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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

C
ard DIY ฝ่ีม่้อกอบ้ัวิ ร้ปค้่กันทุี�ม่ีโอกาสทุำางานด้วิย่

ครั�งสดุทุา้ย่ งานไหนกอบั้วิดแ้ล สบ้าย่ใจได้ เธอเป็น

เด็กรุ่นใหม่่ทุี�ม่ีควิาม่รับ้ผู้ิดชื้อบ้ส้ง ม่ีควิาม่ย้่อนแย้่งทีุ�ดีในตัิวิเอง

หลาย่อย่่าง ทุี�สำคัญมี่สำนึกทุี�ดี เป็นเด็กมี่ของ กล้าแสดงออก 

ม่ไีหวิพื่ริบ้ในการแก้ปญัหาเฉพื่าะหน้าได้ด ีเรา (แอบ้) รกั และเอ็นด้

เธอ 

กอบ้ัวิเคย่เล่าให้ฟัังถึงชื้ีวิิติวิัย่อลวิน 

“กราฟัชื้ีวิิติหน้ติกสุดติอนเรีย่นระดับ้อุดม่ศึกษา...” 

เรีย่นไม่่ได้เร้�อง ติิดเล่น ติิดเพ้ื่�อน ติิดเทุี�ย่วิ เริ�ม่คิดได้เม่้�อ 

ม่าถงึโค้งสดุทุ้าย่ ถ้ายั่งเรีย่นแบ้บ้นี�ต่ิอไป จบ้แล้วิหางานทุำไม่่ได้แน่ 

องค์กรไหนจะรับ้เข้าทุำงาน ครั�นจะเกาะแม่่อีกก็ใช่ื้เร้�อง เรีย่นจบ้

แล้วิติ้องพื่ึ�งพื่าติัวิเองให้ได้ 

จุุดเปลี่่�ยี่นของชิ่วิต

เม่้�อม่หาวิทิุย่าลัย่เปิดรบั้สมั่ครตัิวิแทุนนักศกึษาแลกเปลี�ย่น 

เพื่้�อไปเรีย่นทุี�อินโดนีเซึ่ีย่ 2 ทุ่าน พื่ร้อม่พื่ี�เลี�ย่งหร้อ Mentor 1 ทุ่าน 

เธอรบี้ควิา้โอกาสนั�น เพื่ราะอย่ากสร้างโปรไฟัล์สวิย่ ๆ  เอาไว้ิสม่คัร-

งาน ภาษาอังกฤษกอ็อ่นดอ้ย่ม่าก แต่ิดว้ิย่ควิาม่สนบั้สนุนของเพ้ื่�อน

ร่วิม่ชื้ั�นเรีย่น การไปเรีย่นติ่างแดนของกอบ้ัวิจึงเริ�ม่ขึ�น  

กอบ้ัวิวิิเคราะห์ติัวิเองเป็นฉาก ๆ เธอเป็นคนทีุ�ม่ั�นใจใน 

ติัวิเองส้ง ไม่่ค่อย่ฟัังใคร พื่้ดติรงแบ้บ้ค่อนข้างขวิานผู้่าซึ่าก พื่้ดจา

ไม่่ไพื่เราะห้ ไม่่ค่อย่ร้้กาละเทุศะ และขาดวิุฒิภาวิะอย่่างแรง การ

ไปอย่้่ติ่างถิ�น ม่ีพื่ี�เลี�ย่งคอย่บ้อก สอน ดุ บ้างครั�งถึงขั�นด่า ทุำให้ 

กอบ้ัวิได้เรีย่นร้้ และซึ่ึม่ซึ่ับ้อะไรหลาย่อย่่าง 

ทักษะร่ักษาตัว

ไปใหม่่ ๆ ด้วิย่ควิาม่อย่้่ย่ากกินย่าก กอบ้ัวิย่อม่อด อะไรไม่่

ถ้กปากไม่่กิน พื่ี�เลี�ย่งติ้องคอย่เติ้อนสติิ “น้องติ้องกิน ติ้องลอง น้อง

ติอ้งปรับ้ตัิวิ ไม่่ว่ิาน้องจะไปอย่้ทุ่ี�ไหน ควิาม่เก่งอาจชื้ว่ิย่อะไรเราไม่่

ได้ม่ากนัก” กอบ้ัวิขม่วิดคิ�วิ “คนท่�สามาร่ถปร่ับูตัวได้เท่านั�น 

จุะเป็นคนท่�อยีู่่ร่อดในสังคม” การปรับ้ติัวิเป็นทุักษะสำคัญม่าก

ทุี�ชื้่วิย่รักษาติัวิให้รอดจากสถานการณ์์ติ่าง ๆ   

บททดสอบการงานชีีวิิต กับทักษะรักษาตัวิ
Work-Life Test and Adaptability Skill

3 มาร่ยี่าทท่�ควร่ม่ “เคาร่พิ ขอบูคุณ ขอโทษ” 

