
วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงาน
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มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกชะตา
ถ้าจะทำเรื่องขอย้ายแผนกได้ไหมครับ

คงลำบากใจมากเลยนะครับ รู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออก โอ๋ ๆ ไม่น่า 

แปลกใจเลยถ้าคุณอยากได้รับกำลังใจในเวลาแบบนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้เรา 

ไม่อยากไปทำงานก็มาจากคนนี่ละ เพราะคนเป็นตัวการก่อเรื่องวุ่นวายมาก 

ที่สุดแล้ว

แต่คุณก็ไม่ควรทำเรื่องย้ายแผนกในทันที เพราะไม่แน่ว่าแผนกที่ขอ 

ย้ายไปก็อาจมีบางคนที่เรารู้สึกไม่ถูกชะตาด้วยอยู่ดี เราควรใช้โอกาสนี้เรียนรู้ 

ที่จะผูกมิตรกับคนที่ไม่ชอบหน้ากัน

ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มี  “เรา”  เป็นตัวหลักที่สำคัญที่สุด เรา 

จงึเปน็ผูส้วมบทนำของบรษิทั เปน็ผูส้วมบทนำของโลกใบนี้ คนอืน่อาจมองวา่ 

เราอยูใ่น “บทรอง” แตค่วามจรงิแลว้เราคอืผูส้วม “บทนำ” อยู ่ คณุจะตอ้งเขา้ใจ 

ปญัหาในจดุนีใ้หไ้ดเ้สยีกอ่น จงึจะสามารถแกเ้รือ่งความสมัพนัธไ์ด ้ ต่อให้มคีน 

ที่รู้สึกไม่ถูกชะตาอยู่ด้วย ในเมื่อเราเป็นผู้สวม  “บทนำ”  จะเป็นฝ่ายอยากหนี 

ไปทำไม การที่อยากหลบหนีไป นั่นเพราะคิดว่าตัวเองกำลังสวม  “บทรอง”  

อยู่ต่างหาก ดังนั้น ขอให้คุณจำไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะถูกแก้ไข 
ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นจุดศูนย์กลางของปัญหานั้น มีเราเพียงผู้เดียว 
ที่ต้องลงมือจัดการมันเอง

ให้ลองสังเกตเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกชะตาดูก่อน ผมไม่ได้หมายความว่า 

ให้คุณติดตั้งกล้องจับผิดหรือเครื่องดักฟัง แต่หมายถึงให้คุณลองพิจารณา 
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คำพูดคำจา รวมทั้งท่าทางของเขาดู บางทีคุณอาจได้เห็นเนื้อแท้ในจิตใจ 

ของเขามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คนที่ชอบตะโกน “เร่ง” ผู้อื่นด้วยถ้อยคำเช่น  

“ทำไมไม่ทำให้เสร็จเร็ว  ๆ  หน่อย” “ทำไมไม่ส่งงานมาเร็วกว่านี้ล่ะ” พวกเขา 

เป็นคนใจร้อน จึงอาจไม่เหมาะกับคุณที่ทำอะไรได้เชื่องช้ากว่า เมื่อมีส่วนที่ 

ไมต่รงกนั เรากอ็ดคดิเข้าข้างตวัเองไม่ไดว่้า ตอ้งเปน็ความผดิของอกีฝา่ยแน่ ๆ  

ดังนั้นหากเราอยากปรับความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้น ก็ต้องลองปรับตัวดู หาก 

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมปรับเปลี่ยน ก็มีโอกาสสูงที่จะลงเอยด้วยการโต้เถียง 

ทะเลาะกนั ยิง่ถา้อกีฝา่ยเปน็คนทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก ไมรู่จ้กัการเปลีย่นแปลง  

