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ชีวติ การท�ำงานยากกว่าการสอบปลายภาค
ตั้งเยอะ เวลาสอบถ้าเราเดาถูกก็สอบผ่าน
แต่ชวี ติ การท�ำงานหลายๆ ครัง้ ก็เดาค�ำตอบได้
ยากจริงๆ จนได้พดู กับตัวเองบ่อยๆ ว่า

“ถ้ารู้ก่อน เราคงไม่ท�ำอย่างนั้น”

คงชวดงานใหม่ไปหลายงานเลยทีเดียว ในทาง
กลับกัน ถ้าพี่จีน่าไม่ท�ำลายความสัมพันธ์ ใน
ตอนนัน้ พีอ่ าจได้รบั โอกาสดีๆ จากคอนเนคชัน่
ในการท�ำงานในช่วงนั้นอีกเยอะเลย!
เอาจริงๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทกับ
พี่เขานะคะ แต่สาเหตุหลักๆ ที่ท�ำให้พลาดไป
คือ “ความไม่รู้” ไม่รู้จริงๆ ว่าความสัมพันธ์ใน
การท�ำงานส�ำคัญไม่แพ้ผลงานในการท�ำงาน
ไม่มใี ครมาบอกว่าการท�ำงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
และมีความสุขนั้น เราควรท�ำอย่างไร