คนอินโดจะพื่้ดภาษาอังกฤษแบ้บ้มี่สำเนีย่ง ร หัน เชื้่น 

Market (ม่า-ระ-เก็ติ) Society (โซึ่-ไซึ่-อี-ติิ�) หน้ไม่่เคย่ได้ย่ิน หน้ก็

อดขำไม่ไ่หวิ หนหั้วิเราะดังออกม่าเลย่!!! คณุ์พื่ี�เลี�ย่งอีกนั�นแหละทุี�

สะกิด “น้องจะขำหร้อหัวิเราะคนอ้�นแบ้บ้นี�ไม่่ได้ ม่ันเป็นการ 

เสยี่ม่ารย่าทุอย่า่งม่าก ไม่ว่่ิาใครทุำอะไร นอ้งไม่มี่่สทิุธิ�หวัิเราะเย่าะ

คนอ้�นในสิ�งทุี�เขาทุำ เราควิรเคารพื่ และให้เกีย่รติิผู้้้อ้�น”

เวิลาใครให้ของ ไม่่ว่ิาจะเป็นเร้�องเล็กน้อย่ หร้อเร้�องใหญ่ 

กอบ้ัวิไม่่เคย่ขอบ้คุณ์ให้เป็นนิสัย่ อาจม่ีพื่้ดบ้้าง ถ้าของชื้ิ�นใหญ่ 

จริง ๆ  แติ่ถ้าเป็นการย่้�นชื้้อนจานให้ กอบ้ัวิจะไม่่เคย่กล่าวิขอบ้คุณ์

กับ้สิ�งเล็กน้อย่แบ้บ้นั�น พื่ี�เลี�ย่งบ้อกอีกวิ่า “น้องควร่พูิดขอบูคุณ 

แลี่ะขอโทษให้ตดิปาก ไม่วา่การ่ได้ร่บัูนั�นจุะเป็นเร่่�องเล็ี่กหร่อ่

เร่่�องใหญ่ ไม่วา่จุะจุากใคร่ก็ตาม นอ้งต้องพูิดขอบูคุณจุากใจุ

ทุกคร่ั�งให้เป็นนิสัยี่ แลี่ะควร่รู่้จุักขอโทษเม่�อเร่าทำให้คนอ่�น

เด่อดร่้อนหร่่อยีุ่่งยี่าก”

“จนม่าถึงทุุกวัินนี� หน้ย่ังติิดนิสัย่ขอบ้คุณ์คนทุุกคนทีุ�ผู้่าน

เข้าม่าในชื้ีวิิติทุี�ทุำให้ได้เรีย่นร้้เร้�องดี ๆ”

ให้ฟังมากกว่าพิูด ม่สติในการ่ส่�อสาร่ 

เวิลา Mentor หรอ้พื่ี�เลี�ย่งสอนอะไร บ้างครั�งไม่ทัุ่นจะฟังั กอ

บ้ัวิจะสวินกลับ้ทุันทุี เป็นคนทุี�ฟัังน้อย่ พื่้ดเย่อะ ชื้่างพื่้ดเกินเหติุ พื่ี�

เลี�ย่งก็จะเติอ้นอีก “น้องควิรฟังัให้ม่ากกว่ิานี� เม่้�ออีกฝ่า่ย่พื่ด้จบ้ แล้วิ

น้องค่อย่พื่้ด ค่อย่ส้�อสารออกไป การ่ฟังโดยี่เฉพิาะเปิดใจุฟังจุะ

ทำให้เร่ารู่้อะไร่มากข้�น ยี่ิ�งฟังมาก ยี่ิ�งเข้าใจุ ยี่ิ�งเร่่ยี่นรู่้ได้มาก

ข้�น อีกอย่่างจะทุำให้เราม่ีเวิลาไติร่ติรองก่อนทุี�จะโติ้ติอบ้”

