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ยิ่งมีข้อจ�ำกัด ยิ่งต้องออกแบบ

	 หลังจากได้แปลหนงัสอื	Designing Your Life: คูมื่อออกแบบชวีติ

ด้วย Design Thinking	กับส�านกัพมิพ์	bookscape	ไปเม่ือเกอืบสองปีก่อน	

ดิฉันได้มีโอกาสพบกับบิล	 เบอร์เนตต์	 และเดฟ	 อีวานส์	 ที่สหรัฐอเมริกา	

และได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ทัง้คูก่�าลังเขยีนหนงัสอือกีเล่มทีน่�าเอาแนวคิด

จากหนังสือ	Designing Your Life	มาปรับใช้กับ	“ชีวิตการท�างาน”

	 ตอนแรกท่ีทราบข่าว	ก็คิดสงสัยว่าเร่ืองราวของหนงัสือเล่มทีส่องนี ้

จะแตกต่างหรือต่อยอดกับเล่มก่อนหน้านี้ที่เล่าถึงการออกแบบชีวิตไว้ 

ค่อนข้างครบถ้วนและชัดเจนอยู่แล้วอย่างไร

	 หลังจากที่อ่าน	Designing Your Work Life: คู่มือออกแบบชีวิต 

ท่ีใช่-งานที่ชอบ ด้วย Design Thinking	 เล่มนี้จบ	 ดิฉันได้ค�าตอบว่าใน

หลายๆ	บรบิท	เส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตนัน้บางเหลอืเกิน	นัน่เป็นเพราะ

คนเราใช้สัดส่วนในชีวิตไม่น้อยในแต่ละวันไปกับการท�างาน	 ดังนั้นการ

ออกแบบชวีติการท�างานจงึเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบชวิีตด้วยเช่นกนั	

	 แต่คนเรามักคิดว่าชีวิตเป็นของเรา	 และเราออกแบบได้	 ขณะที่

ชีวิตการท�างานนั้นมักมีข้อจ�ากัดมากกว่า	มีเจ้านาย	มีลูกน้อง	หรือมีเรื่อง

ปากท้องเป็นข้อจ�ากัดในการออกแบบ	

	 ทว่าข้อจ�ากัดเหล่านั้นท�าให้เรายิ่งต้อง	“สร้างสรรค์กว่าเดิม”

ค�าน�า
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	 ดิฉันเชื่อว่าหลายคนอาจหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเพราะ

ต้องการหา	“ค�าตอบ”	เพือ่แก้ไขปัญหาการท�างานของตวัเอง	หรอืเพือ่เพิม่

คุณภาพชีวิตการท�างานให้สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

	 เช่นเดียวกับหนังสือ	Designing Your Life	 เล่มก่อนหน้าน้ี	…	

หนังสือ	Designing Your Work Life	เล่มนี้ก็คงไม่มีค�าตอบให้

	 แต่จะมาชวนให้ทุกคน	“ตั้งหลัก”	และ	“ตั้งค�าถาม”	

	 เพื่อหาค�าตอบในการออกแบบทั้งชีวิตและการท�างานด้วยตัว 

คุณเอง

เมษ์ ศรีพัฒนำสกุล

ผู้แปลหนังสือ	Designing Your Life:  

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking





ส�าหรับทุกคนที่ลุกจากที่นอนในตอนเช้า
แต่งตัว และออกไปท�าหน้าที่ของตนให้ส�าเร็จทุกวัน

ขอบคุณส�าหรับทุกสิ่งที่คุณท�า
เราหวังว่าคุณจะได้พบวิธีการท�างานอย่างมีเป้าหมาย
มีความหมาย และมีความสุขมากขึ้นจากหนังสือเล่มนี้

เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับ

ส�าหรับอีไลซา เคซีย์ และเบน
ลูกๆ ที่ยอดเยี่ยมของผม

เป็นความสุขอย่างยิ่งที่ได้เห็นลูกเริ่มต้นชีวิตวัยผู้ใหญ่
และเริ่มออกแบบชีวิตของตัวเอง

-- บิล เบอร์เนตต์

ส�าหรับเดฟและคิม ร็อบบีและคริสซี
ลิซาและดอนนี เกบีและนิโคล และโรซี

เป้าหมายแรกสุดและส�าคัญที่สุดในการออกแบบชีวิตของพ่อคือ
การเป็นพ่อที่ดี พ่อต้องขอบคุณลูกทุกคนอย่างมาก
ที่ท�าให้ความปรารถนาสูงสุดของพ่อกลายเป็นจริง

การได้ร่วมเต้นร�าไปตามจังหวะชีวิตของลูกและลูกๆ ของลูก
คือความสุขที่สุดของพ่อ

-- เดฟ อีวานส์





แปลโดย

นรา สุภัคโรจน์

คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบ 
ด้วย Design Thinking

How to Thrive and Change
and Find Happiness at Work

Designing Your 
WORK Life

by

Bill Burnett and Dave Evans



บทน�ำ
  

สร้างงานที่ใช่
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เรำสองคนได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง

	 ไม่ใช่เล่มนี้	ผมหมายถึงอีกเล่มซึ่งคุณอาจได้อ่านแล้วหรืออาจจะ

ยังไม่เคยอ่าน	 ในเล่มดังกล่าว	 เราสองคนสอนให้คนน�ากระบวนการคิด

เชิงออกแบบ	 (design	 thinking)	 มาออกแบบชีวิต	 แสดงให้คนมากมาย

รู้ว่าจะลุกจากโซฟามาสร้างต้นแบบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างานใน 

รูปแบบใหม่ท่ีต่างออกไปได้อย่างไร	 เราได้จัดเวิร์กช็อปที่อิงกับแนวคิด 

หลักในหนังสือ	 และมีโอกาสได้พบผู้อ่านนับพันท่ีบอกว่ามันท�าให้ชีวิต

ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน	 คนเหล่านี้ได้แบ่งปันเร่ืองราว

ของพวกเขากับเรา	ซึง่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ในเร่ืองราวของเราสองคน

ด้วยเช่นกัน	หลายคนที่ได้อ่านและรักหนังสือ	Designing Your Life: คู่มือ

ออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking	 คือคนท่ีอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ	

