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จ�ก
ทีไ่ด้ท�าการสอนนักศกึษาเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้น

หลายๆ ด้าน ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของการ

เรียนในวิชาบริหาร ท้ังการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน และ

บริหารเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อการเข้าสู่ตลาด

แรงงานท่ีดนีัน้ ผูส้อนยงัพบว่ามคี�าถามทีน่กัศกึษาหรอืหลายคนทีก่�าลงั

จะเข้าสูต่ลาดแรงงาน รวมทัง้คนทีก่�าลงัท�างานอยู ่ หลงัจบการศึกษา

ในชัน้เรยีนทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ในช่วง

เทศกาลที่นักศึกษาได้จบการศึกษาในชั้นเรียนแล้วเข้าสู่ช่วงตลาด

แรงงานนั้น มีค�าถามว่าเราควรจะท�างานอะไรดี ในวันนี้จึงอยาก 

จะเสนอภาษาญ่ีปุ่นค�าว่า いきがい หรือที่ใช้ตัวคันจิ ว่า生き甲斐  

อ่านว่า Ikigai (อิคิไก) แปลว่า “เหตุผลของการด�ารงอยู่ เป็นค�า 

ท่ีท้าทายการค้นหาชวีติในก้าวต่อไปของวยัท�างาน ทีห่ลายคนอาจจะ

เริ่มต้นด้วยเคร่ืองมือ ค�าถามอย่างง่ายๆ 5 ข้อ เพื่อการค้นหาตัวตน

ดังนี้  

1. ค้นหาความถนดั และความเป็นตวัตนของคณุ เริม่จาก

ความชอบของตวัเรา เป็นค�าถามทีเ่ราควรเริม่ต้นตอบ จากการสังเกต

อุปนิสัยของเราเอง ในขณะท�ากิจกรรมต่างๆ ว่าในชีวิตประจ�าวัน 

ที่ผ่านมาหรือจากกิจกรรมที่เราได้เคยท�ามาบ้างทั้งในห้องเรียน และ

นอกห้องเรียน ว่าที่เราได้ท�าเราท�าอย่างมีความสุข ความสบายใจ

เพลิดเพลินมากน้อยขนาดไหน ในขณะท�ากิจกรรมนั้น เพราะถ้าเรา

สามารถสังเกตพฤติกรรมกับค�าถามนี้ได้แล้วก็จะเป็นแนวทางที่ดี ที่

อาจจะท�าให้เราได้ค้นหาลกัษณะงานทีเ่ราชอบ และเราไม่ชอบได้ ซึง่

จะท�าให้เราสามารถตัดสินใจค้นหาลักษณะงานที่เราจะเริ่มต้นงาน

ของเราได้ดี เพราะความกระตือรือร้น ความสนใจ จะกลายเป็น

ทัศนคติ ATTITUDE ที่ดีของเราในการเริ่มต้นท�างาน ดังค�าพูดที่ว่า 

“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

2. ค้นหาในสิง่ทีเ่รารกัหรอืสิง่ทีเ่ราชอบท�า ในการทีเ่ราจะ

ต้องใช้เวลาท�างานในแต่ละวนัซึง่คดิเฉลีย่เป็นหนึง่ในสามของแต่ละวนั 

เพราะเราท�างานประมาณ 8 ชัว่โมงทีเ่รยีกว่าโลกส่วนงาน นอกเหนอื

จากทีเ่หลอืของโลกส่วนตวัอกี 8 ชัว่โมง ในการพกัผ่อน และโลกส่วน

ครอบครวักบัคนรอบข้างเรา ในส่วนทีเ่หลอือกี 8 ชัว่โมง ซึง่จะเหน็ได้ว่า

เป็นเวลาทีย่าวนานในแต่ละวนั ในการทีเ่ราสามารถท�างานในสิง่ทีเ่รา

รกัหรอืสิง่ทีเ่ราชอบท�าได้กจ็ะเป็นความสขุอนัยิง่ใหญ่ในแต่ละวนั และ

จะส่งผลให้เราสามารถท�าสิ่งนั้นๆ ออกมาได้ดีด้วย ดีกว่าเราจะต้อง

ท�างานอย่างฝืนความรู้สึกเพียงเพราะเราจะจะต้องท�างานน้ัน ซ่ึงจะ

ท�าให้เวลาทีใ่ช้ในการท�างานรูส้กึยาวนานเพิม่ขึน้อย่างมาก ท้ังทีค่วาม

จรงิเราท�างานในหน้าทีน่ัน้ๆ เพยีง 8 ชัว่โมง ซึง่ถ้าเรายงัไม่จบการศกึษา

กค็วรทีจ่ะหาสถานทีฝึ่กงานให้ตรงกบัสิง่ทีเ่รารกัหรอืสิง่ทีเ่ราอยากจะท�า 

“การค้นหาตัวตน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

 สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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เพือ่ตอบโจทย์ว่าจรงิกบัสิง่เราจะเลอืกท�างานได้ชดัเจนย่ิงขึน้

