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คำนำสำนักพิมพ์

หลังจากเขียนหนังสือ  เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด และ  พันครั้งที่ 

หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่จบลง อาจารย์คิมรันโดแห่งมหาวิทยาลัยโซล 

ใช้เวลาหนึ่งปีของการทำวิจัยออกเดินทางไปพูดคุยกับคนหนุ่มสาวทั่วโลก 

โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน KbS Panorama ของเกาหลีใต้เพื่อ 

ถ่ายทำรายการสารคดีออกมาพร้อมกับการเขียนหนังสือเล่มนี้ สำหรับการ 

ตามหาว่างานเพื่อวันพรุ่งนี้ของคนหนุ่มสาวในโลกยุคใหม่จะเป็นเช่นไร

การเดินทางของอาจารย์คิมเริ่มต้นที่โรงเรียนฝึกอบรมพ่อบ้าน 

ประเทศอังกฤษ แล้วย้ายไปต่อที่โรงเรียนช่างไม้ที่เนเธอร์แลนด์ ก่อนไป 

พบปะกบัคนทำงานยคุดจิทิลัเรร่อ่น ผูเ้ปลีย่นขอ้จำกดัในการทำงานทีอ่งักฤษ  

เต้นรำกับความยากจนที่ธนาคารกรามีน บังกลาเทศ แล้วย้ายข้ามฟากไป 

พบที่ทำงานแสนสนุกที่กูเกิล อเมริกา ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองศิลปะชมงาน 

ในโรงเรียนหัตถกรรมเครื่องหนังอิตาลี แล้วหันไปมองร้านกาแฟเล็ก  ๆ 

ที่เอาชนะแฟรนไชส์ใหญ่โตของโลกอย่างสตาร์บัคส์ได้ที่เมืองพอร์ตแลนด์ 

ปิดท้ายด้วยร้านขายมันฝรั่งทอดแห่งความปรารถนาที่ประเทศเกาหลี

จากการสำรวจและพูดคุยกับคนหนุ่มสาวทั่วโลก อาจารย์คิมรันโด 

ได้แบ่งงานในโลกยุคใหม่ออกเป็น 6 ประเภท คือ หนึ่ง งานที่ใช้แรงงาน 

ฝีมือเหมือนสมัยก่อน สอง งานไม่ประจำที่ย้ายที่ทำงานไปได้เรื่อย  ๆ สาม 

ธรุกจิเพือ่สงัคม สี ่ งานทีเ่ลน่สนกุไดไ้มแ่พก้ารทำงานหนกั หา้ คนัทรบีอย 

หนุ่มสาวที่กลับไปทำงานที่บ้านเกิด และหก ธุรกิจเกิดใหม่ขนาดเล็กที่เป็น 

พลังขับเคลื่อนโลก ซึ่งงานทั้งหกประเภทนี้ก็คือตัวอย่างงานแห่งอนาคต 

ที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทั่วโลกกำลังไขว่คว้ากันอยู่นั่นเอง

กันยายน 2557
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คำนำผู้แปล

หากจะกล่าวว่า “งานคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต” จะมีกี่คนที่เห็นด้วย 

กับนิยามนี้ และหากตั้งคำถามว่าการทำงานมีความหมายอย่างไรต่อชีวิต 

คำตอบของแต่ละคนคงจะแตกต่างกันไปอย่างคาดไม่ถึง ในสังคมที่การ 

ทำงานเป็นเครื่องตีค่าความสำคัญของคน และเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งสร้างความ

หดหู่ให้แก่หนุ่มสาวมากมาย 

หนังสือของอาจารย์คิมรันโดเล่มนี้ทำให้ได้ฉุกคิดถึงคำถามที่ว่า  

“เรากำลังมองงานเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความอยู่รอด หรือเป็นเพียง 

หน้าที่อยู่หรือเปล่า เรามีชีวิตที่ไม่มีความสุขเพราะการทำงานอยู่ใช่หรือไม่” 

และผู้แปลยังได้รับรู้ถึงนิยามที่แท้จริงของการทำงานผ่านหนังสือเล่มนี้ว่า 

“งานคือผลลัพธ์ของความฝัน” เราสามารถสร้างงานให้กลายเป็น “สิ่งสำคัญ 

ที่สุดในชีวิต”  ได้ หากงานนั้นเกิดจากความปรารถนาในใจและมุ่งมั่นให้ 

สุดแรง ท้ายที่สุดแล้ว งานคือ  “ความสุขของชีวิต” ความสุขที่สามารถ 

แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได ้

ขอให้ความสุขแห่งชีวิตเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการลงมือทำงานที่รัก  

และขอให้งานที่รักนั้นจงกลายเป็นความสุขในชีวิตของทุกคนค่ะ
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คำนำผู้เขียน

แด่ วีรบุรุษผู้บุกเบิกทั้งหลาย 

ณ เบื้องหน้าการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดงาน

มีคนหนุ่มสาวมากมายที่กำลังสิ้นหวังเพราะไม่สามารถหางานทำได้

ท้ายที่สุดแล้วก็คืองาน ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรค 

ในเรื่องสวัสดิการ การศึกษา เศรษฐกิจ และคนหนุ่มสาว ท่ามกลางการ 

หาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทำให้มีคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถ 

สร้างตำแหน่งงานที่ดีให้ได้จำนวนมาก”

หลังจากที่เขียนหนังสือเล่มแรก  เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด ผม 

ได้เข้าใกล้ปัญหาเหล่านั้นอย่างจริงจังมากขึ้น และเขียนออกมาเป็นหนังสือ 

เล่มนี้

“ถ้าเปลือกไข่แตกเอง ชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมา แต่ถ้าคนอื่นทำให้ 

แตกก็จะกลายเป็นอาหารแทน ดังนั้นแล้วจงตั้งหน้าทำงานของฉัน และใช้ 

มันนำทางชีวิตไปสู่วันพรุ่งนี้”

หลังจากนั้นเป็นต้นมา คำถามที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถหา  

“งานของฉัน”  ได้ ก็ถาโถมเข้ามาทางจดหมายของผู้อ่านจำนวนมาก และ 

เพื่อการหาคำตอบนั้น อันดับแรกผมจึงต้องการหาคำตอบจากนักศึกษา 

ซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาให้เสียก่อน 

“อาจารย์ครับ ผมไม่ทราบเลยว่าตัวเองอยากทำงานอะไร หรือ 

ต่อไปควรจะต้องทำงานอะไรดี...”

ผมได้ลองให้คำถามเพียงไม่กี่ข้อแก่วัยรุ่นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า  

“งานของฉัน” ทั้งในฐานะอาจารย์ที่สอนวัยรุ่นเหล่านั้น ซึ่งรู้สึกได้ว่าเป็น 

ความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะนักวิจัยเกี่ยวกับความลับของเทรนด์และการ 

บริโภค และต้องการทำให้คำถามนี้ถูกมองอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านหนังสือ 

เล่มนี้ หัวข้อของหนังสือถูกวางเอาไว้เช่นนั้น หลังจากมีการรวบรวมข้อมูล 



มาเป็นเวลาราว ๆ  หนึ่งปี ผมได้พบกับคุณอีแจฮยอก โปรดิวเซอร์ทีมงาน  

KbS Panorama ในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ

การหารืออย่างเป็นรูปธรรมหลังจากนั้น เราได้มุ่งไปยังปัญหาการ 

จ้างงานของคนหนุ่มสาวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดประเด็นหนึ่งใน 

สังคมเกาหลี ไม่ใช่การมองตามแนวคิดในนิยามแบบเดิม  ๆ แต่เป็นการ 

รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสารคดี ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดใหม่ที่เป็น 

กระแสแห่งอนาคต ซึ่งจะนำทุกคนเข้าสู่นิยามของคำว่า  “งานของฉัน”  ได้ 

อย่างแท้จริง ผลลัพธ์ก็คือ การเขียนหนังสือเล่มนี้ในขณะที่เราดำเนินการ 

ถ่ายทำสารคดีพร้อม ๆ กัน

ในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยผู้บริโภคซึ่งศึกษาในเรื่องเทรนด์มาเป็น 

เวลานาน และเคยเป็นผู้ผลิตสื่อสารคดีที่นำเสนอปัญหาในสังคมมาบ้าง  

ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่มีความละเอียดอ่อน เราจึงเริ่ม 

สำรวจอย่างละเอียดในตลาดงาน มีการวิเคราะห์มุมมองในอนาคตของ 

เทรนด์ในตลาด จากนั้นเราเริ่มหาคำตอบจากหนุ่มสาวมากมายที่แสดงให้ 

เราเห็นแผนการของพวกเขา พูดอีกอย่างก็คือ หนึ่ง เทรนด์ของงานใน 

อนาคต (Future) นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สอง การหางานสำหรับ 