และไม่มีทีท่าว่าจะปรับปรุงตัวใหม่เลย คนที่เริ่มก่อนก็ควรเป็นคุณ ผู้สวม  

“บทนำ” นี้เอง 

สามสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคนที่ไม่ถูกชะตากันคือ
1. ไม่สบตากัน
2. ไม่มองหน้าและยิ้มให้กัน
3. ไม่พูดคุยกัน

เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เราจะต้องทำสามสิ่งนี้แทน ให้ลอง 

สบตากับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกชะตาเสมอ 

ครัง้แรกอาจรูส้กึยากมาก แตห่ลงัจากไดส้บตากัน สิง่ตา่ง ๆ กจ็ะเกดิขึน้ 

ตามมาเอง ผมขอแนะนำเคล็ดลับสักหน่อย นัน่คือ หากเราสบตาของอกีฝ่าย 

โดยตรงอาจรูส้กึลำบากใจเกนิไป ขอใหจ้อ้งมองไปทีจ่มกูของเขาแทน อาจมอง 

ไปทีป่ลายจมกู หรอืไม่ก็รอ่งเหนือรมิฝีปาก แตว่ธิทีีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุคอืการสบตากนั  

พยายามยิ้มให้ ยากมากใช่ไหมล่ะครับ ถ้างั้นให้ลองยกมุมปากทั้งสองข้างขึ้น 

แทน ลองเอ่ยคำพดูและชวนอกีฝ่ายคยุด ู คำพดูทีด่ทีีส่ดุในการเปลีย่นใจอกีฝา่ย 

ก็คือคำชม

“มีเรื่องด ีๆ สินะ สีหน้าคุณดูแจ่มใสเชียว” 

“วันนี้เน็คไทสวยจังเลย” 

“งานที่พรีเซ้นต์ไปเมื่อครู่นี้น่าทึ่งมาก” 
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ไมม่ใีครเกลยีดคำชมตวัเองหรอกครบั พอไดส้บตา ไดย้ิม้ให ้ ไดช้ืน่ชม 

อีกฝ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่ ๆ แต่ถ้า 

อีกฝ่ายไม่ยอมเปลี่ยนเลย ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าตัวเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  

เปลี่ยนจากคนที่เคยเกลียดชังอีกฝ่าย กลายเป็นคนที่ดูใจกว้าง แล้วแบบนี้ 

คนอื่นจะไม่ชอบเราได้อย่างไรกัน

แตถ่า้ถามวา่ หากยงัรูส้กึไมถ่กูชะตากบัเพือ่นรว่มงานคนนัน้อยู่ ควรทำ 

อย่างไรดี ผมขอแนะนำให้คุณซื้อตุ๊กตาตัวเล็ก  ๆ  ไว้หนึ่งตัว พอเลิกงานกลับ 

ถึงบ้านก็ใช้เข็มแทงมันจนพรุนไปเลย

ขอให้คุณจำไว้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะถูกแก้ไขได้หรือไม่ 
ก็ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นจุดศูนย์กลางของปัญหานั้น 
มีเราเพียงผู้เดียวที่ต้องลงมือจัดการมันเอง
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วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงาน
ที่สุดแสนจะน่าเบื่อหน่าย

PART
1

Q2.
ไม่มีวิธีประเมินขึ้นเงินเดือน
และเงินโบนัสดี ๆ บ้างเหรอครับ

มีสถิติรายงานว่าเม่ือถึงช่วงประเมินการข้ึนเงินเดือนและประเมินเงินโบนัส 

สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มักทำเหมือน ๆ กันก็คือ การโกหก

“งานนั้นฉันร่วมทำด้วยนะ” 

“ผลงานปีที่แล้วประสบความสำเร็จมากเลย” 

“คนที่จบด้านนั้นมาโดยตรงต้องได้เงินมากกว่าฉันอยู่แล้วละ” 

“อายุงานต่างกันตั้ง 10 ปี บริษัทต้องประเมินให้ยุติธรรมแน ่ๆ” 