เม่้�อเรยี่นจบ้กลบั้ประเทุศไทุย่ จงึไม่แ่ปลกทุี�กอบั้วิจะเปลี�ย่น

เป็นคนละคน เป็นกอบ้ัวิเวิอร์ชื้ั�นทุี�ม่ีควิาม่เห็นอกเห็นใจคนอ้�น 

ม่ากขึ�น เข้าใจคนอ้�นม่ากขึ�น พื่ด้น้อย่ลง ฟัังม่ากขึ�น เข้าใจชีื้วิติิม่ากขึ�น

ฝ่่าด่านฝ่ึกงานอร่หันต์

ชื้ว่ิงเรีย่นม่หาวิทิุย่าลัย่ กอบั้วิชื้อบ้เดินห้างหร ้และอย่ากม่า

ฝ่ึกงานทุี�นั�นม่าก กอบ้ัวิอย่ากได้โปรไฟัล์สวิย่ ๆ ในการฝ่ึกงาน เพื่้�อ
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แลกกบั้งานด ีๆ  ในอนาคติ จนต้ิองไปขอร้องใหรุ้น่พื่ี�คนหนึ�ง ซึึ่�งเปน็

เจ้าของร้านเพื่ชื้รในห้างนั�นให้ชื้่วิย่ฝ่ากให้ ชื้ีวิิติกอบ้ัวิม่ักบ้ริหาร 

เสน้สาย่อย่้บ่่้อย่ครั�ง แต่ิการฝึ่กงาน เธอใช้ื้ควิาม่สาม่ารถของตัิวิเอง

ล้วิน ๆ 

เม่้�อได้ฝ่ึกงานด้านฝึ่กอบ้รม่ กอบั้วิมี่ควิาม่สุขทีุ�ได้เห็น 

รอย่ย่ิ�ม่ของผู้้้เรีย่น ทุำให้ติระหนักถึงคุณ์ค่าของงานฝึ่กอบ้รม่ ทุี�ม่ี

ส่วินส่งเสริม่ และพื่ัฒนาศักย่ภาพื่ของผู้้้คน กอบ้ัวิม่ีโอกาสได้เรีย่น

ร้้หลาย่สิ�งอย่่าง จากการได้ทุดลองสอน ได้ฝ่ึกทุำงานติ่าง ๆ ได้คิด 

ไดว้ิางแผู้น และลงม้่อทุำ ม่ชีื้ิ�นงานทุี�รบั้ผู้ดิชื้อบ้ ม่คีวิาม่เปน็เจา้ของ

งาน ไม่ใ่ช่ื้ถา่ย่เอกสารหรอ้พื่มิ่พื่ง์านอย่า่งเดยี่วิ การ่ได้ฝ่กึงานท่�น่�

จุ้งเป็นปร่ะสบูการ่ณ์ท่�ด่ ทุกวันของการ่ฝ่ึกงาน กอบูัวต่�นตา

ต่�นใจุท่�จุะได้เร่่ยี่นรู่้อะไร่ใหม่ๆ ได้พิบูผูู้้คน ได้พิูดคุยี่ 

โหมดการ่งาน แลี่ะฮาวทูสำคัญ

เผู้ชื้ญิส้โ่ลกควิาม่เปน็จรงิ เขา้ส้ช่ื้วีิติิการทุำงานทีุ�แทุทุ้ร ้แบ้บ้

ไม่่ใชื้้เส้นสาย่ ด่านแรกค้อการสัม่ภาษณ์์ ซึึ่�งติ้องใชื้้ทุักษะการพื่้ด

อย่า่งม่าก พื่ด้ดคีอ้ได ้พื่ด้ไม่ด่คีอ้ติก จะถา่ย่ทุอดออกม่าอย่า่งไรให้

เห็นคุณ์ค่าวิ่าเหม่าะกับ้งาน “หนููเตรีียมตัวมาไม่ดีี ตอบอะไรีไม่ไดี้

หลายอย่าง แต่เขาคงเห็นูอะไรีในูตัวหนูู เลยให้โอกาสมาลองดีู”

