เทคนิคการลาออกจากงานอย่ างสร้ างสรรค์

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

คุณมีความรู้ สกึ ที่อยากจะลาออกจากงานบ้ างหรื อไม่ แล้ วคุณเคยถามตัวเองหรื อไม่ว่าเพราะเหตุใดคุณถึงอยากจะ
ออกจากงาน ดิฉนั คิดว่าแต่ละคนคงจะมีเหตุผลที่คิดว่าเป็ นเหตุผลที่ดีที่สดุ ในการออกจากงาน ทังนี
้ ้ดิฉนั ได้ สรุ ปเหตุผลต่าง ๆ
ในการลาออกจากงาน ดังต่อไปนี ้
จูนไม่ ติดกับ Style การทางานของหัวหน้ างาน : โอ๊ ย…ทนไม่ได้ ทาไมหัวหน้ างานบริ หารงานไม่เป็ น เค้ าไม่ควรทา
แบบนี ้ แต่เค้ าน่าจะทาอย่างนี ้มากกว่า …ทาไมหัวหน้ างานพูดจาแบบนี ้กับลูกน้ อง มอบหมายงานไม่เป็ นเอาซะเลย เอาแต่สงั่
อย่างเดียวไม่เคยสอนงานหรื อส่งไปฝึ กอบรมอะไรกับเค้ าบ้ างเลย เบื่อจริ ง ๆ
มองไม่ เห็นความก้ าวหน้ าในการทางาน : ไม่ร้ ู ว่าต่อไปอนาคตเราจะเป็ นยังไง…ทางานมาตังนานแล้
้
ว ตาแหน่ง
งานยังอยูแ่ ค่นี ้เอง เพื่อน ๆ ก้ าวหน้ าไปไหนต่อไหนกันแล้ ว ถ้ าอยูต่ อ่ ไปสงสัยว่าตาแหน่งงานก็คงจะเหมือนเดิม
ค่ าตอบแทนที่ได้ รับไม่ โดนใจเอาซะเลย : ทาไมเงินเดือนที่ได้ น้อยมาก สวัสดิการก็ไม่ดีสกั เท่าไหร่ บริ ษัทอื่นเค้ า
จ่ายเงินเดือนให้ พนักงานตังเยอะ
้
สวัสดิการก็ดีกว่านี ้หลายเท่า….สู้ไปทางานที่อื่นจะดีกว่า
งานที่ทาอยู่ …ไม่ ใช่ ส่ ิงที่รักที่จะทา : ทาไมต้ องทนทางานที่ไม่ชอบด้ วย งานที่ทาไม่มีมลู ค่าเพิ่มกับตัวเองเลย ถ้ า
อยูต่ อ่ ไปคงเสียทังเวลาและประสบการณ์
้
งานที่ทาอยูท่ า่ ทางจะไม่เหมาะกับตัวเราอย่างแน่นอน
ทนไม่ ได้ กับปั ญหาการเมืองในองค์ การ : ไม่ชอบการแบ่งเป็ นก๊ ก เป็ นเหล่า ไม่อยากเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ทงของส่
ั้
วนบุคคล ทีมงาน หรื อหน่วยงาน สู้ออกไปทางานที่อื่นน่าจะสบายใจกว่านี ้
เห็นไหมหล่ะค่ะว่า หากคุณคิดที่จะลาออก คุณคงมีคาตอบเตรี ยมไว้ มากมายว่าทาไมคุณถึงทาเช่นนี ้ โดยส่วนใหญ่
คุณ มัก จะหาเหตุผลเข้ า ข้ างตนเองต่า ง ๆ นา ๆ เพื่ อเป็ นการสนับสนุนการลาออกของคุณ เหตุผลอาจจริ ง บ้ า ง เท็ จบ้ า ง
หลากหลายสาเหตุแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทังนี
้ ้การลาออกของคุ ณก็เท่ากับว่าคุณจะต้ องจากบ้ านหลังที่สองที่คณ
ุ ต้ องใช้
ชีวิตอยูร่ ่วมด้ วยอย่างน้ อยประมาณ 8 ชัว่ โมงต่อวัน โดยคุณจะต้ องย้ ายบ้ านของคุณไปทางานที่อื่น แต่บางคนหนักกว่านี ้ยังไม่
ทันหาบ้ านหลังที่สองได้ ก็ลาออกจากงานทันที เหตุเพราะทนไม่ไหวอีกแล้ วกับเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ ที่ สนับสนุนความต้ องการ
ของตัวคุณเอง ดิฉนั ค่อนข้ างที่จะไม่เห็นด้ วยกับคนที่คิดว่าจะลาออกก่อนโดยที่ยงั หางานทาไม่ได้ คุณอาจจะสุขใจในหนึ่งหรื อ
สองเดือนแรก แต่หลังจากนันคุ
้ ณจะเริ่ มรู้สกึ เบื่อ เพราะเคยตื่นแต่เช้ ามาทางาน มีเพื่อน มีสงั คม …. ซึ่งจะทาให้ คณ
ุ เริ่ มที่จะหา
งานทา….งานสมัยนี ้หายากมากนะคะ… แบบว่ า Supply "คนหางาน" เยอะ แต่ Demand "ตาแหน่ งงานว่ าง" น้ อย หาก
คุณโชคดีหน่อย คุณอาจจะใช้ เวลาไม่นานประมาณเดือนหรื อสองเดือน หากคุณโชคร้ าย คุณอาจจะใช้ เวลาครึ่ งปี หรื อหนึ่งปี