แต่ทว่าเป็นคำโกหกที่ไม่มีใครยอมรับ พอทุกอย่างผ่านพ้นไปหนึ่งปี  

หลังจากนั้นก็เริ่มโกหกกันใหม่เพื่อประเมินการขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัส สิ่งที่ 

คุณควรเตรียมตัวล่วงหน้าก็คือ

ข้อแรก จงเข้าใจสถานการณ์ของบริษัท
บริษัทคือฝ่ายให้เงินพนักงาน ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจสภาพของบริษัท 

ให้ดีเสียก่อน ในกรณีที่บริษัทอยู่ในภาวะวิกฤติ หากเราเรียกร้องเงินเดือนและ 

เงินโบนัสจำนวนมากไป ก็มีแต่จะถูกบริษัทตำหน ิ นี่จึงไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดนัก

ข้อสอง จงเข้าใจสถานภาพของตัวเอง
เงนิโบนสัเปน็เงนิทีต่ดัสนิจากประสทิธภิาพของตวัเราเอง สิง่ทีส่ำคญัคอื 

เราตอ้งรูว้า่ตวัเองมคีา่มากแคไ่หน ประเมนิไดจ้ากผลงานของเรานัน้ทำประโยชน ์

ให้แก่บริษัทมากน้อยเพียงใด วิธีที่ดีที่สุดคือ การจัดข้อมูลของงานในรูปแบบ 
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เอกสาร และการคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทไว้ล่วงหน้า

ข้อสาม จงรู้จักตัวเอง
วิเคราะห์มูลค่าของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ลองคำนวณผลงาน 

ที่ทำให้บริษัทเป็นมูลค่าตัวเงินดู

ข้อสี่ จงเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
ช่วงที่ประเมินการขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า  

ช่วงก่อนหน้านั้น 1 - 2 เดือน คุณควรจัดเตรียมทุกอย่างในรูปแบบเอกสาร  

เพราะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าในคำถาม 

ที่พอจะคาดเดาได้

ข้อห้า จงอย่ากลัว
ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อด้อย ก็อย่าท้อใจหรือกลัวไปก่อน เมื่อเรามั่นใจ 

ในข้อดีของเรา ข้อด้อยก็จะดูเล็กไปถนัดตา อย่ากลัวที่จะพูดคุยถึงเรื่องเงิน  

จุดประสงค์ของการประเมินการขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสก็คือเรื่องเงิน

ข้อหก จงอย่าโมโห
เวลาที่พูดเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน อาจถูกแจ้งว่า “ตามระเบียบการ 

ของบริษัทกำหนดไว้แค่เพียง 3 เปอร์เซ็นต์” พนักงานส่วนใหญ่จึงรู้ “ขอบเขต”  

ของตัวเอง หรือไม่ก็อาจรู้สึกโมโห แต่ระหว่างการเจรจา ฝ่ายที่โมโหก่อน 

ถือเป็นผู้แพ้ อย่างน้อยที่สุดหลังจากการโต้เถียง คุณควรพูดขึ้นว่า “หึ  ๆ  ๆ  

เอาเถอะครับ ยังไงผมก็ยังรักบริษัทนี้อยู่ดี” 

ข้อเจ็ด จงเคารพฝ่ายตรงข้าม
คนที่มีสัมมาคารวะไม่มีทางอดตายอย่างแน่นอน พยายามแสดงคำพูด 

และท่าทางให้ดูนอบน้อมและสุภาพอยู่เสมอ ฝ่ายตรงข้ามที่ประเมินการขึ้น 

เงินเดือนและเงินโบนัสให้เราก็กำลังทำงานอยู่เช่นกัน การให้เกียรติอีกฝ่ายจึง 

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก 

ข้อแปด อย่าให้คนอื่นรู้เงินเดือนและเงินโบนัสของเรา
ช่วงประเมินการขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือน 

