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ปี เก่าจะผ่านพ้ นไป ปี ใหม่ก็ใกล้ จะมาเยือน เพื่อนๆพี่ๆน้ องๆ ที่มีชีวติ เป็ นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพหลายคนก็เริ่ ม
โทรศัพท์กริ๊ งกร๊ างหากันว่าเพื่อสอบถามว่ามีงานดีๆที่ไหนบ้ าง หลายคนตังหน้
้ าตังตารอโบนั
้
สเพื่อนาไปเป็ นทุนสารองก่อน
การเปลีย่ นงาน องค์กรต่างๆก็ทยอยลงโฆษณาควานหาดาวเด่นมาเสริ มศักยภาพในการแข่งขันในปี หน้ ากันบ้ างแล้ ว
เหตุการณ์แบบนี ้เกิดขึ ้นทุกปี ส่วนหนึง่ ก็เป็ นประเพณีปฏิบตั วิ า่ ถ้ าเปลีย่ นงานต้ อนสิ ้นปี จะดูดีทงในแง่
ั้
ของการนับ
อายุงาน การตัดสินวันพักร้ อนประจาปี การคานวณโบนัสในปี ต่อไป การได้ เงินก้ อน(โบนัส)จากที่ทางานปั จจุบนั ส่วนหนึง่ ก็
เป็ นผลจากความต้ องการของตลาดแรงงานที่องค์กรต่างๆมักจะสูญเสียคนไปตอนสิ ้นปี จึงมีการประกาศรับสมัครกันมาก
สุดท้ ายแล้ วก็ไม่มีอะไรใหม่ เพราะองค์กรก็เป็ นองค์กรเดิม คนทางานก็คือคนกลุม่ เดิม แต่ทใี่ หม่คือคนองค์กรได้
คนใหม่ แต่...เก่ามาจากที่อื่น คนทางานก็ได้ งานใหม่ แต่...เป็ นงานเก่าของคนอื่น เราต้ องยอมรั บความเป็ นจริงอย่างหนึง่
ว่าองค์กรใหม่เกิดขึ ้นมาน้ อยกว่าคนที่ต้องการเปลีย่ นงาน และในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆที่ต้องการคนจบใหม่ก็มีน้อย
ทุกองค์กรมักจะต้ องการคนกลุม่ เดียวกัน คนทางานส่วนใหญ่ก็ต้องการเข้ าไปทางานกับองค์กรกลุม่ เดียวกัน
สรุปคือคนทางานส่วนใหญ่แย่งกันเข้ าองค์กรดีๆ ในขณะเดียวกันทุกองค์กรก็แย่งกันตัวคนทางานเก่งๆซึง่ เป็ นคน
กลุม่ เดียวกัน ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือหลายคนเปลีย่ นงานแล้ วเป็ นทุกข์เพราะได้ องค์กรที่แย่กว่าที่เก่า หลายองค์กรคัดเลือกคน
แล้ วมีทกุ ข์เช่นกันเพราะได้ คนที่มคี า่ ตัวสูงกว่าความเป็ นจริ ง เนื่องจากมีการแข่งขันกันประมูลค่าตัวคนเก่ง
เพื่อป้องกันหรื อลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นงาน ผมจึงขอแนะนาข้ อคิดสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้ องๆทีก่ าลังคิดจะ
เปลีย่ นงานใหม่ในช่วงปี ใหม่นี ้ดังนี ้


ทบทวนตัวเองก่ อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน สิง่ แรกที่ควรทาก่อนการเปลีย่ นงานคือให้ ถามตัวเองก่อนว่า
ทาไมอยากเปลีย่ นงาน ปั จจัยหลักๆก็มกั จะอยูบ่ นพื ้นฐานของ 2 เรื่ องคือ หนึง่ เบื่อทีเ่ ก่า(ปั จจัยดัน) สองที่อื่น
ดีกว่า (ปั จจัยดึง) หรื อสองเรื่ องรวมกัน บางคนอยากเปลีย่ นงานเพราะเบื่อหัวหน้ า บางคนอยากเปลีย่ นงาน
เพราะเงินไม่พอใช้ บางคนอยากเปลีย่ นงานเพราะอยากลองของใหม่ บางคนอยากเปลีย่ นงานเพราะ
ต้ องการให้ ประวัติการทางานยาวขึ ้น ฯลฯ ผมขอแนะนาว่าก่อนที่เราจะเปลีย่ นงานควรจะมีการกาหนด
เป้าหมายชีวิตในระยะยาวก่อนว่า เราต้ องการอะไร เช่น ต้ องการเป็ นผู้บริ หารระดับสูง ต้ องการทาธุรกิจ

ส่วนตัว แล้ วค่อยมาพิจาณาต่อว่าการอยูท่ ี่เดิมหรื อเปลีย่ นงานใหม่อะไรจะช่วยให้ เป้าหมายของเรา
ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ ้น


