระบบการท�างานแบบมืออาชีพ 
สุดๆ จนถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ท่ีต้องเป็นคนช่วยวางระบบการท�างานให้กับ
องค์กร ถูกเคี่ยวเข็ญทั้งเรื่องทักษะการท�างาน 
การสร้างความสัมพันธ์กับคน การวางตัว 
จนถึงเคล็ดลับการแต่งกาย กว่าจะมาถึงวันนี้ 
เจ็บมาเยอะ และพลาดมาแบบนับไม่ถ้วน!

ถ้าสามารถย้อนเวลากลบัไปได้กอ็ยากจะ
ให้ตัวเองได้รู้ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ เพราะเชื่อว่า  
ถ้ารูก่้อน ชวีติคงไปได้ไกลกว่านีแ้น่นอน

ประโยคข้างต้นคือเหตุผลหลักทีจุ่ดประกาย
ให้พี่จีน่าเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะตอน
จบมาใหม่ๆ พีจ่น่ีาท�าอะไรผดิพลาดไปเยอะมาก 
ตั้งแต่ตอนสมัครงาน พ่ีได้ตัดสินใจเลือกงาน 
ที่ได้เงินเยอะท่ีสุดมากกว่างานที่อยากลองท�า
มากที่สุด เพราะติดกับดักเรื่องเงินเลยท�าให้ 
หาตัวเองไม่เจอ เสียเวลาหลงท�างานท่ีไม่ใช ่
อยู่เป็น 10 ปี!

หรือแม้แต่เรื่องการสร้างความสัมพันธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน พีก่พ็ลาดมาแล้ว ด้วยความที่
อยากพิสูจน์ให้บริษัทเห็นว่าเราท�าได้ อยากให้
งานเสร็จตามท่ีวางแผนไว้ เลยโฟกสัแต่เป้าหมาย
ของตัวเองอย่างเดียว ครั้งหนึ่ง นัดประชุม 
กับพี่ท่ีท�าโปรเจกต์ด้วยกัน เขามาประชุมสาย 
เลยพูดไปว่า “ไม่ได้มีประชุมแค่ประชุมนี้
ประชุมเดียวนะคะ!” 

ณ ตอนนั้นไม่ได้เอะใจเลยว่ามัน “แรง” 
หรือเป็นการ “ไม่ให้เกียรติ” ผู้ใหญ่ รู้แค่ว่า
ตั้งแต่นั้นมา พี่เขาไม่ท�างานให้พ่ีจีน่าอีกเลย 
ความสมัพนัธ์ตดิลบแบบต่อไม่ตดิ แถมลกุลาม
ไปถงึเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ทีส่นทิกบัพีค่นนัน้ 
เขาก็พาลไม่ชอบเราไปด้วย นี่ยังไม่รวมเวลา 
ที่เปลี่ยนไปท�างานที่อื่น ถ้าคนที่สัมภาษณ์งาน
เกิดรู ้จักกับพี่ที่ ไม่ชอบเรา เดาได้ไม่ยากว่า 
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บท นํ า
หนังสือเล่มนี้ พ่ีจีน่าเขียนข้ึนมาส�าหรับ

น้องๆ จบใหม่ทีก่�าลังจะเร่ิมต้นชวีติการท�างาน 
โดยเฉพาะคนที่อยากท�างานในองค์กร เพื่อให้
เหน็ภาพและได้ทิศทางในการเริม่ต้นชีวิตบทใหม่
รวมถงึคนทีท่�างานแล้ว แต่ยงัอยากได้ค�าแนะน�า 
โดยหนังสือเล่มนี้อาสามาช่วยตั้งแต่การค้นหา
ตวัเอง หาอาชีพในฝัน บอกข้ันตอนในการเริม่ต้น
หางาน การสมคัรงาน และสมัภาษณ์งาน เริม่ต้น
นับหนึ่งชีวิตการท�างานตั้งแต่ท�างานวันแรก 
ไปจนถึงทักษะส�าคัญในการท�างานหรือเริ่ม
ท�างานท่ีใหม่ให้ประสบความส�าเรจ็ เทคนิคหรอื
วิธีคิดต่างๆ ที่เอาไว้ใช้เวลาเจออปุสรรคและ
ความท้าทายในการท�างาน และจบด้วยความสขุ
ของชีวิตการท�างาน เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็ก
จบใหม่ หรอืใครๆ ต่างก็อยากจะมคีวามสขุท้ังนัน้ 

ถึงตรงนี้น้องๆ ก็ไม่ต้องเสียเวลาเดา
ไม่ต้องเสียดายกับตัวเอง และไม่ต้องเสียใจว่า 
“ถ้ารู้ก่อน เราคงไม่ท�าอย่างนั้น” อีกแล้ว

