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THE TOP JOB SECRET #2 ทำน้ อยได้ มำก ฉลำดเลือกงำน
เคล็ดลับประสบควำมสำเร็จ ตั้งแต่ อำยุยังน้ อย
ศูนย์ ห นังสื อจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย จัดเสวนาเปิ ดตัว หนั งสื อ ขายดี Best Seller "The Top Job
Secret #2 ทาน้ อย ได้ มาก ฉลาดเลือกงาน” เขียนโดย คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่) นายกสมาคม
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย และ ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ “รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน“ ซึง่ อ้ างอิงบางส่วนจากหนังสือเล่มนี ้
ร่วมเสวนาโดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และ คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค (คิงส์)
ดาเนินรายการ ณ โรงภาพยนตร์ ที่ 14 ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี ้
ในโลกยุคปั จจุบนั ข้ อมูลข่าวสารและความรู้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต การตัดสินใจลงมือทา
สิ่งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยน การทางาน หรื อการแข่งขันทางธุรกิจ มีผลต่อจุดหักเหของชีวิตได้ ทังการเลื
้
อกคณะ
ที่เรี ยน การเลือกบริ ษัทเข้ าทางาน การศึกษาเรี ยนต่อปริ ญญาโท การใช้ ชีวิตการทางานในองค์กร หรื อแม้ แต่การ
เริ่มต้ นธุรกิจใหม่ๆ
“คนที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต จะอ่ า นอนาคตของตั ว เองออก” เพราะมี ก ารวางแผนและ
ตังเป้
้ าหมายมาตังแต่
้ ต้น โดยเฉพาะคนที่เลือกจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน จะมีเส้ นทางความก้ าวหน้ าของสาย
อาชีพที่คอ่ นข้ างแน่นอนและชัดเจนกว่าการทางานด้ านอื่น
ถ้ า รู้ ก่ อ น เริ่ ม ก่ อ น ก็ จ ะได้ เปรี ยบก่ อ น ไปถึงเป้ าหมายได้ ก่ อ น ไม่ต้องลองผิดลองถูก จนทาให้
เสียเวลาเป็ นสิบๆ ปี กบั การเลือกเส้ นทางแห่งความเป็ นมืออาชีพในแต่ละครัง้ บางคนตัดสินใจเลือกไปทังๆ
้ ที่ ไม่ร้ ู...
หรื อถึงรู้ แต่ก็เข้ าใจอย่างผิดๆ ทาให้ ออกแรงเหนื่อยเปล่า เสมือนกับการตังหางเสื
้
อผิดทิศผิดทาง กว่าจะไปถึง
จุดหมายที่ต้องการก็โดนพาอ้ อมเสียเวลา เสียแรงพายไปซะไกล
ชีวิตจึงเต็มไปด้ วยความฝั นและการค้ นหา เป็ นการเดินทางเพื่อไขว่คว้ าหาเป้าหมายของตัวเอง ต้ อง
ค้ นเจอ ให้ ได้ ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร ถ้ าเราเลือกในสิ่งที่คิดว่าใช่ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เราทัง้ ชอบและถนัดด้ วย
แปลว่าคนนันโชคดี
้
ถือว่าได้ เจอหางเสือที่เหมาะกับเรื อใบ พร้ อมที่ลอ่ งเรื อในเส้ นทางของตัวเองแล้ ว
“ความเป็ นมืออาชีพ” สร้ างขึ ้นมาได้ ยาก ต้ องสัง่ สมทังความรู
้
้ และประสบการณ์มาพอสมควร กว่าจะสร้ างมัน
ขึ ้นมาได้ แต่เมื่อสร้ างขึ ้นมาแล้ ว มันจะกลายเป็ นเอกลักษณ์ของคนๆ นันตลอดไป...เป็
้
นชีวิตที่สร้ างความแตกต่าง
และจุดเด่นของตัวเองขึ ้นมา

หนังสือ The Top Job Secret ภาค 2 นี ้ (มีให้ เลือกปก 2 รู ปแบบ) ช่ วยบอกแนวทางให้ ทุกคนได้
ค้ นหาตัวเองเจอ พร้ อมทัง้ จุด ไฟส่ องทางที่จะนาทางเรือให้ ไปถึงจุดหมายได้ เร็วยิ่งขึน้
เมื่อได้ ลงมืออ่านแล้ ว คงต้ องตอบตัวเองให้ ได้ ว่าปริ ญญาใช่คือคาตอบของชีวิตหรื อไม่ เพราะการเป็ นมือ
อาชีพนัน้ ต้ องใช้ เวลายาวนานกว่าจะฝึ กฝนให้ เชี่ยวชาญในเรื่ องเฉพาะทาง ต้ องอาศัยความเป็ นมืออาชีพและ
เปิ ดโอกาสให้ ตวั เองได้ สอบต่อยอดเพื่อให้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านนันขึ
้ ้นไปอีก
การเปิ ดประตูส่ ูความเป็ นมืออาชีพในบานถัดไป... ยิ่งลงลึก ยิ่งแตกต่ าง...ยิ่งแตกต่ าง
ก็ย่ งิ ติดตัวได้ นาน...ยิ่งติดตัวนาน ก็ย่ งิ เห็นคุณค่ า....และยิ่งเห็นคุณค่ า ก็ย่ งิ เป็ นที่ต้องการของผู้คน...