หรื ออาจจะมากกว่านันก็
้ เป็ นได้ ดังนันหากคุ
้
ณคิดจะเปลี่ ยนงานจริ ง ๆ ก็ขอให้ คณ
ุ หางานทาให้ ได้ ก่อน มีการเซ็นต์สญ
ั ญากับ
บริ ษัทใหม่เพื่อเป็ นหลักประกันว่าคุณมีงานทาอย่างแน่นอน
การที่คณ
ุ คิดจะลาออกหรื อไม่นนั ้ ดิฉนั อยากจะแนะนาว่าคุณควรจะหาเหตุผลที่มีน ้าหนักพอที่คณ
ุ จะตัดสินใจในการ
จากบ้ านหลังที่สองของคุณไป โดยการวิเคราะห์ "ตัวงาน" และ "ตัวเงิน" ควบคูก่ นั ไป ดังต่อไปนี ้
ตัวงาน
คุณควรเริ่ มถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากงานที่ทาอยู่ และสิง่ ที่คณ
ุ ได้ นนเสริ
ั ้ มมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใน
ตัวคุณบ้ างหรื อไม่ ความสามารถ (Competency) ที่ประกอบไปด้ วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personal Attribute) ของคุณได้ พฒ
ั นาหรื อเพิ่มขึ ้นบ้ างหรื อไม่ และคุณควรเติมเต็มความสามารถอะไรบ้ างจากงานที่
คุณทาในปั จจุบนั หรื อคาดว่าจะต่อไปในอนาคต…คุณอาจสงสัยว่าแล้ วถ้ าเป็ นงานประจา (Routine) ที่มีกระบวนการหรื อ
ขันตอนการท
้
างานเหมือนเดิม แล้ วคุณจะพัฒนาความสามารถของคุณเองได้ อย่างไร….. ทาได้ อย่างแน่นอน โดยความ
พยายามในการคิดริ เริ่ มหาแนวทางหรื อวิธีการในการปรับปรุงงานของคุณเอง การเรี ยนรู้จากการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตัวคุณ
เอง…ว่าคุณได้ เรี ยนรู้ หรื อพัฒนาความสามารถอะไรบ้ าง ทังนี
้ ้ดิฉั นขอแนะนาให้ คณ
ุ ทาการวิเคราะห์ตวั เองโดยอาจจัดทาเป็ น
ประจาทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกสีเ่ ดือน หรื อทุกครึ่งปี จากตารางการวิเคราะห์ตวั เอง ประจาไตรมาสต่อไปนี ้
เดือน