คู่แข่งที่แย่งชิงเงินไปจากตู้เซฟเดียวกัน ถึงแม้ว่าการประเมินจะจบสิ้นลงแล้ว 

กไ็มค่วรพดูเรือ่งของตวัเองออกไป คอ่ยพูดหลังจากไดป้ระทบัตราลงในสญัญา 
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การจ้างงานก่อนก็ไม่เสียหายอะไร

อยา่งไรกต็าม ผมคดิวา่การประเมนิผลงานเพือ่ขึน้เงนิเดอืนและเงนิโบนสั 

ในประเทศเรา เป็นไปตามระเบียบการเท่านั้น ขอให้ทุกคนสนุกกับช่วงเวลานี้ 

นะครับ
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ควรรับแอดเพื่อนร่วมงาน
เป็นเพื่อนในโลกโซเชียลรึเปล่าครับ

กรุณาปิดเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้เลยครับ
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วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงาน
ที่สุดแสนจะน่าเบื่อหน่าย

PART
1

Q4.
มีเพื่อนร่วมงาน
ที่เพอร์เฟ็กต์ทุกด้าน
รู้สึกใจฝ่อไปหมด

การที่คุณมีเพื่อนร่วมงานที่เก่งกว่า ก็อย่าเพิ่งรู้สึกใจฝ่อหรือท้อแท้ไป  

ใหค้ณุมองขา้มเพือ่นรว่มงานคนนัน้ไป แลว้หนัมาเติมกำลงัใจให้ตัวเอง คนเรา 

ตั้งแต่เกิดจนตายมีการเปรียบเทียบนับครั้งไม่ถ้วน ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่อยาก 

เปรียบเทียบ แต่ก็ถูกเปรียบเทียบโดยคนอื่นอยู่ด ี ถ้าตัวเราไม่ใช่ที่หนึ่ง ก็ต้อง 

มีใครที่อยู่เหนือกว่าแน่นอน หากเรารู้สึกท้อใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ ไม่ใช่ว่า 

จะเสียแค่ความรู้สึกเท่านั้น แต่อาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ทั้งกำลังใจ  

แรงบันดาลใจ ความมั่นใจ...

ดังนั้นต่อให้มีใครที่ดูเก่งกว่าเราก็อย่าน้อยใจไปเลยครับ แม้ว่าจะทำใจ 

ไมง่า่ยเลยกต็าม เพราะอยา่งไรเสยีในชวีติของเรากต็อ้งพบเจอคนทีเ่กง่กวา่เรา 

อยู่เสมอ ในเวลาเช่นนี้ให้เราร้องเพลงออกมา

เพลงนีเ้ปน็เพลงเกาหลทีีด่งัมากสำหรบัคนทีม่อีายหุนอ่ย แตค่นหนุม่สาว 

สมยันีอ้าจไมรู่จ้กัแลว้ เพลงนีช้ือ่วา่ “เกา้อีล้อ้เลือ่น” ของคุณคิมยงมนั ผมอยาก 

ให้คุณรู้จักเพลงนี ้ จึงเขียนท่อนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาด้วย

เก้าอี้ล้อเลื่อน หมุนไปหมุนมา

ชื่อว่าเจ้าของ ใครนั่งลงก่อน คนนั้นเป็นเจ้าของ

แต่ไม่มีเก้าอี้ว่างที่ไร้เจ้าของหรอกนะ

ด้วยความรัก ด้วยความเยาว์วัย ด้วยหัวใจ 

ต่อให้เส้นทางนั้นอันตราย

ก็จงเหยียบย่างเข้าไป
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อ้า...ถ้าทุกข์ใจนักละก็ จงประสบความสำเร็จซะ 