ตัวฉัน (My Job) นั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้าง เรามาหาคำตอบให้ 

คำถามนี้ด้วยสายตาที่มุ่งมองไปยังอนาคตและกว้างไกลไปยังโลกภายนอก 

เพื่อคำตอบที่ชัดเจนของคำถามทั้งสองข้อดังกล่าว ผมได้ใช้เวลา 

ของปีแห่งการทำวิจัยที่ยุ่งเหยิงเอาการ เดินทางไปยังประเทศต่าง  ๆ ใช้ 

ความพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวความยากลำบากเกี่ยวกับเวลาและ 

การทำงานของคนหนุ่มสาวที่ต้องการสร้าง  “งานของฉัน”  ใน “ยุคสมัยที่มอง 

ไม่เห็นวันพรุ่งนี้” ผมเดินทางไปพบหนุ่มสาวจำนวนมากกว่า 10 ประเทศ 

จากเอเชียถึงยุโรป รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา หนุ่มสาวที่ 

เหนด็เหนือ่ยจากงาน หนุม่สาวทีม่คีวามสขุจากการทำงาน ตลาดการทำงาน 

ที่เปลี่ยนแปลงจนแทบหายใจไม่ได้ โรงเรียนที่ให้ความรู้ทางอาชีพ ฯลฯ 

ภาพบรรยากาศของชีวิตที่สลับสับเปลี่ยนไปมา ทั้งความเยาว์วัยกับความ 

กังวล ความหดหู่และไม่รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต ถูกบันทึกเอาไว้อย่างไม่ 



ขาดตกบกพร่อง สิ่งที่ค้นพบในปลายทางของความมุ่งมั่นอันยาวนาน คือ 

การค้นพบ  “งานของฉันและวันพรุ่งนี้”  ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ 

บรรดาหนุ่มสาวเหล่านั้นกำลังทำให้เกิดขึ้นคือระลอกคลื่นลูกใหม่ของ 

ตลาดงานโลก

ในตอนนี้คำถามว่า  “อะไร”  นั้นเป็นสิ่งที่เราจะใช้ถามหา  “งานดี  ๆ” 

ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบ ส่วนคำถามที่ว่า  “อย่างไร”  นั้นเป็น 

คำถามที่สร้างความเป็นรูปธรรมในการหาคุณค่าที่ซ่อนเอาไว้ในงาน ไม่ว่า 

จะเป็นงานใด  ๆ  ก็ตาม ในความพยายามจากคำถามที่ว่า  “อย่างไร”  จะนำ 

ไปสู่หนทางการแก้ปัญหาได้ หนังสือ  เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด  เป็น 

หนังสือที่ตั้งต้นคำถามที่ว่า  “ทำไม”  เราจึงต้องเกิดแรงบันดาลใจในการ 

ใช้ชีวิตไปสู่  “วันพรุ่งนี้ ”  ส่วนหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามว่าต้องทำ  

“อย่างไร”  จึงจะได้มี  “งานของฉันและวันพรุ่งนี้”  ของตนเอง

ตอนนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบของ 

ความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน 

เพราะสังคมกำลังเปลี่ยนแปลง  ยิ่งเวลาหมุนไปเท่าไร  สังคม 

ก็เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วเหนือแสงเท่านั้น เราเคยมียุคที่การพากย์หนัง 

ในโรงภาพยนตรเ์ปน็ทีน่ยิมมาก เรามยีคุทีห่นุม่สาวทัง้หมดฝนัอยากจะเปน็ 

ครูกับพนักงานธนาคาร แต่ในตอนนี้เราอยู่ในยุคที่อาชีพทนายความซึ่งเป็น 

ดั่งสัญลักษณ์ของอาชีพที่ดีมาเป็นเวลานานกลับรู้สึกสิ้นหวังเนื่องจาก 

ไม่สามารถหางานทำได้ เป็นยุคที่หมอขาดความน่าไว้วางใจ อย่างที่เรา 

ได้เห็นกันในข่าวอย่างต่อเนื่อง นิยามของงานที่ดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม 

ยุคสมัย แม้แต่งานก็มี “เทรนด์” กับเขาเหมือนกัน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไหลเชี่ยวรุนแรงเช่นนั้นจึงได้มีการ 

จัดสรรเทรนด์ของงานออกมาห้ากลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

ของตลาดงานโลก กล่าวคือ ท่ามกลางเทรนด์งานของโลก เพื่อที่เราจะ 

หางานที่เป็นงานของฉันได้ต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมด้วย 

คยีเ์วริด์ทีเ่รยีกวา่ “My Job” มกีารเอาอกัษรตวัแรกของคยีเ์วริด์แตล่ะหวัขอ้ 



มารวมกันเป็นคำศัพท์ว่า “FUTURE” กับ “My Job” ด้วยความตั้งใจที่จะ 

ใหเ้ปน็คำทา้ทายเพือ่คนหนุม่สาวทีมุ่ง่มัน่จะคน้หา “งานของฉนั” และมุง่หนา้ 

ไปอย่างเข้มแข็งเพื่อ “อนาคต” ในการทำงานนั่นเอง

ด้วยความหวังที่ว่าคนหนุ่มสาวที่ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือจะใช้ 

มันเป็นกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตที่มีความสุขเพื่อปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า  

ไม่ใช่แค่การทำงานเป็นพนักงานธรรมดา ๆ แต่เป็นคนทำงานที่มี “งานของ 

ตนเอง”  อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เห็นมุมมอง 

ของสังคมและส่วนตัวได้อย่างลึกซึ้ง มันจะไม่ได้เป็นเพียงเข็มทิศอันใหม่ 

สำหรับวัยรุ่นที่ดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการแสวงหา 

ชีวิตที่สองของตนเองเท่านั้น แต่หวังว่ามันจะถูกนำไปปฏิบัติได้จริงและมี 

ความทันสมัยสำหรับนักการศึกษา นักธุรกิจ และนักการเมืองที่ขับเคลื่อน 

นโยบายรัฐในการสร้างตำแหน่งงานในประเทศ

สำหรับการที่หนังสือออกมาอย่างสมบูรณ์และมีการออกอากาศทาง 

โทรทัศน์ ต้องขอขอบคุณทีมงานทั้งหลายของ KbS Panorama และ 

นักเขียนโชมีซอน ท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างมากในการคัดเลือกและเรียบเรียง 

ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้ออกมาเป็นข้อมูล

หากว่าไม่มีทีมงานทั้งหมดนี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่การส่งต่อเรื่องราว 

อาชีพที่ได้รับการเก็บข้อมูลมาจากหลายแห่งของโลกจะออกมาเป็นหนังสือ 

และออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ กล่าวได้ว่า ความฝันของนักเขียนคนหน่ึงน้ัน 

จะเป็นความจริงขึ้นมาได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนอีกจำนวนมาก 

ด้วยความหวังที่ว่าผลงานนั้นจะกลายมาเป็นเข็มทิศให้แก่ผู้คนจำนวนมาก 

ตอ่ไป และหวงัวา่จะเปน็สว่นหนึง่ในการชีห้นทางทีส่ามารถสรา้งอาชพีใหแ้ก ่

คนจำนวนมากในประเทศได้

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้ว

หนุ่มสาวทั้งหลาย จงเริ่มต้นหางานของเธอ เพื่ออนาคตของเธอเอง

คิมรันโดและอีแจฮยอก 





กลยุทธ์ในการหางาน
เพื่อตามหางานที่เป็นของเรา
อย่างแท้จริง



: MY JOB

ทา่มกลางกระแสของงานในยคุโลกาภวิตัน ์ เราตอ้งทำอยา่งไรจงึจะหา 

งานที่เป็นของเราได้อย่างแท้จริง เราต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเปลี่ยน 

มุมมองและความคิดเพียงไหน เพื่อตามหางานที่เป็นของเราอย่างแท้จริง 

วัยหนุ่มสาวคือช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อตามหา 

งานที่แท้จริงของเรา ซึ่งแนวคิดในการหางานแบ่งออกเป็น 5 ข้อดังนี้ คือ

1) ลดความผิดพลาดในการหางานด้วยวิธีการใหม่ Mismatch,  

Good-bye!

2) สร้างแบรนด์ของตัวเอง Your Brand is Your Power

3) ปรับตัวเข้ากับการทำงานโดยเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ Joy 

of Learning

4) จับตามองกระแสเพื่อตามให้ทันกระแสโลก Over the Global 

Border

5) ทำงานอย่างมีความสุขโดยไม่ละทิ้งตัวตน  Business for  

Happiness

ซึ่งตัวอักษรแรกของคำหลัก  เมื่อนำมารวมกันก็คือ  MY JOB  

(งานของฉัน) นั่นเอง



Mismatch,
Good-bye!

