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[9,800] สมเจติน์คิ่ดีท่บิท่วัน หลังกลับิจากงานเลี�ยงรุ่น...ที่�

ปีนี�มีเพื�อน 2-3 ค่น จากไปกะทั่นหันก่อนวััยอันค่วัร เวัลาช่ิางผู่้าน

ไปรวัดีเร็วั เหลือเวัลาอย่้บินโลกใบินี�เพียง 9,800 วััน ถึ�าเรามีอายุขัย

80 ปี 

ภัาพในกล่องค่วัามท่รงจำา...ค่่อยๆ ผุู้ดีขึ�นมา แจ่มชัิดีขึ�น

เรื�อยๆ 

โชิค่ดีีของเด็ีกช่ิาง…จบิปุบิ สามารถึเข�าติลาดีแรงงานไดี�

ทั่นที่ สมัยนั�น BOI ส่งเสริมการลงทุ่นอย่างกวั�างขวัาง ส่งผู้ลให�มี

โรงงานเปิดีใหม่จำานวันมาก  

หนุ่มโรงงานร่างเพรียวัลม ยืนปฏิบัิติิงานแข็งขันหน�าเติาอบิ

ยางขนาดีใหญ่ สัมผัู้สไดี�ถึึงไอร�อนที่�มากระท่บิใบิหน�า  

เป็นโรงงานผู้ลิติยางรถึมอเติอร์ไซึ่ด์ี ที่�เพิ�งมาเปิดีฐานการ

ผู้ลิติค่รั�งแรกในประเท่ศึไท่ย ที่�นิค่มอุติสาหกรรมบิางป้ จังหวััดี

สมุท่รปราการ สมเจติน์ และเพื�อนที่�เข�าพร�อมกัน เป็นพนักงาน

รุ่นบุิกเบิิก ถ้ึกส่งไปฝึึกงานกับิบิริษัท่แม่ที่�ไติ�หวัันเกือบิ 3 เดืีอน

ค่รั�งแรกที่�สมเจติน์จากบิ�านไปไกล  

สมเจติน์สวัมบิท่บิาท่...หนุ่มโรงงานไดี�สักระยะ สัญชิาติิญาณ

บิอกไดี�ว่ัา งานที่�มุท่ำาอย่้นั�น มันไม่เหมาะกับิสรีระของสมเจติน์ 

แสุงอรุณี พูน์พิพัฒธิน์ศรี

นักพิัฒนาทรัพิยากรมนุษย์

How to Motivate Yourself

บทเร�ยนจากเตาอบ
ความพยายามอยูที่ไหน

โดีนค่วัามร�อนมากๆ เกิดีอาการเพลีย หมดีแรงดืี�อๆ 

สุดีท่�ายติ�องหางานใหม่ !!!