พวกเขาเดินทางมาถึงจุดหักเหส�าคัญจุดหนึ่งในบรรดาจุดหักเหมากมาย

ของชีวิต	 และต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าควรจะก้าวต่อไป

ในทางใด	 ควรจะท�าอะไร	 และส�าหรับหลายคนอาจรวมถึงค�าถามว่าควร
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จะเป็นใครด้วย	สิ่งที่พวกเขาต้องท�าคือ	พยายาม	จินตนาการ ถึงอนาคต

หลากหลายแบบหรือวิธีที่ท�าให้ความฝันกลายเป็นจริง

	 หนังสือเล่มนั้นเกี่ยวข้องกับจินตนาการ

	 ส่วนเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการท�าจินตนาการให้เป็นจริง

	 เราได้ยินหลายคนบอกว่าแผนโอดิสซีย์ท่ีเราแนะน�านั้นยอดมาก	

แต่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปเป็นครูสอนด�าน�้าตาม

เกาะในบาฮามาส	เพราะพวกเขายังมีภาระที่ต้องจัดการ	อย่างค่าประกัน	

ค่าผ่อนบ้าน	ค่าน�้าค่าไฟ	และลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วย

	 พวกเขาจึงขอให้เราสองคนเขียนหนังสืออีกเล่มที่ต่างจากเดิม

	 พวกเขาอยากได้หนงัสอืท่ีใช้ได้กับชวีติปัจจบัุนของตน	เป็นหนงัสือ

ที่ให้เครื่องมือและไอเดียที่จะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

	 ปัจจุบันสถานท่ีท�างานเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา	 เม่ือบริษัท

ต่างๆ	พากันพัฒนาให้คล่องตัวขึ้นและพร้อมขยับปรับเปลี่ยนอย่างว่องไว

ยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด	จึงเป็น

เร่ืองยากข้ึนเร่ือยๆ	ท่ีจะคาดเดาว่าในอนาคตสถานท่ีท�างานของเราจะเป็น

อย่างไร	ภมิูทศัน์ทีเ่ปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลานีท้�าให้คนท�างานกลายเป็น 

ผู้นิยามความสุขและความส�าเร็จของตัวเองมากขึ้นทุกขณะ	 แต่ทั้งนี้ก็ 

ขึน้อยูกั่บผูจ้ดัการและบริษทัทีช่าญฉลาด	ซึง่จะต้องหาวธิพีบกบัพนกังาน 

คร่ึงทางและคอยสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ	 (เช่นหนังสือเล่มน้ี)	 เพื่อช่วย

สร้างวัฒนธรรมท่ีท�าให้พนักงานผู้เปล่ียนแปลงอยู่เสมอสามารถปรับตัว

ไปตามความต้องการที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอขององค์กร	 ซ่ึงองค์กรก็ต้อง

ปรบัตวัไปตามความต้องการของตลาดทีเ่ปล่ียนแปลงอยูเ่สมออกีทอดหนึง่ 

อย่างไรก็ตาม	 คนส่วนใหญ่ต้องการเครื่องมือเพื่อสร้างความส�าเร็จให ้

ตวัเองคร้ังแล้วครัง้เล่าในขณะทีพ่วกเขาเปล่ียนแปลงและเตบิโตข้ึนในฐานะ 

มนุษย์	 (ความต้องการนี้จะสูงเป็นสองเท่าส�าหรับคนท่ีเป็นนายตัวเองซ่ึง

มีมากขึน้เร่ือยๆ)	นอกจากนีย้งัเหน็ได้ชดัเจนว่าคนท�างานรุ่นมิลเลนเนยีล

และรุ่น	Gen	Z	จะ	ต้องการ	ประสบการณ์การท�างานที่มีความหมายและ

ท�าให้พวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่ตนท�ามีผลกระทบต่อโลก
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	 เราทุกคนต่างต้องการให้ชีวิตของเราเปี่ยมความหมายและสร้าง

ผลกระทบบางอย่าง	

	 คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบท้ังวันในท่ีท�างาน	ดังนัน้จงึไม่น่าแปลกใจ 

เลยท่ีสถานท่ีท�างานจะเป็นท่ีแรกที่เรามองหาความหมายและการสร้าง

ผลกระทบ	ทว่างานส่วนมากเป็นเพียงภารกิจน้อยใหญ่ที่ต้องท�าให้ลุล่วง

หรือธุรกรรมที่ต้องจัดการให้เสร็จเท่านั้น	 เรื่องความหมายหรือการสร้าง

ผลกระทบเป็นสิง่ท่ีผูจ้ดัการส่วนใหญ่ไม่สะดวกใจท่ีจะเอ่ยถงึ	อย่างไรก็ตาม	

เม่ือใดที่คุณเป็นนักออกแบบชีวิตการท�างานของคุณเอง	 คุณจะสามารถ

ช่วยให้เจ้านายและบริษัทท�าให้งานของคุณกลายเป็นส่ิงท่ีคุณอยากท�า	

หรือหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ	 คุณก็สามารถปั้นแต่งซ�้าแล้วซ�้าเล่าจน

มันกลายเป็นงานที่มีความหมายและสร้างผลกระทบ	 ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง

หรือเจ้าของธุรกิจ	 คุณออกแบบชีวิตการท�างานของคุณได้	 กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบเป็นวิธีคิดส�าหรับคนอย่างคุณ	 ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรับ 

