ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2553
"งานคือชีวติ " เอกสารขนาดกะทัดรัดที่ ปชส.สาวมัน่ ! หนุม่ แมน! บรรจงสร้าง ภายหลังทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ไม่กี่วัน ถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานชิ้นเล็ก ๆ แต่มันเต็มไปด้วยคุณภาพ เขาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงาน
แต่เขาได้ใส่หวั ใจเข้าไปในชิน้ งานนัน้ เต็ม ๆ 4 วันทีไ่ ม่ตอ้ งนัง่ อยูห่ ลังกองแฟ้มเวียนหนังสือ ทำให้ได้มเี วลาอ่านหนังสือ
ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ำนักวิทยบริการฯ เอือ้ เฟือ้ จัดหาให้ ก็ได้พบกับคอลัมน์ "ทำงานนีใ้ ห้ด.ี ..แล้ววันหน้าก็จะได้ด"ี อ่านแล้ว
อยากให้บคุ ลากรของ มรท. ทุกคนได้ผา่ นตาบ้าง อ่านให้จบนะ! แล้วนำไปปฏิบตั เิ พือ่ ชีวติ ทีด่ ใี นปี 2553 ของตนเอง
และเพือ่ นร่วมงาน
อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับงานและเงิน งานอาจหนักมาก หัวหน้าอาจเครียดมาก ด่ามากไป บ่นมากไป
เข้มงวดมากเกินไป เงินอาจจะน้อยไป อย่า อย่า อย่าคิดมาก ท่องไว้วา่ มีงานทำ มีโอกาสออกจากบ้านมาทำงาน
มีโอกาสรับเงิน ดีแล้ว เงินน้อยไปนิด ดีกว่าไม่มเี งินเลย งานหนักไปหน่อยดีกว่าไม่มงี าน
 อย่าพูดมาก อย่าต่อว่าองค์กร คนปากมากปากไม่ดี พูดนินทา พูดบ่น มองเห็นแต่ขอ
้ ไม่ดขี ององค์กรว่า
สภาพงานไม่ดี ความปลอดภัยไม่มี อย่า อย่า อย่าพูดมาก อย่าบ่นมาก ทีอ่ น่ื เขาไม่ได้จา้ งคุณ ทีอ่ น่ื เขาไม่ได้ให้
เงินคุณ ทีน่ ใ่ี ห้เงินคุณแน่นอน ทีน่ ใ่ี ห้งานทำแน่นอน ทีน่ ต่ี อ้ งดีกว่าทีอ่ น่ื แน่นอน
 อย่าคิดเลือกงาน งานทีท
่ ำไม่ถนัด ไม่ชอบงานต้องพูด ต้องพบคน อยากได้งานทีช่ อบทีถ่ นัด มีงานทำ
ให้มเี งินไว้ซอ้ื ข้าว ไว้จา่ ยค่าเช่าบ้านก็ดแี ล้ว ต้องตัง้ ใจทำงานทีเ่ ป็นเงินในปัจจุบนั ให้เต็มที่ ทุม่ เท เอาความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ที่ถนัดนั้นมาคิดพัฒนา ปรับปรุงตัวงานที่ทำ และจะให้ดียิ่งขึ้นต้องพยายามพัฒนาปรับปรุง
ตัวเองด้วย พยายามชอบงานทีท่ ำ ปรับตัว ปรับใจ และปรับปรุงงานทีท่ ำให้ดเี ต็มทีเ่ พราะนีค่ อื ค่าข้าว
ค่าเช่าบ้านวันนี้
 อย่าตำหนิวา่ ร้ายหัวหน้า เพือ
่ นร่วมงาน ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง หัวหน้าจะเก่งหรือไม่เก่ง หัวหน้าจะพูดร้าย
ดุวา่ หรือหงุดหงิด ต้องอดทน เขาเป็นหัวหน้า เขาเป็นผูม้ อี ำนาจในการสัง่ งาน เขาเป็นคนเลือกได้วา่ จะใช้คณ
ุ
หรือไม่ใช้คณ
ุ เขาใช้คณ
ุ น่ะควรจะดีใจควรตัง้ ใจทำให้ดี เรือ่ งนินทาเพือ่ นร่วมงานก็เหมือนกัน อย่า อย่า อย่าคิดถึงใคร
ในแง่ลบ ขอให้คดิ ตลอดเวลา เลวดีมอี ยูท่ กุ ผูท้ กุ นาม ขออย่าเหยียดหยามให้ชำ้ น้ำใจ ถ้าหัวหน้าเขาไม่มดี ี
เขาไม่ได้มาเป็นหัวหน้าดอกนะ ขอให้คดิ อย่างนีแ้ ล้วจะได้ไม่คดิ ถึงหัวหน้า และเพือ่ นร่วมงานในแง่รา้ ย