ดีวังค่งถ้ึกโฉลกกับิบิริษัท่ต่ิางชิาติิ ค่ราวันี�เป็นบิริษัท่ขาย

เกี�ยวักับิผู้ลิติภััณฑ์สุขอนามัย และท่ำาค่วัามสะอาดี มีหลายสิ�งหลาย

อย่างที่�ติ�องเริ�มติ�นเรียนร้�ใหม่ สมเจติน์ตัิดีสินใจอย่้นาน เพราะเป็น

งานค่นละสายกับิที่�เรียนมา 

บิริษัท่รับิเราท่ำางาน เขาค่งพอจะเห็นแวัวัอะไรบิางอย่าง

ในตัิวัเรา 

เข�าไปแล�วัค่งมีรุ่นพี�ให�ถึามไถ่ึ มีระบิบิการสอนงาน มีการ

เท่รน  

อืมม!!! ไม่ผู่้านท่ดีลองงานก็แค่่หางานใหม่...เท่่านั�นเอง 

ไม่มีอะไรเสียหาย  

ดี�วัยทั่ศึนค่ติิ Growth Mindset...ไม่ลองไม่ร้� อะไรที่�ยังไม่ร้� 

ย่อมเรียนร้�ไดี� สมเจติน์จึงไดี�ร่วัมงานกับิบิริษัท่ Kleanerson ปีนี�เข�า

ปีที่� 30 แล�วั นับิเป็นบิริษัท่ที่�มีสวััสดิีการดีีบิริษัท่หนึ�ง 

สมเจติน์ผู่้านร�อนหนาวัมาหลายยุค่หลายสมัย มีการ

เปลี�ยนแปลงเกิดีขึ�นมากมาย อาทิ่ การปรับิโค่รงสร�างหน่วัยงาน 

การลดีขนาดีองค์่กร (Down Sizing) การร่วัมทุ่นหรือค่วับิรวัมกิจการ

กับิบิริษัท่ยักษ์ใหญ่จากค่่ายดัีงสลับิปรับิเปลี�ยนกันไป 

ในเมื�อโมเดีลธุุรกิจไม่เวิัร์ค่ ไม่ไดี� Profit อย่างที่�ตัิ�งเป้าหมาย

ไวั� บิริษัท่ก็ถ้ึกขายออกไป บิางค่รั�งการที่�บิริษัท่ใหญ่เข�ามาซืึ่�อ

กิจการ ก็เพื�อตัิดีค่้่แข่งกันเอง สมเจติน์อย่้กับิค่วัามเปลี�ยนแปลง

มาโดียติลอดี ท่ำาให�มีภ้ัมิคุ่�มกัน ไม่กลัวัหรือหวัั�นไหวัเกินไปกับิสิ�ง

ที่�จะเกิดีขึ�น 

หลายปีก่อน บิริษัท่ประสบิกับิการเปลี�ยนแปลงค่รั�งใหญ่

สมเจติน์ท่�อห่อเหี�ยวัเกือบิหมดีกำาลังใจ+และคิ่ดีว่ัาตัิวัเองจะติ�องถ้ึก

ให�ออกจากงาน แต่ิปรากฏว่ัา เขามีชืิ�อให�ไปต่ิอในเกมใหม่ 

จะดี�วัยค่วัามตัิ�งใจท่ำางานหรืออะไร สมเจติน์ไม่อาจร้�ไดี� 

แต่ิเขาก็ยังท่ำางานเหมือนเดิีมดี�วัยค่วัามตัิ�งใจ ซืึ่�อติรง และเป็นที่�

ปรึกษาอย่างเป็นท่างการ และไม่เป็นท่างการกับิเพื�อนร่วัมงานกับิ

น�องในที่ม   

แต่ิสิ�งหนึ�งที่�เพิ�มเติิมขึ�นมา คื่อ สมเจติน์ไม่ประมาท่ เขามัก

จะไปเที่�ยวัหาซืึ่�อล้กชิิ�นติามแหล่งต่ิางๆ มาท่อดี เพื�อสำารวัจด้ีว่ัา 

เจ�าไหนอร่อยถ้ึกปาก เผืู้�อติกงานจะไดี�ยึดีอาชีิพขายล้กชิิ�น หรือไม่

ก็ขายก๋วัยเต๋ีิยวั 

Upskill Reskill ที่�มาแรงในยุค่นี� สมเจติน์เจอมาก่อนแล�วั 

กับิสถึานการณ์ที่�ติ�องพัฒนาตัิวัเองอย่้เสมอ 

จากหนุ่มโรงงานเฝ้ึาเติาอบิในวัันเริ�มติ�นงาน ส่้การเป็น 

พนักงานออฟฟิศึ 
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2-3 เรื�องที่�ติ�องเร่งปรับิ และพัฒนาเป็นการด่ีวัน คื่อ การ

แต่ิงกายให�เหมาะสมกับิลักษณะงาน พาหนะที่�ใชิ�ในการท่ำางานติ�อง

หาใหม่...ติ�องลงขันดีาวัน์กันในหม่้พี�น�อง ภัาษาอังกฤษที่�เค่ยร้�

แบิบิง้ๆ ปลาๆ ติ�อง Up Level หมั�นฝึึกฝึนให�แข็งแรง สามารถึสื�อสาร

ในระดัีบิอ่านออกเขียนไดี� สื�อสารกันให� (พอ) เข�าใจ เพราะเมล์ 

เอกสาร รายงานต่ิางๆ ที่�ใชิ�ท่ำางานส่วันใหญ่เป็นภัาษาอังกฤษทั่�ง

นั�น หากติ�องการเติิบิโติ มี Good Career Path ภัาษาอังกฤษมี

ค่วัามจำาเป็นกับิค่วัามก�าวัหน�ามาก เช่ิน ติำาแหน่ง Country Manager

หรือ Regional Manager เขาวัางแผู้นศึึกษาต่ิอในระดัีบิปริญญาติรี 

ตัิ�งแต่ิเข�าท่ำางานใหม่ๆ เสาร์อาทิ่ติย์...จัดีสรรเวัลาให�กับิการรำ�าเรียน 

สมเจติน์ติ�องเปลี�ยนโหมดีจากการคุ่ยกับิเค่รื�องจักร...

