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“ คนนี ้คุณสมบัติน่าสนในนะ แต่ทาไมถึงเปลี่ยนงานบ่อย ” “ โอโห้ ! เฉลี่ยเปลี่ยนงานใหม่ปีละสองครัง้ จะอยู่กับ
เรานานมัย๋ เนี่ย ” เป็ นคาพูดที่มกั จะได้ ยินจากผู้บริ หารที่จะรับคนเข้ าทางาน ในขณะที่อีกด้ านหนึง่ คนทางานก็มกั จะคุยกัน
ให้ ได้ ยินบ่อยๆว่า “ เปลีย่ นงานใหม่ ได้ เงินเดือนมากกว่าที่เก่ากี่เท่า ” “ สามปี เปลีย่ นงานสามที่ เงินเดือนเพิ่มขึ ้นสามเท่าตัว
เลย ” “ เพิ่มเงินเดือนด้ วยการเปลีย่ นงานใหม่ ดีกว่ามานัง่ รอการปรับค่าจ้ างประจาปี ”
ถ้ าจะมาวิเคราะห์กนั ว่าทาไมคนทางานรุ่นใหม่จึงมีการเปลีย่ นงานบ่อยกว่าคนทางานรุ่ นก่อนๆ ผมคิดว่าน่าจะมา
จากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ
• ปั จจัยภำยใน คนทางานรุ่นใหม่เริ่ มเปลี่ยนแนวคิดจากการทางานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานๆ มาเป็ น การไม่ยึดติด
กับตัวองค์กร แต่จะยึดติดกับผลตอบแทนเป็ นหลักมากขึ ้น ดังนันความจงรั
้
กภักดีตอ่ งองค์กรก็มีน้อยลงหรื อไม่มีเลย หลาย
คนมีความเชื่อและค่านิยมที่วา่ การเปลีย่ นงานบ่อยสามารถเพิ่มเงินเดือนให้ กบั ตัวเองได้ เร็ วกว่าและมากกว่าการทางานอยู่
กับองค์ กรใดองค์กรหนึ่งนานๆ การพบปะพูดคุยของคนที่เรี ยนจบมาด้ วยกัน เริ่ มเปลี่ยนจากการคุยว่าองค์กรที่ตัวเอง
ทางานอยู่ดี อย่างไร มาเป็ น การพูดคุยว่าในรุ่ นเดียวกันใครมี เงิ นเดือนสูงกว่ากัน ใครอายุน้อยแต่ ต าแหน่งหน้ าที่และ
เงิ น เดื อนสูง แสดงว่าเป็ น คนเก่งได้ รับ การยอมรับ จากเพื่อ นฝูงมากกว่า ความเชื่ อ ที่เปลี่ย นไปนี แ้ หละที่ จะช่ วยเร่ งให้
คนทางานรุ่นใหม่มีการเปลีย่ นงานกันมากขึ ้น
• ปั จจัยภำยนอก หมายถึงสิง่ ล่อใจที่กลไกการจ้ างงานในตลาดนามาใช้ กบั คนทางาน ไม่ว่าจะเป็ นค่าจ้ างที่สงู กว่าคนอื่น
ในตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ บริ การบริ ษัทนายหน้ าไปเสาะแสวงหาคนที่ทางานเก่งในองค์กร ซึง่ ในความเป็ นจริ งแล้ วยังไม่
เคยคิดจะเปลี่ยนงาน แต่พอมีคนนาข้ อเสนอดีไปให้ ถึงที่ก็อาจจะเกิดอาการ “ ลังเล ” หรื อไม่ก็เกิด “ กิเลส ” ขึ ้นมา เมื่อใช้
บริ การไปครัง้ แรกก็เริ่ มติดใจเมื่อไปทางานที่ไหน พออยากเปลีย่ นงานขึ ้นมาก็เริ่ มวิ่งไปหาบริ ษัทนายหน้ าเอง
