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 คณุมีความรู้สกึที่อยากจะลาออกจากงานบ้างหรือไม่ แล้วคณุเคยถามตวัเองหรือไม่ว่าเพราะเหตใุดคณุถึงอยากจะ
ออกจากงาน ดิฉนัคิดว่าแต่ละคนคงจะมีเหตผุลที่คิดว่าเป็นเหตผุลที่ดีที่สดุในการออกจากงาน ทัง้นีด้ิฉนัได้สรุปเหตผุลต่าง ๆ 
ในการลาออกจากงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 จูนไม่ติดกับ Style การท างานของหัวหน้างาน : โอ๊ย…ทนไมไ่ด้ ท าไมหวัหน้างานบริหารงานไมเ่ป็น เค้าไมค่วรท า
แบบนี ้แตเ่ค้านา่จะท าอยา่งนีม้ากกวา่ …ท าไมหวัหน้างานพดูจาแบบนีก้บัลกูน้อง มอบหมายงานไม่เป็นเอาซะเลย เอาแต่สัง่
อยา่งเดียวไมเ่คยสอนงานหรือสง่ไปฝึกอบรมอะไรกบัเค้าบ้างเลย เบื่อจริง ๆ 
 มองไม่เห็นความก้าวหน้าในการท างาน : ไม่รู้ว่าต่อไปอนาคตเราจะเป็นยงัไง…ท างานมาตัง้นานแล้ว ต าแหน่ง
งานยงัอยูแ่คน่ีเ้อง เพื่อน ๆ ก้าวหน้าไปไหนตอ่ไหนกนัแล้ว ถ้าอยูต่อ่ไปสงสยัวา่ต าแหนง่งานก็คงจะเหมือนเดิม 
 ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่โดนใจเอาซะเลย : ท าไมเงินเดือนที่ได้น้อยมาก สวสัดิการก็ไม่ดีสกัเท่าไหร่ บริษัทอื่นเค้า
จ่ายเงินเดือนให้พนกังานตัง้เยอะ สวสัดิการก็ดีกวา่นีห้ลายเทา่….สู้ไปท างานท่ีอื่นจะดีกวา่ 
 งานที่ท าอยู่ …ไม่ใช่สิ่งที่ รักที่จะท า : ท าไมต้องทนท างานที่ไม่ชอบด้วย งานที่ท าไม่มีมลูค่าเพิ่มกบัตวัเองเลย ถ้า
อยูต่อ่ไปคงเสยีทัง้เวลาและประสบการณ์ งานท่ีท าอยูท่า่ทางจะไมเ่หมาะกบัตวัเราอยา่งแนน่อน 
 ทนไม่ได้กับปัญหาการเมืองในองค์การ : ไมช่อบการแบง่เป็นก๊ก เป็นเหลา่ ไมอ่ยากเผชิญกบัปัญหาความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ทัง้ของสว่นบคุคล ทีมงาน หรือหนว่ยงาน สู้ออกไปท างานท่ีอื่นนา่จะสบายใจกวา่นี  ้

 เห็นไหมหละ่คะ่วา่ หากคณุคิดที่จะลาออก คณุคงมีค าตอบเตรียมไว้มากมายว่าท าไมคณุถึงท าเช่นนี ้โดยสว่นใหญ่
คุณมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองต่าง ๆ นา ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลาออกของคุณ เหตุผลอาจจริงบ้าง เท็จบ้าง
หลากหลายสาเหตแุตกต่างกนัไปในแต่ละคน ทัง้นีก้ารลาออกของคุณก็เท่ากับว่าคุณจะต้องจากบ้านหลงัที่สองที่คณุต้องใช้
ชีวิตอยูร่่วมด้วยอยา่งน้อยประมาณ 8 ชัว่โมงตอ่วนั โดยคณุจะต้องย้ายบ้านของคณุไปท างานที่อื่น แต่บางคนหนกักว่านีย้งัไม่
ทนัหาบ้านหลงัที่สองได้ ก็ลาออกจากงานทนัที เหตเุพราะทนไม่ไหวอีกแล้วกบัเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ ที่ สนบัสนุนความต้องการ
ของตวัคณุเอง ดิฉนัคอ่นข้างที่จะไมเ่ห็นด้วยกบัคนท่ีคิดว่าจะลาออกก่อนโดยที่ยงัหางานท าไม่ได้ คณุอาจจะสขุใจในหนึ่งหรือ
สองเดือนแรก แตห่ลงัจากนัน้คณุจะเร่ิมรู้สกึเบื่อ เพราะเคยตื่นแตเ่ช้ามาท างาน มีเพื่อน มีสงัคม …. ซึ่งจะท าให้คณุเร่ิมที่จะหา
งานท า….งานสมยันีห้ายากมากนะคะ… แบบว่า Supply "คนหางาน" เยอะ แต่ Demand "ต าแหน่งงานว่าง" น้อย หาก
คณุโชคดีหน่อย คณุอาจจะใช้เวลาไม่นานประมาณเดือนหรือสองเดือน หากคณุโชคร้าย คณุอาจจะใช้เวลาคร่ึงปี หรือหนึ่งปี 