เงินเดือนหรือคนจ่ายเงินเดือน	 หนังสือเล่มนี้อัดแน่นด้วยไอเดียและ 

เคร่ืองมือท่ีไม่เพยีงแต่จะช่วยสร้างชีวิตทีมี่ความหมาย	แต่ยังสร้างความสขุ 

มากขึน้ในวันท�างานทุกๆ	วันด้วย

	 ปัจจุบันนี้สถานที่ท�างานไม่ได้แค่ปรับเปล่ียนไปเท่านั้น	 แต่ยัง

เปล่ียนลึกลงไปถึงโครงสร้าง	 เศรษฐกิจที่เน้นงานรับจ้างอิสระชั่วคราว	 

(Gig	 Economy)	 ปัญญาประดิษฐ์	 และหุ่นยนต์ไม่ได้ก�าลังจะเข้ามา 

มีบทบาท	 แต่มันมาถึงแล้วและก�าลังตั้งท่าจะเปล่ียนแปลงทุกอย่างที่เรา

รู้เก่ียวกับงาน	 เพราะฉะนั้นคนท�างานที่ฉลาดจึงต้องเตรียมตัวเพื่อจะได้

เจรญิก้าวหน้าต่อไปในโลกยคุใหม่แห่งเทคโนโลย	ีหนงัสอืเล่มนีมี้เครือ่งมือ

ทีน่�าไปใช้ได้จริงมากมาย	ซึง่จะช่วยให้คณุรับมือสถานท่ีท�างานในอนาคต

ได้อย่างนักออกแบบผู้สร้างสรรค์

	 หากคุณได้อ่าน	Designing Your Life	หนังสือเล่มนี้จะให้ไอเดีย

ใหม่ๆ	เพิม่เตมิในทัศนคตแิบบนกัออกแบบของคณุเพือ่ช่วยสร้างชวีติการ

ท�างานทีมี่ความสขุ	ไม่ว่าแผนโอดิสซย์ีของคุณจะเป็นอย่างไรกต็าม	แต่ถ้า

คณุไม่ได้อ่านหนงัสอืเล่มแรกของเรา	(หรอือ่านแล้วแต่ไม่ได้ท�าแบบฝึกหดั)	 
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ก็ไม่เป็นไร	 หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้ว	 และพร้อมจะช่วย

ให้คุณใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบชีวิตการท�างาน 

เพื่อที่คุณจะได้มีความสุขและอิ่มเอมใจมากขึ้นขณะที่ใช้เวลา	40,	50	หรือ	 

60	ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการท�างาน	โดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนงานหรือ

อาชีพ	 นอกจากว่าคุณต้องการเปลี่ยนจริงๆ	 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น	 เราก็จะ

บอกคุณด้วยเช่นกันว่าควรท�าอย่างไร

	 เอาละ	ถึงเวลาลุกขึ้นจากโซฟาและพาตัวเองให้หลุดพ้นจากงาน

ที่คุณติดแหง็กอยู่เสียที	พูดง่ายๆ	 ว่า	 ถึงเวลาแล้วที่จะท�าให้งานท่ีท�าอยู่

เป็นงานที่ใช่ส�าหรับคุณ!

มีบำงอย่ำงที่มันไม่ใช่

บอนนอีาย	ุ30	ตัง้แต่จบมหาวิทยาลัย	เธอเปล่ียนงานมาแล้วห้างาน	ทกุงาน 

จะเริ่มต้นแบบเดียวกัน	 ช่วงแรกๆ	 ก็ดูดี	 น่าตื่นเต้น	 และรู้สึกว่างานนี้จะ

ต้องเป็นงานท่ีใช่ส�าหรับเธออย่างแน่นอน	 ทว่าทุกงานจบลงด้วยความ 

ผดิหวงั	ไม่มีงานไหนเป็นไปตามทีค่าดไว้	ซึง่บอนนีเองกไ็ม่รู้ว่าท�าไม	“งานนี้ 

ไม่เวิร์กส�าหรับหนูน่ะค่ะ”	 บอนนีบอกพ่อแม่แบบนี้ทุกคร้ังที่เธอไปขอยืม

เงินเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้าน	 เธอรู้ดีว่าเหตุผลท่ีเธอลาออกนั้นช่างคลุมเครือ	 

แต่พยายามแทบตายก็ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนไปกว่า	 “มีบางอย่างที่มัน

ไม่ใช่	แต่ฉันไม่รู้ว่าคืออะไร”		

	 หลุยส์เป็นผู้บริหารระดับกลางในบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่ง	 

เขาท�างานที่นี่มา	 15	 ปีแล้ว	 ทุกวันหลุยส์จะขึ้นรถไฟไปถึงท่ีท�างานตอน	

8.15	น.	เป๊ะ	หลุยส์รับผิดชอบทีมขายทีมหนึง่ซึง่นัง่เรียงกันอย่างมีระเบยีบ

ในคอกแต่ท�างานกันอย่างวุ่นวายไร้ระเบียบ	 หลุยส์มีหน้าที่จัดการและ

สร้างแรงกระตุ้นให้พวกเขา	ทว่าวันแล้ววันเล่า	เขาจะเดินเข้ามาในแผนก	 

และมองไปรอบๆ	ราวกับเป็นคนแปลกหน้าที่พลัดหลงเข้ามา

 นี่ไม่ใช่บริษัทของฉัน
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 ไม่มีอะไรที่มีความหมายกับฉันทั้งสิ้น

	 หลุยส์ออกจากท่ีท�างานทันทีหลังเลิกงานเพื่อจับรถไฟเท่ียว	

17.15	น.	กลบับ้าน	เขามีลูกสองคนซึง่ก�าลังเรียนมัธยมต้น	มีบ้านท่ีตอนนี้

ผ่อนมาได้หนึ่งในสามแล้ว	 ระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้าน	 หลุยส์พิงศีรษะกับ

กระจก	มองดูโลกเคล่ือนผ่านไปพร้อมกับสงสัยว่าเขามาถึงจดุนีไ้ด้อย่างไร	

ในขณะทีเ่สียงเพลงของวงทอล์กกิงเฮดส์	(Talking	Heads)	ดังวนไปวนมา

อยู่ในหัว

 And you may ask yourself, well

 How did I get here?