3. ค้นหามูลค่าของตัวเอง VALUE ให้สอดคล้องกับงานที่

เราจะท�า หรือหาสิ่งที่ธุรกิจที่เราต้องการจะเข้าไปร่วมท�างานด้วย

ต้องการ What the business NEEDS ส่ิงที่ธุรกิจนั้นต้องการ เช่น  

ธุรกิจการเงิน ไม่ว่าสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท

ประกันภัย ประกันชีวิต ฯลฯ 

นอกเหนือจากการที่เรามีคุณวุฒิวิชาชีพในศาสตร์ที่เราเรียก

รู ้ตามมาตรฐานการศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก สิ่งที่ได้มานั้นสามารถบอกคุณสมบัติที่

ใกล้เคียงกันในแต่ละระดับการศึกษา 

สิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวเอง ในสายงานธุรกิจการเงิน ก็จะมี

ใบอนุญาตส�าหรับผู ้ให้ค�าปรึกษาทางการเงินที่เรียกว่า Single  

License ท่ีเป็นใบอนญุาตออกโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

นั้น ก็จะท�าให้เราสามารถมีมูลค่าเพิ่มได้ในทันที เพียงแต่เราต้องไป

สอบเพื่อประมวลผลความรู้ทั้งหมดของวิชาหลักการเงิน ท้ังความรู้

เกีย่วกบัผลตอบแทน และความเสีย่งจากการลงทนุหลกัทรพัย์รายตัว 

การบรหิารกลุม่หลกัทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ 

และการปฏิบัติงานของผู้ท�าหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน กองทุนรวม และ

หน่วยลงทุน การค�านวณอตัราส่วนทางการเงนิ, CV, CAPM, Duration 

เป็นต้น โดยที่โจทย์นั้นจะไม่ยากมาก แต่เน้นการประยุกต์เป็นหลัก 

เพยีงเท่านีเ้รากจ็ะมมีลูค่าเพิม่พร้อมทัง้ค้นพบตวัเรา ก่อนเข้า

สู่ตลาดแรงงานว่าเข้าใจ และสนใจในงานลักษณะนี้ได้

4. การพิจารณาผลตอบแทน หรือส่ิงที่จะเป็นรายได้ให้

กบัเราในระยะสัน้ กลาง และระยะยาว มหีลายคนท่ีตลาดแรงงานเปิด

โอกาสให้เราสามารถเลอืกทีจ่ะท�างาน จากมลูค่าของตวัเองทีเ่รามอียู่ 

ขัน้ต่อมา คอื การพจิารณาให้สอดคล้องกบังานทีเ่ราจะท�า ท้ังลกัษณะ

งานที่ใกล้เคียงกันแต่แตกต่างองค์กร หรือลักษณะงานที่คล้ายคลึง

กัน เราก็ควรที่จะเลือกพิจารณา คือ ในระยะเริ่มต้นเราควรที่จะเริ่ม

พิจารณาจากลักษณะงานมาก่อนผลตอบแทน เช่น การเข้าสถาบัน

การเงิน ในสายงานตลาดเงิน ที่เป็นธนาคารในฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 

ที่เป็นการให้บริหารลูกค้าในความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ประเมิน

โครงการ การให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาความเส่ียงกับการเข้า

สถาบันการเงิน 

ในสายงานตลาดทุน ของบริษัทหลักทรัพย์ ในฝ่ายการ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นการให้บริหารลูกค้าในความเข้าใจด้านการ

วิเคราะห์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ การประเมินโครงการของบริษัท

หลกัทรพัย์เพือ่การลงทนุ การพจิารณาความเสีย่งการให้วงเงนิลกูค้า

เพื่อการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ 

งานทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัในสองงานเรากค็วรทีพ่จิารณา

ต่อมาว่า ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะได้จากการท�างานทัง้สองแห่ง