งานที่คุณได้ เรี ยนรู้เพิ่มขึน้

ความสามารถที่เพิ่ม/พัฒนา

แผนงานที่จะดาเนินต่ อ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีนาคม




มิถนุ ายน




กันยาน




การกาหนด KPIs ของกลุ่มงานขาย
และการตลาด
การกาหนดความสามารถหลัก (Core
Competency) ขององค์กร



การกาหนด KPIs ของกลุ่มงาน
สนับสนุน
การเป็ นวิทยากรการสอนงานให้ กบั กลุม่
งานขายและการตลาด



การกาหนด KPIs ของกลุ่มงาน
สนับสนุน (ต่ อ)
การเป็ นวิทยากรการสอนงานให้ กบั กลุม่
งานสนับสนุน









ธันวาคม

ความรู้เกี่ยวกับ KPIs
ความรู้เกี่ยวกับ
ความสามารถ
Competency



จะต้ องหาความรู้เพิ่มเติมอีก
เกี่ยวกับการกาหนด KPIs ของ
กลุม่ งานสนับสนุ

ความรู้เกี่ยวกับ KPIs
การนาเสนองาน



ควรจะเข้ าฝึ กอบรมวิธีการและ
เทคนิคการสอนงานมากกว่านี

ความรู้เกี่ยวกับ KPIs
การนาเสนองาน



ควรจะฝึ กการนาเสนองาน
มากกว่านี



ควรจะเข้ าอบรมเรื่องการเจรจา

ไม่มี

งานจัดซือ้
มีนาคม



การแก้ ปัญหาการสั่งซือ้ วัตถุดิบ ที่ไม่



การเจรจาต่อรอง

ตรงเวลาตามที่กาหนด ซึง่ เป็ นจานวน
มากและต้ องการใช้ เร่งด่วน



มิถนุ ายน
กันยาน

เทคนิคการแก้ ไขปั ญหา
ในงานจัดซื ้อ

ต่อรองมากกว่านี ้

ไม่มี


การจัดทาใบสัง่ ซื ้อโดยเขียนราคา
ผิดพลาดและไม่ ถูกต้ องเป็ นอย่างมาก



ธันวาคม

ความละเอียดรอบคอบ



ควรจะต้ องตรวจสอบเอกสาร
การจัดซื ้อให้ ละเอียดมากขึ ้น

ไม่มี

ตัวเงิน
โดยส่วนใหญ่มกั จะลาออกเพราะปั ญหาของเงินเดือนมากกว่าสวัสดิการ บ้ างก็บอกว่าเงินเดือนน้ อยมากถ้ าเทียบกับปริ มาณ
งานที่ทา แต่ทาไมอีกคนไม่เห็นจะทาอะไรสักเท่าไหร่ เลย แต่เงินเดือนเยอะกว่า เข้ าทานองว่า - ทางานทัง้ วัน ได้ พันห้ า เดิน
ไปเดินมาได้ 5 พัน อะไรทานองนี ้…. บ้ างก็บอกว่าหัวหน้ างานขึ ้นเงินเดือนไม่ยตุ ิธรรม เราไม่ใช่เด็กโปรด ก็ขึ ้นเงินน้ อยกว่าลูก
รักหลายเท่า…บ้ างก็บอกว่าที่อื่นเค้ าจ่ายเงินเดือนให้ เยอะกว่านี …
้ .ดิฉนั อยากจะแนะว่าคุณควรพิจารณาว่าคุณควรจะอยู่ต่อ
หรื อไม่นนจาก
ั้
"ตัวงาน" ก่อน ว่าคุณได้ เรี ยนรู้ งานเพิ่มขึ ้นบ้ างหรื อไม่ มีความรู้ ทักษะ อะไรที่คุณได้ รับเพิ่มขึ ้น…และปั จจัย
ถัดไป "ตัวเงิน" คุณต้ องตอบตัวเองว่าคุณทางานคุ้มกับเงินเดือนที่ได้ รับหรื อไม่ บางคนไม่ค่อยทาอะไรมากนัก แต่อยากได้
เงินเดือนเยอะกว่านี ้…ดิฉนั แนะว่าคุณควรคิดเรื่ องงานก่อน - ทุ่มเทความสามารถและศักยภาพที่ มีทงหมดในการท
ั้
างาน …..
และเรื่ องเงินเดือนหรื อผลตอบแทนอื่นจะตามมาเอง…หรื ออย่างน้ อยบริ ษัทก็ไม่คิดที่จะเอาคุณออกอย่างแน่นอน เพราะคุณยัง
มีคณ
ุ ค่าเพียงพอที่จะรักษาไว้ …. ขอให้ คณ
ุ คิดถึงหลักสัจธรรมข้ อนี ้นะคะว่า - ไม่มีบริ ษัทไหนที่ใจดีจ่ายเงินเดือนให้ กบั พนักงาน
ทีค่ ิดว่าทางานให้ เค้ าไม่ค้ มุ ค่า โดยเฉพาะบริ ษัทข้ ามชาติที่มงุ่ การทางานแบบมุง่ ผลงาน หรื อ Result Oriented
แนวทางการวิเคราะห์ "ตัวงาน" และ "ตัวเงิน"
คุณควรวิเคราะห์ว่าระหว่างปั จจัยทังสองด้
้
านคือ "ตัวงาน" และ "ตัวเงิน" คุณมีความพอใจมากน้ อยแค่ไหน ดัง
ตารางการวิเคราะห์ตอ่ ไปนี ้
ตัวงาน

