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แด่ คนทำงาน



คำนำสำนักพิมพ์

หลังเรียนจบเราทุกคนก็ต้องทำงาน  เชื่อว่าคงไม่มีใคร 

ไม่ทำงาน 

งานของแต่ละคนก็คงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาชีพและ 

ความสามารถ บางคนอาจได้เงินดี ขณะที่บางคนอาจได้เงินน้อย  

แตท่า้ยทีส่ดุแลว้สิง่ทีเ่ราตอ้งพบเจอลว้นไมต่า่งกนั คอื เรือ่งหวัหนา้  

เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และลูกค้า ไปจนถึงปัญหาต่าง  ๆ  ที่มัก 

ดาหน้าเข้ามาให้เราแก้เสมอ 

ชีวิตการทำงานจึงเป็นเสมือนสมรภูมิรบที่เราต้องฝ่าฟันมัน 

ไปให้ได้ บางคนเก่งกาจจนแทบไร้รอยขีดข่วน ขณะที่บางคน 

เต็มไปด้วยบาดแผลจากการทำงานมากมาย ซึ่งนอกจากเงินเดือน 

ที่ได้รับแล้ว สิ่งที่เราได้รับกลับมาอีกอย่างก็คือ ประสบการณ์หรือ  

level ให้เราเติบโตข้ึน อยู่ท่ีว่าเราจะนำประสบการณ์เหล่าน้ันมาใช้ 

ประโยชน์อย่างไร 



“โอมศิริ วีระกุล”  เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่ผ่านการทำงานมา 

หลายปี เขาอยู่ในสมรภูมิรบนี้เช่นเดียวกับหลายคน เขาพบพาน 

ปญัหาไมต่า่งกบัเรา ทัง้เรือ่งความกดดนัและความเครยีด สิง่ลอ่ตา 

ล่อใจที่พยายามดึงเงินออกจากกระเป๋า ไลฟ์สไตล์หรือค่านิยม 

ต่าง  ๆ  ที่อยากได้ก็ต้องจ่ายออกไป รายรับที่สวนทางกับรายจ่าย 

ในเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก 

ทวา่เขาไมป่ลอ่ยใหป้ระสบการณน์ัน้สญูเปลา่ เพราะระหวา่ง 

อยูใ่นสมรภมู ิ เขาตัง้คำถาม เฝา้สงัเกต และจดบนัทกึประสบการณ ์

ทั้งดีและร้าย พร้อมทั้งเขียนมันออกมาเป็นหนังสือเล่มนี ้

ในแตล่ะบทคณุจะไดเ้รยีนรูแ้ละทำความเขา้ใจหลายสิง่ทีค่ณุ 

ไมรู่ ้ ราวกบัไดต้ดิตัง้อาวธุใหม ่ๆ ทัง้เกราะ ดาบ และโล ่ เพือ่เอาไป 

ใช้ในสมรภูมิท่ีช่ือการทำงาน ท่ีเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกหลายสิบปี

แม้เร่ืองราวเหล่าน้ีเจ้านายจะไม่เคยบอกเรามาก่อนเลยก็ตาม
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คำนำผู้เขียน

สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เราต่างวาดชีวิตการทำงานไว้อย่าง 

สวยหรู และปักหมุดความสำเร็จของช่วงชีวิตไว้อย่างชัดเจนว่า  

ตอนอายุเท่านี้ฉันจะต้องมีเงินมากมาย ต้องมีบ้าน มีรถ แต่งงาน 

และมีครอบครัว แต่เอาเข้าจริงชีวิตการทำงานมันไม่ได้ง่ายขนาด 

นั้น 

เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำงานที่ปราศจากช่วงเวลา 

แห่งการปิดเทอม ไม่มีอาจารย์มาคอยตักเตือน ไม่มีการตัดเกรด  

ไม่มีคนช่วยบอกแนวข้อสอบ เพราะนี่คือโลกแห่งความจริงที่เรา 

ต้องเรียนรู้! 

