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ทุกวันนีเรามักคิดกันว่า เมือศึกษาจบได้ ปริญญาทางด้ านใดแล้ ว เราจะมี
ความรู้ทจะปฏิ
ี
บตั ิงานนันได้ . บัณฑิตทีจบทางด้ านบัญชีก็คิดว่าสามารถทํางานด้ าน
บัญชีได้ ทนั ที และ ฝันเฟื องว่าจะตังสํานักงานบัญชีใหญ่โตได้ ในไม่ช้า. บัณฑิต
ทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็คิดว่าจะสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีจะมีผ้ นู ยิ มใช้ ทวั
โลกไม่แพ้ ซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์. บัณฑิตสาขาอืน ๆ ทีศึกษาหลักสูตรทางด้ าน
วิชาชีพก็เช่นกัน ต่างก็ล้วนมีความฝันอันสวยหรูทงนั
ั น. ความคิดเช่นนีไม่ผิด และ อัน
ทีจริ งเป็ นเรื องจําเป็ นทีบัณฑิตแต่ละคนควรจะมีวิสยั ทัศน์ทีก้ าวหน้ าสําหรับอนาคต
ของตนเอง.
ปั ญหาก็คือ ความคาดหวังของบัณฑิตส่วนมากเป็ นความฝันเฟื อง ไม่ใช่
วิสยั ทัศน์. เมือมีงานทําแล้ ว บัณฑิตส่วนใหญ่ก็ไม่เคยวางแผนทีจะทําให้ ตนเอง
ก้ าวหน้ าจนถึงขันทีความฝั นกลายเป็ นความจริง. หน้ าทีการงานทีทําเป็ นประจําทุก
วันทําให้ บณ
ั ฑิตไม่ได้ วางแผนอาชีพและการงานของตน. ไม่ช้าความฝันก็เลือนลาง
และ ความปรารถนาทีจะก้ าวไปสูอ่ นาคตอันรุ่งโรจน์ก็เริ มลดน้ อยถอยลงไป. ไม่ช้า
บัณฑิตทุกคนก็เป็ นเพียงแต่เฟื องเล็ก ๆ ตัวหนึงในเครืองจักรกลหน่วยงานอันใหญ่โต่
ซึงได้ แต่หมุนไปเรื อย ๆ. หากฟั นเฟื องมีอนั ต้ องหัก หลุดไป ก็ไม่ใช่เรื องยุ่งยากที
หน่วยงานจะหาเฟื องใหม่มาแทนที.

เงือนไขสําคัญทีเราจะก้ าวหน้ าไปสูค่ วามฝันทีเป็ นวิสยั ทัศน์ของเราได้ นนมี
ั อยู่
หลายประการด้ วยกัน. ขอให้ ลองพิจารณาคําแนะนําต่อไปนี ให้ เข้ าใจ เพือจะได้
กําหนดเส้ นทางทีจะทําให้ วิสยั ทัศน์เป็ นจริงได้ .
เรื องแรกทีจะต้ องทําก็คือการวางแผนชีวิตและครอบครัว . ความฝั นจะยังคง
เป็ นความฝั นอยู่ถ้าหากเราได้ แต่คดิ อยากเป็ นโน่นเป็ นนีโดยไม่ได้ ลงมือทําอะไรเลย.
ความฝันจะเป็ นวิสยั ทัศน์ได้ ต่อเมือ เราได้ ลองนังพิจารณาว่า จากจุดทีเรายืนอยู่ใน
ปั จจุบนั นัน เรามีเส้ นทางใดบ้ างทีจะเดินไปสูจ่ ดุ ทีเราฝันไว้ . ลองคิดถึงการทีเราจะ
เดินทางไปบนเส้ นทางคมนาคมจริ ง ๆ ว่าเราต้ องการเครื องมือและปั จจัยอะไรบ้ าง?
เราต้ องการพาหนะ, เงินตราสําหรับใช้ ซือสิงทีจําเป็ นเช่น เชือเพลิงอาหาร นํา ยา,
แผนทีสําหรับบอกเส้ นทาง, ทักษะในการขับขียานพาหนะ, ความรู้เกียวกับกฎเกณฑ์
การขับขี, และ ความรู้สําหรับตรวจสอบว่านํายานพาหนะเข้ าใกล้ เป้าหมายแล้ ว
เพียงใด. รายละเอียดทีอธิบายไปนีดูเหมือนจะเป็ นเรื องสามัญสํานึกทีใครๆ ก็ร้ ู.
ปั ญหาก็คือ เรารู้ แต่ไม่เคยนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง.
สําหรับในด้ านการงานอาชีพนัน เราอาจจะมีวสิ ยั ทัศน์ได้ มากมายหลายแบบ.
บัณฑิตบางคนอยากเป็ นนักการเมืองทีรุ่งโรจน์จนได้ เป็ นนายกรัฐมนตรี, บางคนอยาก
ทําราชการและก้ าวหน้ าไปจนถึงตําแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวง, บางคนอยากเป็ น
ศาสตราจารย์, บางคนอยากเป็ นนักวิชาการทีได้ รางวัลโนเบล, บางคนอยากเป็ น
เจ้ าของกิจการมีทรัพย์สินหลายพันล้ านบาท, บางคนอยากเป็ น...
เส้ นทางเดินไปสู่วิสยั ทัศน์ทีกําหนดไว้ เหล่านีล้ วนแตกต่างกันไปในแต่ละคน
เพราะพืนฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน. เปรียบเสมือนกับเราเริ มเดินทางจากตําแหน่ง