ตัวเงิน

ตัวงาน

พอใจ

ไม่พอใจ

ตัวเงิน

ไม่พอใจ

พอใจ

"ตัวงาน" - พอใจ แต่ "ตัวเงิน" - ไม่ พอใจ
หากคุณยังรู้ สึกพอใจและสนุกกับงานที่ทาอยู่ แต่เงินเดือนที่ได้ รับน้ อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับปริ มาณงานของคุณ
ซ ้าร้ ายบางคนเจอหัวหน้ างานที่จนู เครื่ องไม่ตดิ กับคุณเอาเสียเลย หรื อบางคนเจอเพื่อนร่วมงานที่ชอบเหน็บแนมหรื อไม่ช่วยงาน
คุณ เลย…ขอให้ คุณ อดทนไว้ ก่ อ นนะคะ พยายามคิ ด ถึ ง ตัว งานที่ คุณ ท า บอกตัว เองเสมอว่ า คุณ จะต้ อ งเรี ย นรู้ และหา
ประสบการณ์เพิ่มขึ ้นก่อน อย่ารี บร้ อนออกจากงานทัง้ ๆ ที่ยงั ไม่มีงานทา….คุณควรมองตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีความพยายาม
ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบ้ างหรื อไม่ ถ้ าเป็ นเรื่ องเงินเดือน คงจะต้ องแก้ ที่ระบบ เพราะเข้ าใจว่าแต่ละบริ ษัทน่าจะมี
กระบอกหรื อโครงสร้ างเงินเดือน โดยคุณควรยกประเด็นนี ้ถามกับหัวหน้ างานของคุณ หาช่วงเวลาหรื อโอกาสเหมาะ ๆ เข้ าไป
พบและพูด คุย ในสิ่งที่ คุณ อึด อัด ใจ คุณ อาจจะใช้ ช่ว งการประเมิ นผล ตอนที่หัวหน้ า งานเรี ยกคุณ ไปพบเพื่อ ชี แ้ จงผลการ
ประเมิน…สาหรับประเด็นปั ญหาเรื่ องอื่น ๆ ที่มิใช่เรื่ องเงิ น เช่น หัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน …ขอให้ คุณเปลี่ยนตัวเองก่อน
พยายามใช้ จิตวิทยาในการสร้ าง สัมพันธภาพที่ดีกบั ทุก ๆ คน ….ดิฉนั มีความเชื่อว่า หากคุณไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ในการทางาน
แล้ วหล่ะก็ คุณอาจจะไม่ได้ รับความร่วมมือในการทางานจากผู้อื่น แน่นอนว่าการทางานของคุณอาจจะมีปัญหา สะดุด หรื อไม่
ราบรื่ นอย่างที่คิดไว้
"ตัวงาน" - ไม่ พอใจ แต่ "ตัวเงิน" - พอใจ
คุณต้ องถามตัวคุณเองก่อนว่า อะไรคือความสุขของคุณ …การที่คุณได้ ทางานที่สนุกและใจรั ก หรื อการที่คุณได้
เงิ นเดือนเยอะๆ …ดิฉันไม่ขอแนะนาว่าให้ คุณต้ องทนทางานที่ตัวคุณเองไม่รัก เพราะจะทาให้ คุณทางานไปวัน ๆ โดยไม่