ปั ญหาดังกล่าวนี ้คงจะแก้ ไขได้ ยากเพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ ้น จะไปห้ ามเขาไม่ได้ หรอกว่าห้ ามจ่ายค่าจ้ าง
สูงๆเพื่อดึงคนจากที่อื่น ห้ ามไม่ได้ หรอกที่จะไม่ให้ คนเปลี่ยนงานบ่อยๆในเมื่อการเปลี่ยนงานแต่ละครัง้ ได้ เงินเดือนเพิ่มขึ ้น
มากกว่ารอการปรับค่าจ้ างประจาปี
ในเมื่อกระแสสังคมเป็ นเช่นนี ้ สิ่งที่น่าเป็ นห่วงคืออนาคตของคนทางานที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยหรื อเปลี่ยนงาน
ในช่วงชี วิตที่ไม่เหมาะสมคือเปลี่ยนงานเร็ วเกิ นไป อาจจะน าพาชี วิตการทางานสู่ความหายนะได้ ง่ายๆ เพราะได้ แ ต่
ผลตอบแทนที่เป็ นเพียงเปลือกนอกเท่านัน้ ความสามารถและประสบการณ์จริ งๆ มีน้อยกว่าผลตอบแทน

แนวทางในการป้องกันปั ญหานี ้มีอยู่ทางเดียวคือแก้ ที่ตวั เราเองครับ ผมอยากจะแนะนาคนทางานว่าการเปลี่ยน
งานไม่ใช่เรื่ องเสียหายอะไร แต่อยากจะฝากข้ อคิดก่อนที่จะคิดเปลีย่ นงานดังนี ้
อยากจะให้ ท่านผู้อ่านที่กาลังคิดจะหางานใหม่ได้ เห็นสัจธรรมบางอย่างซึ่งคงจะไม่แตกต่างไปจากชีวิตคนทางาน
มากนัก ผมอยากจะแนะนาให้ ไปที่สระบัวหรื อไปดูบวั ที่อยูใ่ นแหล่งน ้าต่างๆ ท่านจะเห็นว่ า ไม่มีบวั ดอกไหนที่บานตังแต่
้ อยู่
ใต้ น ้า เพราะถ้ าดอกบัวดอกนันบานตั
้
งแต่
้ อยู่ใต้ น ้าเมื่อไหร่ ภายในวันสองวันดอกบัวบานที่อยู่ใต้ น ้านันคงจะเน่
้
า ไม่เหมือน
ดอกบัวที่ขึ ้นมาบานเหนือน ้าจะสามารถเบ่งบานได้ เป็ นเวลาหลายวัน ในขณะเดียวกันก็ลองดูก้านบัวของดอกหรื อใบบัวที่
มักจะงอกออกมาให้ เท่ากับ หรื อ สูงกว่าระดับ น า้ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ สามารถแผ่ด อกแผ่ใบให้ อ ยู่ในระดับ ที่ พ อดี กับ ผิว น า้ ได้
ตลอดเวลาไม่ว่าในช่วงที่มีน ้ามากหรื อช่วงที่มีน ้าน้ อย ช่วงที่มีระดับน ้าสูงกว่าความยาวของก้ าน บัวก็จะเร่ งเพิ่มความยาว
ของก้ านให้ สงู เท่ากับระดับน ้า ในทางกลับกันเมื่อระดับน ้าลดลง ก็ ไม่มีบวั ก้ านไหนที่ยงั คงชูดอกชูใบอยูส่ งู กว่าระดับน ้า มัน
ก็จะลดระดับลงมาอยูใ่ นระดับผิดน ้าได้ อย่างลงตัวและเหมาะสม
คนท างานก็ เช่นเดียวกัน ขอให้ ร้ ู จักตัวเองให้ ดี เสีย ก่อนว่าตัวเองมี ประสบการณ์ และความสามารถระดับไหน
