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ชีวิตของคนทางานคงจะไม่มีอะไรที่ราบรื่ นหรื อประสพความสาเร็ จไปในทุกเรื่ อง ทุกคนย่อมต้ องเคยเจอะเจอกับ
ปั ญหา เพียงแต่วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นนันคุ
้ ณเองคิดว่าเป็ นปั ญหาที่ ” เล็ก ” หรื อ “ ใหญ่ ” และปั ญหานันส่
้ งผลต่อสภาพจิตใจ
ของคุณมากน้ อยแค่ไหน ปั ญหาของคนคนหนึ่งที่ว่าเป็ นปั ญหาที่ใหญ่ นนอาจจะเป็
ั้
นปั ญหาที่เล็กสาหรับอีกคนก็เป็ นได้
เพียงเพราะบุคคลนันไม่
้ ได้ คิดมากอะไรกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น ตามคากล่าวที่ว่า “ ถ้ าเราคิดว่าสิ่งนันเป็
้ นปั ญหา สิ่งที่เกิดขึ ้น
ย่อมจะสร้ างปั ญหาให้ กบั ตัวเรา ”
ดังนัน้ ขอให้ คุณ ตระหนักไว้ เสมอว่าถ้ าคุณ ยังคงทางานอยู่ไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน หรื อทางานใน
บริ ษัทหรื องานอิสระส่วนตัว คุณย่อมต้ องพบเจอกับปั ญหาต่าง ๆ นา ๆ ที่มีคนหลายคนมักจะพูดกันว่าเป็ นปั ญหา “ ร้ อย
แปด ” ซึง่ ดิฉนั ขอสรุปปั ญหาที่คณ
ุ อาจพบได้ ในสถานที่ทางานของคุณเอง ดังต่อไปนี ้
เหตุเกิดเพราะ “ หัวหน้ างาน ”
หัวหน้ างานอาจเป็ นปั ญหาหนึ่งที่ทาให้ คุณต้ องนัง่ กุมขมับหรื อคิดมากจนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ บางคนถึงขนาด
ต้ องลาออกไปเหตุเพราะตัวหัวหน้ างานเอง ไม่วา่ จะเป็ น “ หัวหน้ างาน ”….. จู้จี ้จุกจิกมากเกินไป …. ขี ้บ่น …. ชอบโวยวาย
… ต่อว่าลูกน้ องแบบเสีย ๆ หาย ๆ …. คอยจ้ องจับผิด …. ลาเอียง ขาดความยุติธรรม …. ไม่สอนงาน หรื อพัฒนาลูกน้ อง
…. เผด็จการมองว่าความคิ ดของตนต้ องถูกเสมอ … ทางานไม่เป็ น …. ไม่ทางาน สั่งงานเป็ น อย่างเดี ยว … ประจบ
สอพลอ … ไม่กล้ ารับผิด รับแต่ชอบเพียงอย่างเดียว … ตังเป้
้ าหมายหรื อผลงานจากลูกน้ องไว้ สงู เกินไป … พบว่าปั ญหา
ต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อมเกิดขึ ้นได้ กับทุกคน ดังนันขอให้
้
คุณตระหนักไว้ เสมอว่าคุณไม่ใช่คนคนเดียวที่กาลังเผชิญปั ญหากับ
หัวหน้ างาน คุณจึงไม่ควรคิดมากกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคุณกับหัวหน้ างาน
เหตุเกิดเพราะ “ ตัวงาน ”
ลักษณะงานหรื อตัวงานเป็ นอีกปั ญหาหนึง่ ที่มีผลอย่างมากให้ คณ
ุ เบื่อและไม่อยากมาทางาน เนื่องจากคุณรู้ สกึ
ไม่ชอบหรื อรักงานที่ทาอยู่ งานที่ทาอยูไ่ ม่ท้าทาย เป็ นงานที่ซ ้าซากจาเจ เหมือนเดิมทุกวัน บางคนคิดว่างานที่ทาอยูซ่ บั ซ้ อน
เกินไป ยากกว่าความสามารถของคุณที่จะรับผิดชอบได้ หรื อบางคนรับภาระหรื อปริ มาณงานมากเกินไป ต้ องทางานดึก ๆ
ดื่น ๆ หรื อมาทางานในวันหยุด … หากคุณปล่อยให้ ความรู้สกึ เหล่านี ้เกิดขึ ้น ดิฉนั รับรองได้ วา่ คุณจะไม่มีความสุขกับงานที่

ทา จงพยายามปรับความคิดของตนให้ รักงานที่ทาอยู่ อย่าคิดถึงงานที่ทาในด้ านลบ เพราะความคิดเหล่านี ้จะส่งผลต่อไป
ยังพฤติกรรมและความรู้สกึ เซ็งหรื อเบื่องานที่คณ
ุ รับผิดชอบ
เหตุเกิดเพราะ “ ระบบงาน / ระบบการสื่อสาร ”
ในเรื่ องของระบบงาน หรื อระบบการสื่อสารภายในองค์การนัน้ อาจเป็ นปั ญหาหนึง่ ที่คณ
ุ อาจพบเจอ ระบบงานที่
คุณรู้สกึ ว่าช้ าอืดอาด เอกสารหรื อแบบฟอร์ มมีมากเกินไป ขันตอนวุ
้