จงประสบความสำเร็จเถอะ

เก้าอี้ล้อเลื่อนที่กำลังหมุนไป

ชื่อว่าเจ้านาย ถ้าใครนั่งลงก่อนได้เป็นเจ้านาย

พอเห็นเก้าอี้นี้ทีไร ก็หายวับไปกับตา

ออกค้นหาความรักที่สูญหายไปกันเถอะ

สนุกกับความฝันในวัยเยาว์ที่ยังเป็นของเราเถอะนะ

อ้า...ถ้าทุกข์ใจนักละก็ จงประสบความสำเร็จซะ 

จงประสบความสำเร็จเถอะ

ในสังคมของเรามีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่ได้ครอบครองเก้าอี้ล้อเลื่อน  

มนุษย์เงินเดือนทั่ว ๆ ไปก็คงมีแต่เก้าอี้แข็ง ๆ เท่านั้น บทเพลงนี้จึงมอบกำลังใจ 

ใหแ้กผู่ค้นทีก่ำลงัรูส้กึทอ้ใจอยู่ ลองดทูอ่นหลกัของเพลงนีใ้หด้สีคิรบั ถา้ทกุข์ใจ 
นักละก ็ จงประสบความสำเร็จซะ

นี่ละคำตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่มานั่งหมดกำลังใจที่มีเพื่อนร่วมงานเก่งกว่า  

แต่เราต้องประสบความสำเร็จอย่างองอาจ ถ้าอยากได้รับ  “บทนำ” ก็ต้อง 

พยายามจนกว่าจะเทียบชั้นเท่าพวกเขาได้ จริงอยู่ที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับ 

ความโชคดีมาฟรี ๆ ส่วนของเราเป็นผลมาจากความพยายามอย่างหนักล้วน ๆ  

แต่ก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ ยังรู้สึกว่ายากเกินไปอยู่รึเปล่าครับ รู้สึกหดหู่อยู่ 

เหมือนเดิมใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นยังมีความจริงที่น่ายินดีอีกหนึ่งข้อ ลองอ่านเพลง 

ท่อนสุดท้ายที่ผมขีดเส้นใต้ไว้อีกครั้งดูสิ ถ้าทุกข์ใจนักละก็ จงประสบความ 
สำเร็จซะ

ถ้ายังรู้สึกเป็นทุกข์ ก็ต้องพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ อย่าเพ่ิง 

ทอ้แทห้มดหวงัไปงา่ย ๆ ถ้ามีกำลังใจ พยายามอยา่งมุง่มัน่ คุณกจ็ะกลายเป็น  

“เพื่อนร่วมงานที่เพอร์เฟ็กต์” จนทุกคนอิจฉาเช่นกัน

แมจ้ะเปน็ความจรงิทีท่กุคนรูก้นัอยูแ่ลว้ แตเ่นือ้เพลงนีก้ย็งัยอดเยีย่มอยูด่ ี 

เพราะทำให้คนฟังรู้สึกซาบซึ้งกับความหมายตามได้
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วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงาน
ที่สุดแสนจะน่าเบื่อหน่าย