และแล้วิกอบ้ัวิก็ได้เป็นพื่นักงาน ม่ันไม่่ง่าย่อย่่างทุี�คิด การ

ปรับ้ติัวิสำคัญทุี�สุด สังคม่การทุำงานม่ีทุั�งคนทุี�ถ้กใจเรา และไม่่

ถ้กใจเรา เม่้�อก่อนอาจเข้าโหม่ดติอบ้โติ้เร็วิ แติ่ในชื้่วิงทุดลองงาน 

3 เด้อนแรก ติ้องใจเย่็น และเข้ม่แข็งเป็นพื่ิเศษ ม่ีหลาย่บ้ทุทุดสอบ้ 

บ้างครั�งแอบ้ร้องไห้ เม้่�อไม่่ไหวิจะทุน...กอบั้วิจะโทุรหาตัิวิชื้่วิย่พื่ี�

เลี�ย่งคนดี 

เสีย่งจากฝ่ั�งโน้น...น้องไหวิไหม่ ม่ี 2 ทุางเล้อก ทุางทุี� 1 ค้อ

ถ้าไม่่ไหวิจริงๆ ก็ลาออก งานนี�คงไม่่เหม่าะกับ้น้อง  ทุางทุี� 2 ถ้า 

ไม่่ลาออก น้องติ้องปรับ้ติัวิปรับ้ใจ เพื่้�ออย่้่ติ่อให้ได้ การทุำงานใน

ช่ื้วิงแรก สิ�งทุี�ต้ิองทุำคอ้ ฟัังอย่่างเดยี่วิ ฟัังให้ม่าก ไม่่ว่ิาเขาจะพื่ด้ถงึ 

ใครก็ติาม่ ฟัังไวิ้ก่อน เราจะร้้วิ่าใครเป็นย่ังไงบ้้าง อย่่าไปพื่้ดกล่าวิ

โทุษใครหรอ้ลงควิาม่เหน็ เราย่งัไม่ร่้จั้กใครดพีื่อ สิ�งทุี�ควิรม่คีอ้ควิาม่

จริงใจกับ้ทุุกคน ตั�งใจุทำงานให้มาก ม่งานอะไร่เข้ามาอยี่่า

ปฏิิเสธ ลี่องทำไปก่อน งานหนักไม่ต้องกลี่ัว การทุี�เราทุำงาน

ม่ากกวิ่าเพื่้�อนร่วิม่งานคนอ้�น เราย่่อม่ได้เรีย่นร้้เสม่อ  

Mindset ด่ม่ชิัยี่ไปกว่าคร่้�ง

กอบั้วิม่ีทุัศนคติิทุี�ดีในการทุำงาน งานทุุกงานทีุ�ได้รับ้ 

ม่อบ้หม่าย่ เธอจะทุำอย่่างเติม็่ทุี� นั�นเป็นผู้ลงานทุี�แสดงถงึควิาม่ติั�งใจ 

ส่วินการไปชื้่วิย่งานของเพื่้�อนทุี�ย่งัไม่เ่สร็จหร้อชื้่วิย่งานเรง่ดว่ิน นั�น

เป็นน�ำใจทุี�เธอมี่ และได้โอกาสเรีย่นร้้งานอ้�นด้วิย่ ถึงเวิลาทุี�ขาด

คนในบ้างติำแหน่ง เธอสาม่ารถทุำแทุนได้ ระหวิ่างทุี�รอรับ้สม่ัคร

คนใหม่่ ม่ันทุำให้คนนั�นม่ีคุณ์ค่าในองค์กร เธอคิดวิ่า...คนแบูบูน่�

แหลี่ะท่�องค์กร่ต้องการ่ ไม่ใชิ่เอะอะก็งานใคร่งานมัน !!! 

ม่ Mentor ด่ โชิคด่หลี่ายี่ปร่ะการ่

พื่ี�เลี�ย่งสอนเสม่อวิ่า “ถ้าวิันไหนเราไม่่สาม่ารถทุำงานให้

องคก์รได ้วินันั�นเขาก็เลิกจา้ง องคก์รไม่จ่ำเปน็ต้ิองม่เีรากไ็ด้ องคก์ร

จ้างเราม่าเพื่้�อแก้ไขปัญหา อย่่าบ้่นวิ่าทุำไม่มี่ปัญหาเย่อะ ทุำไม่

ล้กค้าเร้�องเย่อะ นั�นแหละงานของเรา” 