น่ วายหรื อยุ่งยากเกินไป การไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อสถานการณ์ในบางเรื่ องที่เกิดขึ ้นให้ พนักงานรับรู้ ซึ่งคุณเองอาจจะรู้ สึ กอึดอัด
และไม่อยากจะทางานในองค์การนัน้ ดิฉนั คิดว่าปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้จะอยู่ที่นโยบายขององค์การหรื อของหน่วยงานนัน้
คุณ อย่าไปคิ ดมากเกิ นไป ระบบที่คุณ เองคิ ดว่ามีความคล่องตัวในองค์ การหนึ่งที่คุณ เคยท ามา อาจจะไม่เหมื อนกับ
องค์การที่คณ
ุ กาลังทาอยู่ การปรับตัวให้ เข้ ากับระบบงานขององค์การที่คณ
ุ ทาอยู่จึงเป็ นสิ่งสาคัญ แบบว่า “ เข้ าเมืองตา
หลิว่ ให้ หลิว่ ตาตาม ”
เหตุเกิดเพราะ “ ความร่ วมมือของทีมงาน และผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง ”
การทางานที่ ป ระสพความสาเร็ จ นัน้ ย่อ มต้ อ งได้ รับ ความร่ วมมื อจากสมาชิ กในที ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนันปั
้ ญหาเรื่ องการขอความร่ วมมือจากทีมงานหรื อหน่วยงานต่าง ๆ อาจเป็ นอุปสรรคในการทางานที่ทาให้
คุณต้ องนัง่ กุมขมับ คิดไม่ตกว่าจะทาอย่างไรให้ บคุ คลต่าง ๆ ให้ ความช่วยเหลือและร่วมมือกับคุณ พบว่าบางคนเวลาขอ
ข้ อมูลหรื อความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นค่อนข้ างลาบาก บางหน่วยงานให้ ข้อมูลช้ ามาก หรื อบางหน่วยงานปฏิเสธที่จะ
ให้ ความช่วยเหลือแก่คณ
ุ ดิฉนั คิดว่าปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ และความสามารถหนึ่งของคุณที่อาจทาปั ญหา
นี ้ลดลงนัน่ ก็คือการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานต่าง ๆ และสมาชิกในทีมคุณ พยายามผูกมิตรไมตรี กบั ผู้อื่ นเข้ าไว้
เพราะสิง่ นี ้เองจะเป็ นเสน่ห์ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นอยากให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับคุณ
เหตุเกิดเพราะ “ ค่ าตอบแทน ”
ค่าตอบแทนที่คณ
ุ ได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ อาจเป็ นปั ญหาหนึง่ ที่ทาให้ คณ
ุ ต้ องลาออกไป
บางคนคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้ รับไม่ค้ มุ กับงานที่ตนเองทา ตังใจท
้ างานแทบตายเงินเดือนที่ปรับให้ น้อยมากหรื อโบนัสที่
ได้ รับน้ อยเกินไปไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ หรื อบางคนคิดว่าเงินเดือนที่ได้ รับแค่นี ้เอง งานที่ทาเท่านี ้ก็พอแล้ ว ในส่วนตัว
ของดิฉนั ดิฉนั คิดว่าคุณควรทางานให้ ดีที่สดุ เท่าที่ความสามารถของคุณจะสามารถทาได้ ถ้ าเป็ นไปได้ จงตังใจและท
้
างาน
ให้ เกินความสามารถเข้ าไว้ เพราะคุณอาจจะเป็ นผู้หนึ่งที่องค์การกาลังมองคุณอยูเ่ พื่อหาทางส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณ
ุ
เองมีตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เองจะสะท้ อนไปยังค่าตอบแทนที่ สงู ขึ ้นของคุณตามไปด้ วย
เหตุเกิดเพราะ “ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ”
อีกปั ญ หาหนึ่งที่ทาให้ คุณ เบื่อหรื อเซ็งกับการทางานอยู่ในองค์ การ ณ ขณะนี ้ นัน่ ก็คือ การมองไม่เห็นโอกาส
เจริ ญก้ าวหน้ าในอาชีพของตน ไม่ร้ ูว่าชีวิตต่อไปในองค์การนี ้จะเป็ นอย่างไร เป็ นเพียงแค่พนักงานอาวุโ ส หรื อหัวหน้ างาน

เท่านันเองหรื
้
อ คุณรู้หรื อไม่ว่าปั ญหาในเรื่ องของการขาดความก้ าวหน้ าในสายอาชีพนันเป็