อยากจะคิดหาทางพัฒนางานให้ ดขี ึ ้น….ถึงแม้ วา่ คุณจะได้ เงินเดือนมากก็ตาม คุณจะพอใจกับปั จจุบนั ของคุณเอง แต่ขอให้ คณ
ุ
คิดถึงอนาคตเข้ าไว้ หากคุณไม่มีใจรักในงาน จะทาให้ คณ
ุ ไม่อยากเรี ยนรู้ งานเพิ่มเติม ไม่คิดที่จะหาทางแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น และในที่สดุ งานของคุณก็จะไม่พฒ
ั นา ขอให้ ตระหนักไว้ เสมอว่า การทางานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ จะเป็ น
สิ่งสะท้ อนถึงความก้ าวหน้ าในอาชีพการงานของคุณเอง ดังนันดิ
้ ฉนั มีข้อเสนอว่าคุณควรจะวิเคราะห์ตวั เองว่างานทีคณ
ุ ชอบ
และสนุกกับการทางานและการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น นันคื
้ องานอะไร พยายามหางานที่รักและชอบ…แต่ถ้าหางาน
เท่าไหร่ คณ
ุ ก็ยงั ไม่ได้ ทางานที่คุณชอบ หรื อมองว่าคงไม่มีวี่แววที่จะได้ งานที่คุณชอบและอยากจะทาแล้ วหล่ะก็ คุณควรจะ
ปรับเปลีย่ นความคิดของตัวคุณเองให้ รักงานที่ทา…. บางครัง้ การทางานที่รัก อาจจะยากกว่ าการรักงานที่ทานะคะ…และ
ถ้ าคุณอยากให้ ชีวิตมีความสุข โดยคุณไม่มีทางเลือกที่จะทางานที่รัก ขอให้ คณ
ุ เริ่ มเปลีย่ นมุมมองของคุณทันที เป็ น การรักงาน
ที่ทาอยู่ พยายามทาตัวเองให้ สนุกกับงานในแต่ละวัน เท่านี ้ชีวิตคุณก็มีความสุขกับเงินเดือนที่ได้ รับ และงานที่คณ
ุ รัก
"ตัวงาน" - พอใจ แต่ "ตัวเงิน" - พอใจ
หากคุณยังพอใจในงานที่ทาอยู่ และตัวเงินที่ได้ รับ..เป็ นสิ่งที่วิเศษสุดสาหรับคนทางานนะคะ…ไม่ผิดที่คณ
ุ จะหางาน
ใหม่เพื่อความก้ าวหน้ าในงานของคุณ แต่ไม่ใช่วา่ คุณคิดว่าจะลาออกจากงาน เพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบหัวหน้ าของคุณเอาซะ
เลย หรื อเพื่อนร่วมงานที่คณ
ุ คิดว่าแย่สุด ๆ หรื อลูกค้ าที่คณ
ุ เบื่อแสนเบื่อที่จะต้ องไปติดต่อด้ วย…คุณหนีสิ่งเหล่านี ้ไม่พ้นหรอก
ค่ะ… ไม่มีอะไรที่ P-E-R-F-E-C-T หรอกนะคะ….มีหลายต่อหลายคนที่อยากจะลาออกเพื่อเป็ นการหนีปัญหาที่มีเจ้ านายที่ดุ
แสนดุ พูดจากับลูกน้ องแบบมะนาวไม่มีน ้า หรื อบางคนเข้ ากับเพื่อนร่ วมงานไม่ได้ ที่ชอบซุบซิบนินทาชาวบ้ านเค้ า วัน ๆ นึงไม่