เพราะหนงัสอืทีอ่ยูใ่นมอืของน้องๆ ตอนนี้
คือความหวังดีจากใจพี่คนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลา
สับสน ผ่านอุปสรรคและความผิดพลาดต่างๆ 
ในการท�างานมาแล้ว และไม่อยากให้น้อง
ต้องมาพลาดเหมอืนกบัตวัเอง หวงัว่าหนงัสอื
เล่มนี้จะช่วยให้ทุกๆ คนประสบความส�าเร็จ
และมีความสุขกับชีวิตการท�างานนะคะ
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เร็วหรือช้าก็หาตัวเองเจอ

“พ่ีจีน่าเรียนเภสัชตามเพ่ือนสนิท 
ผลการเรียนก็ลุ่มæ ดอนæ จบมาก็
ไม่มีความสุขกับงานที่ท�สักเท่าไร 

จนมาค้นพบว่าชอบงานวิทยากร
จึง ได้เรียนต่อปริญญาâทด้านน้ี 
ได้เกรด 4.00 เลยค่ะ ที่ส�คัญ
มีความสุขกับอาชีพนี้มากæ”

เร็วหรือช้าก็หาตัวเองเจอ

หาตวัเองเจอตัง้แต่เดก็ๆ ว่าชอบคอมพวิเตอร์
เขยีนโปรแกรม Tic-Tac-Toe ครัง้แรกตอนอายุ 
13 ปี และมุ่งหน้าสู่ฝันด้วยความมุ่งมั่น จน
กลายมาเป็นเจ้าพ่อธรุกจิซอฟต์แวร์ในปัจจบุนั!

ตกหลมุรกัการวาดรปูตอนอาย ุ4 ขวบ ลงเรยีน
ศลิปะวนัเสาร์-อาทติย์ ขายภาพทีว่าดครัง้แรก
ด้วยการได้ตัดผมฟรีที่ร้านตัดผม เริ่มถ่ายภาพ 
รู้จักแอนิเมชัน่ และก่อตัง้บรษิทัสร้างแอนเิมชัน่ 
ลองฉายการ์ตนูในโรงหนงั จนเบยีดตวัเองเข้ามา
อยู่ในฮอลลีวูด และฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง
มาได้ด้วยใจที่รักในงานของเขา

เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักท�าอะไรได้ดี ถ้าเรา
ชอบในสิง่นัน้ เช่น แปลหรอืเขยีนหนังสอืได้ดี 
เพราะชอบเรือ่งภาษา เล่นกฬีาเก่ง เพราะชอบ
กจิกรรมทีใ่ช้พละก�าลงั นีอ่าจเป็นเหตผุลทีเ่รา
ควรหาส่ิงท่ีชอบให้เจอ เพื่อจะท�าส่ิงนั้นได้ดี 
เมื่อท�าได้ด ี กจ็ะมกี�าลงัใจ ท�าได้อย่างต่อเนื่อง
จนประสบความส�าเรจ็ในทีส่ดุ จงึเป็นทีม่าของ
ความเช่ือที่ว่า “จงค้นหาและเดินตาม 
Passion (ส่ิงที่หลงใหล) แล้วคุณ
จะประสบความส�าเร็จ” และเหมอืนที ่ J.K. 
Rolling พูดไว้ว่า “ถ้าก�าลังท�าในสิ่งที่รัก 
แปลว่าเดินมาถูกทางแล้ว” 

แต่! ถ้าเราไม่รู้ว่าชอบอะไร เราจะหา
ตัวเองเจอได้อย่างไรกัน?

 Walt Disney

 Bill Gates
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พี่จีน่าใช้เวลากว่า 10 ป จนหาตัวเองเจอด้วยวิธี

 1.  เขียนสิ่งที่ชอบและท�าแล้วมีความสุข

 2.  เลือก 3 ส่ิงที่ชอบมากท่ีสุด แตกออกมาว่าสิ่งท่ีชอบจะท�าเป็นอาชีพหรืองานอะไรได้บ้าง 
    เขียนมาให้หมด โดยคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้

 3.  งานไหนที่เราสามารถท�าได้ในตอนนี้หรือในระยะเวลาใกล้ๆ นี้

 4. ลองเลยค่ะ สมัครและลองท�างานนั้นๆ เริ่มจากอันดับแรกๆ ที่อยากลองมากที่สุด (ส�าหรับ 
    พี่จีน่า ลองไปเรียนตกแต่งภายในแล้วไม่ใช่ พอไปลองเป็นดีเจ พบว่าใช่เลย มีความสุขมาก 
    แต่ติดตรงรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ)