้ นประเด็นปั ญหาหลักข้ อหนึ่งที่
ทาให้ พนักงานลาออกจากองค์การไป ซึ่งปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้จะเป็ นปั ญหาในเชิงนโยบายหรื อระดับองค์การที่เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ เพื่อว่าองค์ การจะได้ หาวิธีในการกาหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงาน ดังนันเมื
้ ่อคุณ
กาลังเผชิญดังกล่าวนี ้ คุณเองไม่ควรท้ อแท้ กบั การทางาน เหตุเพราะไม่เห็นโอกาสที่จะก้ าวหน้ าในงานของตน แต่คณ
ุ ควร
สร้ างพลังใจ สร้ างเป้าหมายในการทางานและชีวิตของคุณ – จงทางานในแต่ละวันให้ มีเป้าหมาย อย่ามัวแต่รอให้ องค์การ
กาหนดความหวังในสายอาชีพให้ กบั คุณเพียงฝ่ ายเดียว
เหตุเกิดเพราะ “ ความไม่ ม่ นั คงขององค์ การ ”
ในยุดสมัยนีค้ ุณต้ องยอมรับว่าองค์ การแต่ละแห่งจะเน้ นไปที่คนเก่ง หรื อคนดีมีฝีมือ ที่เรี ยกว่า Talent หลาย
องค์ การพยายามรั กษากลุ่ม คนเหล่านี ไ้ ว้ และพยายามลดกลุ่ม คนที่ ไม่ใช่ Talent ลง อีก ทัง้ องค์ การต้ อ งปรับ เปลี่ย น
โครงสร้ างองค์การหรื อกระบวนการทางานเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้ อมภายนอกที่เปลีย่ นแปลงไป ด้ วยเหตุนี ้เองอาจทาให้
องค์การหลายแห่งมีการปรับลดขนาดของคนลง เกิดนโยบายเกษี ยณอายุก่อ นกาหนด นโยบายเอาคนออกหรื อ Lay Off
ซึง่ นโยบาย ต่าง ๆ เหล่านี ้จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณให้ เกิดความรู้สกึ “ กลัว ” ความไม่มนั่ คงของตนเอง ดิฉนั เชื่อว่า
คุณไม่ต้องกลัวเหตุการณ์เหล่านี ้ แต่ควรเตรี ยมความพร้ อมโดยการสร้ างและพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถในการทางาน
มากขึน้ พร้ อมที่ จะทางานให้ มากขึน้ หรื ออาสาช่วยเหลือคนอื่น ๆ อย่ามัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่ คุณ จะโดน Lay Off เพราะ
ความคิดต่าง ๆ เหล่านี ้ไม่ช่วยทาให้ ชีวิตคุณดีขึ ้นเลย
เหตุเกิดเพราะ “ ลูกค้ า (ภายในและภายนอก) ”
อีกปั ญหาหนึ่งที่อาจทาให้ คณ
ุ เหนื่อยหน่ายกับการทางาน นัน่ ก็คือ การเผชิญหน้ ากับลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ า
ที่มาจากหน่วยงานภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การ บางคนทนลูกค้ าเจ้ าอารมณ์ไม่ไหว หรื อเป็ นลูกค้ าที่จ้ จู ี ้จุกจิก เอา
แต่ใจตัวเอง อยากได้ โน่นอยากได้ นี่อยู่เรื่ อย ดิฉนั เชื่อว่าในชีวิตของคนทางานคงจะเลือกแบบฉบับหรื อประเภทของลูก ค้ า
ไม่ได้ ดังนันขอให้
้
คณ
ุ พร้ อมรับกับสไตล์ของลูกค้ า แสดงกิริยาที่สภุ าพเข้ าไว้ กบั ลูกค้ าทุกราย คุณต้ องตระหนักไว้ เสมอว่า
ลูกค้ าทาให้ องค์การมีรายได้ และรายได้ ที่องค์การได้ รับนี ้เองจะเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินเดือนและค่าตอบแทนของคุณ
สรุปว่า ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์การที่คณ
ุ จะต้ องเจอะเจอนันมี
้ มากมาย คุณอย่ามัวคิดเล็กผสมน้ อย และพยายาม
อย่านาเอาปั ญหาเหล่านันมาท
้
าร้ ายสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณ ขอให้ คิดไว้ วา่ ปั ญหาเป็ นเรื่ องปกติที่ยอ่ มเกิดขึ ้นได้
ในแต่ละวัน – ปั ญหาเรื่ องหนึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ ในวันนี ้แต่ อีกวันอาจเกิดปั ญหาอีกเรื่ องหนึง่ ก็เป็ นได้