 คุณอาจถามตัวเองว่า 

 ฉันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

	 มารเีป็นหมอทีป่ระสบความส�าเร็จ	เป็นผูเ้ชีย่วชาญระดับแนวหน้า

ในสาขาของเธอ	แม้จะเบื่อหน่ายเต็มที	แต่มารีก็ไม่อาจตัดสินใจทิ้งอาชีพ

แพทย์ที่ไปได้สวย	ราจีฟท�างานที่เขารัก	แต่งานช่างหนักหนาจนเขารู้สึก

ว่าไม่เคยมีเวลาพอ	แม้แต่เวลาจะท้อก็ยังไม่มี	บรูซเป็นคนขบัรถให้บริการ

แอปพลิเคชัน่เรียกรถ	และยงัรับเล่นดนตรีเพือ่หาล�าไพ่เสริมด้วย	แม้เขาจะ

ชอบท่ีก�าหนดเวลาท�างานของตวัเองได้ตามใจชอบ	แต่ไม่ชอบทีร่ายได้นัน้ 

ไม่แน่นอน	 ไม่มีเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ชัดเจน	 พูดอีกอย่าง 

กค็อื	ไม่ม	ี“อาชพีทีแ่ท้จรงิ”	เจนนเิฟอร์เป็นหวัหน้าแผนกทรพัยากรบคุคล

ในบรษิทัเทคโนโลยช้ัีนน�าแห่งหนึง่	เธอรู้ว่าพนกังานในบรษิทัไม่ได้มีความ

ผกูพนักับงานและไม่มีประสิทธภิาพเท่าท่ีควร	แต่ความรู้ทีเ่ธอเคยส่ังสมมา

ตอนเรียนรู้งานไม่ได้สอนว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรดี	 เธอจึงได้แต่นั่งเก็บ

ใบประเมินผลงานประจ�าปีแย่ๆ	ของพนักงานเข้าแฟ้มใบแล้วใบเล่า

	 ทุกคนทีก่ล่าวมาไม่มีความสขุกับการท�างาน	และต่างก็มีเรือ่งราว

แย่ๆ	เกี่ยวกับงานของตนทั้งนั้น	งานนี้คงไม่เวิร์กส�าหรับฉัน ผมไม่เหมาะ

กับงานนี้ คงยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แต่ฉันไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปดี 

แล้วฉันควรท�าอย่างไรต่อดีล่ะ
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ควำมเชื่อผิดๆ: ที่นี่ไม่เหมาะกับฉัน 

ปรับมุมมองใหม่: คุณสามารถท�าให้ (เกือบ) ทุกที่เหมาะกับคุณ 

เมื่อคุณไม่มีใจผูกพันกับงำน

ถ้าคุณท�างาน	40	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	50	สัปดาห์ต่อปี	(อีกสองสัปดาห์ไป 

พักร้อนแบบกระเบียดกระเสียรสไตล์	“อเมริกัน”)	เป็นเวลา	40	ปี	คุณจะ

ท�างานรวมทั้งสิ้น	80,000	ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น	หลายคนที่อ่านหนังสือ

เล่มนี้อยู่ท�างานเฉล่ียมากกว่า	 50	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และท�างานมากกว่า	

50	ปี	ซึ่งหมายความว่าตลอดชีวิตคุณท�างานทั้งสิ้นกว่า	125,000	ชั่วโมง	

กล่าวได้ว่าไม่มีอะไรในชีวติทีกิ่นเวลาและพลังงานของคณุไปมากกว่างาน

อีกแล้ว

	 กระนั้นก็ตาม	 ผลส�ารวจของแกลลัป	 (Gallup)	 ปรากฏให้เห็น

ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า	ราว	69	เปอร์เซ็นต์ของคนท�างานชาวอเมริกันไม่มีใจ 

ผกูพนักับงาน	[ในจ�านวนนีค้รอบคลุมทัง้ผูท่ี้	“ไม่ผกูพนัเฉยๆ”	(disengaged)	

กับพวกท่ี	“ไม่ผกูพนัอย่างแรงกล้า”	(actively	disengaged)	โดยแสดงออก

อย่างโกรธเกรี้ยวและขุ่นเคือง]	จ�านวนคนท�างานทั่วโลกที่ไม่มคีวามสุขใน

สถานท่ีท่ีตนใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตนัน้สูงอย่างน่าตกใจถงึ	85	เปอร์เซน็ต์	

คนเหล่าน้ีไปถึงที่ท�างานอย่างซังกะตาย	 และมักจะพูดว่างานของตน	 

“น่าเบ่ือหน่ายหรือชวนหดหู่”	 เราไม่ได้หมายถึงแค่พนักงานออฟฟิศหรือ

ผูใ้ช้แรงงานท่ีใช้แรงกายท�างานแบบเดิมซ�า้ๆ	หรือพนกังานร้านฟาสต์ฟูด้

ที่ต้องท�างานซ�้าซากในร้านเบอร์เกอร์แถวบ้านคุณวันแล้ววันเล่าเท่านั้น	

ระหว่างตระเวนบรรยายและจดัเวิร์กช็อปเก่ียวกับหนงัสือ	Designing Your 

Life	 ทั่วประเทศ	 เราสองคนได้ฟังครู	 ผู้บริหาร	 โค้ช	 แพทย์	 ทันตแพทย์	

เกษตรกร	นายธนาคาร	ช่างตดัผม	ผูเ้ช่ียวชาญการลงทนุในหุน้นอกตลาด	
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บรรณารักษ์	นักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ	นักกายภาพบ�าบัด	คนขับ 

รถบรรทุก	ข้าราชการ	และทนายความ	(ความจริงแล้วมีทนายความจ�านวน

มากทเีดียว)	คนเหล่านีมี้ท้ังชายและหญงิ	วยัหนุม่สาว	วยักลางคน	วยัชรา	

คนโสด	คนแต่งงานแล้ว	พ่อหม้าย/แม่หม้าย	เรียกได้ว่าคนทุกอาชีพและ

ทุกเพศทุกวัยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

 ฉันเกลียดงานของฉัน!