หรืออาจจะมากกว่านัน้ก็เป็นได้ ดงันัน้หากคณุคิดจะเปลี่ยนงานจริง ๆ ก็ขอให้คณุหางานท าให้ได้ก่อน มีการเซ็นต์สญัญากบั
บริษัทใหมเ่พื่อเป็นหลกัประกนัวา่คณุมีงานท าอยา่งแนน่อน 
 การท่ีคณุคิดจะลาออกหรือไมน่ัน้ ดิฉนัอยากจะแนะน าวา่คณุควรจะหาเหตผุลที่มีน า้หนกัพอที่คณุจะตดัสินใจในการ
จากบ้านหลงัที่สองของคณุไป โดยการวิเคราะห์ "ตวังาน" และ "ตวัเงิน" ควบคูก่นัไป ดงัตอ่ไปนี ้

ตัวงาน 
คณุควรเร่ิมถามตวัคณุเองก่อนวา่คณุได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานท่ีท าอยู ่และสิง่ที่คณุได้นัน้เสริมมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ใน
ตวัคณุบ้างหรือไม ่ความสามารถ (Competency) ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะสว่น
บคุคล (Personal Attribute) ของคณุได้พฒันาหรือเพิ่มขึน้บ้างหรือไม่ และคณุควรเติมเต็มความสามารถอะไรบ้างจากงานที่
คณุท าในปัจจุบนัหรือคาดว่าจะต่อไปในอนาคต…คุณอาจสงสยัว่าแล้วถ้าเป็นงานประจ า (Routine) ที่มีกระบวนการหรือ 
ขัน้ตอนการท างานเหมือนเดิม แล้วคุณจะพฒันาความสามารถของคุณเองได้อย่างไร….. ท าได้อย่างแน่นอน โดยความ
พยายามในการคดิริเร่ิมหาแนวทางหรือวิธีการในการปรับปรุงงานของคณุเอง การเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กบัตวัคณุ
เอง…ว่าคณุได้เรียนรู้หรือพฒันาความสามารถอะไรบ้าง ทัง้นีด้ิฉันขอแนะน าให้คณุท าการวิเคราะห์ตวัเองโดยอาจจดัท าเป็น
ประจ าทกุเดือน ทกุไตรมาส ทกุสีเ่ดือน หรือทกุคร่ึงปี จากตารางการวิเคราะห์ตวัเอง ประจ าไตรมาสตอ่ไปนี  ้
 

เดือน งานที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มขึน้ ความสามารถที่เพิ่ม/พัฒนา แผนงานที่จะด าเนินต่อ 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มีนาคม  การก าหนด KPIs ของกลุ่มงานขาย
และการตลาด 

 การก าหนดความสามารถหลัก (Core 
Competency) ขององค์กร 

 ความรู้เก่ียวกบั KPIs 
 ความรู้เก่ียวกบั

ความสามารถ
Competency 

 จะต้องหาความรู้เพ่ิมเติมอีก
เก่ียวกบัการก าหนด KPIs ของ
กลุม่งานสนบัสน ุ

มิถนุายน  การก าหนด KPIs ของกลุ่มงาน
สนับสนุน 

 การเป็นวิทยากรการสอนงานให้กบักลุม่
งานขายและการตลาด 

 ความรู้เก่ียวกบั KPIs 
 การน าเสนองาน 

 ควรจะเข้าฝึกอบรมวิธีการและ
เทคนิคการสอนงานมากกวา่นี 

กนัยาน  การก าหนด KPIs ของกลุ่มงาน
สนับสนุน (ต่อ) 

 การเป็นวิทยากรการสอนงานให้กบักลุม่
งานสนบัสนนุ 

 ความรู้เก่ียวกบั KPIs 
 การน าเสนองาน 

 ควรจะฝึกการน าเสนองาน
มากกวา่นี 

ธันวาคม ไมมี่ 

งานจัดซือ้ 

มีนาคม  การแก้ปัญหาการส่ังซือ้วัตถุดิบ ที่ไม่  การเจรจาตอ่รอง  ควรจะเข้าอบรมเร่ืองการเจรจา