เรียนรู้ที่จะรู้จักกับความไม่เข้าใจ ความกดดัน ความเครียด 

จากหวัหนา้และเพือ่นรว่มงาน เรยีนรูท้ีจ่ะบรหิารจดัการกบัเงนิเดอืน 

และความตอ้งการของเราทีม่กัยอ้นแยง้กนั เรยีนรูท้ีจ่ะใชช้วีติทีเ่หลอื 

อยูอ่ยา่งสมดลุ และบทเรยีนอกีมากมายทีเ่ราตา่งตอ้งคน้หาคำตอบ 

เฉพาะของตนเองเท่านั้น 



เพราะโจทย์ชีวิตของแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกัน 

คำถามหนึ่งคำถามอาจมีล้านคำตอบ ที่รอให้เราเดินทางไป 

ค้นหาและเรียนรู ้

สิง่เหลา่นัน้คอืสิง่ทีม่คีา่มากกวา่เงนิเดอืนทีเ่ราไมค่วรมองขา้ม 

ซึ่งเรามักเรียกว่า “ความรู้และประสบการณ์”  

โอมศิร ิ วีระกุล

เขียนอยู่บนโต๊ะทำงานของออฟฟิศ 

มีนาคม 2559 
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คุณคือหนึ่งผู้โดยสารที่กำลังเดินทางด้วยรถบัสเพื่อไปยัง 

จุดหมายปลายทาง หนทางที่คุณจะไปต้องผ่านหุบเขาหลายลูก 

ก่อนจะเข้าถึงที่หมาย

เมือ่รถบสัขบัเขา้สูพ่ืน้ทีห่บุเขา คณุดนัปวดปัสสาวะอย่าง 

ฉับพลัน จนแล้วจนรอดคุณทนไม่ไหว จึงต้องรีบเดินไปบอก 

คนขับรถให้จอดเทียบข้างทางเพื่อทำกิจธุระให้เสร็จโดยใช้เวลา 

ไม่นาน

คุณรีบกุลีกุจอลงไปอยู่หลังพุ่มไม้ กระทั่งทำกิจธุระจน 

เสรจ็ ระหวา่งทีค่ณุกำลงัเดนิกลบัไปยงัรถเพยีงอกีไมก่ีก่า้วเทา่นัน้  

ก้อนหินขนาดใหญ่ได้ร่วงลงมาใส่รถบัสคันที่คุณนั่งอย่างรุนแรง

รถบัสแตกกระจายไปคนละทิศคนละทาง เม็ดฝุ่นและ 

เศษผงต่าง  ๆ  นานากระจายไปทั่วพื้นที่ ร่างกายของคุณเต็มไป 

ด้วยเศษผงและฝุ่นจากเหตุการณ์นี้ และไม่มีผู้โดยสารคนใด 

รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงคนขับรถและผู้ช่วย 

01
ก้อนหินในห้องประชุม
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คนขับด้วย 

ชัว่พรบิตาเดยีว คณุคงจะคดิอยา่งทนัทวีา่ ฉนัโชคดอีะไร 

เช่นนี ้ โชคดีที่ลงจากรถเพราะปวดปัสสาวะ

หากคำตอบที่ผมเขียนนั้นตรงกับความคิดของคุณอยู่ละก ็ 

จงอย่าแปลกใจครับ เพราะความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็น 

กลไกการทำงานของมนุษย์ที่มักปกป้องตัวเองก่อนเสมอ

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่ง คุณคือ 

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้โดยสารคนอื่น ๆ เพราะการตัดสินใจให้ 