	 อย่างที่บอกไปแล้ว	 ปัญหาคนท�างานท่ีไม่มีใจผูกพันเป็นปัญหา

ทีเ่กิดข้ึนท่ัวโลก	ในหลายประเทศยงัแย่กว่าอเมรกิาด้วยซ�า้	ชาวญีปุ่่นกว่า	

93	เปอร์เซน็ต์บอกว่าตวัเองอยูใ่นประเภทไม่ผกูพนั	ถงึขนาดมีศพัท์เฉพาะ 

หลากหลายค�าไว้เรียกงานที่สุดแสนจะทนว่า	 พนักงานชาจิกุ	 (社畜)	 

แปลได้ว่า	“แรงงานวัวควายในองค์กร”	หรือ	“แรงงานทาสในองค์กร”	และ 

ไคฉะ	 โนะ	 อินุ	 (会社の犬)	 แปลว่า	 “หมาของบริษัท”	 นอกจากนี้ยัง 

ถึงขนาดมีค�าเฉพาะอย่างค�าว่า	คาโรชิ	(過労死)	ซึ่งแปลได้ว่า	“การตาย

เนื่องจากท�างานหนักเกินไป”	 บ่อยคร้ังในญี่ปุ่นยังมีข่าวการฆ่าตัวตาย 

ของคนมีชือ่เสียงซึ่งไม่อาจทนรับสภาพการท�างานที่โหดร้ายและชั่วโมง

การท�างานอันยาวนานไม่จบสิ้น	

	 ฉะนั้นขอให้คิดไว้เถอะว่าคุณยังโชคดี	 เพราะยังมีสถานการณ ์

เลวร้ายกว่าท่ีคุณเจอ	มีใครบ้างล่ะท่ีอยากจะท�างานเหมือนววัเหมือนควาย

	 มีหลายเหตุผลที่คนไม่มีความสุขกับการท�างาน

 เพราะงานของฉันมันน่าเบื่อ …

 เพราะนายของฉันชอบจู้จี้จัดการทุกเรื่อง …

 เพราะบริษทัไม่เคยให้ความเหน็ว่างานท่ีฉนัท�าเป็นอย่างไรบ้าง …

 เพราะฉันคิดว่าฉันเลือกอาชีพผิด …

	 เราได้ยินเสียงของคุณ	และเราอยู่ตรงนี้เพื่อบอกคุณว่าบางทีมัน

อาจไม่แย่อย่างท่ีคิดก็ได้	 ถ้าคุณมีงานท�า	 อย่างน้อยก็นับเป็นจุดเร่ิมต้น	

และถือว่าคุณโชคดีแล้ว	เพราะถึงอย่างไรคุณก็มีความมั่นคง	มีรายได้พอ

จนุเจอื	และมีพืน้ท่ีทีคุ่ณจะเร่ิมออกแบบงานของตวัเองใหม่	มีคนอกีมากที่
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ไม่มีงานประจ�า	ต้องเลี้ยงชีพโดยรับจ้างท�างานชั่วคราวไปเรื่อยๆ	บางคน

จัดเป็นประเภท	“ตกงานเรื้อรัง”	ตามที่เห็นๆ	กันในสถิติแรงงานทั้งหลาย	

นั่นแหละคือสถานการณ์ที่สาหัสจริงๆ	 โชคดีที่หนังสือเล่มนี้มีไอเดียและ

เครือ่งมือมากมายท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกคน	ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์

ใดก็ตาม	

	 ถ้าคุณยังไม่มีงานท�า	 หนังสือเล่มนี้มีเคร่ืองมือชั้นยอดที่จะช่วย

ให้คุณได้งานที่ดี	 และยังช่วยให้แน่ใจได้อีกด้วยว่างานในอนาคตของคุณ

จะเป็นงานที่คุณสามารถเรียนรู้	ท�าประโยชน์	และพัฒนาไปเป็นคนอย่าง

ที่คุณต้องการจะเป็น

	 ปรัชญาของเราคือ	คุณคือผู้ออกแบบชีวิตและงานของตัวเอง	 

และด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้	 คุณจะสามารถท�าให้ชีวิตและ

หน้าที่การงานของคุณดีขึ้นได้อย่างมาก	 คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาที่เจ้านายมีต่อคุณ	 เปลี่ยนความรู้สึกที่คุณมีต่องาน	 และยังอาจ

จะสร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมการท�างานในบริษัทของคุณได้อีกด้วย	 

เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีออกแบบท่ีจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าใน

หนา้ทีก่ารงาน	หรือสร้างสถานทีท่�างานที่ดขีึ้นส�าหรบัทกุคนได้	และข่าวดี

ก็คือ	มันไม่ได้ยากเลย

ควำมเชือ่ผดิๆ: ฉนัเป็นแค่ฟันเฟืองตวัเล็กๆ ในเครือ่งจกัรเท่านัน้

ปรับมุมมองใหม่: ฉันเป็นคันโยกที่มีผลต่อการท�างานของ

เครื่องจักร

ปรบัมุมมองใหม่อีกขัน้: ฉนัเป็นมนษุย์ ไม่ใช่เครือ่งจกัร ฉนัสมควร

จะได้ท�างานที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
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คิดอย่ำงนักออกแบบ

ก่อนที่คุณจะเร่ิมต้นออกแบบชีวิตการท�างานหรือออกแบบงานท่ีท�าอยู่

ใหม่อีกครัง้	ส่ิงแรกทีค่วรท�าคือ	คุณต้องเรียนรูว้ธิกีารคดิอย่างนกัออกแบบ	

ซึ่งเราจะบอกให้ทราบต่อไปว่าท�าอย่างไร	 แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องเข้าใจ

สิ่งส�าคัญมากข้อหนึ่ง	 นั่นคือ	 ในการออกแบบชีวิตการท�างาน	 โปรดจ�า

ไว้ว่านักออกแบบจะไม่	 คิด วิธีมุ่งไปข้างหน้า	 แต่จะ	สร้าง เส้นทางเดิน

ไปข้างหน้า	 และเพื่อการนี้	 คุณต้องเข้าใจและลงมือปลูกฝังทัศนคติของ 

นักออกแบบในตัวคุณเสียก่อน	 ในหนังสือเล่มแรกของเรา	 กระบวนการ

คดิเชิงออกแบบเกีย่วขอ้งกบัทัศนคติห้าประการ	 แต่ส�าหรบัหนังสือเล่มนี้	 

เรามีทัง้หมดหกประการ	(ซึง่ข้อท่ีเพิม่มานบัเป็นทศันคตพิเิศษทีส่�าคัญมาก) 