ประโยคข้างต้นคือเหตุผลหลักทีจ่ ดุ ประกาย
ให้พี่จีน่าเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะตอน
จบมาใหม่ๆ พีจ่ นี า่ ท�ำอะไรผิดพลาดไปเยอะมาก
ตั้งแต่ตอนสมัครงาน พี่ ได้ตัดสินใจเลือกงาน
ที่ ได้เงินเยอะที่สุดมากกว่างานที่อยากลองท�ำ
มากที่สุด เพราะติดกับดักเรื่องเงินเลยท�ำให้
หาตัวเองไม่เจอ เสียเวลาหลงท�ำงานที่ ไม่ใช่
พี่จีน่าเริ่มสะสมองค์ความรู้และความ
อยู่เป็น 10 ปี!
เข้าใจในชีวิตการท�ำงาน เทคนิคและทักษะ
ต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จและมีความสุข
หรือแม้แต่เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ ในการท�ำงาน ได้เรียนรูจ้ ากหลายช่องทางด้วยกัน
กับเพื่อนร่วมงาน พีก่ พ็ ลาดมาแล้ว ด้วยความที่ ทัง้ จากประสบการณ์จริงของตัวเองและเรียนรู้
อยากพิสูจน์ให้บริษัทเห็นว่าเราท�ำได้ อยากให้ จากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น ได้รบั โอกาสให้เป็น
งานเสร็จตามทีว่ างแผนไว้ เลยโฟกัสแต่เป้าหมาย ผู้จัดการตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าๆ เพิ่มพูนความรู้
ของตัวเองอย่างเดียว ครั้งหนึ่ง นัดประชุม ด้วยการเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ และหลักสูตร
กับพี่ที่ท�ำโปรเจกต์ด้วยกัน เขามาประชุมสาย ที่เป็นปริญญาบัตร ผ่านการท�ำงานในองค์กร
เลยพู ด ไปว่ า “ไม่ ไ ด้ มี ป ระชุ ม แค่ ป ระชุ ม นี้ เบอร์หนึ่งที่มีระบบการท�ำงานแบบมืออาชีพ
ประชุมเดียวนะคะ!”
สุดๆ จนถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ต้องเป็นคนช่วยวางระบบการท�ำงานให้กับ
ณ ตอนนั้นไม่ได้เอะใจเลยว่ามัน “แรง” องค์กร ถูกเคี่ยวเข็ญทั้งเรื่องทักษะการท�ำงาน
หรือเป็นการ “ไม่ให้เกียรติ” ผู้ ใหญ่ รู้แค่ว่า การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ คน การวางตั ว
ตั้งแต่นั้นมา พี่เขาไม่ท�ำงานให้พี่จีน่าอีกเลย จนถึงเคล็ดลับการแต่งกาย กว่าจะมาถึงวันนี้
ความสัมพันธ์ตดิ ลบแบบต่อไม่ตดิ แถมลุกลาม เจ็บมาเยอะ และพลาดมาแบบนับไม่ถ้วน!
ไปถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ทีส่ นิทกับพีค่ นนัน้
เขาก็พาลไม่ชอบเราไปด้วย นี่ยังไม่รวมเวลา
ถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้กอ็ ยากจะ
ที่เปลี่ยนไปท�ำงานที่อื่น ถ้าคนที่สัมภาษณ์งาน ให้ตัวเองได้รู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพราะเชื่อว่า
เกิดรู้จักกับพี่ที่ ไม่ชอบเรา เดาได้ ไม่ยากว่า ถ้ารูก้ อ่ น ชีวติ คงไปได้ไกลกว่านีแ้ น่นอน
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บทนํ า
หนังสือเล่มนี้ พี่จีน่าเขียนขึ้นมาส�าหรับ
น้องๆ จบใหม่ทกี่ า� ลังจะเริม่ ต้นชีวติ การท�างาน
โดยเฉพาะคนที่อยากท�างานในองค์กร เพื่อให้
เห็นภาพและได้ทศิ ทางในการเริม่ ต้นชีวติ บทใหม่
รวมถึงคนทีท่ า� งานแล้ว แต่ยงั อยากได้ค�าแนะน�า
โดยหนังสือเล่มนี้อาสามาช่วยตั้งแต่การค้นหา
ตัวเอง หาอาชีพในฝัน บอกขัน้ ตอนในการเริม่ ต้น
หางาน การสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน เริม่ ต้น
นับหนึ่งชีวิตการท�างานตั้งแต่ท�างานวันแรก
ไปจนถึงทักษะส�าคัญในการท�างานหรือเริ่ม
ท�างานทีใ่ หม่ให้ประสบความส�าเร็จ เทคนิคหรือ
วิธีคิดต่างๆ ที่เอาไว้ ใช้เวลาเจออุปสรรคและ
ความท้าทายในการท�างาน และจบด้วยความสุข
ของชีวิตการท�างาน เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็ก
จบใหม่ หรือใครๆ ต่างก็อยากจะมีความสุขทัง้ นัน้
ถึ ง ตรงนี้ น ้ อ งๆ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาเดา
ไม่ต้องเสียดายกับตัวเอง และไม่ต้องเสียใจว่า
“ถ้ารู้ก่อน เราคงไม่ท�าอย่างนั้น” อีกแล้ว
เพราะหนังสือทีอ่ ยูใ่ นมือของน้องๆ ตอนนี้
คือความหวังดีจากใจพี่คนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลา
สับสน ผ่านอุปสรรคและความผิดพลาดต่างๆ
ในการท� า งานมาแล้ ว และไม่ อ ยากให้ น ้ อ ง
ต้องมาพลาดเหมือนกับตัวเอง หวังว่าหนังสือ
เล่มนี้จะช่วยให้ทุกๆ คนประสบความส�าเร็จ
และมีความสุขกับชีวิตการท�างานนะคะ
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กลเม็ด
คว้างานในฝัน
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กลเม็ด
ควางานในฝน

เร็วหรือช้าก็หาตัวเองเจอ
Bill Gates

หาตัวเองเจอตัง้ แต่เด็กๆ ว่าชอบคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรม Tic-Tac-Toe ครัง้ แรกตอนอายุ
13 ปี และมุ่งหน้าสู่ฝันด้วยความมุ่งมั่น จน
กลายมาเป็นเจ้าพ่อธุรกิจซอฟต์แวร์ในปัจจุบนั !