คนขับจอดเทียบข้างทางตรงกับจุดที่หินร่วงลงมาทับรถบัสทั้งคัน 

นั่นเอง แต่คำตอบที่สองกลับไม่ได้ผุดขึ้นมาในความคิดของคุณ 

ตัง้แตแ่รก เพราะกลไกความคดิเราทำงานดว้ยการปกป้องตัวเอง 

จากความผิดก่อนเสมอ 

สิ่งเหล่านี้คือ  “ความเคยชิน”  ที่น่ากลัว ซึ่งมักเกิดขึ้นกับ 

การทำงานเช่นกัน 

เรามักเห็นลักษณะอาการจากเรื่องก้อนหินร่วงใส่รถบัส 

ทุกครั้งในวงการประชุม ทุกครั้งที่มีการถามไถ่ถึงงานที่ล่าช้า  

งานทีข่ายไมไ่ด ้ งานทีค่วรจะปรบัปรงุ ฯลฯ สว่นใหญเ่มือ่เราถกู 

โจมตี เรามักมองหาเงื่อนไขจากคนอื่นก่อนเสมอ และไม่แปลก 

ถา้เราจะไดย้นิสารพดัเหตผุลจากการจบัเพือ่นรว่มงาน ฝา่ยขาย  

ฝา่ยผลติ มาเปน็ตวัประกนั โดยทีไ่มไ่ดม้องยอ้นกลบัมาทีต่วัเอง 

เลยว่า ตนเป็นสาเหตุที่ทำให้หินก้อนนั้นร่วงลงใส่รถบัส

ทุกครั้งหลังการประชุมเสร็จ ผมกับทีมและที่ปรึกษา 

อาวุโสจะนั่งช้อนตะกอนความคิดหลังการประชุมเสมอ 

ที่ปรึกษาอาวุโสสอนให้เราเห็นข้อดีและข้อที่ควรระมัด- 

ระวังในการแลกเปลี่ยนในวงประชุม ซึ่งผู้ที่เข้าในวงประชุม 
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ก็เปรียบเสมือนผู้โดยสารที่กำลังนั่งรถคันเดียวกันเพื่อไปยัง 

จุดหมายเดียวกัน เช่นกันกับการถกเถียงและแลกเปลี่ยน เรา 

ควรต้องรับรู้อยู่เสมอว่าวาระการประชุมวันนี้คืออะไร

การรับรู้วาระในการแลกเปลี่ยนจะช่วยประหยัดเวลาและ 

ผลักดันงานไปไกลกว่าเดิม ดีกว่ามัวแต่ขับรถออกนอกเส้นทาง 

จนเสียเวลา

ประเดน็สำคญัอกีอยา่งหนึง่ทีผ่มและทมีไดเ้รยีนรูป้ระสบ- 

การณ์จากที่ปรึกษาอาวุโสคือ การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 

ที่มีต่องาน (subjective) และการแสดงความคิดเห็นที่ยึดงาน 

เป็นที่ตั้ง (objective) ซึ่งที่ปรึกษาอาวุโสเปรียบสองคำนี้เป็น 

ตะกร้าสองใบอันสำคัญ ที่จะทำให้เราแยกความคิดเห็นจาก 

ผู้ร่วมวงประชุมคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ผมนึกแล้วก็คิดถึงระบบแยกขยะตามสวนสาธารณะและ 

ห้างสรรพสินค้า ที่ใช้สีและภาษาสื่อให้ประชาชนแยกขยะเปียก 

ขยะแห้ง และขยะมีพิษใส่ในถังที่เตรียมไว้

ที่ปรึกษากล่าวว่า

“ปญัหาการถกเถยีงทีไ่มรู่จ้บ เพราะไมม่ใีครแยกความคดิ 

กบัความรูส้กึออกจากงาน ซึง่ทำใหเ้ราหาทางออกทีด่ทีีส่ดุไมเ่จอ  

หรอืไมก่เ็สยีเวลาในการคุย้หาคำตอบในถงัทีเ่ตม็ไปดว้ยความคดิ 

และความรู้สึก”

ผมเหน็ดว้ยทกุประการทีท่ีป่รกึษาผูอ้าวโุสนำประสบการณ ์

มากลัน่กรองและเปรยีบเทยีบจนเหน็ภาพทีช่ดัเจน ซึง่วธินีีน้า่จะ 

เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานทุกคน

คำสอนและคำตอบจากทีป่รกึษาผูอ้าวโุสนัน้สอดคลอ้งกบั 

เหตุการณ์รถบัส ถ้าเรารู้ตัวว่ากำลังจะร่วมทางไปกับเพ่ือนร่วมงาน  



สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก4

เราจะคุยกันด้วยใจที่เปิดกว้าง เราจะมองปัญหาที่งานเป็นหลัก 

มากกวา่ปญัหาทางความคดิสว่นตวั หรอืไมก่แ็สดงความคิดเห็น 

โดยแยกถังทางความคิดเอาไว้อย่างชัดเจน 

แม้บางครั้งเหตุการณ์จะเลวร้าย เหมือนหินที่เปรียบ 

เสมือนปัญหาและอารมณ์ร่วงใส่ความรู้สึกของผู้ร่วมวงประชุม 

ระหว่างทางก็ตาม แต่ถ้าต่างคนต่างคิดได้ว่าต้นเหตุของหิน 

ก้อนนั้นมาจากแห่งหนใด มากกว่าการโทษดวงชะตาในการ 

ทำงาน หินก้อนที่ตกลงมาอาจมีน้ำหนักเป็นเพียงแค่กรวดเล็ก ๆ 

ก้อนหนึ่งในที่ประชุมเท่านั้นเอง 
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“ทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจะกำหนดทิศทาง 

ชีวิตให้เรา”

ประโยคทีแ่สนสัน้ แตก่ลับทำใหผ้มฉุกคดิถงึเสน้ทางชวีติ 

การทำงานที่ผ่านมา ว่าผมใช้ทัศนคติดำเนินชีวิตมาอย่างไรบ้าง

การเลือกใช้คำว่า “ทัศนคติ” มาแทนคำว่า “ความคิด” นั้น 

เพราะทัศนคติมีส่วนผสมทั้งความคิด ความรู้สึก และอารมณ์  

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านั่นเอง

ผมลองเขียนเส้นทางชีวิตการทำงานลงบนกระดาษ โดย 

แบง่ตารางตัง้แตป่แีรกจนมาถงึปจัจบุนั แลว้ลองเขยีนชือ่สถานที ่

ทำงาน ตำแหนง่หนา้ทีก่ารงาน งานทีร่บัผดิชอบ เพือ่นรว่มงาน 

เงินเดือนที่ได้รับ และประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวได้

ผลปรากฏว่า ในช่วงแรกผมมองเห็นตัวเองเป็นกรรมกร 

ท่ีทำงานอย่างมีความสุข หมายถึง แม้งานเยอะ เงินเดือนน้อย 

แต่ก็มีความสุขในการได้ทำงาน การทำงานเยอะส่งผลให้ผมได้ 

02
ทั้งจำ...ทั้งปรับ
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ประสบการณ์มากพอสมควร 

เมือ่เวลาผา่นไป อายเุยอะขึน้ ภาระกเ็ริม่ม ี การใหค้วาม 

สำคญักบัเงนิเดอืนกเ็ริม่มากขึน้ จากการจดจอ่ความสนุกในการ 

ทำงานเปลี่ยนเป็นจดจ่อในเรื่องของตัวเลขที่จะได้รับปลายเดือน 

เหตุน้ีเองจึงเกิดความคิดและความรู้สึกต่อการเปรียบเทียบปริมาณ 

งานกับเงินเดือน 

ทัศนคติที่เริ่มเปลี่ยนไปทำให้ผมเริ่มไม่มีความสุข 

ผมมีความคิดอยากเปลี่ยนงานเพราะเงินเดือน และ 

เมื่อมองย้อนกลับไปจึงพบว่ามันเป็นทัศนคติที่แคบเอามาก  ๆ  

เพราะกำไรของการทำงานไม่ใช่รายรับที่เราจะได้อย่างเดียว มี 

องค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากที่เราต้องทบทวน เช่น เพื่อนร่วมงาน 

ด ี ทีท่ำงานใกลบ้า้น มีเวลาส่วนตวั คา่ครองชพีไมส่งู มโีอกาส 

เรียนรู้ในสายงาน หัวหน้าเปิดโอกาสแสดงความสามารถในการ 

ทำงาน เป็นต้น 

บางครั้งเราหลงลืมคิดถึงองค์ประกอบเหล่านี้ต่อการ 

ตัดสินใจที่จะก้าวออกไปจากองค์กร...

ผมเคยสัมภาษณ์ครีเอทีฟคนหนึ่งที่ปัจจุบันทำงานอยู่ใน 

เอเจนซี่ชื่อดังของเมืองไทย เขาเล่าเรื่องราวชีวิตการทำงาน 

ที่ผ่านจุดสับสนและตกต่ำในชีวิตมาแล้ว ก่อนที่จะพลิกชีวิต 

กลับมาโลดแล่นในวงการสร้างสรรค์อีกครั้งด้วยการปรับทัศนคติ 

ในการทำงาน

เขาเล่าว่า “การทำงานในวงการโฆษณาเต็มไปด้วยการ 

แข่งขัน ครีเอทีฟทุกคนทำงานหนักและมีความกดดัน ยิ่งเห็น 

ครีเอทีฟบางคนสามารถคว้ารางวัลมาประดับให้แก่ตนเองและ 
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บริษัท ทำให้เราต้องกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อขายงาน 

ลูกค้าให้ผ่านและล่ารางวัลมาประดับบารมีอีก นี่จึงเป็นความ 

กดดันท่ีค่อย  ๆกัดกินแรงกายแรงใจของเขา จนกระท่ังมันหมดลง”

เขาลาออก!