มาเป็นสื�อสาร และท่ำาค่วัามเข�าใจผู้้�ค่น มีใจบิริการแบิบิพลัสๆ เลย

ที่เดีียวั Service Mind ธุรรมดีาเอาไม่อย่้  

ทั่กษะพื�นฐานที่�สมเจติน์มีติิดีตัิวัมา คื่อ เป็นค่นมี

สัมพันธุภัาพดีีกับิผู้้�ค่น มีนำ�าใจชิอบิช่ิวัยเหลือ มี EQ ดีี มีค่วัาม

รับิผิู้ดีชิอบิ ไม่เก่งเท่ค่โนโลยี ไม่ชิอบิอะไรที่�ไฮเท่ค่ แต่ิไม่รังเกียจที่�

จะเรียนร้� ถึ�าจำาเป็นต่ิองาน 

เมื�อโลกธุุรกิจแข่งขันส้ง บิวักกับิโลกเปลี�ยนแปลงเร็วั 

สถึานการณ์ไม่แน่นอน ยากแก่การค่าดีเดีา แผู้นระยะยาวัใชิ�

ไม่ค่่อยไดี�ผู้ล ติ�องมีแผู้นสำารองหลายแผู้น 

ทักษะพ่ิ่�นฐานท่ีมี กลายเปนทักษะพิิ่เศษท่ีโดดเด่น 

เปนเสม่อนตัวช่วยขั้�นเทพิ่ในการขั้บเคล่่อนงาน รวมถึงช่วย

ลดปญหาอุปสรรคท่ีไม่คาดคิดไปได้มาก 

เมื�อบิริษัท่ขยายงาน ฝ่ึาย HR รับิค่นที่�มีดีีกรีจากเมืองนอก

เข�ามาร่วัมงาน โดียจ่ายเงินเดืีอนในอัติราที่�ส้ง มองว่ัาเก่งภัาษา

น่าจะท่ำางานดีีดี�วัย ปรากฏว่ัา ผู้ลงานเป็นรองค่นเก่า มันไม่ใช่ิค่วัามผิู้ดี

ของเขาที่�ไดี�รับิค่่าติอบิแท่นมากกว่ัา แต่ิก็ท่ำาให�ค่นเก่าร้�สึกไม่พอใจ 

เหมือนถ้ึกมองข�าม สร�างค่วัามแติกแยก...บิาดีหมาง

กันโดียไม่ร้�ตัิวั   

การรู้จักปรับตัว และ

อ ยู่ ใ ห้ ไ ด้ . . . อ ยู่ ใ ห้ เ ป น

อย่างมี ศิลปะ กับความ

เปล่ียนแปลงท่ีมาในรูป

ต่างๆ เปนส่ิงสำาคัญ ไม่

ว่ัาจะเป็นวััฒนธุรรมองค์่กร 

เพื�อนร่วัมงาน เจ�านายต่ิาง

ชิ า ติิ  ก า ร เ มื อ ง ใ น อ ง ค์่ ก ร

ค่่านิยมที่�ฝัึงลึก “ผู้ลของงาน

อย่้ที่�ค่นของใค่ร”

ช่ิวัง 3 ปีหลังมานี� การเมืองในองค์่กรท่วีัค่วัามรุนแรง สมเจติน์

ติ�องอดีท่น และปรับิวิัถีึการท่ำางาน บิางค่รั�งการสนองหัวัหน�า/

นาย สวันท่างกับิการติอบิโจท่ย์ล้กค่�า ท่ำาให�ติ�องท่ำางาน Play

Safe และ Protect ตัิวัเองอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดี� ท่ำางานดีีแค่่ไหน...

ก็เสมอตัิวั แต่ิถึ�าพลาดีขึ�นมา โดีนหนักแน่ และอาจไม่รับิเลี�ยง!!! 