ลาก่อน 
งานที่ไม่เหมาะกับตัวตน

M Y J O B



: M
ในช่วงใกล้สำเร็จการศึกษาของทุกปี บริษัทต่าง ๆ จะพากันออกมา 

รับสมัครงานตามมหาวิทยาลัย นิทรรศการจัดหางานจัดขึ้นทั้งเล็กและ 

ใหญ่ ทว่าการที่บริษัทจะหาคนร่วมงานที่เหมาะสมได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  

หากมองในมุมนี้ การหางานก็เหมือนกับการแต่งงานนั่นเอง คือแม้มีคนที่ 

ถูกใจอยู่มากมายให้พบเจอ แต่ก็ใช่ว่าเราจะหาคนที่เหมาะสมกับเราได้ 

ง่าย ๆ ดังนั้นเราจึงได้ยินเรื่องราวที่ว่าบริษัทเองก็ต้องยากลำบากกว่าจะหา 

พนักงานที่ดีได้ ส่วนคนหางานก็บอกว่ายังไม่มีงานที่ตนเองต้องการอย่าง 

แท้จริง ซ่ึงช่องว่างระหว่างบริษัทกับผู้หางานน้ี เรียกว่ามิสแมตช์ (mismatch  

คือ คู่ที่ไม่เหมาะสมกัน หรือผิดฝาผิดตัว) 

จากการสำรวจพบว่า  80 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทญี่ปุ่นและ  50  

เปอร์เซ็นต์ของบริษัทอเมริกา ไม่สามารถหาคนที่ต้องการได้เนื่องจาก 

ปัญหามิสแมตช์ ซึ่งในประเทศเกาหลีก็เช่นกันที่คน 70 เปอร์เซ็นต์เรียน 

จบปริญญา แต่ไม่สามารถหางานทำได้จนกลายเป็นผู้ว่างงานในสังคม  

เนื่องจากบริษัทและผู้หางานต่างก็ตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูง จนเกิด 

ปัญหามิสแมตช์ที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก ที่สำคัญ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มัก 

เลือกทำงานในเมืองใหญ่มากกว่าต่างจังหวัด เนื่องจากชีวิตที่สะดวกสบาย 

มเีงือ่นไขทางดา้นสวสัดกิาร และไดค้า่จา้งทีม่ากกวา่ แม้ว่าธุรกจิขนาดกลาง 

และเล็กจะมีส่วนแบ่งทางตลาดที่ใหญ่มาก แต่เพราะบริษัทตั้งอยู่ในเขต 

ชานเมืองหรือต่างจังหวัดจึงเกิดปัญหามิสแมตช์ที่รุนแรง และการจับคู่ 

ที่ไม่พอดีนี้ก็ทำให้มีผู้ว่างงานมากกว่า 4 แสนคน1 เป็นจำนวนกว่าครึ่ง 

ของผู้ว่างงานทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าหากเราขจัดปัญหามิสแมตช์ให้หมด 

ไปได ้ เราก็จะลดผู้ว่างงานลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว 

เห็นได้ชัดว่ามิสแมตช์คือปัญหาของการว่างงานที่ต้องได้รับการ 

แก้ไข

: M

1 ข้อมูลของสถาบันวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจเกาหลี ป ี 2012 
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ศาสตราจารย์อัลวิน รอธ แห่งมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด 

การพบที่ผิดพลาดของผู้หางานและบริษัทแก้ไขได้

ด้วยคำว่า “match”

ลายเซ็นนี้สำหรับหนึ่งคน อนุญาตให้ใช้ได้แค่สองครั้งเท่านั้น 

คือเราอาจจะสมัครงานร้อยที่ก็ได้ แต่ลายเซ็นนี้ใช้ได้แค่สองครั้งเท่านั้น

เพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเข้าทำงาน

ศาสตราจารย์อัลวิน รอธ (ผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมโมเรียลไพรซ์สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประจำปี  ค.ศ.  2012)

จากการสำรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเกินความจำเป็น 

ของงาน หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับหน้าที ่ ซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็จะหางาน 

ใหม่ ปัญหามิสแมตช์นั้นไม่เพียงส่งผลต่อพนักงานใหม่เท่านั้น  แต่ยัง 

ส่งผลต่อพนักงานเก่าด้วย เพราะการย้ายงานหมายถึงค่าใช้จ่ายในการหา 

พนักงานใหม่มาแทนที่คนเก่าที่เสียไป 

ศาสตราจารย์อัลวิน รอธ แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เจ้าของ 

รางวัลโนเบลเมโมเรียลไพรซ์สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง 

กลไกการจัดสรรที่ต่างไปจากเดิม โดยเริ่มศึกษานักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบ 

ด้วยคะแนนเกียรตินิยม แต่กลับมีปัญหาในการหางานทำ

“ทีมวิจัยของเราพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหามิสแมตช์ แต่ในการหา 

งานมันไม่ได้ถูกควบคุมตายตัวด้วยปัจจัยด้านราคาเหมือนกับตลาดสินค้า 

ในตลาดสินค้าเราเลือกของที่ต้องการแล้วจ่ายเงิน แต่ในการหางานเรา 
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จ ง ห า ง า น ที่ มี แ ต่ คุ ณ เ ท่ า นั้ น ที่ ทํ า ไ ด้

ไม่สามารถเลือกได้ตามใจชอบ และ 

ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกมากมาย 

อยา่งการเรยีนในมหาวทิยาลยั 

ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้า 

เรียนที่ฮาร์วาร์ดได้ แต่จะต้องได้รับ 

การคัดเลือกเสียก่อน ซึ่งการทำงาน 

ก็เช่นเดียวกัน  ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะ 

ทำงานในกูเกิล แต่ต้องได้รับการจ้าง 

เสียก่อน เห็นได้ชัดว่าเราไม่สามารถ 

เลือกงานได้ตามใจชอบ”

แต่ว่าในตลาดงานหากบริษัทถูกใจผู้สมัครงานก็ใช่ว่าจะจ้างงานได้ 

ทันที เพราะต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงานด้วย เรียกว่าต้อง 

อาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่าย และเพื่อการแก้ปัญหามิสแมตช์นี้ได้ เรา 

จึงต้องเข้าใจจุดนี้

“ต้นเดือนมกราคมของทุกปีจะมีการจัดมหกรรมหางานขึ้นที่ 

สแตนฟอรด์ นกัศกึษาทกุคณะจากมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ จะเข้ารว่มสมคัรงาน 

ที่จัดขึ้นนี้ แต่ว่าผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์กลับมีเพียง  20 คนจากผู้สมัคร 

หลายร้อยคน สาเหตุหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้การสมัครงานง่ายเกินไป คนที่ 

เรียนจบอาจยื่นใบสมัครมากกว่า 100 แห่ง ทำให้งานหนึ่งอาจมีคนสมัคร 

มากถึง 100 คน ดังนั้นที่สแตนฟอร์ดจึงได้สร้างกลไกตรวจจับสัญญาณ 

(Signaling Mechanism) ขึ้นมา”

เนื่องจากปัญหาคือ ผู้หางานมักจะสมัครงาน “หว่าน” ไปทั่วมากกว่า  

100 แห่ง แต่บริษัทกลับหาคนที่ต้องการไม่ได้ ซึ่งในระบบกลไกตรวจจับ 

สัญญาณนี้ หากใครต้องการทำงานจริง  ๆ  จะต้องส่ง  “ลายเซ็นพิเศษ”  

ที่กำหนดไว้

“ในตอนที่ผู้สมัครงานต้องการงานนั้นจริง  ๆ เขาจะต้องส่งลายเซ็น 

พิเศษนี้ไปทางอีเมล ลายเซ็นนี้สำหรับหนึ่งคน อนุญาตให้ใช้ได้แค่สองครั้ง 

เทา่นัน้ คอืเราอาจจะสมคัรงานรอ้ยทีก่ไ็ด ้ แตล่ายเซน็นีจ้ะใชไ้ดแ้คส่องครัง้ 

พนักงานส่วนใหญ ่

มีคุณสมบัติเกินความ

จำเป็นของงาน หรือ

มีคุณสมบัติที่ไม่ตรง

กับหน้าที ่ ซึ่งสุดท้าย

พวกเขากจ็ะหางานใหม่
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เพ่ือให้ง่ายต่อการคัดเลือกผู้ท่ีมีความสนใจและมุ่งม่ันอย่างแท้จริงเข้าทำงาน”

กลไกตรวจจับสัญญาณเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังในการหางานที่ 