“ตอนน้ันอายุ 29 ปี ไม่รู้จะรักษาความรู้สึกตนเองอย่างไร 

จึงตัดสินใจไปทำงานร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ ทำอยู่ได้ 

ประมาณเกือบปี ความรู้สึกดีขึ้น และเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง 

ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เราจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือ ที่สำคัญ  

ไม่อยากเผาเวลา เพราะอายุเราก็เริ่มเยอะแล้ว ผมจึงตัดสินใจ 

โทร.หารุ่นพี่ที่ทำงานโฆษณา ถามว่ายังมีตำแหน่งว่างอยู่ไหม  

เพราะอยากกลับไปทำงานที่ชอบเหมือนเดิม”

เขากลับมาเป็นครีเอทีฟที่มีความสุขด้วยการพลิกทัศนคต ิ

เพียงนิดเดียว

“ตอนกลับมาก็รีบทำพอร์ตส่งให้พี่เขาพิจารณา สุดท้าย 

ก็ได้เข้าไปทำงาน แต่ครั้งนี้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าครั้งก่อน ดีขึ้น 

นี่ไม่ได้หมายถึงงานนะ งานมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ แต่ตัวเรา 

ต่างหากที่ดีขึ้นด้วยทัศนคติ ไม่มีอาการงอแงกับลูกค้าหรือเพิ่ม 

ความกดดันให้ตัวเอง แค่มองหามุมที่ดีมันก็ส่งผลต่อชีวิตการ 

ทำงานมาก  ๆ  แล้ว เช่น รอบแรกขายงานแล้วลูกค้าไม่ชอบใจ  

ก็แค่หาทางทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชอบ แค่นั้นเอง อย่าไปมัวคิด 

โทษลูกค้าเลย เสียเวลาเปล่า”

ผมจำไดว้า่ตอนทีเ่ราสนทนากนักลางสยามฯ เขาหวัเราะ 

บ่อยมากทั้ง ๆ ที่หิ้วงานมานั่งทำต่อด้วย ชีวิตของเขาเหมือนเป็น 

หนังเรื่องหนึ่งที่ผ่านจุดตกต่ำและฟื้นขึ้นมาได้ ด้วยทัศนคติ 

ที่ตอกย้ำให้ผมได้รู้ว่ามันสำคัญต่อชีวิตการทำงานเป็นอย่างมาก 
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ไม่ใช่แค่ครีเอทีฟรุ่นพี่คนนี้คนเดียวที่ให้ความสำคัญต่อทัศนคต ิ 

เพราะระดับผู้บริหารก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกัน

คาซุโอะ อินาโมริ เจ้าของบริษัทดังอย่าง Kyocera ได้เผย 

หลักการใช้ชีวิตการทำงานบริหารของเขาให้ประสบความสำเร็จ 

ด้วยวิถีที่เรียบง่ายด้วยทัศนคติ

คาซุโอะบอกว่า สูตรชีวิตและการทำงานของเขาคือ  

ทศันคต ิ × ความสามารถ × ความพยายาม ซึง่มปีจัจยัสำคญัอยูท่ี ่

ทศันคตเิปน็หลกั นีค่อืสตูรทีเ่ขาคน้พบจากการทำงานมาชัว่ชวีติ 

เพือ่หาคำอธบิายวา่ ทำไมคนธรรมดาสามารถทำสิง่ทีไ่มธ่รรมดา 

ได้ และคาซุโอะก็ใช้สูตรนี้เป็นหลักในการทำงานมาโดยตลอด

เมื่อมองย้อนกลับไปที่เรื่องของครีเอทีฟรุ่นพี่ที่เปลี่ยนชีวิต 

ด้วยทัศนคติ เขาก็ใช้สูตรของคาซุโอะ อินาโมริ  เหมือนกัน  

(ทัศนคต ิ × ความสามารถ × ความพยายาม)

อย่างไรก็ตาม คาซุโอะยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ละเลย 

ไม่ได้อีกว่า ปัจจัยทั้งสามอย่างนั้นจะไม่เกิดผลอย่างถ่องแท้เลย  

ถ้าเราไม่นำมาใช้ในทางที่ดีต่อสังคมและผู้อื่น เพราะสังคมและ 

ผู้อื่นนั้นจะเป็นกระจกสะท้อนมายังตัวเราได้อย่างชัดเจนที่สุด

หากใครยังหากระจกบานนั้นไม่เจอ ลองปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติใหม่แล้วลงมือทำตามสูตรที่คาซุโอะ อินาโมริ เผยไว้  