 5. เอาเรื่องเงินมากรองเป็นข้ันสุดท้าย (พ่ีจีน่าอยากลองท�าอาชีพนักพูด แต่ความสามารถ
    ยงัไม่ถงึนกัพดู เลยสมคัรงานเป็นวทิยากร ปรากฏว่าสนกุกบัเนือ้งานและเงนิกอ็ยู่ได้ด้วยค่ะ)

Passion Filter

สิ่งที่ชอบท�าเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง
(ทุกอย่างเป็นไปได้)

สิ่งที่ชอบท�า 

ร้องเพลง

นักร้อง
นักแสดง

นักแสดงละครเวที
âอเปร่า
นักพูด

ท่องเที่ยว 

 อยู่บนเวที

ชอบการแต่งสวน 

ชอบศิลปะ

ชอบ¸รรมช
าติ

ดูงานออกแบบ

ชอบการแต่งบ้าน 

ดูหนัง

ชอบสถาปัตยกรรม

ตกแต่งภายใน
นักออกแบบแ ชั่น
แ ชั่นส ไตลิสต์
ศิลป�นวาดภาพ

ศิลป�นปัœน

1 2ตัวอย่าง

ดีเจ
นักแต่งเพลง

นักร้อง
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เรื่องเงินเป็นเรื่องสุดท้าย? 
พีใ่ห้ความชอบและความอยากลองท�ามาก่อนเงนิ เพราะหลายคนตดิกบัดกัทีจ่�านวนเงนิก่อน

จนไม่ได้หาสิ่งที่ใช่จริงๆ รู ้ตัวอีกทีก็แก่เกินกว่าจะเปล่ียนอาชีพแล้ว ถ้าพี่จีน่าเลือกอาชีพ
ด้วยเงนิก่อน คงท�าอาชพีเดมิๆ ไปตลอดชวีติ เพราะเงนิเดอืนที่ได้กม็ัน่คงด ี แต่เพราะอยากเจอ
อาชีพที่ใช่จริงๆ เลยลองออกจากกรอบเดิมๆ แล้วตั้งใจหาตัวเองสักตั้ง!

หลายคนพยายามค้นหาตัวเอง แต่ถ้าแค่คิด ไม่ได้เขียนออกมา เราอาจคิดวนไปวนมา 
จนหางานในฝันไม่เจอได้

ท�าไมถึงคิด

1. ตกแต่งภายใน 
2. ดีเจ 
3. นักพูด

เรียงล�าดับจากสิ่งที่
อยากลองท�า
มากที่สุด

พิจารณา
เรื่องเงิน

ทักษะที่ท�าได้ ในตอนนี้
หรือระยะเวลาอันใกล้

วิทยากร
ด้านการสื่อสาร

3 4 5

ดีเจ
ตกเแต่งภายใน

นักพูด
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กรูจูดับ้านชาวญีปุ่น่ทีต่กหลมุรกัการจดับ้าน

ตัง้แต่วยัเดก็ เธอได้เขยีนหนังสอื “ชวีติดีข้ึนทกุๆ ด้าน 

ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว” ซึ่งวางขายกว่า 

30 ประเทศ และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 

บุคคลผู ้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ในปี 2015 

จากนิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Time  

มาแล้ว นบัว่าเธอคอืตวัอย่างของการก้าวสู่ความส�าเรจ็

ด้วย Passion ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่น้อย 

เพราะใครจะคิดว่า การจัดบ้านจะท�าให้คนเรา

ประสบความส�าเรจ็ถงึระดับโลกได้ จรงิไหมล่ะคะ?

ตัวอย่างคนที่ประสบความส�าเร็จ
จากการท�าสิ่งที่รัก

Skills are cheap.
Passion is priceless.

Gary Vaynerchuk

มาริเอะ คอนâด
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สิ่ง
ขวางกั้น5สิ่ง

ให้หาตัวเองไม่เจอ

1

4

2

53

ไม่กล้าลองเพราะ
ไม่เคยท�ามาก่อนหรือไม่แน่ใจว่า

เงินจะพอไหม

คิด วิเคราะห์
ตัวเองแค่แป๊บๆ 
คิดไม่ออก
ก็เลยเลิกคิด

พูดกับตัวเองซ�้าๆ ว่า

ไม่รู้ว่าชอบอะไร
สะกดจิตตัวเองไปแล้วว่า
ไม่น่าจะหาตัวเองเจอ

ไม่เชื่อใน
ศักยภาพตัวเอง

ตามกระแสเกินไป
คิดเห็นและท�าตาม

คนส่วนมาก

XX-101

2

1

3
4

5

5ขวางกั้น
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ส่วนใครที่หาตัวเองไม่เจอจริงๆ ขอให้รู้ว่า