PART
1

Q5.
หัวหน้าชอบขโมยไอเดียของฉันอยู่บ่อย ๆ 

มหีวัหนา้แบบนีอ้ยูด่ว้ยเหรอเนีย่ แนน่อนครับ มเีพยีบเลยละ เปน็เรือ่ง 

ปกตทิีบ่รรดาหวัหนา้ทีเ่ริม่มอีายมุากหนอ่ยจะหวัสมองไมแ่ลน่กเ็ลย มกัลอบสบู 

ไอเดยีแปลกใหมจ่ากคนอืน่แทน และโชครา้ยทีค่นทีถ่กูสบูไอเดยีกลายเปน็คณุ  

แต่คิดดูสิครับว่านี่เป็นโชคดีมากแค่ไหน ที่ไอเดียของคุณเป็นที่ถูกอกถูกใจของ 

หัวหน้า อย่ารู้สึกแย่ไปเลยครับ ต้องเอ่ยปากชื่นชมผลงานมากกว่า

คุณอาจรู้สึกรังเกียจหัวหน้าที่เอาแต่ขโมยไอเดียของคุณไป อย่าเพิ่งไป 

โต้แย้งเขาตอนนี้ ทำไมน่ะเหรอ เพราะการทะเลาะกับหัวหน้าเท่ากับเป็นการ 

ขดัขนืคำสัง่ของเขา ในกองทพั หากทหารใตบ้งัคบับญัชาโตแ้ยง้ผูบ้งัคบับญัชา  

อาจไดร้บัโทษหนกัมากกวา่การขดัขนืคำสัง่ดว้ยซำ้ ในบริษัทก็เชน่กัน ตำแหน่ง 

ของเจา้นายนัน้ถกูกำหนดใหส้งูสง่เทยีบเทา่ทอ้งฟา้ ดงันัน้กอ่นทีห่วัหนา้จะขโมย 

ไอเดียของคุณไป ต้องลองตกลงกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย

พนักงานบริษัทสมัยนี้ล้วนเป็นลูกคนเดียว หรือไม่ก็มีพี่น้องแค่คนเดียว  

จึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวเป็นอย่างดี แทบไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ 

การออดออ้นอกีฝา่ย แตใ่นครอบครวัทีม่พีีน่อ้งสามสีค่น ถา้มพีีช่าย เราก็อาจ 

ขอยืมนิตยสาร  เพลย์บอย ได้ ถ้ามีพี่สาว เราก็อาจขอยืมเสื้อผ้า หรือแม้แต่ 

เครื่องสำอางมาใช้ได้ ตามสถิติ บรรดาคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มัก 

เตบิโตขึน้มาจากครอบครวัทีม่พีีน่อ้งจำนวนมากแทนทีจ่ะเปน็ลกูคนเดยีว เพราะ 

พวกเขาได้เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เอาละ ผมจะบอกวิธีท่ีเราจะไม่ถูกขโมย 
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ไอเดียไปง่าย ๆ ให้ฟัง

ข้อแรก จงคิดว่าไอเดียของเราไม่ใช่ไอเดียของเรา
คณุไมค่วรคดิวา่ถกูขโมยไอเดยี แทจ้รงิแลว้ภายใตท้อ้งฟา้แหง่นีไ้มม่สีิง่ 

แปลกใหม ่ ไอเดยีทีค่ณุคดิไดอ้าจมคีนเคยคดิมากอ่นแลว้ ยคุสมยันี้ไมส่ำคญั 
เลยว่าใครจะคิดไอเดียขึ้นมาได้ก่อน เพราะที่สำคัญกว่าก็คือ ใครจะลงมือ 
ทำให้มันเป็นจริงได้ก่อนกัน ดังนั้นอย่าฟูมฟายว่าใครขโมยไอเดียของคุณไป 

เหมือนเด็ก ๆ จงคิดไอเดียแปลกใหม่ออกมาทดแทน ยิ่งคุณเป็น “น้องเล็ก” ใน 

ที่ทำงาน ก็ยิ่งต้องมีไอเดีย “พุ่งกระฉูด” มากกว่าใคร ๆ จริงไหมล่ะครับ

ข้อสอง จงออกตัวก่อน
“นี่เป็นไอเดียของฉันนะคะ แต่อยากให้หัวหน้าบอกทุกคนว่าคิดขึ้นเอง  

ฉันไม่เสียใจเลยจริง ๆ ค่ะ แต่ช่วยเลี้ยงข้าวแทนได้ไหมคะ” 

ถา้ลองพดูแบบนีก้บัหวัหนา้ คณุอาจไดร้บัการเลีย้งตอบแทนไอเดยีทีถ่กู 

ขโมยไป

ข้อสาม จงบันทึกไอเดียทั้งหมดไว้
มีคำกล่าวกันว่า การจดบันทึกคร่าว  ๆ  นั้นดีเสียยิ่งกว่าความทรงจำ 

