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ชีวิตของคนท างานคงจะไม่มีอะไรท่ีราบร่ืนหรือประสพความส าเร็จไปในทกุเร่ือง ทกุคนยอ่มต้องเคยเจอะเจอกบั

ปัญหา เพียงแต่วา่ปัญหาที่เกิดขึน้นัน้คณุเองคิดว่าเป็นปัญหาที่ ” เล็ก ” หรือ “ ใหญ่ ” และปัญหานัน้สง่ผลต่อสภาพจิตใจ

ของคุณมากน้อยแค่ไหน ปัญหาของคนคนหนึ่งที่ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่นัน้อาจจะเป็นปัญหาที่เล็กส าหรับอีกคนก็เป็นได้ 

เพียงเพราะบคุคลนัน้ไม่ได้คิดมากอะไรกบัปัญหาที่เกิดขึน้ ตามค ากลา่วที่ว่า “ ถ้าเราคิดว่าสิ่งนัน้เป็นปัญหา สิ่งที่เกิดขึน้

ยอ่มจะสร้างปัญหาให้กบัตวัเรา ” 

ดังนัน้ขอให้คุณตระหนักไว้เสมอว่าถ้าคุณยังคงท างานอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน หรือท างานใน 

บริษัทหรืองานอิสระสว่นตวั คณุย่อมต้องพบเจอกบัปัญหาต่าง ๆ นา ๆ ที่มีคนหลายคนมกัจะพดูกนัวา่เป็นปัญหา “ ร้อย

แปด ” ซึง่ดิฉนัขอสรุปปัญหาที่คณุอาจพบได้ในสถานท่ีท างานของคณุเอง ดงัตอ่ไปนี ้

เหตุเกดิเพราะ “ หัวหน้างาน ” 

หวัหน้างานอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ท าให้คุณต้องนัง่กุมขมบัหรือคิดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลบั บางคนถึงขนาด

ต้องลาออกไปเหตเุพราะตวัหวัหน้างานเอง ไมว่า่จะเป็น “ หวัหน้างาน ”….. จู้ จีจ้กุจิกมากเกินไป …. ขีบ้น่ …. ชอบโวยวาย 

… ตอ่วา่ลกูน้องแบบเสยี ๆ หาย ๆ …. คอยจ้องจบัผิด …. ล าเอียง ขาดความยตุิธรรม …. ไม่สอนงาน หรือพฒันาลกูน้อง 

…. เผด็จการมองว่าความคิดของตนต้องถูกเสมอ … ท างานไม่เป็น …. ไม่ท างาน สั่งงานเป็นอย่างเดียว … ประจบ

สอพลอ … ไม่กล้ารับผิด รับแตช่อบเพียงอย่างเดียว … ตัง้เป้าหมายหรือผลงานจากลกูน้องไว้สงูเกินไป … พบว่าปัญหา

ต่าง ๆ เหล่านีย้่อมเกิดขึน้ได้กับทุกคน ดงันัน้ขอให้คุณตระหนกัไว้เสมอว่าคุณไม่ใช่คนคนเดียวที่ก าลงัเผชิญปัญหากับ

หวัหน้างาน คณุจึงไมค่วรคิดมากกบัความขดัแย้งที่เกิดขึน้ระหวา่งคณุกบัหวัหน้างาน 

เหตุเกดิเพราะ “ ตัวงาน ” 

ลกัษณะงานหรือตวังานเป็นอีกปัญหาหนึง่ที่มีผลอย่างมากให้คณุเบื่อและไม่อยากมาท างาน เนื่องจากคณุรู้สกึ

ไมช่อบหรือรักงานท่ีท าอยู ่งานท่ีท าอยูไ่มท้่าทาย เป็นงานท่ีซ า้ซากจ าเจ เหมือนเดิมทกุวนั บางคนคิดวา่งานท่ีท าอยูซ่บัซ้อน

เกินไป ยากกวา่ความสามารถของคณุที่จะรับผิดชอบได้ หรือบางคนรับภาระหรือปริมาณงานมากเกินไป ต้องท างานดกึ ๆ 

ดื่น ๆ หรือมาท างานในวนัหยดุ … หากคณุปลอ่ยให้ความรู้สกึเหลา่นีเ้กิดขึน้ ดิฉนัรับรองได้วา่คณุจะไมม่ีความสขุกบังานที่



ท า จงพยายามปรับความคิดของตนให้รักงานที่ท าอยู ่อยา่คิดถึงงานที่ท าในด้านลบ เพราะความคิดเหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อไป

ยงัพฤติกรรมและความรู้สกึเซ็งหรือเบื่องานท่ีคณุรับผิดชอบ 

เหตุเกดิเพราะ “ ระบบงาน / ระบบการสื่อสาร ” 