อย่างน้อยคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งอ้างสิ่งต่าง  ๆ  มากมายในชีวิต  

ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร 

จุดที่เรามัวแต่นั่งมองความสำเร็จของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้ 

ริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสักที...
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เมื่อไม่นานมานี้มีการจัดอันดับซีอีโอ ขวัญใจพนักงาน 

มหาชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดทำโดย glassdoor.com บริษัท 

จัดจ้างงานในสหรัฐฯ ที่ได้ตั้งเงื่อนไขการสำรวจไว้ว่า ซีอีโอ 

ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีพนักงานในบริษัทมากกว่า 1,000 คน 

ขึ้นไป และการวัดผลนั้นต้องวัดจากสัดส่วนของพนักงานใน 

องค์กรที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจและเห็นด้วยต่อ 

แนวทางการบริหารงาน 

ผลปรากฏอันดับหนึ่ง ได้แก่ แลร์รี่ เพจ จาก Google 

ตามมาด้วยมาร์ค ปาร์คเกอร์ จาก Nike, ชาร์ลส์ บุท จาก 

H-E-B, มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก จาก Facebook และสก็อต เชียร์  

จาก Ultimate Software ตามลำดับ 

แม้ผลสำรวจจะจบลง แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่อง 

วัฒนธรรมของ Google ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่คนทั่วโลกอยาก 

ทำงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

03
ตัวกู...ของก ู
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วัฒนธรรมองค์กรของ Google น่าสนใจตั้งแต่การสร้าง 

บรรยากาศการทำงาน ที่ออกแบบให้มีพื้นที่พักผ่อนทางกาย 

และอารมณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวและสวยงาม 

ประเดน็สำคญัอกีขอ้หนึง่ซึง่อาจเรยีกไดว้า่ “จติวิญญาณ”  

ของ Google คอื การรบัคนเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของความสำเรจ็ 

ของบริษัทที่ได้สร้างสรรค์ออกไป 

คำถามคือ Google ต้องการคนประเภทไหนเข้ามาร่วม 

งานด้วย 

คนเก่ง เรียนจบสูงอย่างเดียวหรือเปล่า 

คำตอบคือ ไม่ใช่ 

บรษิทั Google ไม่ตอ้งการคนเรยีนเกง่และจบสงู เพราะ 

ว่าเด็กเรียนเก่งสอบได้คะแนนสูงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนทำงาน 

ดเีสมอไป และเกรดเฉลีย่สงูของนกัศกึษาทีจ่บจากมหาวทิยาลยั 

ไมส่ามารถเปน็ดชันชีีค้วามสามารถในชวีติการทำงานจรงิได้ แต ่

บริษัทต้องการคนทำงานคล่องแคล่วและสร้างสรรค์มากกว่า

ลาซโล บอ็ก รองประธานฝา่ยบรหิารบคุลากร (HR) ของ  

Google ได้ให้ข้อมูลว่า มีคุณสมบัติข้อหนึ่งสำหรับคนที่จะได้ 

เข้าทำงานท่ีน่ีคือ “ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้”

ลาซโลได้ขยายความหมายของการเรียนรู้ว่า คล้ายการ 

เก็บข้อมูลหลาย  ๆ  อย่างมาผสมผสานก่อเป็นความรู้ในการ 

ทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเด็กเรียนเก่งบางรายไม่สามารถนำมาโยง 

ให้เป็นองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได ้

ข้อสองคือ “ความเป็นผู้นำ” ลาซโลอธิบายว่า “คำว่าผู้นำ 

ของเราหมายความว่า เมื่อเกิดปัญหา คุณจะสามารถก้าว 

ออกมานำคณะได้หรือไม่ และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เมื่อถึง 



เวลานัน้ คณุสามารถถอยหลงัและหยดุการเปน็หัวหน้าทีม และ 

ปล่อยให้คนอื่นนำได้หรือไม่” 

นัน่หมายความวา่ การเปน็ผูน้ำทีแ่ทจ้รงินัน้ไมจ่ำเปน็ตอ้ง 

นั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างเดียว แต่ต้องมีความพร้อมที่จะยอมสละ 

อำนาจในจังหวะที่เหมาะสมด้วย ซึ่งคุณต้องเก่งพอที่จะยอมรับ 

วา่ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีม่คีนเกง่กวา่คณุ และทีส่ำคญั คณุพรอ้ม 

