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เรื่ องของการยื่นลาหยุดพักร้ อนช่วงที่พนักงานจะลาออกนันนั
้ บเป็ นเรื่ องที่มกั สร้ างความไม่สบายใจให้ พนักงานใน
ขณะเดียวกัน ก็ก่อความหงุดหงิดให้ กบั หัวหน้ างานอยู่บ่อย ๆ สาเหตุก็เพราะความคิดและความเข้ าใจ ในเรื่ องนี ้ไม่ค่อย
ตรงกัน
คือด้ านของพนักงานก็คิดว่านี่ “เป็ นสิทธิ ” ที่จะลาได้ ก็พกั ร้ อนยังเหลืออยู่นี่ แถมยังไปตกลงเริ่ มงานกับที่ใหม่ เร็ ว
กว่ากาหนดวันลาออกโดยคานวณวันลาไว้ เสร็ จสรรพแล้ วด้ วย ใครไม่ยอมให้ ลาก็เป็ นเรื่ องซิ แล้ วที่ใหม่จะทายังไง เพราะ
ไปตกลงกับเขาไว้ แล้ ว
ส่วนหัวหน้ างานก็มองว่า ลาออกถึงจะแจ้ งล่วงหน้ ามา 30 วันตามกติกาก็จริ ง แต่มาลาพักร้ อนผนวกเข้ าไปด้ วย
อย่างนี ้ แล้ วจะเคลียร์ งานให้ คนใหม่ทนั ได้ อย่างไร กว่าจะหาคนใหม่มาแทนได้ กว่าจะส่งมอบงานกันให้ ร้ ู เรื่ องที่ต้องให้ ยื่น
ลาออกล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันนัน้ เวลาเท่านี ้ก็แทบไม่ทนั อยูแ่ ล้ ว จะมาลาพักร้ อนกันอีกเจ็ดแปดวัน รวมวันหยุดประจา
สัปดาห์เข้ าไปด้ วย เหลือเวลาส่งมอบงานกันน้ อยนิด จะพอได้ ไง
ความต้ องการที่ไม่ค่อยตรงกันอย่างนี ้ จึงมักเกิ ดเป็ นประเด็นไม่พอใจซึ่งกันและกันบ่อย ๆ ตอนพนักงานจะ
ลาออกจากงาน
ถามว่าเรื่ องเหล่านี ้จะทาให้ ไม่มีปัญหาได้ ไหม ก็ขอตอบว่าได้ แต่ทงสองฝ่
ั้
ายจะต้ องเข้ าใจในสิทธิและหน้ าที่ ของ
กันและกัน เดินไปตามหน้ าที่อย่างเข้ าใจซึง่ กันและกัน ปั ญหาก็จะน้ อยลงไปมาก หรื ออาจไม่มีปัญหาเลยก็ได้ กล่าวคือ
ในด้ านของพนักงานเอง เมื่อจะลาออก ก็มี “หน้ าที่” ยื่นใบลาออกให้ ถกู ต้ องตามกติกาที่บริ ษัทกาหนด เช่น การ
ต้ องยื่นล่วงหน้ า 30 วัน ก็ต้องทาให้ ได้ ตามนัน้ ลองคิดดูก็ร้ ูวา่ เมื่อลาออกไปนันกว่
้ าที่บริ ษัทจะหาคนเข้ ามา แทนได้ ก็ต้องใช้
เวลาสรรหาและคัดเลือกเป็ นระยะเวลาหนึง่ ซึง่ อาจจะต้ องใช้ เวลาถึงยี่สบิ กว่าวัน เมื่อได้ คนมาแล้ ว ผู้ที่จะลาออกก็มีหน้ าที่
ถ่ายทอดและส่งมอบงานให้ คนใหม่ให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย เวลาที่เรี ยนรู้ เพื่อส่งมอบงานกันอาจเหลือไม่ถึง 10 วัน ถ้ าจะมาขอ
ยื่นลาหยุดพักร้ อนในช่วงนี ้อีก แล้ วหน้ าที่ถ่ายทอดเพื่อส่งมอบงานให้ คนใหม่จะทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไร เมื่อ
หัวหน้ าไม่อนุมตั ิการลาเพราะเหตุดงั กล่าว ก็ ต้องเข้ าใจว่าอันนี ้เป็ นสิทธิอานาจ ที่หวั หน้ าหรื อบริ ษัทเขาจะไม่อนุมตั ิได้ นะ