ตรงเวลาตามที่ก าหนด ซึง่เป็นจ านวน
มากและต้องการใช้เร่งดว่น 

 เทคนิคการแก้ไขปัญหา
ในงานจดัซือ้ 

ตอ่รองมากกวา่นี ้

มิถนุายน ไมมี่ 

กนัยาน  การจดัท าใบสัง่ซือ้โดยเขียนราคา
ผิดพลาดและไม่ถูกต้องเป็นอยา่งมาก 

 ความละเอียดรอบคอบ  ควรจะต้องตรวจสอบเอกสาร
การจดัซือ้ให้ ละเอียดมากขึน้ 

ธันวาคม ไมมี่ 

 
 
 
 
 
ตัวเงนิ 
โดยสว่นใหญ่มกัจะลาออกเพราะปัญหาของเงินเดือนมากกว่าสวสัดิการ บ้างก็บอกว่าเงินเดือนน้อยมากถ้าเทียบกบัปริมาณ
งานท่ีท า แตท่ าไมอีกคนไมเ่ห็นจะท าอะไรสกัเท่าไหร่เลย แต่เงินเดือนเยอะกว่า เข้าท านองว่า - ท างานทัง้วัน ได้พันห้า เดิน
ไปเดินมาได้ 5 พัน อะไรท านองนี…้. บ้างก็บอกวา่หวัหน้างานขึน้เงินเดือนไมย่ตุิธรรม เราไมใ่ช่เด็กโปรด ก็ขึน้เงินน้อยกว่าลกู
รักหลายเท่า…บ้างก็บอกว่าที่อื่นเค้าจ่ายเงินเดือนให้เยอะกว่านี…้.ดิฉนัอยากจะแนะว่าคณุควรพิจารณาว่าคณุควรจะอยู่ต่อ
หรือไม่นัน้จาก "ตัวงาน" ก่อน ว่าคณุได้เรียนรู้งานเพิ่มขึน้บ้างหรือไม่ มีความรู้ ทกัษะ อะไรที่คุณได้รับเพิ่มขึน้…และปัจจัย
ถดัไป "ตัวเงิน" คุณต้องตอบตวัเองว่าคุณท างานคุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับหรือไม่ บางคนไม่ค่อยท าอะไรมากนกั แต่อยากได้
เงินเดือนเยอะกว่านี…้ดิฉนัแนะว่าคณุควรคิดเร่ืองงานก่อน - ทุ่มเทความสามารถและศกัยภาพที่มีทัง้หมดในการท างาน ….. 
และเร่ืองเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นจะตามมาเอง…หรืออยา่งน้อยบริษัทก็ไมค่ิดที่จะเอาคณุออกอย่างแน่นอน เพราะคณุยงั
มีคณุคา่เพียงพอท่ีจะรักษาไว้ …. ขอให้คณุคิดถึงหลกัสจัธรรมข้อนีน้ะคะวา่ - ไมม่ีบริษัทไหนที่ใจดีจ่ายเงินเดือนให้กบัพนกังาน
ทีค่ิดวา่ท างานให้เค้าไมคุ่้มคา่ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มุง่การท างานแบบมุง่ผลงาน หรือ Result Oriented 

แนวทางการวิเคราะห์ "ตัวงาน" และ "ตัวเงนิ" 
 คณุควรวิเคราะห์ว่าระหว่างปัจจัยทัง้สองด้านคือ "ตัวงาน" และ "ตัวเงิน" คุณมีความพอใจมากน้อยแค่ไหน ดงั
ตารางการวิเคราะห์ตอ่ไปนี ้
   

  ตัวงาน ตัวเงนิ 

ตัวงาน พอใจ ไมพ่อใจ 

ตัวเงนิ ไมพ่อใจ พอใจ 

 



 
 