อเมริกา เช่นเดียวกับกูเกิล บริษัทที่มีผู้สมัครงานกว่า 75,000 คนต่อ 

สัปดาห์ก็กำลังใช้ระบบใหม่เพื่อลดปัญหามิสแมตช์ โดยใช้โปรแกรม 

ค้นหาและติดตามผู้สมัครงาน (Candidate Tracking Program) เพื่อ 

คัดเลือกคนที่เหมาะสมกับกูเกิลเท่านั้น ซึ่งสามารถลดปัญหามิสแมตช์ 

อย่างได้ผล แม้ว่าการแก้ปัญหานี้ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่การรู้ว่าปัญหานี้ 

ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาส่วนร่วมที่ต้องร่วมมือกันแก้ ก็เป็นการ 

เปิดประตูสู่การแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมแล้ว
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Slivers of Time ศูนย์แนะแนวงานพาร์ตไทม ์

อังกฤษ 

เราจะช่วยให้คุณหาเงินจาก “เศษเวลาที่คุณมี”

 
ผมหวังให้ระบบทุนนิยมในปัจจุบัน  

เป็นระบบที่มีการหมุนเวียนและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่านี้  

หากว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่แข่งขันกันได้ในมาตรฐานเดียวกัน  

ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากทีเดียว 

วิงค์แฮม (ผู้รับผิดชอบหลักของ Slivers of Time) 

ที่ลอนดอนตะวันตก  มีบริษัทจ้างงานแห่งหนึ่งใช้ระบบจับคู่   

(matching) ในการจัดหางาน จนได้รับความสนใจไปทั่วประเทศอังกฤษ 

พวกเขาดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมมากกว่า 

การหวังกำไร ที่นี่คือ Slivers of Time

“Slivers of Time” ที่แปลว่า เศษของเวลา ที่นี่คือศูนย์แนะแนว 

งานพาร์ตไทม์สำหรับคนที่ไม่อาจทำงานเต็มเวลาได้ โดยแนะแนวอาชีพ 

ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคนหางานและคนจ้างงานที่มีความ 

ต้องการตรงกัน โดยสมาชิกจะลงเวลาที่ตนเองต้องการทำงานได้ และ 

มีข้อมูลการจ้างงานในระบบออนไลน์อย่างเปิดเผย นายจ้างจะสามารถ 

จ้างงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบที่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการหางาน  

วิงค์แฮม ผู้รับผิดชอบหลักบอกว่า “เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อหางานที่เกื้อกูลกัน 

ในสังคมมากกว่าการหางานเพื่อแยกตัวออกจากสังคม” 
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“เช่นหากเราตื่นขึ้นมาแล้ว 

พบว่ามีงานที่เราสามารถทำได้ และ 

กำลังต้องการคนทำอย่างเร่งด่วน  

แล้วเรามี เวลาพอที่จะทำงานนั้น 

เราก็สมัครได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถ 

ทำงานได ้ 4 ชัว่โมง แตว่า่นา่จะทำได ้

2 ชัว่โมง เรากค็ยุกนัเพือ่ปรบัเปลีย่น 

เวลาได้ หรือถ้าเราทำงานได้เฉพาะ 

ตอนบ่าย ก็สามารถจัดสรรเวลาได้ 

เพราะในลอนดอนมีนายจ้างจำนวนมากที่ต้องการคนทำงานในวันและเวลา 

ต่าง  ๆ ถ้าหากเราไม่มีศูนย์แนะแนวเช่นนี้เป็นตัวประสาน คนที่ต้องการ 

ทำงานก็จะถูกตัดขาดออกจากสังคมในทันที”

คำถามท่ีน่าสนใจคือ ทำไมผู้คนจึงเลือกท่ีจะทำงานพาร์ตไทม์มากกว่า 

งานเต็มเวลาล่ะ

“หากว่าเราทุกคนสามารถหางานได้ตามต้องการก็คงไม่มีช่องทางนี้  

แต่ในความเป็นจริงเราทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะมีคนมากมายที่ไม่สามารถ 

ออกไปทำงานได้แม้กระทั่งงานพาร์ตไทม์ พวกเขาอาจเป็นโรคที่ไม่สามารถ 

วินิจฉัยได้ พวกเขาอาจมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว หรืออาจต้องเลี้ยง 

ลูกพิการ พวกเขาจึงไม่สามารถออกไปทำงานประจำได้ มันจึงเป็นหน้าที่ 

ของพวกเราที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ พวกเขาอาจคิดว่าการได้ทำในสิ่ง 

ที่เป็นไปได้แม้เพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างชีวิตให้ดีขึ้นนั้น ดีกว่าการปล่อยให้ 

ตัวเองท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิต ซึ่งพวกเราทุกคนก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน”

นี่คืองานที่เป็นทางรอดสำหรับคนที่ไม่อาจทำงานในเวลาปกติได้   

พวกเขาถูกจำกัดเวลาด้วยสถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้ สำหรับบางคนนั้นไม่มี 

แม้กระทั่งเวลาสำหรับการออกไปหางาน ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงการออกไป 

ทำงานประจำเลย “Slivers of Time” คือหนทางที่จะช่วยให้พวกเขาได้ 

ใช้เศษเวลาที่มีออกไปทำงานพิเศษด้วยข้อมูลออนไลน์นั่นเอง

ที่นี่ได้รับการนับถือว่าสร้างระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ และ 

การได้ทำในสิ่งที่เป็น

ไปได้แม้เพียงเล็กน้อย

เพื่อสร้างชีวิตให้ดีขึ้น

นัน้ ดกีวา่การปลอ่ยให้

ตัวเองท้อแท้สิ้นหวัง

กับชีวิต
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จับคู่คนกับงานได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ในเวลาที่ผู้จ้างต้องการ 

คนทำงานอย่างเร่งด่วน ก็สามารถเช็กดูรายชื่อเพื่อหาคนที่เหมาะสมจะ 

ทำงานได้ทันที พวกเขาสามารถเช็กประวัติการทำงานที่ผ่านมาเพื่อดูค่าจ้าง 

ที่เหมาะสมได้ เมื่อนายจ้างคลิกชื่อของคนที่สนใจ ระบบก็จะส่งข้อความ 

ไปยังมือถือของคนคนนั้น และการตอบรับก็ทำเพียงส่งข้อความกลับมาว่า 

YES หรอื NO เทา่นัน้เอง ด้วยการพฒันาระบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทำให ้

เราลดช่องว่างของปัญหามิสแมตช์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ผมหวังให้ระบบทุนนิยมในปัจจุบัน เป็นระบบที่มีการหมุนเวียน 

และมสีว่นแบง่ทางการตลาดมากกวา่นี ้ หากว่าธรุกจิขนาดเลก็และขนาดใหญ ่

แข่งขันกันได้ในมาตรฐานเดียวกัน ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากทีเดียว”

ปัจจุบันมีผู้ชมเว็บไซต์นี้เฉลี่ย 65,000 คนต่อวัน Slivers of Time 

ของอังกฤษเป็นหนึ่งในหนทางสร้างงานที่เฉียบขาดอย่างไม่ต้องสงสัย และ 

ยงัชว่ยแกป้ญัหามสิแมตชไ์ดอ้กีดว้ย อยา่งทีว่งิคแ์ฮมบอกวา่ โลกของธรุกจิ 

ขนาดเล็กกำลังเผชิญหน้ากับโลกของธุรกิจขนาดใหญ่ และเพื่อลดช่องว่าง 

ของปญัหา เราจำเปน็ต้องหาเส้นทางใหมโ่ดยการสรา้งความรว่มมอืระหว่าง 

โลกทั้งสองใบนี ้

แม้ว่าในปัจจุบันงานพาร์ตไทม์ยังเป็นงานที่ไม่มั่นคง แต่ว่าการใช้ 

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก็ช่วยให้เราเลือกคนที่สามารถทำงานได้จริง หลังจาก 

นายจ้างเลือกคนที่เหมาะสมแล้ว ก็จะเป็นการพบกันโดยตรงระหว่างผู้จ้าง 

และคนหางาน ระบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการหางานได้อย่างพอดี ช่วย 

ลดช่องว่างของปัญหามิสแมตช์และการเปลี่ยนงานที่ถูกตีตราว่าไม่มั่นคง  

ให้กลายเป็น “งานซึ่งเป็นไปได้ที่จะทำ”
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โจชัว วัลด์แมน ผู้เช่ียวชาญด้านโซเชียลเพ่ือคนหางาน 

สำหรับคุณที่เต็มเปี่ยมด้วยความจริงใจ 

ความสนใจ และใส่ใจ มาหางานด้วยโซเชียลกันเถอะ

ผมคิดว่าคนที่กำลังหางานอยู่ต้องตอบคำถามสามข้อนี้ให้ได้ คือ 

หนึ่ง คุณทำงานอะไรได้ สอง คุณเป็นใคร สาม อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณ 

คุณสมบัติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำตอบแรกเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจ 

และสิ่งที่จะทำให้แรงบันดาลใจนั้นชัดเจนที่สุดก็คือ ความคิดเห็นในโซเชียลนั่นเอง

โจชัว วัลด์แมน

นับถึงปี 2009 น้ำอัดลมที่ครองใจผู้คนทั่วโลกอย่างโคคา  -  โคลา  

เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกติดต่อกันมาเป็นเวลา 13 ปี ในปี 2008 

โคคา - โคลาลงทุนมหาศาลราว 150 ล้านดอลลาร์ เพ่ือหาคนท่ีมีความสามารถ 

มารว่มงาน เพราะหากเลอืกคนผดิกจ็ะตอ้งสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยเปน็จำนวนมาก 

เนื่องจากบริษัทต้องลงทุนเวลาและความพยายามในการพัฒนาบุคคลหนึ่ง 

ทวา่กลบัไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุนี ้ มผีลวจิยัหนึง่ชีว้า่ หากพนกังาน 

ลาออกหลังจากทดลองงานสามเดือนแรก บริษัทจะเสียหายเท่ากับค่าจ้าง 

หนึ่งปีครึ่งของพนักงานคนนั้นเลยทีเดียว 

ทวา่ลา่สดุโคคา - โคลากลบัมกีารเปลีย่นแปลงทีน่า่ตกใจเกดิขึน้ เมือ่ 

พวกเขาลดค่าใช้จ่ายในการหาพนักงานใหม่เหลือเพียง 70 ล้านดอลลาร์  

ซึ่งเป็นเพียงครึ่งเดียวของปี 2008 ที่สำคัญคือ มีจำนวนพนักงานลาออก 

ลดลง คำถามคือ มันเกิดอะไรขึ้นกับโคคา - โคลางั้นหรือ
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คำตอบคือ โคคา - โคลาเร่ิมนำโซเชียลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการจ้างน่ันเอง 

ในตอนนีโ้ซเชยีลเนต็เวริค์ไดก้า้วขา้มความเปน็สว่นตวัไปสูร่ะบบเพือ่องคก์ร 

แลว้ แมโ้ดยทัว่ไปเราจะใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพือ่สือ่สารกบัเพือ่น ๆ แตใ่นตอนนี ้

โซเชยีลถกูนำมาใชใ้นหลายสาขา เชน่ ดา้นธรุกจิและการตลาด และสำหรบั 

การหางานแบบใหมซ่ึง่ยอ่โลกทัง้ใบเอาไวเ้พยีงแคป่ลายนิว้ เราสามารถจบัคู ่

คนกับงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก

แคใ่ชโ้ซเชยีลเนต็เวริค์ให้เกง่เขา้ไว ้ กไ็มต่อ้งอจิฉาคนทีม่คีณุสมบตันิบัสบิ 

โซเชียลเน็ตเวิร์คคือขุมทรัพย์ที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลของคน 

จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แถมยังช่วยรับ  -  ส่งข้อความได้อีกด้วย  

หากมอีะไรทีผู่จ้า้งอยากสอบถามผูส้มคัรงานกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งรอการสมัภาษณ์ 

แตส่ามารถถามผา่นเฟซบุก๊หรอืทวติเตอรไ์ดเ้ลย ทีส่ำคญั โซเชยีลเนต็เวริค์ 

ยังเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัวที่หาไม่ได้ในเรซูเม่หรือใบสมัครงาน  ด้วย 

คุณสมบัติพิเศษเช่นนี้จึงช่วยลดปัญหามิสแมตช์จากการสมัครงานแบบ 

เดมิ  ๆได ้ ซึง่ผูจ้า้งงานจะไดรู้จ้กัผูส้มคัรงานมากกวา่การสมัภาษณแ์บบเดมิ ๆ 

ผ่านโซเชียล จะทำให้รู้ถึงความถนัด ความคิดเห็นของคนรอบข้าง และ 

การทำงานในอดีต ทำให้เรารู้นิสัยและบุคลิกของคนคนนั้นได้ดียิ่งขึ้น

ประเทศเกาหลีเองก็มีการนำโซเชียลมาใช้ในการจ้างงานอย่างแพร่หลาย 

มากขึ้น เว็บไซต์แห่งหนึ่งระบุว่า 52 เปอร์เซ็นต์ของผู้จ้างงาน 397 คน “ใช ้

โซเชียลของผู้สมัคร”  ในการตัดสินใจจ้างงาน2 ทำให้มองเห็นกระแสของ 

การใช้โซเชียลในการคัดเลือกผู้สมัครงานในปัจจุบัน

คำถามคือ เราจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรในการหางาน โจชัว วัลด์แมน 

ทีป่รกึษาเกีย่วกบัการหางานในเมอืงพอรต์แลนด ์ รฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา 

เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ เขาเอาชนะความโชคร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำซากด้วย 

โซเชยีล และนำประสบการณน์ัน้มาเลา่สูค่นทีก่ำลงัหางาน โดยเขยีนหนงัสอื 

2 ข้อมูลจาก www.saramin.co.kr ป ี 2012
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ที่โด่งดังอย่าง Job Searching with Social Media for Dummies 

โจชัว วัลด์แมน เป็นคนที่โชคร้ายในเรื่องงานมาตลอด เมื่อไม่กี่ปี 

ก่อนเขาถูกไล่ออกจากงานสองแห่งในเวลาไล่เลี่ยกัน เป็นทั้งคนโชคร้าย 

และคนตกงานที่ไร้ค่า แม้ว่าจะช็อกกับการถูกไล่ออก แต่เขาก็ยังตั้งหน้า- 

ตัง้ตาหางานอกีครัง้ แตก่ต็อ้งชอ็กกบัการหางานอกี เพราะงานทีเ่ขาตอ้งการ 

กับงานที่ต้องการเขานั้นไม่ตรงกัน

เขาเขา้สมัภาษณง์านนบัไมถ่ว้น แตก่ไ็มถ่กูจา้งงาน ทกุครัง้เขาจะจด 

ข้อความและใช้โซเชียลแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนอื่น หลังจากนั้นก็เกิด 

เรื่องน่าประหลาดขึ้น เมื่อบริษัทต่าง ๆ เริ่มยื่นข้อเสนอมาให้ก่อนที่เขาจะส่ง 

ใบสมัครเสียอีก โจชัวจึงได้แนะนำเคล็ดลับการใช้โซเชียลสมัครงานไว้ว่า

“ก่อนที่เราจะสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดา ก่อนอื่นเราต้องสร้างความมั่นใจ 

เสียก่อนว่าเราเป็นใคร  

งานที่ เราต้องการทำ 

คืออะไร ต้องนำเสนอ 

ว่าเรามีศักยภาพในการ 

ทำงานน้ีมากแค่ไหน  

ตอนนี้ โซเชียลเป็นที่  

นิยมและทุกคนก็ ใช้  

เ ฟ ซ บุ๊ ก กั น ทั้ ง นั้ น  

หาก เ ร า ใช้ วิ ธี นี้ ก็ จ ะ 

เข้าถึงคนจำนวนมาก 

ได้ง่าย และถ้าเป็นสิ่งที่อยากจะพูด ไม่ว่าอะไรก็จงโพสต์ลงไป แต่ปัญหา 

คือสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สาธารณะ คนส่วนใหญ่มักมองข้ามจุดนี้และชอบคิด 

ว่าโลกออนไลน์เป็นสนามเด็กเล่นหรือกระดานวาดเขียน ทว่าเฟซบุ๊ก 

เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกัน มีความเป็นสาธารณะ ดังนั้นสิ่งที่เราโพสต์ลงไป  

แม้จะมีหนึ่งข้อความที่ผู้จ้างงานต้องการ แต่ที่เหลืออีกเก้าข้อความจะเป็น 

ข้อความที่ล้อเล่นไร้สาระไม่ได้เด็ดขาด เพราะทุกสิ่งที่เราโพสต์ควรแสดง 

ว่าเราคือใครและมีคุณค่าอย่างไร”

ก่อนที่เราจะสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดา

ก่อนอื่นเราต้องสร้างความมั่นใจ

เสียก่อนว่าเราเป็นใคร 

งานที่เราต้องการทำคืออะไร 

ต้องนำเสนอว่าเรามีศักยภาพ

ในการทำงานนี้มากแค่ไหน
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การใชโ้ซเชยีลในการหางาน เราตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานของสือ่นี ้ ตอ้งรูจ้กั 

การจับคู่ที่ไม่ใช่แบบสุ่ม และต้องจัดการโซเชียลของตนเองให้ด ี สิ่งสำคัญ 

คือ การแสดงตัวตนของเรากับผู้อื่น ในโลกออนไลน์ที่มีความคิดเห็นจาก 

คนแปลกหน้ามากมายนั้น เราต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราเป็นใคร  