Walt Disney

ตกหลุมรักการวาดรูปตอนอายุ 4 ขวบ ลงเรียน
ศิลปะวันเสาร์-อาทิตย์ ขายภาพทีว่ าดครัง้ แรก
ด้วยการได้ตัดผมฟรีที่ร้านตัดผม เริ่มถ่ายภาพ
รูจ้ กั แอนิเมชัน่ และก่อตัง้ บริษทั สร้างแอนิเมชัน่
ลองฉายการ์ตนู ในโรงหนัง จนเบียดตัวเองเข้ามา
อยู่ในฮอลลีวูด และฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง
มาได้ด้วยใจที่รักในงานของเขา

“พี่จีน่าเรียนเภสัชตามเพื่อนสนิท
ผลการเรียนก็ลุ่มæ ดอนæ จบมาก็
ไม่มีความสุขกับงานที่ท�สักเท่าไร
จนมาค้นพบว่าชอบงานวิทยากร
จึง ได้เรียนต่อปริญญาâทด้านนี้
ได้เกรด 4.00 เลยค่ะ ที่ส�คัญ
มีความสุขกับอาชีพนี้มากæ”

เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักท�าอะไรได้ดี ถ้าเรา
ชอบในสิง่ นัน้ เช่น แปลหรือเขียนหนังสือได้ดี
เพราะชอบเรือ่ งภาษา เล่นกีฬาเก่ง เพราะชอบ
กิจกรรมทีใ่ ช้พละก�าลัง นีอ่ าจเป็นเหตุผลทีเ่ รา
ควรหาสิ่งที่ชอบให้เจอ เพื่อจะท�าสิ่งนั้นได้ดี
เมื่อท�าได้ดี ก็จะมีกา� ลังใจ ท�าได้อย่างต่อเนื่อง
จนประสบความส�าเร็จในทีส่ ดุ จึงเป็นทีม่ าของ
ความเชื่อ ที่ ว ่ า “จงค้ น หาและเดิ น ตาม

Passion (สิ่ ง ที่ ห ลงใหล) แล้ ว คุ ณ
จะประสบความส�าเร็จ” และเหมือนที่ J.K.
Rolling พูดไว้ว่า “ถ้าก�าลังท�าในสิ่งที่รัก
แปลว่าเดินมาถูกทางแล้ว”
แต่! ถ้าเราไม่รู้ว่าชอบอะไร เราจะหา
ตัวเองเจอได้อย่างไรกัน?

9
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พี่จีน่าใช้เวลากว่า 10 ป จนหาตัวเองเจอด้วยวิธี

Passion Filter

1. เขียนสิ่งที่ชอบและท�าแล้วมีความสุข
2. เลือก 3 สิ่งที่ชอบมากที่สุด แตกออกมาว่าสิ่งที่ชอบจะท�าเป็นอาชีพหรืองานอะไรได้บ้าง
เขียนมาให้หมด โดยคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้
3. งานไหนที่เราสามารถท�าได้ในตอนนี้หรือในระยะเวลาใกล้ๆ นี้
4. ลองเลยค่ะ สมัครและลองท�างานนั้นๆ เริ่มจากอันดับแรกๆ ที่อยากลองมากที่สุด (ส�าหรับ
พี่จีน่า ลองไปเรียนตกแต่งภายในแล้วไม่ใช่ พอไปลองเป็นดีเจ พบว่าใช่เลย มีความสุขมาก
แต่ติดตรงรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ)
5. เอาเรื่องเงินมากรองเป็นขั้นสุดท้าย (พี่จีน่าอยากลองท�าอาชีพนักพูด แต่ความสามารถ
ยังไม่ถงึ นักพูด เลยสมัครงานเป็นวิทยากร ปรากฏว่าสนุกกับเนือ้ งานและเงินก็อยู่ได้ดว้ ยค่ะ)

1

2

สิ่งที่ชอบท�า

สิ่งที่ชอบท�าเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

ตัวอย่าง

ร้องเพลง

ดูหนัง

ท่องเที่ยว

(ทุกอย่างเป็นไปได้)