เพื่อต่อยอดในอนาคตเพราะจะมีค่ามากกว่าผลตอบแทนจากเงิน

เดือนเพียงอย่างเดียว เพราะในระยะกลาง และระยะยาวจะมีธุรกิจ

ให้มูลค่าเพิ่มอย่างมากกับความรู้ และประสบการณ์ที่เราได้มาจาก

ระยะเริ่มต้น

5. เตรียมการสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขยีน โดยก�าหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนในระยะสั้น กลาง และยาว ท�าการวิเคราะห์ตนเอง

ทีเ่รยีกว่า SWOT ANALYSIS หาข้อด ีข้อปรบัปรงุ โอกาส และอปุสรรค 

ศึกษาองค์กร ลักษณะงาน ต�าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
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บริษัท

ลักษณะงาน
อาชีพ

ชื่อเสียง
องค์กรธุรกิจ

ความชอบ ผลตอบแทน ทิศทาง
อนาคต

เหตุผลอื่นๆ ผลรวม

5 5 5 5 5 5 30
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สดุท้ายนีข้อให้ผูอ่้าน ค้นหาตวัตน ก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

ตามเป้าหมายนะครับ

คู่มือการค้นหาตัวตน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างง่าย 

ขอแนะน�าให้ลองท�า ดังนี้

1. ลองท�ารายการเอาความสามารถ และทกัษะทัง้หมดทีค่ณุ

มีออกมาให้มากท่ีสุด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที ่

คุณถนัด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับสูง Photoshop การท�า

การตลาดเคร่ือข่าย บน Facebook, line, IG / การพิจารณาการ

ถ่ายทอด การสื่อสาร หรือการสอนที่สามารท�าให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องยาก

ให้เป็นเรื่องง่าย / ทักษะทางกีฬาในแต่ละประเภท เช่น การเล่นบอล 

เข้าใจการท�างานเป็นทีม กีฬาต่อยมวยเข้าใจวนิยัการฟิตซ้อมร่างกาย 

/ การเลีย้งเดก็ ดแูลน้อง คนแก่ คนใกล้ชดิ เป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

/ อ่านหนงัสอื ค้นคว้า ค้นพบส่ิงใหม่ด้วยตนเอง มจีนิตนาการ ความคิด

สร้างสรรค์

2. น�าทักษะมาเขยีนให้สอดคล้องกบัความสามารถและอาชพี

เช่น นกัการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ นักการตลาด และนักขาย นักวางแผน

ทางการเงิน / อาจารย์ คนสอนหนังสือ ติวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีตลาด

แรงงานขนาดใหญ่รองรบัพร้อมกบัค้นหาสิง่ทีเ่ราชอบ และคาดว่าจะ

ท�าสิ่งนั้นได้ดี ถ้าเราชอบ เราอยากท�า ซึ่งในตอนแรก อาจจะท�าได้ไม่

ดนีกั แต่ถ้าเราฝึกฝน ทกัษะความช�านาญกจ็ะเกดิ และท�าได้ดใีนทีส่ดุ 

3. การวางแผนปฏบิตักิาร Action Plan พร้อมทัง้ก�าหนดระยะ

เวลา Time Line ว่าเมื่อไหร่ ท�าอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการก�าหนดทิศทาง

เพือ่การบรรลุเป้าหมาย โดยการก�าหนดแนทาง เส้นทาง และทางเลอืก 

ซึ่งการมีแผนปฏิบัติการจะท�าให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายกับ 

ทางเลือก และการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง

ง่ายดายพร้อมทัง้ท�าให้เราสามารถปรบัปรงุ ฝึกฝน ทกัษะ ทีธ่รุกจิหรอื

งานที่คุณต้องการได้อย่างไรถูกต้อง

4. JUST DO IT ออกไปท�าตามฝัน มีคนเคยกล่าวว่า ถ้าเรา

วางแผนแล้วไม่ท�าก็จะเรยีกได้แค่ความเพ้อฝัน แต่ถ้าเราเริม่ลงมอืท�า

เราจะเรียกเป้าหมาย และถ้าเราท�าได้ก็จะเรียกความส�าเร็จ “ใน

หลายๆ ครั้ง การมีกรอบก็ดีกว่าการไม่มีกรอบ” และเราก็ควรที่จะ

ทดลองวางข้อจ�ากัดต่างๆ ในชีวิตลง ดูว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 

อะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า

ลองวางเป้าหมายให้ตวัเองดคูรบั  แล้วคณุจะแปลกใจ ว่าเรา

เก่งกว่าที่เราคิดเยอะมากครับ

ตารางการให้คะแนนเพื่อการตัดสินใจ