วางแผนการหางาน ถ้ าตัดสินใจได้ แน่นอนแล้ วว่าจะต้ องเปลีย่ นงานแน่ๆ ขันตอนต่
้
อไปคือควรจะวางแผน
ว่าเราจะหางานอย่างไร จะต้ องทาอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ เช่น องค์กรในเป้าหมายที่เราต้ องการจะไปทางานด้ วย
การเตรี ยมประวัติการทางาน ขอแนะนานิดนึงว่าประวัตกิ ารทางานสมัยนี ้เขาไม่เรี ยกว่าประวัตยิ อ่ แล้ ว แต่
ควรเป็ นประวัติของผลงานมากกว่า ควรจะเขียนว่าทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลเป็ นอย่างไร ถ้ าสามารถ
วิเคราะห์เหตุแห่งผลสาเร็จหรื อล้ มเหลวได้ ด้วยจะยิง่ ดีมาก เพราะประวัติคือประวัติไม่มใี ครไปเปลีย่ นมันได้
เราไม่บอกความจริงวันนี ้ พรุ่งนี ้ มะรื นนี ้ก็ต้องมีคนรู้ ทางที่ดีควรจะนาประวัติทเี่ ปลีย่ นไม่ได้ แล้ วนันมา
้
จัดระบบให้ มีมลู ค่าเพิ่มกับตัวเองน่าจะดีกว่านะครับ



ศึกษาข้ อมูลเชิงลึก (หาพันธมิตรผู้สมัครงาน) ผมอยากจะแนะนาว่าองค์กรหรื อนายจ้ างเขามีระบบการ
ตรวจสอบประวัติจากบริ ษัททีเ่ ราเคยทางาน ทาไมกลุม่ ลูกจ้ างแบบเราไม่มีระบบการตรวจสอบประวัติของ
นายจ้ างกันบ้ างครับ ถ้ าจะทาแบบง่ายๆคือการเข้ าไปศึกษาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆว่านายจ้ างรายนันเป็
้ น
อย่างไร การส่งผ่านข้ อมูลข่าวสารกันเองระหว่างลูกจ้ างหรื อคนทีต่ ้ องการจะเปลีย่ นงานผ่านอินเตอร์ เน็ต
หรื ออาจจะมีเครื อข่ายอะไรบางอย่างทีจ่ ะช่วยให้ ข้อมูล(ทีเ่ ป็ นจริง)สาหรับการตัดสินในเปลีย่ นงาน เพราะ
การเปลีย่ นงานแต่ละครัง้ เปรี ยบเสมือนจุดชี ้เป็ นชี ้ตายของความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวในชีวติ การทางานเป็ น
ลูกจ้ างเหมือนกันนะครับ



วิเคราะห์ ความเสี่ยง ถ้ าองค์กรไหนรับเราเข้ าทางานแล้ ว ควรจะมีการวิเคราะห์วา่ การอยูอ่ งค์กรเดิมกับ
องค์กรใหม่ที่เขาเลือกเรานัน้ ที่ไหนมีความเสีย่ งมากกว่ากัน ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสีย่ งหรื อไม่
นอกจากนี ้อาจจะต้ องมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนโดยรวม (Total Remuneration) ของทังสององค์
้
กร
ก่อน โดยจะต้ องนามาคิดรวมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินจริงและโอกาสทีเ่ ราสูญเสีย เช่น การเริ่ มองค์กรใหม่ในปี แรก
เราอาจจะไม่มีวนั พักร้ อนหรื อมีน้อยกว่าที่เดิม อัตราการเริ่ มต้ นของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเป็ นอย่างไร
หลังจากนันค่
้ อยมาวิเคราะห์วา่ ความเสีย่ งของทีใ่ หม่นนคุ
ั ้ ้ มค่ากับผลตอบแทนหรื อไม่



กาหนดกลยุทธ์ การเปลี่ยนงาน ถ้ าเรายังไม่รีบร้ อนอะไร ผมขอแนะนาว่าถ้ าเราไม่ใช่กลุม่ คนทีเ่ ก่งที่สดุ ใน
กลุม่ อาชีพเดียวกัน กรุณาอย่าเพิง่ เปลีย่ นงานในช่วงเทศกาล "คนเปลีย่ นงาน งานเปลีย่ นคน" เพราะเราจะ

แข่งกับเขาไม่ได้ เราควรจะกาหนดกลยุทธ์ในการเปลีย่ นงานเป็ นช่วงอื่น เป็ นการรอจังหวะดีๆ เหมือนกับ
การลงทุนระยะยาว เหตุผลที่สาคัญคือ ช่วงระหว่างปี คแู่ ข่งเรามีน้อย และองค์กรที่รับคนระหว่างปี ส่วนใหญ่
เขาเสียคนไปเพราะคนออกไปทาธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อ หรื อระหว่างปี อาจจะมีองค์กรเกิดใหม่ซงึ่ น่าจะเป็ น
โอกาสดีมากกว่า
ที่เขียนมาทังหมดนี
้
้ไม่ใช่หลักการหรื อวิธีการทีด่ ีที่สดุ เพียงแต่ผมในฐานะคนเคยเป็ นลูกจ้ างมาก่อนต้ องการ
สะท้ อนให้ เห็นภาพของตลาดแรงงานในช่วงเทศกาลเปลีย่ นงานเท่านันว่
้ าใครทีต่ ้ องการเปลีย่ นงานในช่วงนี ้จะต้ องคิด
ไตร่ตรองให้ รอบคอบมากขึ ้นนะครับ