สิ�งเหล่านี�สกัดีกั�นศัึกยภัาพ และค่วัามคิ่ดีสร�างสรรค์่ในการท่ำางาน

ที่�ยังมีอีกมาก 

 ถึ�าย�อนเวัลาไปไดี� สมเจติน์วัันนี�อยากบิอกอะไรกับิ

สมเจติน์ในวััย 30-40 ปี 

“น้องเอย…เราควรออกจาก Comfort Zone เพ่่ิ่อ

แสวงหาโอกาส และทางเล่อกใหม่ๆ ในช่วงท่ีเหมาะสม”

แต่ินั�นแหละ...ใค่รจะหยั�งร้�เหตุิการณ์อนาค่ติ 

เขาค่าดีหวัังจะไดี�เรียนร้�เท่ค่นิค่การจัดีการงานจากผู้้�เป็น

หัวัหน�า แต่ิกลับิมาเจอ Sales and Marketing Director ที่�มีค่วัาม

สามารถึบิริหารงานบินกระดีาษ ไม่เค่ยออกสำารวัจพื�นที่�หรือพบิปะ

ล้กค่�าจริงจัง ฟังรายงานจากล้กน�องที่�ชืิ�นชิอบิ รวัมถึึงขยันเข�าพบิ 

และสังสรรค์่กับิ GM

Application Expert Leader ติำาแหน่งปัจจุบัินของ

สมเจติน์ Gen. X ติอนปลาย เขาไต่ิเติ�าจาก Technical Sales แม�ไม่ใช่ิ

ติำาแหน่งใหญ่โติ ไม่ไดี�เป็น Country Manger ติอนอายุ 30 แต่ิ

เป็นค่นที่�อย่้ดี�วัยมีค่วัามสุข มีนำ�าใจกับิค่นรอบิข�าง นั�นเป็นค่วัาม

สวัยงามอย่างหนึ�งในชีิวิัติ เขาเชืิ�อว่ัางานที่�รับิผิู้ดีชิอบิช่ิวัยขับิเค่ลื�อน

ภัารกิจหลักองค์่กร และร้�สึกภ้ัมิใจในตินเอง…ที่�มาถึึงวัันนี�ไดี�ใน

แบิบิของตัิวัเอง  

ท่่ามกลางมรสุมในองค์่กรที่�เขาติ�องก�าวัผู่้าน ค่วับิค่้่ไปกับิ

การท่ำาหน�าที่�ของหัวัหน�าค่รอบิค่รัวั ค่วัามกดีดัีนผู่้อนค่ลายลงไป

มาก เมื�อล้กชิายค่นโติเรียนจบิ และไดี�ท่ำางานที่�ชิอบิ เป้าหมาย

ถัึดีไป คื่อ ล้กสาวัค่นเล็กที่�กำาลังเติรียมตัิวัเข�ามหาวิัท่ยาลัยอีกในไม่ชิ�า 

ไม่มีอะไรไดี�มาฟรีๆ มันติ�องแลกมาดี�วัยหยาดีเหงื�อ+++

ค่วัามมุ่งมั�น ค่วัามใส่ใจเรียนร้�ในผู้ลิติภััณฑ์ต่ิางๆ เพื�อ

บิริการ และแก�ปัญหาให�ล้กค่�าไดี�อย่างมีประสิท่ธิุภัาพจนเกิดี

ค่วัามประทั่บิใจ ติลอดีจนมีใจเข�มแข็งต่ิอส้�กับิใจภัายในตินเอง

ที่�อาจเกิดีค่วัามท่�อ...น�อยเนื�อติำ�าใจ รวัมถึึงขาดีแรงจ้งใจ

ถึ�าย�อนเวัลาไปไดี� สมเจติน์วัันนี�อยากบิอกอะไรกับิ

สมเจติน์ในช่ิวังวััย 30-40 ปี 

“สุดยอดเลยนะแก ท่ีผ่านมา...น่ันมันความท้าทาย 

(โคตร) ใหญ่มาก”

จงมั�นใจตินเองในเส�นท่างที่�ก�าวัเดิีน ค่วัามพยายามอย่้

ที่�ไหน ค่วัามสำาเร็จไม่ไดี�อย่้ที่�นั�น ถึ�าเราวัางตัิวั...วัางใจไม่ถ้ึก
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