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หากถามถึงการเลือ่ นตาแหน่งงาน อลิสเชื่อว่าหลายต่อหลายคนชอบและรอคอยการเลื่อนตาแหน่ง แต่ก็ยงั อีก
หลายต่อหลายคนที่ไม่ชอบและกลัวการเลือ่ นตาแหน่งงาน รวมไปถึงการโอนย้ ายงาน....ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้
พบว่า ความรู้สกึ กลัว วิตกกังวล ไม่ชอบ ไม่พอใจอาจเกิดขึ ้นได้ จากหลากหลายสาเหตุ ได้ แก่ 1) ความไม่พร้ อมที่
จะเลื่อนตาแหน่งงานขึน้ ไป คิดว่าจะไม่สามารถบริ หารงานได้ อย่างที่หัวหน้ างานคาดหวังไว้ 2) ความกลัว ไม่อยาก
รับภาระงานที่เพิ่มขึ ้น อยู่แบบนี ้ก็ดีอยู่แล้ ว 3) คิดไปว่า เลื่อนตาแหน่งงานไปทาไมกัน ไม่เ ห็นเงินเดือนจะเพิ่มมากขึน้
เท่าไหร่เลย
ไม่ผิดค่ะ ที่คนเราจะมีความกลัว ความรู้สกึ ทางลบกับการเลือ่ นตาแหน่งและการโอนย้ ายงาน ปั ญหาอยู่ที่จะทา
อย่างไรให้ คนเหล่านี ้คิด รับรู้ และเห็นด้ วยกับการเลือ่ นตาแหน่งและการโอนย้ ายงาน อลิสคิดว่าผู้ที่เป็ นหัวหน้ า งานควรจะ
มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ ม สนับสนุน และกระตุ้นให้ พนักงานมีความรู้สกึ ทางบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับพวกเขา
สิ่งที่หวั หน้ างานพึงกระทาได้ ก็คือ การสร้ างความพร้ อมในศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เป็ นการ
จัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs) ซึง่ เป็ นแผนงานที่ระบุว่าพนักงานแต่ละคน
ควรจะมีจดุ ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในเรื่ องใดบ้ าง จุดอ่อนแต่ละข้ อที่ถกู ระบุขึ ้นมานันควรจะต้
้
องบ่งบอกถึงเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การพัฒนาด้ วยเช่นเดียวกัน IDPs จะต้ องเป็ นแผนงานที่ทาขึ ้นเป็ นประจาทุกปี โดยหัวหน้ างานต้ องแจ้ งแผนงานดังกล่าวนี ้
กับลูกน้ อง หลังจากนันหั
้ วหน้ างานจะต้ องดาเนินการตามแผนที่ถกู กาหนดขึ ้นในระหว่างปี นนั ้ ๆ
นอกจากนี ้ หัวหน้ างานควรจะต้ องชี ้แจงและอธิบายให้ พนักงานมีการรับรู้ทางบวกกับการเลือ่ นตาแหน่ง และการ
โอนย้ ายงาน โดยเฉพาะการโอนย้ ายงานที่หลายต่อหลายคนไม่ชอบ กลัว และคิดว่าเป็ นการลงโทษพวกเขา หัวหน้ างาน
ควรจะต้ องหาโอกาส หาเวลาในการพูดคุยถึงประโยชน์ ผลดีที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อนตาแหน่งและการโอนย้ ายงาน
จะนาผลทางบวกต่อตัวพนักงานผู้นนั ้ มูลค่างาน (Job Value) จะเพิ่มมากขึ ้น ทักษะที่หลากหลายจะเกิดขึ ้น (Multi
Skills) อันนามาสูโ่ อกาสที่สงู และดีมากขึ ้นกว่าเดิม
สาหรับตัวพนักงานเอง อลิสมีคาถามที่อยากจะให้ คิดไว้ ว่า “เราอยากจะเติบโตในหน้ าที่การงานหรื อไม่ ” “อะไร
คือความสาเร็ จในหน้ าที่การงานของเรา” “เราจะทนได้ หรื อไม่ หากเห็นคนรุ่ นใหม่ รุ่ นน้ อง รุ่ นเพื่อน เติบโตในหน้ าที่การ

งาน” และ “เราคิดว่า อะไรคือความมัน่ คงในอาชีพการทางาน” คาถามสุดท้ ายก็คือ “เราได้ ทาอะไรบ้ างหรื อไม่ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ คงในชีวิตการทางาน”
จงอย่าอยูอ่ ย่างคนที่ไม่มีทางเลือก ..... ทางเลือกก็ คือการแสวงหาโอกาส เรามีโอกาสในการโอนย้ าย การเลื่อน
ตาแหน่งงาน แล้ วทาไมเราไม่ไขว่ขว้ าและฉวยโอกาสนันไว้
้ ความกลัว ความไม่พร้ อม ไม่ใช่คาตอบสุดท้ ายของความมัน่ คง
และความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน อลิสอยากจะให้ ทกุ ท่านขจัดความไม่อยาก ไม่ชอบการเลื่อนตาแหน่งหรื อการโอนย้ าย
งาน เพราะความรู้สกึ เช่นนี ้ไม่ได้ ทาให้ ชีวิตการทางานของเราปลอดภัยและมัน่ คงได้ เลย
สุดท้ ายนี ้ อลิสขอฝากข้ อคิดไว้ นะคะว่า ความมัน่ คงในหน้ าที่การงานนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เราเป็ นผู้สร้ าง อลิสไม่อยากจะ
ให้ เราต้ องรอให้ หวั หน้ างานพัฒนาและฝึ กฝนเราให้ มีความพร้ อมรับกับตาแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ ้น แต่อลิสอยากให้ ตวั เรา
เองขวนขวาย แสวงหาความรู้ แสวงหาช่องทางในการพัฒนาและฝึ กฝนตนเอง รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยไม่
จาเป็ นต้ องรอให้ หวั หน้ างานจัดทาแผนพัฒนานี ้ขึ ้นก่อนก็ยอ่ มได้
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