ครับ อย่าไปนึกว่าเขาทาเกินอานาจมารุกล ้าสิทธิของเรา
เมื่อรู้อย่างนี ้แล้ ว ก็ควรจะตกลงเรื่ องวันเริ่ มงานกับที่ทางานใหม่ให้ สอดคล้ องเวลาที่ต้องใช้ ในการส่งมอบงาน ในที่
ทางานเก่า ไปเริ่ มงานที่ใหม่จะได้ เริ่ มได้ อย่างสบายใจไม่มีอะไรติดค้ างกับที่เก่า ส่วนเรื่ อง “สิทธิ” วันพักร้ อนที่เหลือก็ไม่
ต้ องกลัวจะเสียเปล่า เพราะกฎหมายกาหนดให้ ต้องจ่ายเป็ นเงินให้ กบั พนักงานอยู่แล้ วเมื่อลาออก ไม่ต้องห่วง ใครไม่ยอม
จ่ายเมื่อถูกทวงถาม นอกจากสู้คดีกนั จะแพ้ และต้ องจ่ายเงินนันแล้
้ วอาจต้ องเจอดอกเบี ้ยอีกต่างหาก

ส่วนหัวหน้ าเองก็ต้องรู้วา่ มีสทิ ธิที่จะไม่อนุญาตให้ ลาหยุดช่วงของการส่งมอบงานให้ เรี ยบร้ อยอย่างนี ้ได้ เมื่อ ไม่
อนุมตั ิแล้ วบริ ษัทก็ต้องจ่ายเป็ นเงินให้ แทน งานการช่วงเปลีย่ นผ่านนี ้ก็ไม่เสียหาย หัวหน้ าบางคนเห็ นลูกน้ องยื่น ใบลามา
แม้ ไม่คอ่ ยชอบใจแต่ก็ดนั เซ็นอนุมตั ิไปโดยไปคิดว่านัน่ เป็ นสิทธิของพนักงานที่หวั หน้ าต้ องอนุญาตสถานเดียว อย่างนี ้ก็เป็ น
ความเข้ าใจที่ผิดอนุญาตไปแล้ วพนักงานก็ลาได้ ซิครับจะมาหงุดหงิดในภายหลังไปทาไม
บริ ษัทหลายแห่งจึงตัดปั ญหาข้ อถกเถียงอันนี ้ โดยกาหนดเป็ นนโยบายไว้ เลยว่า ห้ ามลาพักร้ อนช่วงที่ยื่น ใบลา
ออกเพราะต้ องการให้ การส่งมอบงานไม่มีปัญหา ซึง่ ก็เป็ นทางออกได้ อย่างหนึง่
อย่างไรก็ดี ถ้ าเห็นว่าการลาในช่วงดังกล่าวตัวหัวหน้ าเอง “รับได้ ” เพราะมีคนรับมอบงานแทนภายในหน่วยงานได้
หรื อหัวหน้ าเองก็ร้ ู วา่ ตนเองดูแลงานนันไปได้
้
ก่อนคนใหม่จะเข้ ามาอยูแ่ ล้ ว ซึง่ หลายบริ ษัทก็ทาได้ ดีในเรื่ องเหล่านี ้ คือจัดให้
มี Successor ในตาแหน่งที่สาคัญ ๆ หรื อจัดทา Job Rotation ทาให้ แต่ละคนทางานแทนกันได้ แบบนี ้เรื่ องต้ องหาคนเข้ า
มาแทนเร็ ว ๆ ก็อาจไม่ใช่เรื่ องคอขาดบาดตายแบบจะให้ ลากันไม่ได้ ดังนัน้ ความยืดหยุ่นที่จะอนุญาตให้ ลาหยุดพักผ่อน
ในช่วงดังกล่าวก็ควรทาได้ เพราะเหตุผลของการส่งมอบงานนันก็
้ สามารถแก้ ไขไปได้ แล้ ว เมื่อเป็ นเช่นนี ้ การลาหรื อไม่ให้ ลา
ก็จะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่จะมาตังแง่
้ กนั ให้ ไม่สบายใจกันไปเปล่า ๆ ใช่ไหมครับ
อีกเรื่ องหนึง่ ที่มกั เป็ นบรรยากาศที่อาจไม่นา่ ทางานในช่วงจะลาออกที่อาจเกิดขึ ้นในหลายแห่งก็คอื พอพนักงาน ยื่น
ใบลาออก หัวหน้ าก็แสดงความไม่คอ่ ยพอใจ ทาให้ ลกู น้ องอึดอัดที่จะอยู่ทางานต่อเพื่อเคลียร์ งานให้ เรี ยบร้ อย ต้ อง รี บลา