คอยทาอะไร เอาแต่จบั กลุม่ และเมาส์ถึงคนอี่น…ซึง่ ไม่ใช่นิสยั ของคุณ…คุณไม่ต้องใส่ใจกับปั ญหาที่ไม่เป็ นเรื่ องเหล่านี ้…เปลือง
เนื ้อที่ในสมองของคุณ …. เอาเนื ้อที่ภายในสมองของคุณคิดหาทางปรับปรุ งความสามารถของคุณเองจะดี กว่า ทาอย่างไรให้
คุณพัฒนางาน ความสามารถ และศักยภาพที่ดีขึ ้น เพื่อความก้ าวหน้ าในชีวิตและหน้ าที่การงาน
"ตัวงาน" - ไม่ พอใจ แต่ "ตัวเงิน" - ไม่ พอใจ
หากคุณต้ องทางานแบบกล้ ากลืนฝื นทน แถมเงินเดือนคุณเองก็ยงั ไม่แฮปปี ซ้ ะเท่าไหร่ …. ไม่ผิดที่คณ
ุ จะหางานและ
เงินเดือนที่คณ
ุ พอใจ…แต่ต้องไม่ใช่ ลาออกจากงานทัง้ ๆ ที่ยงั ไม่ได้ มีงานใหม่ให้ คณ
ุ ทานะคะ…. เพราะถ้ าคุณยังฝื นทางานอยู่
ทัง้ ๆ ที่คณ
ุ ไม่มีความสุขในงาน คุณอาจจะทางานแบบเช้ าชามเย็นชาม หรื อทางานแบบขอไปที หรื อทางานตามที่ได้ รับหมาย
จากหัวหน้ างานเท่านัน..ซึ
้ ง่ ผลงานที่คณ
ุ ทาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร และอาจจะส่งผลต่อกาไรหรื อรายได้ ของบริ ษัท …ดิฉนั เชื่อว่า
เจ้ าของกิจการหรื อเจ้ าของบริ ษัทคงอยากจะจ้ างพนักงานที่รักงานที่ทา มีความสุขและสนุกกับงาน เพราะจะทาให้ พนักงานมีใจ
รักที่จะพัฒนาการทางานของตนเอง ซึง่ จะส่งผลต่อผลงานของหน่วยงานและบริ ษัทต่อไป
ขอให้ คณ
ุ คิดไว้ เสมอว่า ปั จจัยที่จะเป็ นเหตุผลที่ดีที่จะทาให้ คณ
ุ ตัองลาออกจากบริ ษัทนัน่ ก็คือ "ตัวงาน" และ "ตัวเงิน"
ว่าคุณมีความพอใจกับสิ่งเหล่านี ้มากน้ อยแค่ไหน…อย่าลาออกเพียงเพราะหนีปัญหาจากหัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้ อง
หรื อกลุม่ ลูกค้ า … จงแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้ก่อน คิดไว้ เสมอว่าปั ญหาทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ หรื อเป็ นครู ที่ดีที่จะสร้ างให้ คณ
ุ
แกร่งและเก่งขึ ้น ….การลาออกควรจะเป็ นทางเลือกสุดท้ ายที่คิดไว้ นะคะ…และจงเริ่ มวิเคราะห์ระดับความชอบหรื อความพอใจ
ในการทางานในบริ ษัทของคุณเอง เพราะจะทาให้ คณ
ุ และบริ ษัทได้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย …ผลงานของพนักงานจะสะท้ อนให้
เห็นถึงผลงานของหน่วยงานและบริ ษัท