ในเร่ืองของระบบงาน หรือระบบการสื่อสารภายในองค์การนัน้ อาจเป็นปัญหาหนึง่ที่คณุอาจพบเจอ ระบบงานที่

คณุรู้สกึว่าช้าอืดอาด เอกสารหรือแบบฟอร์มมีมากเกินไป ขัน้ตอนวุน่วายหรือยุ่งยากเกินไป การไม่รับรู้ข้อมลูข่าวสารจาก

ผู้บริหาร หรือผู้บริหารไม่เปิดเผยข้อมูลหรือสถานการณ์ในบางเร่ืองที่เกิดขึน้ให้พนกังานรับรู้ ซึ่งคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอดั

และไม่อยากจะท างานในองค์การนัน้ ดิฉนัคิดว่าปัญหาต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะอยู่ที่นโยบายขององค์การหรือของหน่วยงานนัน้ 

คุณอย่าไปคิดมากเกินไป ระบบที่คุณเองคิดว่ามีความคล่องตัวในองค์การหนึ่งที่คุณเคยท ามา อาจจะไม่เหมือนกับ

องค์การที่คณุก าลงัท าอยู่ การปรับตวัให้เข้ากบัระบบงานขององค์การที่คณุท าอยู่จึงเป็นสิ่งส าคญั แบบว่า “ เข้าเมืองตา

หลิว่ ให้หลิว่ตาตาม ” 

เหตุเกดิเพราะ “ ความร่วมมือของทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ” 

การท างานที่ประสพความส าเร็จนัน้ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทีม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง ดงันัน้ปัญหาเร่ืองการขอความร่วมมือจากทีมงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจเป็นอปุสรรคในการท างานที่ท าให้

คณุต้องนัง่กุมขมบั คิดไม่ตกว่าจะท าอย่างไรให้บคุคลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัคณุ พบว่าบางคนเวลาขอ

ข้อมลูหรือความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานอื่นคอ่นข้างล าบาก บางหนว่ยงานให้ข้อมลูช้ามาก หรือบางหนว่ยงานปฏิเสธที่จะ

ให้ความช่วยเหลอืแก่คณุ ดิฉนัคิดวา่ปัญหาต่าง ๆ เหลา่นีเ้กิดขึน้ได้ทกุเมื่อ และความสามารถหนึ่งของคณุที่อาจท าปัญหา

นีล้ดลงนัน่ก็คือการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัหน่วยงานต่าง ๆ และสมาชิกในทีมคุณ พยายามผูกมิตรไมตรีกบัผู้อื่ นเข้าไว้ 

เพราะสิง่นีเ้องจะเป็นเสนห์่ที่ท าให้ผู้อื่นอยากให้ความช่วยเหลอืและความร่วมมือกบัคณุ 

เหตุเกิดเพราะ “ ค่าตอบแทน ” 

คา่ตอบแทนที่คณุได้รับ ไมว่่าจะเป็นเงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆ อาจเป็นปัญหาหนึง่ที่ท าให้คณุต้องลาออกไป 

บางคนคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกบังานที่ตนเองท า ตัง้ใจท างานแทบตายเงินเดือนที่ปรับให้น้อยมากหรือโบนสัที่

ได้รับน้อยเกินไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ หรือบางคนคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับแค่นีเ้อง งานที่ท าเท่านีก็้พอแล้ว ในสว่นตวั

ของดิฉนั ดิฉนัคิดวา่คณุควรท างานให้ดีที่สดุเทา่ที่ความสามารถของคณุจะสามารถท าได้ ถ้าเป็นไปได้จงตัง้ใจและท างาน

ให้เกินความสามารถเข้าไว้ เพราะคณุอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่องค์การก าลงัมองคณุอยูเ่พื่อหาทางสง่เสริมและสนบัสนนุให้คณุ

เองมีต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ ซึง่สิง่เหลา่นีเ้องจะสะท้อนไปยงัคา่ตอบแทนที่สงูขึน้ของคณุตามไปด้วย 

เหตุเกิดเพราะ “ ความก้าวหน้าในอาชีพ ” 

อีกปัญหาหนึ่งที่ท าให้คุณเบื่อหรือเซ็งกับการท างานอยู่ในองค์การ ณ ขณะนี ้นัน่ก็คือ การมองไม่เห็นโอกาส

เจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน ไม่รู้ว่าชีวิตตอ่ไปในองค์การนีจ้ะเป็นอยา่งไร เป็นเพียงแค่พนกังานอาวโุส หรือหวัหน้างาน