 
"ตัวงาน" - พอใจ แต่ "ตัวเงนิ" - ไม่พอใจ 
 หากคุณยงัรู้สึกพอใจและสนุกกับงานที่ท าอยู่ แต่เงินเดือนที่ได้รับน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานของคุณ 
ซ า้ร้ายบางคนเจอหวัหน้างานท่ีจนูเคร่ืองไมต่ดิกบัคณุเอาเสยีเลย หรือบางคนเจอเพื่อนร่วมงานท่ีชอบเหน็บแนมหรือไมช่่วยงาน
คุณเลย…ขอให้คุณอดทนไว้ก่อนนะคะ พยายามคิดถึงตัวงานที่คุณท า บอกตัวเองเสมอว่าคุณจะต้องเรียนรู้และหา
ประสบการณ์เพิ่มขึน้ก่อน อยา่รีบร้อนออกจากงานทัง้ ๆ ที่ยงัไมม่ีงานท า….คณุควรมองตวัคณุเองก่อนว่าคณุมีความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้บ้างหรือไม่ ถ้าเป็นเร่ืองเงินเดือน คงจะต้องแก้ที่ระบบ เพราะเข้าใจว่าแต่ละบริษัทน่าจะมี
กระบอกหรือโครงสร้างเงินเดือน โดยคณุควรยกประเด็นนีถ้ามกบัหวัหน้างานของคณุ หาช่วงเวลาหรือโอกาสเหมาะ ๆ เข้าไป
พบและพูดคุยในสิ่งที่คุณอึดอัดใจ คุณอาจจะใช้ช่วงการประเมินผล ตอนที่หัวหน้างานเรียกคุณไปพบเพื่อชีแ้จงผลการ
ประเมิน…ส าหรับประเด็นปัญหาเร่ืองอื่น ๆ ที่มิใช่เร่ืองเงิน เช่น หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน …ขอให้คุณเปลี่ยนตวัเองก่อน 
พยายามใช้จิตวิทยาในการสร้าง สมัพนัธภาพท่ีดีกบัทกุ ๆ คน ….ดิฉนัมีความเช่ือว่า หากคณุไม่มีมนษุยสมัพนัธ์ในการท างาน
แล้วหละ่ก็ คณุอาจจะไมไ่ด้รับความร่วมมือในการท างานจากผู้อื่น แนน่อนวา่การท างานของคณุอาจจะมีปัญหา สะดดุ หรือไม่
ราบร่ืนอยา่งที่คิดไว้ 

"ตัวงาน" - ไม่พอใจ แต่ "ตัวเงนิ" - พอใจ 
 คุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่า อะไรคือความสุขของคุณ…การที่คุณได้ท างานที่สนุกและใจรัก หรือการที่คุณได้
เงินเดือนเยอะๆ …ดิฉันไม่ขอแนะน าว่าให้คุณต้องทนท างานที่ตัวคุณเองไม่รัก เพราะจะท าให้คุณท างานไปวัน ๆ โดยไม่
อยากจะคิดหาทางพฒันางานให้ดขีึน้….ถึงแม้วา่คณุจะได้เงินเดือนมากก็ตาม คณุจะพอใจกบัปัจจบุนัของคณุเอง แตข่อให้คณุ
คิดถึงอนาคตเข้าไว้ หากคณุไม่มีใจรักในงาน จะท าให้คณุไม่อยากเรียนรู้งานเพิ่มเติม ไม่คิดที่จะหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ และในท่ีสดุงานของคณุก็จะไมพ่ฒันา ขอให้ตระหนกัไว้เสมอวา่ การท างานท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องอยูเ่สมอ จะเป็น
สิ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคณุเอง ดงันัน้ดิฉนัมีข้อเสนอว่าคุณควรจะวิเคราะห์ตวัเองว่างานทีคณุชอบ
และสนุกกับการท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ นัน้คืองานอะไร พยายามหางานที่รักและชอบ…แต่ถ้าหางาน
เท่าไหร่คณุก็ยงัไม่ได้ท างานที่คุณชอบ หรือมองว่าคงไม่มีวี่แววที่จะได้งานที่คุณชอบและอยากจะท าแล้วหล่ะก็ คุณควรจะ
ปรับเปลีย่นความคิดของตวัคณุเองให้รักงานท่ีท า…. บางครัง้การท างานที่รัก อาจจะยากกว่าการรักงานที่ท านะคะ…และ
ถ้าคณุอยากให้ชีวิตมีความสขุ โดยคณุไมม่ีทางเลอืกที่จะท างานท่ีรัก ขอให้คณุเร่ิมเปลีย่นมมุมองของคณุทนัที เป็น การรักงาน
ที่ท าอยู ่พยายามท าตวัเองให้สนกุกบังานในแตล่ะวนั เทา่นีชี้วิตคณุก็มีความสขุกบัเงินเดือนท่ีได้รับ และงานท่ีคณุรัก 