ทัศนคติเหล่านี้	 ได้แก่	 ความสงสัยใคร่รู้	 ความกระตือรือร้นท่ีจะลงมือท�า	

การปรับมุมมอง	 ความเข้าใจในกระบวนการ	 การร่วมมือกันอย่างลึกซึ้ง	

และทัศนคติพิเศษอีกประการคือ	การบอกเล่าเรื่องราว	

จงสงสัยใคร่รู้	 พยายามสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับผู้คน	

งาน	และโลก	เพราะนักออกแบบต้องเริ่มจากการ

มีความคิดแบบผูเ้ริม่ต้น	 (beginner’s	mind)	 โดย 

ตัง้ค�าถามอยู่เสมอว่า	“ท�าไม”	ความสงสยัใคร่รู้เป็น

ธรรมชาตขิองมนษุย์	และเป็นบ่อเกิดของพลงังาน

ที่จะท�าให้เราลงมือท�าสิ่งต่างๆ	หรือผลักดันให้เรา

ออกไปเจอะเจอผู้คนที่น่าสนใจ	ความสงสัยใคร่รู้ 

คือทัศนคติที่ส�าคัญท่ีสุดของนักออกแบบ	 เพราะ

มันคือพลังท่ีกระตุ้นให้เราตั้งค�าถามและลงมือท�า	

ทั้งยังเป็นจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมการออกแบบ 

ท้ังหลายท้ังมวล	 ขอให้ท้ิงความแคลงใจท่ีมีเหตุ 

มผีลไว้ที่บ้านก่อน	(สิ่งนี้จะมีประโยชน์ในภายหลัง 
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เม่ือคุณต้องประเมินทางเลอืกอนัยอดเย่ียมทัง้หลาย 

แล้วสงสัยใคร่รู้เข้าไว้	 โลกภายนอกช่างน่าสนใจ

เสียนี่กระไร!	 เม่ือใดที่คุณสนใจผู้คนและสิ่งต่างๆ	

อย่างแท้จริง	(ซึง่หมายถงึมีความสงสยัใคร่รูน้ัน่เอง)	

ใครต่อใครจะยินดีพูดคุยกับคุณ	 จ�าไว้ว ่าการ  

แสดงความ สนใจเป็นสิ่งที่	น่า	สนใจ

ทดลองท�ำ	 นี่คือขั้นตอนของ	ความกระตือรือร้น

ที่จะลงมือท�า	 ซึ่งความสงสัยใคร่รู ้และค�าถาม 

ในใจของคุณจะกลายเป็นการกระท�าในชีวิตจริง	 

ในหนังสือ	Designing You Life	เราได้อธิบายวิธี

การสร้างต้นแบบผ่านบทสนทนาและประสบการณ์

ไปแล้ว	ในหนังสือเล่มนี้	เราจะสอนวิธีพาคุณแอบ

ย่องไปดูอนาคต	เพือ่จะได้รู้ว่าอะไรทีเ่หมาะกับคุณ 

ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน	 เม่ือใดท่ีคุณมีทัศนคต ิ

เช่นนี้	 คุณจะมีเร่ืองให้ลองท�า	 มีคนให้ลองคุย	

หรือมีประสบการณ์ใหม่ๆ	 ให้ลองสัมผัสเสมอ	 

ในหนงัสอืเล่มนี	้เราจะมอบกลยทุธ์ในการ	“ทดลอง

ท�าสิง่ต่างๆ”	นกัออกแบบทัง้หลายจะสร้างหนทาง

ก้าวเดินไปข้างหน้า	และค้นพบว่าอะไรทีใ่ช่ส�าหรับ

พวกเขา	ไม่ว่าเรือ่งงานหรือชวีติส่วนตวั	โดยอาศยั

ความกระตือรือร้นที่จะลงมือท�านั่นเอง

 

ปรับมุมมองปัญหำ การปรับมุมมอง	คือแนวคิด

หลักที่ส�าคัญมาก	 ทันทีที่คุณเชี่ยวชาญการปรับ

มุมมอง	 คุณจะไม่มีวันติดกับดักต่างๆ	 อีกต่อไป	

นักออกแบบจะเร่ิมด้วยการปรับมุมมองปัญหาที่

เข้ามาใหม่เสมอ	เพราะมันมักไม่ใช่ปัญหาทีแ่ท้จริง	 
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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่ียวกับโลกของการ

ท�างานและปัญหาเลวร้ายสารพัด	 ซึ่งเราเรียกว่า 

“ความเชื่อผิดๆ”	 หมายถึงความเชื่อท่ีไม่เป็น

ความจริง	 ไร้ประโยชน์	 หรือท�าให้ชีวิตของคุณ

ติดหล่ม	 นี่คือความเชื่อเก่ียวกับงานและชีวิตท่ี

ใช้กับคุณไม่ได้อีกต่อไป	 เราจะสอนวิธีการปรับ

มุมมองผิดๆ	 เหล่านี้ใหม่	 เพื่อท�าให้มันกลายเป็น

ความท้าทายทีคุ่ณจดัการได้	คุณย่อมหวงัให้ตวัเอง 

ปรับมุมมองปัญหาได้อย่างเชีย่วชาญ	เพราะมันคือ 

ทัศนคติส�าคัญท่ีจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาสารพัด

ได้อย่างเชี่ยวชาญเช่นกัน	 มีค�ากล่าวเก่าแก่ท่ีว่า	 

“เม่ือคุณนิยามปัญหาได้ถูกต้อง	 เท่ากับว่าคุณ

ได้แก้ปัญหาไปแล้วเปลาะหนึ่ง”	การปรับมุมมอง  

จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณนิยามปัญหาได้ถูกต้อง	 

และท�าให้คุณสามารถแก้ปัญหาหรือจัดการกับ

ความท้าทายทัง้ในการท�างานหรือในชวีติของคณุ

ได้อย่างวิเศษ	 การปรับมุมมองใหม่คือแนวคิดท่ี

ส�าคัญมาก	 ดังนั้นในเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทที่	 3 

เราจะพูดถึงวิธีปรับมุมมองใหม่	 อันเป็นพลังท่ี 

ยิ่งใหญ่ในการออกแบบ

เข้ำใจว่ำนี่คือกระบวนกำร	 ในกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ	บางครั้งจะมีสารพัดไอเดียผุดขึ้นมา	