Working Principle ฉบูับูง่ายี่ๆ

หลกัการทีุ�กอบ้วัิใช้ื้ชื้วีิติิในองคก์ร ค้อ เร่าควร่ทำงาน แลี่ะ

ทำเพิ่�อองค์กร่ให้มากท่�สุดตร่าบูใดท่�ยี่ังอยีู่่ในองค์กร่ ทำงาน

แบูบู Win-Win องค์กร่ได้ เราได้ อย่่าให้ใครวิ่าได้ เวิลาอย่้่ให้เขา

รัก เวิลาจากให้เขาคิดถึง ย่ินดีชื้่วิย่งานทุุกคนเทุ่าทีุ�จะช่ื้วิย่ได้ 

สอนงานน้องทุุกอย่่าง ทุี�สำคัญทุี�สุดค้อจริงใจกับ้ทุุกคน 

เม่้�อกอบ้วัิขอควิาม่ช่ื้วิย่เหลอ้ จงึไม่่ม่ใีครปฏิเิสธ ทุกุหน่วิย่งาน 

พื่รอ้ม่ยิ่นดีชื้ว่ิย่เหลอ้ และสนับ้สนุน ทุำให้งานบ้รรลุติาม่แผู้นทุี�วิาง

ไวิ้ ทุำงานคนเดีย่วิไม่่รุ่ง ทุำงานเป็นทุีม่ทุั�งสนุก ทุั�งม่ีควิาม่สุข และ

ทุี�สำคญับ้รรลเุปา้หม่าย่ไดไ้วิกวิา่ กอบ้วัิอาจเรยี่นหนงัสอ้ไม่เ่กง่ แติ่

เร้�องงาน และเร้�องพื่วิกพื่อ้ง เธอไม่เ่ปน็รองใคร...ฉลาดทุำงาน และ

ม่ีศิลปะในการครองใจคน 

ดจ้ากภาย่นอก กอบ้วัิเสม่อ้นม่าเฟัยี่ คมุ่น้องในทุมี่ นอ้งลว้ิน

เกรงใจในควิาม่เปน็พื่ี�ใหญ ่จรงิจงั ไม่ก่ลวัิใคร เสยี่งดงั ไม่เ่กบ็้อาการ 

น้องเกิดปัญหาเดี�ย่วิพื่ี�เคลีย่ร์ให้ 

นาฬิิกาชิ่วิต (ยี่ัง) เดินต่อไป 

เผู้ลอแป๊บ้เดีย่วิ การทุำงานผู่้านไป 7 ปี เวิลาและ

ประสบ้การณ์์ติ่าง ๆ ได้เกลาให้กอบ้ัวิม่ี Learning and Growth 

ม่ากขึ�น แลว้ิวินัเวิลาของทุี�นี�กห็ม่ดลง กอบ้วัิทุย่อย่เกบ็้ขา้วิของสว่ิน

ติัวิ เคลีย่ร์งาน ส่งม่อบ้งาน และปิดจ๊อบ้ เพื่้�อเติรีย่ม่เดินทุางติ่อ ทุุก

คนพื่้ดเป็นเสีย่งเดีย่วิกัน จากนี�ไปห้องนี�คงเงีย่บ้เหงา เสีย่งหัวิเราะ 

เสีย่งเพื่ลงทุี�เป็นเอกลักษณ์์ และเร้�องราวิสนุกสนานคงหาย่ไป กอ

บ้วัิไดเ้ขา้ไปย่ดึพื่้�นทีุ�หวัิใจแม่ ่ๆ  ตัิ�งแติเ่ม่้�อไหร.่..ไม่ร่้ไ้ด ้บ้รรดาแม่ ่ๆ  

คงอดคิดถึงอดีติเด็กเฮี้ี�ย่วิเซึ่ี�ย่วิแก่นคนนี�ไม่่ได้แน่นอน “จากไปให้

คนคิดถึง” เธอทุำภารกิจได้สำเร็จ  

บูททดสอบูใหม่ขั�นกว่า (Level up)

บ้ทุทุดสอบ้สำคญับ้ทุใหม่ไ่ดเ้ริ�ม่ขึ�นแล้วิสำหรบั้กอบ้วัิ พื่รอ้ม่

กบั้บ้ทุบ้าทุคณุ์แม่ส่าย่สติรองทุี�ม่วีิฒุภิาวิะม่ากขึ�น บ้ดันี�เธอม่กีำลงั

ใจเล็กๆ ทุี�ทุรงพื่ลัง เธอกระชื้ับ้เด็กน้อย่หน้าแบ้๊วิในอ้อม่กอดอย่่าง

ทุะนุถนอม่ นั�นค้อเหตุิผู้ลทีุ�เธอพื่ร้อม่จะเผู้ชิื้ญอุปสรรคน้อย่ใหญ่ 

ฝ่่าแดดลม่ฝ่นไปด้วิย่กัน ไม่่วิ่าหนทุางข้างหน้าจะย่ากแค่ไหน... 

ไม่่หวิั�น 

เธอจุะทำภาร่กิจุน่�ได้ด่แค่ไหน มาเป็นกำลี่ังใจุให้เธอ 

Special Thanks : ภาพื่ประกอบ้จากเพื่จวิิชื้าใจ