"ตัวงาน" - พอใจ แต่ "ตัวเงนิ" - พอใจ 
 หากคณุยงัพอใจในงานท่ีท าอยู ่และตวัเงินท่ีได้รับ..เป็นสิ่งที่วิเศษสดุส าหรับคนท างานนะคะ…ไม่ผิดที่คณุจะหางาน
ใหมเ่พื่อความก้าวหน้าในงานของคณุ แตไ่มใ่ช่วา่คณุคิดวา่จะลาออกจากงาน เพียงเพราะวา่คณุไม่ชอบหวัหน้าของคณุเอาซะ
เลย หรือเพื่อนร่วมงานที่คณุคิดว่าแย่สุด ๆ หรือลกูค้าที่คณุเบื่อแสนเบื่อที่จะต้องไปติดต่อด้วย…คณุหนีสิ่งเหลา่นีไ้ม่พ้นหรอก
คะ่… ไม่มีอะไรที่ P-E-R-F-E-C-T หรอกนะคะ….มีหลายต่อหลายคนที่อยากจะลาออกเพื่อเป็นการหนีปัญหาที่มีเจ้านายที่ดุ
แสนด ุพดูจากบัลกูน้องแบบมะนาวไม่มีน า้ หรือบางคนเข้ากบัเพื่อนร่วมงานไม่ได้ที่ชอบซุบซิบนินทาชาวบ้านเค้า วนั ๆ นึงไม่



คอยท าอะไร เอาแตจ่บักลุม่และเมาส์ถึงคนอี่น…ซึง่ไมใ่ชน่ิสยัของคณุ…คณุไมต้่องใสใ่จกบัปัญหาที่ไมเ่ป็นเร่ืองเหลา่นี…้เปลอืง
เนือ้ที่ในสมองของคณุ …. เอาเนือ้ที่ภายในสมองของคณุคิดหาทางปรับปรุงความสามารถของคณุเองจะดีกว่า ท าอย่างไรให้
คณุพฒันางาน ความสามารถ และศกัยภาพท่ีดีขึน้ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน 
"ตัวงาน" - ไม่พอใจ แต่ "ตัวเงนิ" - ไม่พอใจ 
 หากคณุต้องท างานแบบกล้ากลืนฝืนทน แถมเงินเดือนคณุเองก็ยงัไม่แฮปปีซ้ะเท่าไหร่…. ไม่ผิดที่คณุจะหางานและ
เงินเดือนท่ีคณุพอใจ…แตต้่องไมใ่ช่ ลาออกจากงานทัง้ ๆ ที่ยงัไมไ่ด้มีงานใหมใ่ห้คณุท านะคะ…. เพราะถ้าคณุยงัฝืนท างานอยู ่
ทัง้ ๆ ที่คณุไมม่ีความสขุในงาน คณุอาจจะท างานแบบเช้าชามเย็นชาม หรือท างานแบบขอไปที หรือท างานตามที่ได้รับหมาย
จากหวัหน้างานเทา่นัน้..ซึง่ผลงานท่ีคณุท าอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร และอาจจะสง่ผลต่อก าไรหรือรายได้ของบริษัท …ดิฉนัเช่ือว่า
เจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทคงอยากจะจ้างพนกังานท่ีรักงานท่ีท า มีความสขุและสนกุกบังาน เพราะจะท าให้พนกังานมีใจ
รักที่จะพฒันาการท างานของตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลงานของหนว่ยงานและบริษัทตอ่ไป 

 ขอให้คณุคิดไว้เสมอวา่ ปัจจยัที่จะเป็นเหตผุลที่ดีที่จะท าให้คณุตอังลาออกจากบริษัทนัน่ก็คือ "ตวังาน" และ "ตวัเงิน" 
ว่าคณุมีความพอใจกบัสิ่งเหลา่นีม้ากน้อยแค่ไหน…อย่าลาออกเพียงเพราะหนีปัญหาจากหวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลกูน้อง 
หรือกลุม่ลกูค้า … จงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหลา่นีก้่อน คิดไว้เสมอว่าปัญหาท าให้เกิดการเรียนรู้ หรือเป็นครูที่ดีที่จะสร้างให้คณุ
แกร่งและเก่งขึน้ ….การลาออกควรจะเป็นทางเลอืกสดุท้ายที่คิดไว้นะคะ…และจงเร่ิมวเิคราะห์ระดบัความชอบหรือความพอใจ
ในการท างานในบริษัทของคณุเอง เพราะจะท าให้คณุและบริษัทได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย …ผลงานของพนกังานจะสะท้อนให้
เห็นถึงผลงานของหนว่ยงานและบริษัท 
 
 