เราเรียกช่วงนี้ว่า	 “ระยะเค้นสมอง”	 ซึ่งก็คือช่วง 

จดุประกายความคิด	เสาะหาสารพดัไอเดีย	ทัง้ไอเดีย 

ดีๆ	 ไอเดียแย่ๆ	 และไอเดียบ้าบอ	 ในช่วงเวลาอืน่

นอกเหนือจากนี้	 คุณอาจจดจ่อกับมุมมองหรือ 

ต้นแบบบางอย่างที่คุณอยากลองท�าดู	แต่ในระยะ



24     Designing Your Work Li fe

เค้นสมองนี้	 คุณจะมุ่งจดจ่อกับค�าถามที่เข้าท่า

หรือไอเดียเฉพาะเจาะจงที่คุณอยากทดลอง	 การ

จุดประกายความคิดกับการจดจ่อเป็นกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบสองส่วนท่ีแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ	 

และเป็นเหตุผลที่นักออกแบบต้องลงมือท�าอย่าง

ระมัดระวัง	 คุณต้องรู้ว่าเม่ือไรคือช่วงจุดประกาย

ความคดิและเม่ือไรท่ีต้องจดจ่อ	ต้องรู้ว่าเม่ือไรควร

ตั้งค�าถามเพิ่มเติมและเม่ือไรควรยอมรับข้อมูลที่

ตกผลึกมาแล้วเดินหน้าไปตามเส้นทางที่วางไว้	

เรื่องนี้จะส�าคัญเป็นพิเศษถ้าคุณท�างานออกแบบ

กันเป็นทีม	 เพราะหากจะก้าวหน้าได้	 ทุกคนต้อง 

เดินไปในทิศทางเดียวกัน	 คุณต้องใส ่ใจกับ

กระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ท�าทุกอย่างที่

จ�าเป็น	 ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความเข้าอก

เข้าใจ	ได้เค้นสมองออกไอเดีย	และพร้อมส�าหรับ

การตัดสินใจที่ถูกต้อง

ขอควำมช่วยเหลือ	 หากคุณต้องการคิดหาวิธี

เปล่ียนประสบการณ์ในการท�างานเสยีใหม่	 แค่นัง่

ขบคิดคนเดียวที่บ้านคงไม่พอ	 คุณต้องออกมา

มีปฏิสัมพันธ์กับโลกการท�างานและคนท�างาน	 

คุณต้องขอความช่วยเหลือ	 เราเรียกข้ันตอนนี้ว่า	

“การร่วมมือกันอย่างลึกซ้ึง”	(radical	collaboration)	

ซ่ึงเม่ือผนวกกับความกระตือรือร้นที่จะลงมือ

ท�าแล้ว	 ผลลัพธ์ท่ีได้คือการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว	

โอกาสทีจ่ะสร้างต้นแบบมากมาย	และอาจรวมถึง 

ประสบการณ์เปลีย่นชวีติบางอย่างด้วย	การออกไป 
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สัมผัสโลกภายนอกและพูดคุยกับกลุ ่มคน 

หลากหลายซึง่ก�าลังท�าส่ิงต่างๆ	ทีค่ณุสงสยัใคร่รู้ 

นั้นเป็นเร่ืองส�าคัญมาก	 นี่คือการค้นคว้าข้อมูล

เพื่อการออกแบบของคุณ	 เม่ือคุณได้ร่วมมือ 

กับใครอย่างลกึซึง้	คณุจะพบว่าคณุไม่ได้โดดเด่ียว 

ยังมีคนอีกมากมายท่ีถามค�าถามและกังวลใจ 

ในเร่ืองเดียวกับคุณ	เราสองคนขอเน้นย�า้ว่าเม่ือใด 

ที่เป้าหมายหลักเป็นเรื่องงาน	 การออกแบบจะ

เป็นกระบวนการท่ีต้องร่วมมือกัน	 และคุณจะได้

ไอเดียชั้นเลิศหลายไอเดียจากคนอื่น	 เพียงแต่

คุณต้องยอมออกปากขอความช่วยเหลือ	 จาก

ประสบการณ์ของเรา	 เม่ือใดก็ตามที่คุณก้าว 

ออกไปหาโลก	 โลกก็จะก้าวเข้ามาหาคุณ	 แล้ว 

ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป

บอกเล่ำเรื่องรำว	 นี่คือทัศนคติพิเศษที่เพิ่ม 

ขึน้มา	เม่ือคุณมีทศันคตใินการ	บอกเล่าเร่ืองราว 

คุณจะมองหาโอกาสทบทวนบทสนทนาและ

ประสบการณ์	 รวมท้ังหาวิธีใหม่ๆ	 เพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวของคุณกับโลกเสมอ	 เราทุกคนชอบ

ฟังเร่ืองราวดีๆ	 ซึ่งหากคุณมีความสงสัยใคร่รู้	 

กระตือรือร้นที่จะลงมือท�า	และเคยสร้างต้นแบบ 

มาแล้วมากมาย	 คุณจะมีเร่ืองราวให้เล่าไม่รู้จบ	

การเป็นนกัเล่าเร่ืองช้ันยอดเป็นสิง่ท่ีเรียนรู้กันได้	

และทนัททีีค่ณุเรียนรู้ทกัษะนี	้คณุกจ็ะสามารถใช้

การบอกเล่าเรื่องราวเป็นวิธีส�าคัญในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 หรือช่วยออกแบบชีวิต
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และหน้าท่ีการงานของคุณ	 สิ่งที่ตลกก็คือ	 เม่ือใด

ก็ตามที่คุณเริ่มปริปาก	 โลกจะโต้ตอบกับคุณด้วย

เรื่องราวของมันเอง	ไม่ว่าในรูปแบบของมิตรภาพ	

โอกาสทางการงาน	 หรือกลวิธีสร้างสรรค์ในการ

บรรลุเป้าหมาย	จ�าได้ไหมว่าเราได้บอกไว้ในหวัข้อ	

ความสงสัยใคร่รู้	 ว่า	 การแสดงความสนใจเป็น

สิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเร่ืองจริงแท้แน่นอน	และอีก 