เทา่นัน้เองหรือ คณุรู้หรือไม่ว่าปัญหาในเร่ืองของการขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพนัน้เป็นประเด็นปัญหาหลกัข้อหนึ่งที่

ท าให้พนกังานลาออกจากองค์การไป ซึ่งปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะเป็นปัญหาในเชิงนโยบายหรือระดบัองค์การท่ีเล็งเห็นถึง

ความส าคญั เพื่อว่าองค์การจะได้หาวิธีในการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนกังาน ดงันัน้เมื่อคุณ

ก าลงัเผชิญดงักลา่วนี ้คณุเองไม่ควรท้อแท้กบัการท างาน เหตเุพราะไม่เห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าในงานของตน แต่คณุควร

สร้างพลงัใจ สร้างเปา้หมายในการท างานและชีวิตของคณุ – จงท างานในแตล่ะวนัให้มีเป้าหมาย อยา่มวัแตร่อให้องค์การ

ก าหนดความหวงัในสายอาชีพให้กบัคณุเพียงฝ่ายเดียว 

เหตุเกดิเพราะ “ ความไม่มั่นคงขององค์การ ” 

ในยุดสมัยนีคุ้ณต้องยอมรับว่าองค์การแต่ละแห่งจะเน้นไปที่คนเก่ง หรือคนดีมีฝีมือ ที่เรียกว่า Talent หลาย

องค์การพยายามรักษากลุ่มคนเหล่านีไ้ว้ และพยายามลดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ Talent ลง อีกทัง้องค์การต้องปรับเปลี่ยน

โครงสร้างองค์การหรือกระบวนการท างานเพื่อรองรับกบัสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลีย่นแปลงไป ด้วยเหตนุีเ้องอาจท าให้

องค์การหลายแห่งมีการปรับลดขนาดของคนลง เกิดนโยบายเกษียณอายกุ่อนก าหนด นโยบายเอาคนออกหรือ Lay Off 

ซึง่นโยบาย ต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อสภาพจิตใจของคณุให้เกิดความรู้สกึ “ กลวั ” ความไมม่ัน่คงของตนเอง ดิฉนัเช่ือว่า

คณุไมต้่องกลวัเหตกุารณ์เหลา่นี ้แตค่วรเตรียมความพร้อมโดยการสร้างและพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการท างาน

มากขึน้ พร้อมที่จะท างานให้มากขึน้หรืออาสาช่วยเหลือคนอื่น ๆ อย่ามัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่คุณจะโดน Lay Off เพราะ

ความคิดตา่ง ๆ เหลา่นีไ้มช่่วยท าให้ชีวิตคณุดีขึน้เลย 

เหตุเกดิเพราะ “ ลูกค้า (ภายในและภายนอก) ” 

อีกปัญหาหนึ่งที่อาจท าให้คณุเหนื่อยหน่ายกบัการท างาน นัน่ก็คือ การเผชิญหน้ากบัลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า

ที่มาจากหนว่ยงานภายในองค์การหรือภายนอกองค์การ บางคนทนลกูค้าเจ้าอารมณ์ไมไ่หว หรือเป็นลกูค้าที่จู้ จีจ้กุจิก เอา

แต่ใจตวัเอง อยากได้โน่นอยากได้นี่อยู่เร่ือย ดิฉนัเช่ือว่าในชีวิตของคนท างานคงจะเลอืกแบบฉบบัหรือประเภทของลกู ค้า

ไม่ได้ ดงันัน้ขอให้คณุพร้อมรับกบัสไตล์ของลกูค้า แสดงกิริยาที่สภุาพเข้าไว้กบัลกูค้าทกุราย คณุต้องตระหนกัไว้เสมอว่า 

ลกูค้าท าให้องค์การมีรายได้ และรายได้ที่องค์การได้รับนีเ้องจะเป็นสว่นหนึง่ของเงินเดือนและคา่ตอบแทนของคณุ 

สรุปวา่ ปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์การท่ีคณุจะต้องเจอะเจอนัน้มีมากมาย คณุอยา่มวัคิดเลก็ผสมน้อย และพยายาม

อยา่น าเอาปัญหาเหลา่นัน้มาท าร้ายสขุภาพกายและสขุภาพใจของคณุ ขอให้คิดไว้วา่ปัญหาเป็นเร่ืองปกติที่ยอ่มเกิดขึน้ได้

ในแตล่ะวนั – ปัญหาเร่ืองหนึง่อาจเกิดขึน้ได้ในวนันีแ้ต ่อีกวนัอาจเกิดปัญหาอีกเร่ืองหนึง่ก็เป็นได้ 

 

  

 