เลือนราง จงบันทึกไอเดียทั้งหลายลงในอีเมล เครื่องอัดเสียง สมุดโน้ต ฯลฯ  

หากงานนัน้ถกูพฒันาตอ่ยอด ไมม่หีลกัฐานใดดเีทยีบเทา่เอกสารเมือ่ความจรงิ 

ถูกเปิดเผยออกมา

แต่วิธีที่ดีที่สุดจริง ๆ ก็คือ จงอย่ายึดมั่นในไอเดีย ถ้าคุณเป็นเครื่องผลิต 

ไอเดยีแปลกใหมไ่ดอ้ยูเ่สมอ ไมว่า่ใครจะแอบขโมยไอเดยีของคณุไป แตท่กุคน 

ในบรษิทักจ็ะรบัรูก้นัเองวา่ แมน้ัน่จะไมใ่ชช่ือ่ของคณุ แตก่็เปน็ไอเดยีทีค่ณุคิด 

ขึ้นเอง ผู้บริหารที่ฉลาดที่สุดแม้จะไม่ได้เอ่ยปาก แต่ก็รู้ดีว่าไอเดียนั้นเป็น 

ของใคร แล้วประธานบริษัทของคุณจะไม่รู้ความจริงข้อนี้ได้อย่างไร แต่ถ้า 

บรษิทันัน้ดไูมม่อีนาคต กจ็งรบีลาออกเสยีเถอะครบั เพราะผูน้ำทีด่จีะไมพ่ดูมาก  

แต่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลูกน้อง
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วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงาน
ที่สุดแสนจะน่าเบื่อหน่าย

PART
1

Q6.
บริษัทไม่ค่อยจัดสรรเวลาว่างให้ 
ควรทำอย่างไรดีครับ

หากคุณเป็นผู้ชาย และถ้าแต่งงานแล้วด้วย ผมอยากถามคุณว่า

“ถา้ภรรยาของคณุนอ้ยใจทีค่ณุไมย่อมใหเ้ธอไปใชเ้วลาวา่งรว่มกบัผูช้าย 

คนอื่น คุณจะทำอย่างไรครับ” 

อยากตีให้ตายเลยใช่ไหมล่ะ ผมเองก็รู้สึกแบบนั้น อยากตีคุณเช่นกัน  

อยา่นำเรือ่งเวลาวา่งมาปะปนกบัเวลาของบรษิทั การทีบ่รษิทัไมจ่ดัสรรเวลาวา่ง 

ให้คุณน่ะถูกแล้ว คำว่าเวลาว่างมีความหมายว่า free time แล้วบริษัทจะมี 

เวลาสบาย ๆ แบบนั้นให้เราได้อย่างไร เวลาว่างของคุณจึงควรเป็นช่วงเวลาที่ 

นอกเหนือจากชีวิตทำงานต่างหาก

หลายคนที่ได้ฟังคำอธิบายนี้อาจรู้สึกไม่พอใจ แต่เวลาว่างของเรามีไว้ 

เพื่อคลายเครียด จึงควรใช้ช่วงวันหยุดให้คุ้มค่า หลังจากชาร์จแบตเรียบร้อย 

ก็ควรกลับมาทำงานตามปกติอย่างเต็มที่

ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับ แต่ถ้าบริษัทจัดสรรเวลาว่างไว้ให้พนักงานด้วย  

ก็ต้องถือว่าเป็นโบนัสพิเศษตามความเห็นชอบของผู้บริหาร แอนโทนี บริษัท 

รองเท้าที่ผมรู้จัก ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ซื้อม้าและเรือยอช์ตไว้ให้พนักงานได้ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ แถมพาไปสกรีสีอรต์ และพาไปเทีย่วตา่งประเทศดว้ย บรษิทั 

พอสโกเองก็จัดอบรมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าพนักงานขึ้น  