ในแผนทีทีต่างกัน. แต่จดุ ตังต้ นนันไม่ใช่เรื องใหญ่สําหรับเรา ตราบเท่าทีเรารู้จริ ง ๆ
ว่า เราอยู่ตรงตําแหน่งไหน.
เมือเทียบกันแล้ ว จุดตังต้ นนีก็คือ ความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ ทีเรา
มีอยู่ในปัจจุบนั . เรื องแรกทีเราต้ องเข้ าใจให้ ชดั เจนก็คือ การได้ รับปริญญาบัตรนัน
ปั จจุบนั นีไม่ได้ มีความหมายมากนักสําหรับนายจ้ าง. ตําแหน่งงานส่วนมากมักจะ
กําหนดว่าผู้สมัครจะต้ องจบปริ ญญาตรีสาขานัน ๆ. หากเราไม่ได้ ปริญญามาก่อน ก็
ไม่มีสิทธิสมัคร. สิงสําคัญทีนายจ้ างสนใจก็คือ เราทํางานให้ เขาได้ หรือไม่. หาก
ทดสอบแล้ วทํางานตามทีกําหนดไม่ได้ , แม้ จะเรียนจบพร้ อมได้ เกียรตินยิ มมา เขาก็
ไม่รับ หรือ รับไว้ แต่ไม่ผ่านการทดลองงาน.
มีคําถามว่า “เราจะรู้ได้ อย่างไรว่า ความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ ของเรา
พอเพียง หรื อ ตรงกับทีนายจ้ างต้ องการ.” เรื องนีหาคําตอบได้ ไม่ยาก. เราเพียงแต่
ต้ องเปิ ดหูเปิดตา สังเกตงาน สังเกตตัวเอง แล้ วพิจารณาวัดความสามารถของตนเอง
อย่างตรงไปตรงมาว่า เรามีความรู้ และ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานนันจริ ง
หรือไม่. ถ้ าไม่มี เราก็ต้องรีบศึกษาหาความรู้ เพือให้ เกิดทักษะและความสามารถ
จริง. แต่ถ้าหากเรายังสังเกตไม่เป็ นอีก เราก็จะต้ องใช้ วิธีสอบถามหัวหน้ าของเรา
อย่างตรงไปตรงมาว่าเขามีความคาดหวังให้ เราทําอะไรได้ บ้าง. สิงทีเขาคาดหวังนัน
เราจะต้ องมีความรู้และความสามารถทีจะทําให้ ได้ จริง และโดยไม่มีข้อผิดพลาด.
เรื องนีอ่านแล้ วก็เหมือนกับเป็ นเรื องง่าย ๆ ทีทุกคนรู้แล้ ว. ทีน่าแปลกใจก็คือ
เรื องง่ายอย่างนีแหละทีบัณฑิตหลายคนมองข้ าม. ผมเคยมีความจําเป็ นทีจะต้ องจ้ าง
พนักงานมาทํางานสร้ างเว็บ. เมือประกาศรับสมัครไป ก็มีผ้ มู าสมัครหลายคน. ผม

ได้ พิจารณา transcript ของผู้สมัคร แล้ วก็คดั เลือกคนทีคิดว่าน่าจะมีความรู้พอทีจะ
ทํางานนีได้ ให้ มารับการสัมภาษณ์.
การสัมภาษณ์ของผมก็ง่าย ๆ คือ “คุณเคยทําเว็บมาหรือเปล่า” เมือผู้สมัคร
ตอบว่าเคยแล้ ว ผมก็ชีไปทีโต๊ ะทีมีคอมพิวเตอร์ ตงอยู
ั ่ แล้ วบอกว่า “ถ้ าอย่างนันคุณ
ไปทดลองทําหน้ าเว็บตามตัวอย่างทีวางไว้ ให้ ดหู น่อย”
ปรากฏว่าผู้สมัครเกือบทังหมดไม่สามารถจะทําได้ ทงั ๆ ทีเป็ นหน้ าจอแบบ
ง่ายๆ. เมือผมถามว่าทําไมถึงทําไม่ได้ ทัง ๆ ทีมาสมัครเป็ นพนักงานทําเว็บ. ผู้สมัคร
ก็ตอบว่า เขาไม่มคี ่มู ือ.
คุณคงบอกได้ ใช่ไหมว่า ผมจะรับหรือไม่รับผู้สมัครทีตอบแบบนี.