เพียงพอต่อความคาดหวังของผู้ที่จะจ่ายผลตอบแทนให้ เราแล้ วหรื อยัง ถ้ าไม่แน่ใจ กรุณาหยุดคิดและหยุดรอเวลาสักนิด
ต้ องคิดว่าถ้ าวันนี ้เรามีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเท่านี ้ ยังมีคนจ้ างเราด้ วยเงินเดือนสูงขนาดนี ้ ก็ขอให้ คิด
ต่อไปว่าถ้ าเราสัง่ สมประสบการณ์ให้ มากกว่านี ้หน่อย เราก็นา่ จะได้ เงินเดือนมากกว่านี ้อีกอย่างแน่นอน
การที่เราเข้ าไปทางานในองค์ กรใดองค์ กรหนึ่งน้ อยกว่าหนึ่งปี ผมคิดว่ากรุ ณ าอย่าเพิ่งคิดเรื่ องเปลี่ยนงานเลย
เพราะเวลาหนึง่ ปี คงเป็ นเพียงเวลาแห่งการเรี ยนรู้เสียมากกว่าที่จะได้ พฒ
ั นาฝี มือในการทางานจริ งๆของเรา และการเข้ าไป
ในองค์กรใดเพียงระยะสัน้ เปรี ยบเสมือนเราได้ แค่เพียงไปเหยียบบันไดบ้ านของเขาเท่านัน้ โดยที่เรายังไม่ร้ ู วา่ ภายในบ้ าน
นันมี
้ อะไรดีบ้าง มีอะไรที่เราไม่ชอบบ้ าง แล้ วเราก็รีบก้ าวกระโดดไปหาบันไดของบ้ านที่สงู กว่า ผมคิดว่าพฤติกรรมเช่นนี ้จะ
ทาให้ เราสูญเสียโอกาสแห่งการเรี ยนรู้ โอกาสแห่งการสัง่ สมประสบการณ์ มีเพียงโอกาสแห่งการสัง่ สมประวัติการทางาน
เพื่อไปอ้ างอิงในการเปลี่ยนงานใหม่เท่านัน้ และสุดท้ ายเมื่อเราหลงเข้ าไปติดกับสิ่งล่อใจมากจนเกินไป สุดท้ ายเราก็ต้อง
หลอกตัวเองและหลอกนายจ้ างไปตลอดชีวิตเพราะเราไม่มีดีเพียงพอที่จะทางานให้ กบั องค์กรคุ้มค่ากับผลตอบที่เขาจ่ายให้
เรามา เนื่องจากเราไม่มีเวลาแม้ กระทัง่ จะพัฒนาตัวเองหรื อสัง่ สมประสบการณ์ในการทางานจริ งๆ มีเพียงหนังสือรับรอง
การผ่านงาน ไม่เคยมีหนังสือรับรองฝี มือในการทางานจากที่ใดเลย เหตุเพราะว่าเราทางานแต่ละที่สนเกิ
ั ้ นไป
สรุ ป ใครก็ ต ามที่ ต้ อ งการเปลี่ย นงาน กรุ ณ าดูตัว เองก่ อ นเป็ น อัน ดับ แรกว่า เรามี ค วามพร้ อมในเรื่ อ งความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงสภาพจิ ตใจแข็งแกร่ งพอแล้ วหรื อยังที่จะก้ าวขึน้ ไปสู่เวทีที่เต็มไปด้ วยผู้มากด้ วย
ประสบการณ์และวิทยายุทธ์ ถ้ ายัง ไม่ต้องรี บก้ าวกระโดด แต่ต้องรี บตักตวงประสบการณ์ในงานที่ทาอยู่ในปั จจุบนั ให้ เต็ม
เสียก่อน ถึงเวลานันเราจะเลื
้
อกที่จะทางานอยูท่ ี่เดิมต่อหรื อจะเลือกหาที่ใหม่ก็นา่ จะเป็ นทางเลือกที่สดใสกว่านะครับ