จะใหเ้ขานำหรอืเปล่า ลาซโลเรยีกคณุสมบตันิีว้า่ “ความถอ่มตน 

ทางปัญญา” (intellectual humility)

ผลสำรวจหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่า คนจบจากมหา- 

วิทยาลัยชื่อดัง  ๆ  จำนวนไม่น้อยเติบโตในหน้าที่การงานไม่ได้  

เพราะมีทัศนคติผิด ๆ ที่คิดว่าตนเก่งกว่าคนอื่น 

ลาซโลอ้างถึงพฤติกรรมและแนวคิดของเด็กจบมหาวิทยา- 

ลัยที่มีชื่อเสียงว่า มักมีท่าทีต่อชีวิตที่ผิด เช่น ถ้าสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น 

นัน่เปน็เพราะฉนัเปน็อจัฉรยิะ แตถ่า้มีอะไรแย ่ๆ เกดิขึน้ นัน่เปน็ 

ฝีมือของใครสักคนที่ไม่ใช่ฉัน หรือเป็นเพราะฉันไม่ได้รับการ 

สนับสนุนเพียงพอในการทำงานชิ้นนั้น หรือเพราะสภาพตลาด 

เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับสำนวนไทยอย่าง  “รำไม่ดี  

โทษปี่โทษกลอง” ทัศนคติเหล่านี้ตรงข้ามกับสิ่งที่  Google  

ต้องการ 

คนที่ Google ชอบคือคนทำงานที่มีความรักงาน ทุ่มเท 

พร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเผ็ดร้อนเพื่อยืนยันความคิด 

ของตัวเอง แต่หากมีข้อมูลใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน เขาควร 

ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่ออาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป และพร้อม 

จะถอยให้ข้อเท็จจริงใหม่ได้กำหนดทิศทางของภารกิจนั้น ๆ 

ลาซโลสรุปว่า ท้ายที่สุดแล้วปริญญาบัตรไม่ได้เป็นใบ 
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รับรองความสามารถในการทำงานได้ทุกอย่าง โลกแห่งความ 

เป็นจริงจะเปิดรับเฉพาะคนที่รู้จักใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ให้ได้ผล 

ในทางปฏบิตัเิทา่นัน้ และโลกกไ็มส่นใจวา่คณุเรยีนรูม้าจากไหน 

หรือเรียนมาอย่างไร ขอให้รู้จริงและพร้อมจะเรียนรู้เป็นพอ

เขาย้ำอีกว่า คนที่จ้างมาทำงานจะต้องมี  “soft skills”  

อาทิ ความเป็นผู้นำ ความถ่อมตน ความสามารถในการ 

ประสานงานกับผู้อื่น พร้อมที่จะปรับตัว และรักการเรียนรู้ 

อยู่เสมอ 

ผมคิดอยู่เสมอว่า บริษัทอย่าง Google ที่ใช้เทคโนโลยี 

และระบบการจัดการข้อมูลมากมายให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้กันนั้น 

ล้วนเป็นภาพที่สะท้อนให้เรารู้สึกและนึกคิดถึงกระบวนการ 

ทำงานที่ดีเยี่ยมของบริษัทระดับโลกแห่งนี ้

การทีแ่ลร์ร ี ่ เพจ ไดร้บัตำแหนง่ซอีโีอขวญัใจพนักงานมา 

ครองนั้น ไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจสักเท่าไหร่ เพราะเชื่อว่า 

คนจำนวนมากล้วนโหวตให้กับเขาอยู่ทุกวัน ด้วยการใช้บริการ  

Google ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบใช้ในการทำงาน 

รวมถึงเนื้อหาที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้เช่นกัน...
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การศึกษา
•	 อนุบาล โรงเรียนพรนิมิตร

•	 ประถมศึกษา โรงเรียนศิษย์วัฒนา

•	 มัธยมศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก

•	 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานหลัก
	 เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

งานอดิเรก
	 เปิดแฟนเพจ Creative Salary เพื่อแบ่งปันความรู้ 

และประสบการณ์

งานกิน
	 ชอบดื่มอเมริกาโน่และกินแซลมอนซาชิมิเป็นชีวิต 

จิตใจ

	 พูดคุยกันได้ที ่ Ohmsiri.Veerakul@gmail.com 

เกี่ยวกับผู้เขียน

โอมศิริ วีระกุล






