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Competency หรื อขีดความสามารถที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคลซึง่ อาจจะแสดงออกมาหรื อยังไม่แสดงออกมาในตอน
นันก็
้ ได้ พบว่าหลายคนทางานไม่ตรงกับที่เรี ยน แต่บงั เอิญหัวหน้ างานเห็นแวว เห็นขีดความสามารถที่จะทางานนัน้ ๆ ได้
พนักงานคนนันจึ
้ งได้ รับโอกาสจากหัวหน้ างานให้ โอนย้ ายงานจากงานหนึง่ ไปยังอีกงานหนึง่
หากถามว่าการโอนย้ ายงานเป็ นเรื่ องที่ดีหรื อไม่ อลิสบอกได้ เลยค่ะ เป็ นเรื่ องที่ดีอย่างแน่นอน แต่คนบางคนกลับ
กลัวการเปลี่ยนงาน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถในการทางานอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากงาน
ประจาของตน ซึ่งทัง้ ๆ ที่หวั หน้ างานพยายามสนับสนุน ให้ โอกาส พยายามที่จะส่งเสริ มให้ เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ในขณะที่ตวั ลูกน้ องคนนันปฏิ
้ เสธท่าเดียวคิดว่าตนเองทางานนัน้ ๆ ไม่ได้
อลิสขอหยิบยกเรื่ องราวของแฟนคลับที่เขียนมาปรึ กษา จะขอตอบและเป็ นกาลังใจให้ ผ่านทางบทความตอนนี ้
แล้ วกันนะคะ เผื่อว่าแฟนคลับท่านอื่นกาลังเผชิญเรื่ องราวเช่นที่วา่ นี ้จะได้ ร้ ูวา่ ควรจะปฏิบตั ิตนอย่างไร คือว่าแฟนคลับท่าน
นี ้จบการศึกษาไม่ตรงกับงานที่ทา เขาได้ รับโอกาสจากหัวหน้ างานให้ ทางานในอีกส่วนงานหนึ่งซึ่งเป็ นหน่วยงานที่เพิ่งตัง้
ใหม่ เป็ นงานที่ยากมากขึ ้น ต้ องเผชิญกับปั ญหาจากลูกค้ าบ่อยมาก มากกว่างานเดิมเสียอีก ซึ่งงานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
นันไม่
้ ยงุ่ ยากสลับซับซ้ อนอะไรมากนัก ทาให้ เกิดความกดดันในการทางานเป็ นอย่างมาก เพราะความรู้ก็ไม่มี ไม่ร้ ูวา่ จะต้ อง
ทาอย่างไรบ้ าง ซึง่ หัวหน้ างานเองก็เข้ าใจถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ จึงได้ สง่ ให้ แฟนคลับคนนี ้ไปเรี ยนเพิ่มเติม โดยบริ ษัทเป็ นผู้
เสียค่าใช้ จ่ายให้ แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ เพราะรู้สกึ เบื่อและไม่อยากจะทางานนี ้อยูเ่ ป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ ว
ในทัศนะของอลิส คิดว่าไม่นา่ จะกลุ้มใจไปเลย งานที่ยากถือว่าเป็ นมูลค่างานของเรา (Job Value) เป็ นการสร้ าง
โอกาสให้ เราจะต้ องเติบโต มีความรับผิดชอบมากคิด ฝึ กให้ เราจะต้ องเผชิญและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ การพูดกับ ตนเอง
บ่อย ๆ ว่าเราไม่สามารถทางานชิ ้นนี ้ได้ เป็ นงานที่ยาก ก็เท่ากับว่ากาลังมองตนเองในทางลบ บอกได้ เลยค่ะว่าคนเราหาก
ต้ องการความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ย่อมต้ องกล้ าและพร้ อมที่จะรับผิดชอบงานใหม่ ๆ กล้ าเปลี่ยนตนเอง อย่ายึดติด
กับงานเดิม ๆ ที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อนอะไร อลิสเองมีความเชื่อว่า ธรรมชาติของคนต้ องการความก้ าวหน้ า ต้ องการความสาเร็ จ
ในหน้ าที่การงาน ต้ องการค่าตอบแทนที่เยอะ และทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นจากอะไร

“ตัวคุณเอง” เป็ นผู้สร้ างอนาคตที่ดีของตน เมื่อได้ โอกาสแล้ ว ทาไม่ไม่ฉวยโอกาสนันไว้
้ และรักษาโอกาสที่เราได้
ให้ คงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกัน ทางเลือกสาหรับกรณีนี ้มีอยู่ 2 ทางคือ สู้ หรื อ ถอย หากเลือก “ถอย” นัน่ ก็คือเดินเข้ าไปบอก
หัวหน้ างานว่า ทาไม่ไหวแล้ ว เราไม่ชอบ เราไม่ถนัด ขอกลับไปทางานเดิมจะดีกว่า ก็เท่ากับว่าทางเลือกนี ้เรากาลังตัด
โอกาสของตนออกไป ขอให้ ตระหนักไว้ นะคะว่า กว่าจะได้ โอกาสมาค่อนข้ างยาก คนหลายๆ คนต้ องการทางานที่ท้าทาย
ต้ องการเพิ่มมูลค่างานให้ ตนเอง โอกาสยังไม่มาหาพวกเขาเลย
หากเลือกทางเลือกแรกคือ สู้ ก็ เท่ากับ ว่าคุณ กาลังจะก้ าวต่อไป ความสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ ขึน้ อยู่กับความ
พยายามที่จะทางานนันให้
้ สาเร็ จมากน้ อยแค่ไหน เมื่อคุณเลือกที่จะสู้ จงทาใจให้ รักงานนัน้ ต้ องบอกตนเองเสมอว่า ถึง
งานจะยากหรื อท้ าทายเพียงใด เราย่อมสามารถจะบริ หารจัดการงานนัน้ ๆ ได้ ไม่มีปัญหาที่เราจะหยุด ท้ อถอย ไม่ส้ ู หรื อ
เบื่อหน่าย
สาหรับคนหลาย ๆ คนที่อยากจะรับผิดชอบงานที่มีมลู ค่างานที่สงู ขึ ้น พวกเขายังไม่เคยได้ รับโอกาสนันเลย
้
แต่
สาหรับคุณเมื่อโอกาสนันมาหา
้
แล้ วทาไมไม่ทาให้ ดีที่สดุ อย่าเสียเวลากับการคิดลบ คิดว่าตนเองมีความสามารถไม่พอ
ทางานนัน้ ๆ ไม่ได้ หรอก....... การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ ้น จุดเริ่ มต้ นนันค่
้ อนข้ างยาก แต่เมื่อผ่านจุดนันไปแล้
้
ว คุณจะรู้
ว่างานนันง่
้ ายมากที่จะบริ หารจัดการด้ วยตัวเราเอง
*********************************************************