พักร้ อนตามไปเพื่อให้ เห็นหน้ ากันสันที
้ ่สดุ แบบนี ้ก็มีให้ เห็นนะครับ ซึง่ ที่จริ งแล้ ว ถ้ าเรามองว่าการลาออกจาก งานนันเป็
้ น
เรื่ องธรรมดาอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะแสวงหาอะไรที่ชอบมากกว่าหรื อคิดว่าดีกว่า เมื่อตัดสินใจแยก ไปแล้ ว ถ้ าเป็ น
ความก้ าวหน้ าก็นา่ จะพลอยยินดีด้วยด้ วยซ ้า ถ้ าบรรยากาศการแยกจากกันในช่ วงนี ้หัวหน้ าสามารถ ทาให้ เป็ นช่วงเวลาที่
ดีได้ ลูกน้ องก็คงจะยินดีทาหน้ าที่ในช่วงนี ้ให้ สมบูรณ์ขึ ้นโดยใช้ เวลาที่เหลืออยูอ่ ย่างเต็มที่นะครับ
ประเด็นสุดท้ ายที่ดอู าจไม่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ แต่ที่จริ งเกี่ยวข้ องด้ วยอย่างมากคือ “บริ ษัทใหม่” ที่พนักงานจะไปทางาน
ด้ วยจานวนไม่น้อย เวลาคัดคนได้ แล้ ว ก็มกั อยากให้ คนใหม่มาเริ่ มงานกับตนเร็ วที่สดุ โดยให้ ความสาคัญ เรื่ องการเคลียร์
งานกับที่เดิมเป็ นอันดับรอง หรื ออาจไม่ได้ มองปั ญหานี ้เลย ซึง่ เรื่ องนี ้ก็มีสว่ นมากที่ทาให้ พนักงานต้ องยื่นใบลาออกโดยให้
ระยะเวลาเคลียร์ งานกับที่เดิม น้ อยโดยยื่นล่วงหน้ าพร้ อมการลาพักร้ อนตามเข้ าไปอย่างที่ว่ามาบ้ างก็ไม่ยื่นล่วงหน้ าตาม
ระเบียบของบริ ษัทที่ทาอยูเ่ ดิมด้ วยซ ้า เพระถือว่าลาออกแล้ วบริ ษัทจะทาอะไรได้
พฤติกรรมว่าพอได้ คนก็ให้ มาเร็ ว ๆ ไม่สนว่าจะมีเวลาถ่ายทอดส่งมอบงานที่เดิมแบบนี ้ ย่อมส่งผลให้ ที่เดิมขาด คน
ลงทันที พอเวลาหาคนใหม่ได้ บ้าง ก็จะต้ องรี บให้ มาทางานไว ๆ เหมือนกัน (เพราะขาดคนอยูน่ ี่) โดยให้ ไปลาออกจากที่เก่า
เร็ ว ๆ
ปั ญหาไล่กนั เป็ นงูกินหาง แบบไม่ร้ ูจบอย่างนี ้แหละครับท่าน ตราบใดที่ยงั มีพฤติกรรมการจ้ างงานกันแบบนี ้ ปั ญหา
ก็จะกระทบกันไปกระทบกันมาแบบไม่ร้ ูจบ ในที่สดุ ก็เวียนมาถึงตัวบริ ษัทเราเองจนได้ ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง ปั ญหาที่พนักงาน
ยื่นใบลาออกพร้ อมกับลาพักร้ อนด้ วยเพื่อให้ สามารถไปเริ่ มงานที่ใหม่ได้ เร็ ว จึงอาจกลายเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ บ่อย ๆ นะ
ครับถ้ าไม่ให้ โอกาสพนักงานยื่นล่วงหน้ าและทาหน้ าที่ให้ สง่ มอบงานให้ สมบูรณ์ก่อนมาเริ่ มงานที่ใหม่

ทังหลายทั
้
งปวง
้ ทางแก้ ก็ต้องเริ่ มจากเราอยูด่ ีแหละครับไม่วา่ จะตัวพนักงาน ตัวหัวหน้ างาน และบริ ษัทใหม่ที่ รอรับ
พนักงานอยู่ คิดดี ๆ ทาดี ๆ แล้ วปั ญหาก็จะไม่เกิดให้ ลาบากใจกันทุกฝ่ ายครับ