สัมพันธ์กับสิ่งใด และกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน แน่นอนว่าเราอาจต้องสละ 

ความเป็นส่วนตัวเพื่อการนี ้ แต่โซเชียลจะช่วยลดปัญหามิสแมตช์ในตลาด 

งาน และเป็นเหมือนไฟจากเรือใหญ่ที่สาดแสงมาให้คนอื่นมองเห็นเราได้ 

อย่างชัดเจน 

เพราะแม้แต่โจชัวเองที่เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

ในอเมรกิา คณุสมบตัขิองเขากไ็มช่ว่ยใหร้อดพน้จากการตกงานได้ แมว้า่จะ 

พยายามสมัครงาน แต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไป โซเชียลจะช่วยใน 

จุดที่ผิดพลาดนี้ ซึ่งผู้จ้างงานก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่เราทำได้ดีผ่านโซเชียลนี่เอง

“อย่างไรก็ตาม  ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าจะต้องสั่งสม 

คุณสมบัติของตัวเองให้มากที่สุด ผมคิดว่าคนที่กำลังหางานอยู่จะต้อง 

ตอบคำถามสามข้อนี้ให้ได้ คือ หนึ่ง คุณทำงานอะไรได้ สอง คุณเป็น 

ใคร สาม อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณ คุณสมบัติเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

ของคำตอบแรกเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจ และสิ่งที่จะทำให้ 

แรงบันดาลใจนั้นชัดเจนที่สุดก็คือ ความคิดเห็นในโซเชียลนั่นเอง”

ความคิดเห็นจะช่วยให้คุณเห็นมันได้อย่างรวดเร็ว หากใครแสดง 

ให้เห็นถึงแรงบันดาลใจที่อยากทำงานนั้นได้ คนคนนั้นก็จะได้งาน 

โซเชียลเป็นทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ เราเปิดเผยความ 

รู้สึกส่วนตัวได้อย่างอิสระ แต่ความรับผิดชอบทั้งหมดก็เป็นของเราเช่นกัน 

สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่ตัวตนของโซเชียล แต่เป็นเนื้อหาที่เราแสดงออก เช่น  

รสนิยมและทัศนคติ โซเชียลจะช่วยดึงดูดโลกให้หันมามองเรา ช่องทาง 

ใหม่นี้คือพลังที่จะเอาชนะคุณสมบัตินับสิบนับร้อยที่กำลังได้รับความนิยม 

และในตอนนี้ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์คทางธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อการจ้างงาน 

โดยเฉพาะ ซึง่ตา่งจากเฟซบุก๊หรอืทวติเตอร์ เปน็สงัคมออนไลนข์นาดใหญ่ 

ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
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LinkedIn พาสเวิร์ดที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่งานของฉัน

ลิงด์อิน (LinkedIn) คือ โซเชียลมีเดียทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาก 

ทีส่ดุในโลก กอ่ตัง้มาเปน็เวลากวา่ 10 ป ี มผีูใ้ชง้านราว 225 ลา้นคน แมจ้ะ 

ยังไม่แพร่หลายมากในประเทศเกาหล ี แต่ก็มีการปล่อยเวอร์ชั่นเกาหลีและ 

ไทยออกมาแล้ว และในอนาคตผมคาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก

ลงิดอ์นิแตกตา่งจากเวบ็ไซตห์างานทัว่ไปทีม่กีารประกาศรบัสมคัรงาน 

อย่างเปิดเผย เพราะเป้าหมายสำคัญของลิงด์อินไม่ใช่การจ้างงาน แต่เป็น 

การสรา้งเครอืขา่ยอาชพีผา่นการพดูคยุแลกเปลีย่นกนั มรีปูแบบเหมอืนกนั 

กับเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ เราจึงเรียกลิงด์อินว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มุ่ง 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อการทำงานนั่นเอง เมื่อมีเป้าหมายที่ 

ชัดเจนเป็นเรื่องของธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวในลิงด์อินจึงเหมือนกับประวัติ 

การทำงาน การทำงานที่ผ่านมาจึงสำคัญกว่าความสนใจเล็ก  ๆ  น้อยหรือ 

งานอดิเรก ในลิงด์อินจะจับคู่คนจากสาขาที่เรียน งานที่ต้องการทำ หรือ 

ประสบการณ์ในการทำงาน ความสัมพันธ์นี้จึงไม่ใช่คนรู้จักที่มาจากที่ 

เดียวกัน เรียนจบที่เดียวกัน หรือมีสายเลือดเดียวกัน แต่เป็นเครือข่าย 

ใหม่ที่เกิดจากความสนใจนั่นเอง 

โจชัวไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการสมัครงานผ่านลิงด์อิน  

แต่เดี๋ยวนี้เขายังใช้ลิงด์อินในตอนที่บริษัทต้องการหาคนใหม่อีกด้วย 

“ปลายปทีีแ่ลว้เราตอ้งการพนกังานใหมส่องคน ทกุคนชว่ยประกาศ 

รับสมัครงานตามที่ต่าง ๆ และบอกต่อไปยังคนรู้จัก แต่ก็ยังไม่ได้ผล ผม 

จึงลองเข้าไปในลิงด์อิน กรอกคีย์เวิร์ดที่ต้องการ หลังจากนั้นก็มีข้อมูล 

ของคนกว่า 180 คนปรากฏขึ้นมา ผมดูหน้าแรก  ๆ สองสามหน้าแล้วเลือก 

คนที่ต้องการมาสามสี่คน ก่อนจะส่งอีเมลไปหาพวกเขา มีสองคนที่ตอบ 

กลับมา ด้วยวิธีนี้ทำให้ผมได้คนที่ถูกใจมาทำงานสองคน ในเวลาเพียง 

สองวันเราก็หาคนที่เหมาะสมและจำเป็นต่อเราได้”

และในลิงด์อินเรายังหาข้อมูลของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย  

ยิ่งเรามีความกระตือรือร้นมากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใกล้คนที่อยู่ในบริษัทมาก 
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เท่านั้น ผู้สมัครงานสามารถอ่านประวัตินายจ้างที่ต้องการสมัครงานได้ 

ล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลต่าง  ๆ  ที่ได้รับนั้นชัดเจนและแม่นยำกว่าข้อมูลที่ได้รับ 

จากมหกรรมจัดหางาน และผลลัพธ์ที่ได้ก็มากกว่าการสมัครงานแบบเดิม 

คือเราจะรู้ว่ามีเงื่อนไขในการทำงานอย่างไร และเรามีความเหมาะสมที่จะ 

ทำงานนั้นไหม ที่สำคัญ ยังลดปัญหามิสแมตช์ได้อีกด้วย โจชัวเชื่อว่า 

โซเชียลมีเดียทางธุรกิจเช่นลิงด์อินนี้จะเป็นช่องทางที่สามารถเผชิญหน้า 

กับการรับสมัครงานแบบเดิม ๆ ได้

“แน่นอนว่าการส่งใบสมัครงานกับจดหมายแนะนำตัวนั้นเป็นวิธี 

ที่มีมานานและเรายังไม่เลิกใช้กัน แต่ความสำคัญของมันกำลังจะลดลง 

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะบริษัทใหญ่  ๆ  กำลังใช้ระบบการ 

จ้างงานนี้ โซเชียลจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนในบริษัทนั้นได้ และยังช่วย 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้เรากล้าถามเขาว่า “ผมสนใจบริษัท 

ของคณุมาก คณุพอจะแนะนำผมใหก้บัฝา่ยบคุคลได้ไหม” และทัง้คูต่า่งกร็ู ้

ความต้องการของกันและกันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ 

รับเลือก”

มีผลวิจัยหนึ่งบอกว่า “พนักงานใหม่ที่คนในแนะนำมาจะทำงาน
 

ได้เก่งและจะอยู่ได้นานกว่า การลาออกของพนักงานใหม่ที่จ้างผ่านโซเชียล
 

จะน้อยกว่า รู้จักงานที่ต้องทำเป็นอย่างดี และทำงานได้ดีกว่าคนที่เข้ามา
 

เพราะเป็นญาติหรือเรียนจบจาก
 

ที่เดียวกัน”  สิ่งนี้จึงเป็นไปได้ที่จะ
 

ช่วยลดปัญหามิสแมตช์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

โซเชียลมีเดียจึงเป็นของขวัญ 

ที่น่าพอใจสำหรับคนหางานมากกว่า 

บริษัทหรือฝ่ายบุคคลเสียอีก เพราะ 

มันฉีกออกจากกรอบเดิม  ๆ  ของ 

ข้อความและรูปถ่ ายในจดหมาย 

แนะนำตัวมาเป็นเนื้อหาของตัวเรา 

ในตอนนี้โซเชยีลมเีดยี 

จึงไม่ได้เป็นเพียง 

อลับัม้รปูทีเ่ตม็ไปดว้ย 

ความทรงจำเท่านั้น 

แต่ยังเป็นพาสเวิร์ด 

ที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่งาน

ของฉันได้อีกด้วย
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ที่ชัดเจนและเป็นจริงยิ่งกว่าเดิม ทำให้เราเข้าใกล้บริษัทที่เราต้องการได้ 