The Top Job Secret ภาค 2 ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ งเคล็ ด ลั บ ในการเลื อ กสายอาชี พ และเป็ นก้ า วแรก
สู่ สั งเวี ย นที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ง มัน ขึน้ อยู่กับ ว่า เราจะค้ น หาตัว เองได้ เร็ วเพี ย งใด ไม่ ว่า จะเป็ น นัก เรี ย น นัก ศึก ษา
ผู้ปกครอง ผู้ที่จะหันมาทาธุรกิจของตัวเอง หรื อมนุษย์เงินเดือนในสายอาชีพต่างๆ สามารถอ่านหนังสือเล่มนี ้เพื่อ
นามาใช้ เป็ นตัวอย่างเพื่อความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของตนเองได้
ถ้ าใครได้ อ่าน แสดงว่าคนๆ นันให้
้ ความสาคัญกับสิ่งใหม่ๆ เปิ ดโอกาสในการเพิ่มความเป็ นมืออาชีพของ
ตนเอง ถ้ าใครบางคนเอาหนังสือเล่มนี ้ให้ อ่าน แสดงว่าเขาคนนันเห็
้ นว่าเราเป็ นคนที่มีความสามารถและมีโอกาส
ที่จะประสบความส าเร็ จในหน้ าที่การงานอย่างมื ออาชีพ ทัง้ นีไ้ ม่ว่าเราจะเป็ นคนให้ หรื อคนที่ ได้ รับหนังสื อเล่ม นี ้
การที่เราได้ อา่ นมันก็เท่ากับเป็ นการพิสจู น์วา่ ได้ เปิ ดใจในการพัฒนาให้ ตนเองก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น
หนังสือทุกเล่มที่ผมเขียนนัน้ ได้ เอาตัวของผมใส่เข้ าไปใน “หัวใจ” ของคนอ่านด้ วย ซึ่งผมหวังว่าหนังสือ
เล่มนี ้จะเปิ ดมุมมอง ให้ คนอ่านได้ รับรู้ และภูมิใจในการพัฒนาความ เป็ นมืออาชีพเพื่อสร้ างความแตกต่างของ
ตัวเองได้ อย่างไร
คาตอบทุกอย่างนัน้ ได้ มีอยู่อย่างครบถ้ วนในหนังสือเล่มนี แ้ ล้ ว และเราจะได้ รับประสบการณ์ ร่ วมกันว่า
ความเป็ นมืออาชีพนันสนุ
้ กมากแค่ไหนครับ
หนังสือเล่ม นี ้ ได้ รับการตอบรับที่ดีมาก โดยได้ ขึน้ เป็ น หนั งสือขายดี Best Seller ตัง้ แต่วางจาหน่าย
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผา่ นมาตามร้ านหนังสือชันน
้ าทัว่ ไป ผู้สนใจหนังสือThe Top Job Secret ภาค 2 ทาน้ อย
ได้ มาก ฉลาดเลือกงาน หาซื ้อหาอ่านได้ ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และร้ านหนังสือชันน
้ าทัว่ ไป
ติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่ องราวดีๆ จากหนังสือเล่มนี ้ได้ ที่ Facebook fan page “Top Job Secret”
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย โทร. 0-2218-9893-5 , 089-135-1530
บริ ษัท แอคชัวเรี ยล บิ สซิ เนส โซลูชนั่ (ABS) โทร. 089-289-0885 , 0961-429-515
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