โดยใช้ช่ือว่า “โพเรก้า” มาจากคำว่า “พอสโก” กับคำว่า “ยูเรก้า” ที่มีความหมาย 

ว่าการค้นพบ ส่วนบริษัทกูเกิลที่ทุกคนรู้จักก็มอบเวลาเกือบ  20 เปอร์เซ็นต์ 
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ให้แก่พนักงานเพื่อทำสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากงาน

ความจริงผมก็แอบสงสัยนโยบายของบริษัทกูเกิลเช่นกันว่าทำไมถึงให้ 

เวลาแก่พนักงานมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อทำงานอื่นได้ ขืนเป็นแบบนี้บริษัท 

จะไมล่ม้ละลายหรอกเหรอ แตท่วา่บรษิทักเูกลิกลบัยิง่ใหญข่ึน้เรือ่ย ๆ ผูบ้รหิาร 

ในประเทศของเราน่าจะลองทำตามดูบ้าง ในที่สุดผมก็มีโอกาสได้พบพนักงาน 

ที่ทำงานในบริษัทกูเกิล เป็นลูกเขยของเพื่อนสนิทผมซึ่งอยู่ที่อเมริกา พวกเรา 

สนิทกันมากเหมือนญาติพี่น้อง และเขาเป็นลูกชายของคุณคิมดงโฮ ประธาน 

กิตติมศักดิ ์ ผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน 

“ชอบบริษัทกูเกิลไหม” 

“แน่นอนสิครับ ชอบมากเลยละ” 

ภรรยาของเขาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ถึงกับช่วยยืนยันด้วยอีกเสียงว่า

“เวลากลบัมาจากทีท่ำงานทไีรกแ็ทบจะรอ้งเปน็เพลงวา่ชอ้บชอบบรษิทันี”้  

ผมจึงลองถามเขาดูว่า

“เห็นเขาบอกกันว่า กูเกิลให้เวลาส่วนตัวแก่พนักงานถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

เลยเหรอ ตอนนั้นจะทำอะไรตามใจก็ได้สินะ” 

แต่สิ่งที่เขาตอบกลับตรงข้ามกับที่ผมคาดคิดไว้

“เปล่านะครับ ไม่มีบริษัทที่ ไหนปล่อยให้พนักงานทำตามใจชอบ 
หรอกครับ ทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไข คือจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับ 
บริษัท ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีมีวันเกิดในปฏิทินจันทรคติ แต่ปฏิทิน 

ของกูเกิลไม่มี ดังนั้นผมจึงเสนอว่าอยากพัฒนาโปรแกรมนี้ดู เวลาว่างของผม 

จึงใช้ไปกับการพัฒนาโปรแกรมปฏิทินจันทรคติแทน” 

ตอ่ไปภายหนา้หากกเูกลิมปีฏทินิจนัทรคตใิช ้ ผมกร็ูไ้ดท้นัทวีา่เปน็ผลงาน 

ของเขา แม้แต่กูเกิล หนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในโลก ก็ไม่ได้ให้เวลาว่างแก่ 

พนักงานเช่นกัน เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าเป็นเวลาว่างนั้น ท้ายที่สุด 

ก็คือเวลาที่ต้องทำงานให้บริษัทอยู่ดี แต่ทว่าผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นในเวลา 20  

เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่กลับทำให้กูเกิลกลายเป็น 

บริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้ดังเช่นทุกวันนี้ จีเมล (Gmail) ก็นับเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น 

ในเวลาว่างนี้เช่นกัน
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ตอนน้ีเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ อย่ามัวแต่บ่นว่าบริษัทไม่สนใจเร่ืองเวลาว่าง 

ของพนักงาน แต่จงทำงานอย่างขยันขันแข็ง ถ้าในเวลาทำงานที่บริษัทยังมี 

เวลาว่างได ้ ชีวิตของเราก็คงไร้ค่า ว่างเปล่าไม่ต่างกัน