 ปล่อยวาง ทำใจให้สงบ ไม่โกรธง่าย ไม่ยด
ึ มัน่ ถือมัน่ ไม่ถอื ดีวา่ เป็นคนเก่งคนต้องยกย่องชืน่ ชม
ใครว่า ใครตำหนิ ใครตักเตือน ถ้ามีเหตุผลทำได้แก้ไขได้กร็ บี ปรับปรุงแก้ไขให้ชวี ติ และงานในทีน่ ด้ี ขี น้ึ
อย่าพูดว่าไม่มเี หตุผล ทำไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ และเรือ่ งเหลวไหลทีเ่ อามานินทาว่าร้ายกันนีก้ ไ็ ม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
มีแต่คณ
ุ เองทีห่ งุดหงิด ระคายหู บาดหมางใจ ให้ยดึ หลัก เข้าหูซา้ ยทะลุหขู วา ปล่อยวาง ช่างมัน ใครอยากพูด
อะไรเหลวไหลก็พดู ไป
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ถ้าเครียดมาก ๆ หยุดงานบ้าง หยุดพักกลางวันบ้าง ตอนเย็น ๆ ร่วมกลุม่ เตะฟุตบอลบ้าง
ไม่มเี วลาเลยจริง ๆ เครียดจริง ๆ เดินสะบัดแขนสะบัดขา หรือยืดตัว บิดเอว หมุนแขน หมุนขา หมุนตัว หมุนคอบ้าง
ก็ยงั ดี เวลาเครียดจริง ๆ ให้เปลีย่ นอิรยิ าบถ เปลีย่ นที่ เดินไปห้องน้ำ ไปชงกาแฟ ไปล้างถ้วยกาแฟ อย่าหมกมุน่
อยูต่ รงนัน้
 นินทาบ้างก็ได้เพือ
่ ผ่อนคลาย อย่าใช้คำแรง อย่าว่าร้าย อย่าพูดเรือ่ งเครียด นินทาไม่รนุ แรงอะไร
นินทาด้วยความมีเมตตา คือพูดลับหลังอย่างไม่ชม แต่ไม่ด่า พูดถึงคนอื่นข้างหลังบ้างแล้วสบายใจก็ทำ
แต่อย่าใช้คำแรง หรือทำให้เสือ่ มเสีย
 มีอารมณ์ขน
ั เพิม่ ขึน้ มองในแง่สนุก ตลกทุกอย่างจะดีขน้ึ จะรืน่ รมย์ บางคนเคยขับรถยนต์มาทำงาน
แต่แล้วก็ตกงานต้องขายรถยนต์เพือ่ ต่ออายุ และเมือ่ มีงานใหม่ตอ้ งนัง่ รถเมล์ ความมีอารมณ์ขนั ทำให้หวั เราะเสียงดัง
เทีย่ วเล่าให้ใครต่อใครฟังว่า "ตอนนีโ้ ชคดีกว่าแต่กอ่ น ได้เดินออกกำลังกายไปขึน้ รถเมล์ บางครัง้ ได้วง่ิ เพือ่ ตามขึน้ รถเมล์
ให้ทนั บางครัง้ ยืนคอยรถเมล์อยูย่ งั อดสงสารคนนัง่ รถยนต์ไม่ได้เลยว่าไม่มโี อกาสออกกำลังกาย ฮ่า ฮ่า ฮ่า"
 สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจการเงินอย่างนี้ ใครมีงานอะไรทำต้องตัง้ ใจทำ ทำให้ดท
ี ส่ี ดุ เลือกงาน
ก่อนเงิน เงินน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้งานก่อน งานทีด่ คี อื งานทีใ่ ห้โอกาสแก่ชวี ติ คนอืน่ ด้วย
 ปรับตัว ปรับใจ ในงานให้เต็มที่ ขยันกว่าเดิม ไปทำงานเช้ากว่าเดิม ยิม
้ ง่ายกว่าเดิม หัวเราะมากขึน้ กว่าเดิม
สดใสเบิกบานกว่าเดิม ทำงานหนักกว่าเดิม เต็มทีก่ บั งานจริง ๆ ขอบใจงานทุกวันทีม่ งี านให้ทำ ทำอย่างนีแ้ ล้ว
เงินก็ตามมา ความสุขจริง ๆ จะตามมา


ทำงานอะไรก็แล้วแต่พยายามคิดว่า คุณเป็นเจ้าของกิจการ ผลประโยชน์และกำไรเป็นของคุณเอง
ช่วยประหยัดให้กจิ การ ช่วยหาลูกค้าให้กจิ การ ช่วยปรับปรุงพัฒนาให้กจิ การ รับรองเลยว่าวันหน้าก็จะได้ดี
...ไม่มวี นั ตกงาน...
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