ชาติ

ชอบ¸รรม

ชอบศิลปะ

ดูงานออกแ

ชอบการแต่งสวน

ชอบสถาปัตยกรรม

บบ

ชอบการแต่งบ้าน

อยู่บนเวที

ดีเจ
นักแต่งเพลง
นักร้อง
ตกแต่งภายใน
นักออกแบบแ ชั่น
แ ชั่นส ไตลิสต์
ศิลปนวาดภาพ
ศิลปนปัœน
นักร้อง
นักแสดง
นักแสดงละครเวที
âอเปร่า
นักพูด
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ท�าไมถึงคิด

เรื่องเงินเป็นเรื่องสุดท้าย?
พีใ่ ห้ความชอบและความอยากลองท�ามาก่อนเงิน เพราะหลายคนติดกับดักทีจ่ า� นวนเงินก่อน
จนไม่ ได้หาสิ่งที่ใช่จริงๆ รู้ตัวอีกทีก็แก่เกินกว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้ว ถ้าพี่จีน่าเลือกอาชีพ
ด้วยเงินก่อน คงท�าอาชีพเดิมๆ ไปตลอดชีวติ เพราะเงินเดือนที่ได้กม็ นั่ คงดี แต่เพราะอยากเจอ
อาชีพที่ใช่จริงๆ เลยลองออกจากกรอบเดิมๆ แล้วตั้งใจหาตัวเองสักตั้ง!
หลายคนพยายามค้นหาตัวเอง แต่ถ้าแค่คิด ไม่ได้เขียนออกมา เราอาจคิดวนไปวนมา
จนหางานในฝันไม่เจอได้

3

4

5

ทักษะที่ท�าได้ ในตอนนี้
หรือระยะเวลาอันใกล้

เรียงล�าดับจากสิ่งที่
อยากลองท�า
มากที่สุด

พิจารณา
เรื่องเงิน

ดีเจ
ตกเแต่งภายใน
นักพูด

1. ตกแต่งภายใน
2. ดีเจ
3. นักพูด

วิทยากร
ด้านการสื่อสาร
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ตัวอย่างคนที่ประสบความส�าเร็จ
จากการท�าสิ่งที่รัก
มาริเอะ คอนâด
กูรจู ดั บ้านชาวญีป่ นุ่ ทีต่ กหลุมรักการจัดบ้าน
ตัง้ แต่วยั เด็ก เธอได้เขียนหนังสือ “ชีวติ ดีขนึ้ ทุกๆ ด้าน
ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว” ซึ่งวางขายกว่า
30 ประเทศ และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100
บุ ค คลผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ของโลก ในปี 2015
จากนิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Time
มาแล้ว นับว่าเธอคือตัวอย่างของการก้าวสูค่ วามส�าเร็จ
ด้วย Passion ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่น้อย
เพราะใครจะคิดว่า การจัดบ้านจะท�าให้คนเรา
ประสบความส�าเร็จถึงระดับโลกได้ จริงไหมล่ะคะ?

Skills are cheap.
Passion is priceless.
Gary Vaynerchuk
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5

สิขวางกั
่ง ้น

ให้หาตัวเองไม่เจอ

1
ไม่กล้าลองเพราะ
ไม่เคยท�ำมาก่อนหรือไม่แน่ใจว่า
เงินจะพอไหม

2
ไม่เชื่อใน
ศักยภาพตัวเอง

3

4
พูดกับตัวเองซ�้ำๆ ว่า

ไม่รู้ว่าชอบอะไร

สะกดจิตตัวเองไปแล้วว่า
ไม่น่าจะหาตัวเองเจอ

5
คิด วิเคราะห์
ตัวเองแค่แป๊บๆ

คิดไม่ออก

ก็เลยเลิกคิด

3

ตามกระแสเกินไป
คิดเห็นและท�ำตาม
คนส่วนมาก

4

2
5

1

XX-101
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ส่วนใครที่หาตัวเองไม่เจอจริงๆ ขอให้รู้ว่า

“เหรียญมี 2 ด้านเสมอ”

อิจฉาคนที่เจอ
ตัวเองจัง

ไม่เห็นดีเลย เรามัวแต่
ขลุกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียว
จนไม่ ได้ ให้ โอกาส
ลองสิ่งอื่นๆ เลย