มากขึ้น ในตอนนี้โซเชียลมีเดียจึงไม่ได้เป็นเพียงอัลบั้มรูปที่เต็มไปด้วย 

ความทรงจำเท่านั้น แต่ยังเป็นพาสเวิร์ดที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่งานของฉันได้ 

อกีดว้ย ซึง่ถา้เราอยากมพีาสเวริด์ทีใ่ชล้อ็กอนิเขา้สูง่านทีเ่หมาะสมกบัตวัเรา 

จริง ๆ ก็จงกระโดดเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วสร้างมันขึ้นมา 

พาสเวิร์ดเฉพาะตัวของเราที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
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MindSumo อเมริกา

สนามสมัครงานออนไลน์ที่เอาชนะกันด้วยไอเดีย 

ไม่ใช่คุณสมบัติ

มีคนที่มีความสามารถโดดเด่นมากมายที่ไม่ได้มีโอกาสทำงาน

เพียงเพราะไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

เราเรียกคนเหล่านั้นว่าอัญมณีที่ถูกซ่อนไว้

เทรนท์ เฮซี่ (ผู้ก่อตั้ง MindSumo)

ทุกวันนี้การแนะแนวอาชีพกำลังรุ่งเรืองไปทั่วทุกมหาวิทยาลัย ยิ่ง 

การสมัครงานร้อนแรงเพียงใด การแนะแนวอาชีพก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้น 

เท่านั้น แต่มันก็แฝงไปด้วยความไม่เท่าเทียมกัน เพราะในอเมริกา บริษัท 

ขนาดใหญ่เช่นเฟซบุ๊กจะไปเยือนมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ  ไม่เกิน 20 แห่งเพื่อ 

แนะนำองค์กร หมายความว่า มหาวิทยาลัยอีกหลายพันแห่งที่ไม่ใช่ 

มหาวิทยาลัยชั้นนำจะไม่มีโอกาสได้พบกับผู้บริหารของเฟซบุ๊กเพื่อพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกัน พวกเขาจึงหมดโอกาสที่จะได้เข้าทำงานไปโดยปริยาย 

นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมา

ขณะที่บริษัทก็มีความกังวลเช่นกัน เพราะเกรดสวย  ๆ นั้นไม่ได้รับ 

ประกันคุณภาพในการทำงาน คะแนนโทอิกสูง ๆ ไม่ได้ยืนยันความสามารถ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษ แต่บริษัทก็ไม่สามารถให้คนสมัครงานฝึกงานหรือ 

สัมภาษณ์งานทุกคนได้ จึงต้องใช้เกรดหรือความดังของมหาวิทยาลัย 
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มาประเมิน ทุกคนจึงพยายามทุ่มเทกับการสร้างคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มเรียน 

มหาวิทยาลัย 

จากการสำรวจนักศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่านักศึกษาเกาหลี 

กว่า  37.08 เปอร์เซ็นต์พักการเรียนหรือเลื่อนการจบออกไปเพื่อสั่งสม 

คุณสมบัติในการทำงาน และมีนักศึกษา 69.2 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าคุณสมบัต ิ

ที่จำเป็นคือ คะแนนโทอิกหรือคะแนนระดับภาษาอื่น  ๆ3 เพราะมันเป็น 

เอกสารดา่นแรกทีท่กุคนตอ้งเจอ ทำใหน้กัศกึษาตดิอยูก่บักบัดกัของประวตัิ 

สว่นตวั ปญัหาจงึอยูท่ีต่รงนี ้ นกัศกึษาจงึควรสรา้งความสามารถของตวัเอง 

ขึ้นมาจากไอเดีย ไม่ใช่คุณสมบัติ

ในตอนนี้ที่อเมริกากำลังก้าวไปสู่มุมมองใหม่  ๆ การพบกันของ 

ผู้จ้างงานกับผู้สมัครงานไม่ใช่เพียงแค่มองผ่านคุณสมบัติในกระดาษอีก 

ต่อไปแล้ว แต่เป็นความสามารถในการทำงานกับไอเดีย ซึ่ง MindSumo  

คือช่องทางอันท้าทายของนักศึกษาที่ก่อตั้งโดยหนุ่มสาวแห่งซิลิคอนแวลลีย ์

ที่เพิ่งเรียนจบกันมาสด ๆ ร้อน ๆ 

นักศึกษาเอ๋ย จงได้รับเลือกด้วยไอเดีย ไม่ใช่คุณสมบัติ!

เทรนท ์ เฮซี ่ ตวัแทนจาก MindSumo คิดวา่ ทำอยา่งไรนกัศกึษา 

ที่หางานจึงจะรู้จักกับบริษัทที่กำลังหาคนแบบเดียวกับเขาได้ 

“MindSumo เป็นเว็บที่ช่วยให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือแก้ปัญหา 

จากโจทย์ที่บริษัทตั้งไว้ พูดง่าย  ๆ  คือเป็นช่องทางสำหรับส่งไอเดียของ 

ตนเองได้อย่างเปิดเผยตามโปรเจ็กต์ที่บริษัทให้มา และบริษัทต่าง  ๆ  จะ 

เลือกจ้างคนทำงานที่มีไอเดียน่าสนใจผ่านโจทย์เหล่านั้น นักศึกษาเองก็จะ 

ได้รับการยอมรับและมีโอกาสทำงานในบริษัทที่ต้องการอีกด้วย”

MindSumo ต่างจากเว็บหางานทั่วไป เพราะที่นี่เน้น  “การลงมือ 

ทำ” เพื่อพิสูจน์ความสามารถมากกว่าคุณสมบัติที่ระบุเอาไว้

3 ข้อมูลจาก The Federation of Korean Industries ป ี 2013
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MindSumo จึงเรียกตัวเอง 

ว่ า  “พื้นที่ แห่ งความท้ าทาย”  ซึ่ ง 

ความท้าทายนี้ก็เหมือนกับมหกรรม 

แข่งขัน (Contest Exhibition) ที่ 

ประเทศเกาหลี ที่บริษัทจะจัดการ 

แข่งขันเพื่ อค้นหาคนที่ทำงานได้  

มากกว่าคนอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกัน 

ซึ่งเป็นการแข่งขันออนไลน์ ดังนั้น 

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได ้ แต่แม้ 

ที่เกาหลีจะก็มีการจัดมหกรรมแข่งขันจำนวนมาก แต่ปัญหาคือ นักศึกษา 

ที่เข้าร่วมมักจะทำเป็นเล่นโดยการ  “ขโมยไอเดีย”  และมีจำนวนน้อยที่ 

ต้องการทำงานจริง ๆ อีกทั้งขั้นตอนการตัดสินก็ไม่มีการเปิดเผย จึงทำให้ 

นกัศกึษาไมรู่ว้า่ไอเดยีของพวกเขาขาดตกบกพรอ่งตรงไหน พวกเขาจงึไมไ่ด ้

เรียนรู้อะไร

MindSumo ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในมหกรรมแข่งขันโดยการจับคู่ 

งานจากไอเดียเท่านั้น เทรนท์ เฮซี่ ผู้ก่อตั้ง MindSumo บอกว่า เรา 

จำเป็นต้องมีเวทีที่ใช้คัดเลือกคนที่เหมาะสม 

“ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ การค้นหา 

ข้อมูลจากลิงด์อินหรือกูเกิลอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็จริง แต่การประเมิน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ เพราะความสามารถใน 

การเรียนรู้กับความสามารถในการแก้ปัญหาจำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์  

พวกใบสมัครหรือโปรไฟล์ส่วนตัวที่เห็นในลิงด์อินเป็นเพียงส่วนยิบย่อย 

มากในการประเมินคนคนหนึ่ง และไม่ช่วยให้เรารู้ซึ้งถึงความสามารถที่ 

แท้จริงของเขาได้เลย”

ถ้าหากเป็นงานที่เรา

อยากทำและมีความ

มุง่มัน่ทีจ่ะไดค้วามหวงั 

น้ันมา เราก็ต้องแสดง

ฝีมือผ่านการแข่งขัน

ออกมาให้ได้!
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เทรนท์ เฮซี่ บอกว่า วิธีการของ MindSumo มีมิติมากกว่าการ 