คนที่ไม่เจอ ไม่ได้เดินตาม Passion ไม่ได้แปลว่าจะไม่ส�าเร็จ บทความช่วงหลังๆ นี้ 
มคีนเชียร์ว่า ชีวติไม่ต้องเดินตามฝันก็ได้ ในโลกมงีานที่ไม่น่าตกหลมุรกัตัง้มากมาย การยอมรบัว่า
ท�างานเพื่อเงินไม่ใช่เรื่องผิด การทนท�างานที่ไม่ได้รัก แต่เพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลบุพการี ก็น่า
ยกย่องไม่แพ้คนเดินตามฝัน!

หากตกตะกอนการหาตัวเองท่ีแท้จริง ค�าตอบสุดท้ายอาจไม่ใช่การเจอ “งานที่ใช่” แต่
เป็นการรู้จักตัวเอง รู้ความต้องการ เป้าหมาย และนิยามความส�าเร็จของตัวเองมากกว่า เป็น
ก�าลังใจให้น้องๆ เจอสิ่งที่ใช่ในแบบฉบับของตัวเองเร็วๆ นะคะ

อิจฉาคนที่เจอ
ตัวเองจัง

ไม่เห็นดีเลย เรามัวแต่
ขลุกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียว 
จนไม่ได้ให้โอกาส
ลองสิ่งอื่นๆ เลย

“เหรียญมี  2  ด้านเสมอ”

ค้นพบตัวเองเร็ว สุขเร็ว
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บริษัทขนาดใหญ่

บริษัทขนาดกลาง

บริษัทขนาดเล็ก
หรือ SME Startup

ขนาด
บริษัท
ที่เหมาะ
กับเรา
จริงๆ

ขนาด
บริษัท
ที่เหมาะ
กับเรา
จริงๆ
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ข้อดี 

1. 
ได้เรียนรู้ระบบ
การท�งาน

ของบริษัทใหญ่

บริษัทขนาด
ใหญ่

บริษัท
ขนาดเล็กหรือ

SME 
Startup

3.
มีแผนก

ที่เชี่ยวชาญ
แต่ละด้าน

ร่วมท�งานด้วยกัน

4. 
มีâปรแกรม

การพั²นาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ

5.
มีเกณ±์

การขึ้นเงินเดือน
และเลื่อนต�แหน่ง

อย่างชัดเจน

6.
มีระบบการเติบâต
ก้าวหน้าในบริษัท

7.
มีงบประมาณ

สนับสนุนการท�งาน
มากกว่าบริษัทเล็ก

2. 
เป็นผลดี

กับประวัติการท�งาน 
(Resume/
Portfolio)

บริษัทขนาด
กลาง

1. 
งานหลากหลาย 
ทั้งâปรเจกต์เล็ก

และใหญ่

1. 
ได้เรียนรู้

ท�งานใกล้ชิด
กับผู้บริหารและ
ผู้ก่อตั้งบริษัท

3.
ปรับเปลี่ยน

ต�แหน่งงานง่าย
ถ้าอยากลองงาน

3.
มีส่วนร่วมในการ

สร้างและการเติบâต
ของบริษัท

4. 
บรรยากาศคงความ

เป็นครอบครัว
แต่คนมากกว่า
บริษัทขนาดเล็ก

4. 
 การแข่งขันน้อย
ส�หรับการเติบâต

ก้าวหน้า
เพราะล�ดับขั้น

ของต�แหน่ง ไม่มาก
เท่าบริษัทใหญ่

5.
 มีการแบ่งให้ท�งาน

เป็นกลุ่มเล็กæ
เพื่อความคล่องตัว

5.
ได้ฝƒกการใช้

งบประมาณให้เกิด
ประสิท¸ิผลสูงสุด 
เพราะมีงบประมาณ

ไม่มากนัก

6.
ผลงานดี

มีâอกาสเติบâต
เป็นหัวหน้าเร็ว

6.
มีความคล่องตัว
ในการท�งานสูง
ปรับเปลี่ยนง่าย

7.

พี่æ มีเวลาสอนงาน

7.

กล้าเสี่ยง เพราะมูลค่า
ของผลกระทบอาจ
ไม่มากเท่ากับ
บริษัทใหญ่

2. 
มีระบบการท�งาน
แต่ก็ยังคงอิสระอยู่

2. 
ได้ท�งานหลากหลาย 

ช่วยในการเพิ่ม
ศักยภาพและ
ค้นพบตัวเอง
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