คนที่ ไม่เจอ ไม่ได้เดินตาม Passion ไม่ได้แปลว่าจะไม่ส�ำเร็จ บทความช่วงหลังๆ นี้
มีคนเชียร์วา่ ชีวติ ไม่ตอ้ งเดินตามฝันก็ได้ ในโลกมีงานที่ไม่นา่ ตกหลุมรักตัง้ มากมาย การยอมรับว่า
ท�ำงานเพื่อเงินไม่ใช่เรื่องผิด การทนท�ำงานที่ ไม่ได้รัก แต่เพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลบุพการี ก็น่า
ยกย่องไม่แพ้คนเดินตามฝัน!
หากตกตะกอนการหาตัวเองที่แท้จริง ค�ำตอบสุดท้ายอาจไม่ใช่การเจอ “งานที่ใช่” แต่
เป็นการรู้จักตัวเอง รู้ความต้องการ เป้าหมาย และนิยามความส�ำเร็จของตัวเองมากกว่า เป็น
ก�ำลังใจให้น้องๆ เจอสิ่งที่ใช่ในแบบฉบับของตัวเองเร็วๆ นะคะ

ค้นพบตัวเองเร็ว สุขเร็ว
14
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บริษัทขนาดใหญ่

ขนาด

บริษัท

บริษัทขนาดกลาง

ที่เหมาะ
กับเรา

จริงๆ

บริษัทขนาดเล็ก
หรือ SME Startup
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ข้อดี

บริษัทขนาด

ใหญ่

1.
ได้เรียนรู้ระบบ
การท�งาน
ของบริษัทใหญ่
5.
มีเกณ±์
การขึ้นเงินเดือน
และเลื่อนต�แหน่ง
อย่างชัดเจน

บริษัทขนาด

กลาง

1.
งานหลากหลาย
ทั้งâปรเจกต์เล็ก
และใหญ่
5.
มีการแบ่งให้ท�งาน
เป็นกลุ่มเล็กæ
เพื่อความคล่องตัว

บริษัท
ขนาดเล็กหรือ

SME
Startup

16

1.
ได้เรียนรู้
ท�งานใกล้ชิด
กับผู้บริหารและ
ผู้ก่อตั้งบริษัท
5.
ได้ฝƒกการใช้
งบประมาณให้เกิด
ประสิท¸ิผลสูงสุด
เพราะมีงบประมาณ
ไม่มากนัก

2.
เป็นผลดี
กับประวัติการท�งาน
(Resume/
Portfolio)

3.
มีแผนก
ที่เชี่ยวชาญ
แต่ละด้าน
ร่วมท�งานด้วยกัน

6.
มีระบบการเติบâต
ก้าวหน้าในบริษัท

2.
มีระบบการท�งาน
แต่ก็ยังคงอิสระอยู่
6.
ผลงานดี
มีâอกาสเติบâต
เป็นหัวหน้าเร็ว
2.
ได้ท�งานหลากหลาย
ช่วยในการเพิ่ม
ศักยภาพและ
ค้นพบตัวเอง
6.
มีความคล่องตัว
ในการท�งานสูง
ปรับเปลี่ยนง่าย

4.
มีâปรแกรม
การพั²นาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ

7.
มีงบประมาณ
สนับสนุนการท�งาน
มากกว่าบริษัทเล็ก

3.
ปรับเปลี่ยน
ต�แหน่งงานง่าย
ถ้าอยากลองงาน

4.
บรรยากาศคงความ
เป็นครอบครัว
แต่คนมากกว่า
บริษัทขนาดเล็ก

7.
พี่æ มีเวลาสอนงาน

3.
มีส่วนร่วมในการ
สร้างและการเติบâต
ของบริษัท

4.
การแข่งขันน้อย
ส�หรับการเติบâต
ก้าวหน้า
เพราะล�ดับขั้น
7.
ของต�แหน่ง ไม่มาก
กล้าเสี่ยง เพราะมูลค่า เท่าบริษัทใหญ่
ของผลกระทบอาจ
ไม่มากเท่ากับ
บริษัทใหญ่
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