ครึง่หน่ึงของแนวคิดน้ีก็คือ	ความน่าสนใจเป็นส่ิงที่

น่าสนใจ	เช่นกัน	น่ีคือหวัใจส�าคญัของ	การบอกเล่า 

เรื่องราว	เมื่อใดที่คุณผนวกความสงสัยใคร่รู้อย่าง

แท้จรงิเข้ากับความสามารถในการบอกเล่าเรือ่งราว 

ได้อย่างยอดเย่ียม	 คุณจะมีเคร่ืองมืออันทรงพลัง

ในการออกแบบ	แต่ก่อนท่ีโลกจะตอบสนองคุณได้	

คุณต้องเปิดปากบอกเล่าเร่ืองราวของตัวเองก่อน	 

หลังจากนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าท�าได้อย่างไร

เติมควำมเซ็กซี่ให้ชีวิต

เม่ือคุณเรยีนรู้ทัศนคตใิหม่อย่าง	การบอกเล่าเรือ่งราว	คณุจะได้ใช้ประโยชน์

จากกระแสประสบการณ์อนัทรงพลงัของมนษุย์	การบอกเล่าเร่ืองราวเป็น

ธรรมชาตอิย่างหนึง่ในวิวัฒนาการมนษุย์	มันคือวิธทีีเ่ราท�าให้ประสบการณ์

และชวีติของตวัเองมีความหมาย	และเป็นวิธเีชือ่มสมัพนัธ์กับอกีฝ่าย	ลิซา	

บอร์โตลอตต	ี(Lisa	Bortolotti)	ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาของมหาวทิยาลัย

เบอร์มิงแฮม	 ประเทศอังกฤษ	ถึงขนาดบอกว่าการเล่าเร่ืองราวช่วยเติม

เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ	 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์	 ขณะที่	 ดร.พอล	

เจ.	 แซ็ก	 (Paul	 J.	 Zak)	 ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาประสาทเศรษฐศาสตร	์

(Center	 for	 Neuroeconomics	 Studies)	 มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
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แคลร์มอนต์	 ได้ท�าการวิจัยซึ่งบอกว่า	 “เรื่องราวที่จับใจสามารถเปล่ียน

ทัศนคติ	 ความเห็น	 และพฤติกรรมของคนได้”	 การเล่าเร่ืองราวใหม่ๆ	

โดยเฉพาะเม่ือเล่าให้ตัวเองฟัง	 เป็นวิธีอันทรงพลังที่จะเปล่ียนแปลง

ประสบการณ์ที่คุณมีต่องานได้

	 เรื่องนี้น่าจะเป็นเหตุผลว่าท�าไมมนุษย์ยุคหินท้ังชายและหญิงจึง

นัง่ล้อมรอบกองไฟ	(ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในยุคนัน้)	แล้วเร่ิมบอกเล่า 

เรือ่งราว	นบัจากนัน้มนษุย์กไ็ม่เคยหยดุเล่าเร่ืองราวอกีเลย	เร่ืองราวดีๆ	และ

นักเล่าเร่ืองชัน้เลิศเป็นท่ีต้องการเสมอ	ไม่ว่าจะรอบกองไฟ	หน้าไมโครเวฟ

ในออฟฟิศ	หรือม้านัง่ข้างสนามขณะท่ีลูกๆ	ของคุณแข่งฟตุบอล	ในหนงัสอื

เล่มนี้	เราจะบอกวิธีการเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งกาจแก่คุณ

	 อยากเซ็กซี่พราวเสน่ห์ขึ้นใช่ไหม	เล่าเรื่องของคุณสิ

	 แต่ถ้าหากคุณยังไม่พอใจกับเร่ืองราวของคุณในตอนนี้	 ไม่ต้อง

กังวลไป	 เราจะช่วยคุณออกแบบชีวิตการท�างานอย่างท่ีคุณต้องการ	 

ซึ่งระหว่างนั้นคุณจะได้เขียนเร่ืองราวชีวิตขึ้นใหม่ด้วย	 เราจะช่วยให้คุณ 

ใช้ชวีติบนโลกใบนีด้้วยความสงสยัใคร่รู้มากขึน้	กล้าลองผดิลองถูกมากข้ึน	

และปลกูฝังความกระตอืรือร้นทีจ่ะลงมือท�าให้แก่คณุ	ทีส่ดุแล้วเราต้องการ

ให้คุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และมีใจผูกพันกับงานทุกอย่าง 

ที่ท�า	 ความจริงก็คือ	 หากคุณไม่มีความสุขกับงานอย่างแท้จริง	 คุณย่อม

ไม่มีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงด้วย

	 และนั่นไม่ใช่วิถีของชีวิตที่ควรจะเป็น

	 คุณต้องมีความสุขในสิ่งที่ท�า	มีความสุขกับชีวิตการงานของคุณ	

ขณะเดียวกันโลกก็ต้องการคนท�างานที่มีความสุขและมีใจผูกพันมากขึ้น

	 ตลอดหนงัสอืเล่มนี	้เราสองคนจะเล่าเรือ่งราวของตวัเอง	เร่ืองราว

ของผู้อ่าน	เรื่องราวของผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป	รวมไปถึงเรื่องราวของผู้ที่ได้

ใช้ไอเดียและเครื่องมือการออกแบบชีวิตมาปรับเปล่ียนและออกแบบงาน	

อาชีพ	หรือองค์กรของพวกเขาอีกครั้ง	พวกเขาคือคนแบบเดียวกับคุณที่

สามารถท�าให้งานของตนกลายเป็นงานทีใ่ช่	เราจะเผยให้เหน็วธิอีอกแบบ 
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ชีวิตการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	 สร้างความรู้สึกผูกพัน	 เปี่ยมไปด้วย 

ความหมาย	และสนุกสนาน

	 คุณจะมีความสุขกับการท�างานในอนาคต	 เพียงแต่คุณต้องรู้วิธี

แอบย่องไปดูอนาคตแบบที่ต้องการเท่านั้น

	 มาเริ่มกันเลยดีกว่า	…																																																																																																																																											

  