ใช้โซเชียลมีเดีย เพราะบริษัทจะกำหนดโจทย์ในเว็บ MindSumo อย่าง 

เปิดเผย นักศึกษาจึงสามารถเข้ามาเสนอวิธีแก้ปัญหาในแบบของตัวเองได ้

ส่วนบริษัทก็จะเปิดเผยการทำงานจริง  ๆ  ของตัวเอง จึงสามารถหาคนที่ 

เหมาะสมกบับรษิทัได้ ขอเพยีงแค่มีไอเดีย ไมว่า่ใครกเ็ขา้รว่มความทา้ทาย 

นี้ได้ แต่สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องสังเกตก็คือ บริษัทนั้นมีความสนใจแบบไหน  

หากจับทางได้ บริษัทก็จะสนใจในตัวนักศึกษาผู้นั้น นักศึกษาเองก็จะรู้ว่า 

ตัวเองเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่ 

“หากเปรียบว่าการจ้างงานเป็นการ “นำเข้า” คนที่สำคัญที่สุดสู่บริษัท 

กค็งจะเหมอืนกบัหลกัการทีว่า่ ตอ้งลองกอ่นจา่ย (Try Before You Buy) 

ก่อนที่บริษัทจะจ้างและจ่ายเงินให้นักศึกษานั้น  บริษัทจึงต้องทดสอบ 

ความสามารถก่อน นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติสามข้อ คือ หนึ่ง สร้าง 

ความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้น สอง คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ และสาม ได้รับ 

การยอมรบัในความสามารถอยา่งเปดิเผย หากวา่มคีูแ่ขง่ทีด่จูะมคีณุสมบตั ิ

เหมือนกับตัวเองอยู่หลายพันคน แต่นักศึกษาไม่มีโอกาสพิสูจน์ความ 

สามารถก็ถือเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ ดังนั้นถ้าหากเป็นงานที่เราอยากทำและมี 

ความมุ่งมั่นที่จะได้ความหวังนั้นมา เราก็ต้องแสดงฝีมือผ่านการแข่งขัน 

ออกมาให้ได้!”

เทรนท์ เฮซี่ โชว์ระบบของ MindSumo ให้เราดูด้วยตนเอง เขา 

เปิดเว็บไซต์และแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันกำลังเริ่มขึ้น โดยจะเปลี่ยน 

หัวข้อใหม่สัปดาห์ละสองครั้ง ซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทต่าง ๆ  

ค่อนข้างมาก

“นี่คือเพจที่นักเรียนใช้ลงทะเบียนและส่งไอเดียในการแก้ปัญหา 

ครับ สมาชิกในเว็บของเราจะต้องกรอกชื่อมหาวิทยาลัยของตนเพื่อยืนยัน 

ว่ายังเป็นนักศึกษาอยู ่ เมื่อล็อกอินเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลต่าง ๆ เราจะบันทึก 

เงินรางวัลและรายชื่อของคนที่แก้ปัญหาได้เอาไว้ด้วยครับ”

การร่วมกิจกรรมกับ  MindSumo จึงกลายเป็นแฟ้มผลงาน  

(portfolio) สำหรับนักศึกษา อย่างโปรไฟล์ของนักศึกษาชื่อจอห์นก็บันทึก 
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ไว้ว่าเขาได้รับรางวัล 50 ดอลลาร์ และเคยร่วมแก้ปัญหา 5 ครั้ง

การแข่งขันที่นักศึกษาได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนไอเดียเช่นนี้ได้ถูก 

นำมาใช้ในการจ้างงานเพื่อหาคนที่เหมาะสม ช่วยสื่อสารโดยตรงระหว่าง 

นักศึกษากับบริษัท ซึ่งฝ่ายบุคคลอาจส่งข้อความไปหานักศึกษาได้โดยตรง 

เช่น “จอห์น! ไอเดียของเธอถูกใจพวกเรามาก สนใจลองเข้ามาคุยกัน 

หน่อยไหม” ปกตินักศึกษาจะรู้สึกห่างเหินกับบริษัท แต่ MindSumo  

จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและยังช่วยลดปัญหามิสแมตช์ 

ได้อีกด้วย

เปิดประตูหาคนมีความสามารถที่ถูกซ่อนไว้

นอกจากช่วยให้นักศึกษาสามารถหาบริษัทที่เหมาะสมกับตัวเองได้ 

แลว้ ในตอนนี ้ MindSumo ยงักา้วหนา้ไปอกีขัน้ เพราะหากมกีารจา้งงาน 

เฉพาะทางกจ็ะมกีารจดัการแขง่ขนัเพือ่คน้หาคนทีม่คีวามสามารถตามความ 

ต้องการนั้น ขณะที่หลายบริษัทก็ให้ 

ความสนใจมากขึน้ เพราะมนีกัศกึษา 

เข้าร่วมมากกว่าเดิม MindSumo 

ช่วยเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ 

และสร้างความเชื่อที่ว่า ไม่จำเป็น 

ต้องจบมหาวิทยาลัยชั้นนำก็สามารถ 

แก้ปัญหาในการทำงานได้ 

“ มี คนที่ มี ค ว ามส าม า รถ 

โดดเด่นมากมายที่ไม่ได้มีโอกาส 

ทำงานเพียงเพราะไม่ ได้จบจาก 

มหาวิทยาลัยชื่อดัง เราเรียกคนเหล่านั้นว่า ‘อัญมณีที่ถูกซ่อนไว้’ เนื่องจาก 

มีนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นและเหมาะสมในการทำงาน ที่อาจมี 

บ้านเกิดอยู่ไกลอย่างอะแลสกาจึงเป็นที่น่าเสียดายที่บริษัทไม่อาจค้นพบ 

เพชรเม็ดงามเหล่านั้น พวกเราอยากช่วยให้พวกเขาค้นพบคนที่มีความ 

เราต้องเตรียมไอเดีย

ใหพ้รอ้ม กา้วขึน้ไปบน

เวทีอย่างสง่าผ่าเผย

เพื่อเผชิญหน้ากับ

บรษิทัทีเ่ราใฝฝ่นั อยา่

ซ่อนตัวอยู่แต่ภายใต้

เงาของคุณสมบัติ
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สามารถเหมือนอัญมณีที่ถูกซ่อนไว้”

ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีเอง เพื่อการค้นพบคนที่เป็นเหมือน 

อัญมณีที่ถูกซ่อนไว้เหล่านั้น เราคงต้องใช้วิธีใหม่ที่ไม่ใช่การสัมภาษณ์ มัน 

เปน็ยคุทีเ่ราตอ้งชว่ยกนัคน้หาคนที่ “เหมาะสม” ใน “โอกาสทีพ่อเหมาะพอด”ี

MindSumo คอืตวัอยา่งทีด่ทีีใ่หโ้อกาสนกัศกึษาแสดงความสามารถ 

มากกว่าการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผ่านการแข่งขันที่ท้าทายนักศึกษา 

จะไดพ้สิจูนถ์งึความมุง่มัน่ และคน้พบความสามารถของตวัเองทีซ่กุซอ่นไว้ 

ในตอนนี้การแข่งขันที่ร้อนแรงที่สุดใน MindSumo คือภารกิจของเฟซบุ๊ก 

ถ้าเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากเท่าไร นักศึกษาก็จะยิ่งสนใจมากขึ้นเท่านั้น 

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีหัวข้อว่า “ไอเดียที่ช่วยสร้างรายได้จากการโฆษณา 

บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน” ในอนาคต เฟซบุ๊กอาจจะนำไอเดียเหล่านี้ 

ไปใช้จริง ไม่แน่ว่าไอเดียของนักศึกษาคนหนึ่งอาจสร้างรายได้มหาศาล 

ให้แก่เฟซบุ๊ก หากเป็นเช่นนั้นจริง ต่อให้นักศึกษาไม่มีเครดิตว่าเรียนจบ 

จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เกรดต่ำ และไม่มีเส้นสาย นักศึกษาก็จะสามารถ 

เข้าทำงานในบริษัทชื่อดังได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีอนาคตที่สดใส เพราะ 

ไม่เพียงแต่นักศึกษาในอเมริกาเท่านั้น นักศึกษาทั่วโลกก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะ 

เป็น  “ผู้พิชิตภารกิจ” หรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ดังนั้น 

แล้วเราต้องเตรียมไอเดียให้พร้อม ก้าวขึ้นไปบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อ 

เผชิญหน้ากับบริษัทที่เราใฝ่ฝัน อย่าซ่อนตัวอยู่แต่ภายใต้เงาของคุณสมบัติ 

เพราะการสร้างพื้นที่แห่งใหม่นี้เป็นการบ้านของเราทุกคน




