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หากคุณก าลังจะตกงานแล้วยังหางานไม่ได้ หรือถ้าคุณท างานอยู่แล้วเริ่มรู้สึกเบื่องาน อยากหางาน

ใหม่ คุณควรจะต้องตัดสินใจเลือกบริษัทที่ก าลังจะท างานด้วยให้ดี เพราะว่าการหางานไม่ได้มีเพียงปัจจัยใน
เรื่องของเงินและหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องที่ต้องคิดเกี่ยวกับตัว "บริษัท" ที่เราจ าต้องไปร่วมงานอีก
ด้วย ซึ่งก่อนที่จะยื่นสมัครหรือตอบตกลงท างานกับบริษัทใด แม้ว่าเงินเดือนจะมากกว่างานที่คุณท าอยู่ หรือ
ต าแหน่งงานน่าสนใจมากก็ตาม มีบริษัท 7 แบบที่คุณไม่ควรไปร่วมงานด้วย หรือหากร่วมงานอยู่ 

1. บริษัทท่ีคนลำออกบ่อย 
สังเกตอย่ำงไร  :  มีการลงประกาศรับสมัครงานต าแหน่งส าคัญๆ ตามเว็บไซต์บ่อยๆ หรือบริษัทที่คุณ

เข้าไปท างานอาทิตย์แรกมีแต่คนพูดว่าจะลาออก ทั้งพูดเล่นพูดจริง 
มันแย่แค่ไหน : ปกติแล้วบริษัทที่ดีไม่ควรมีการเปิดรับสมัครต าแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง

ในทุกๆ 6 เดือน ถ้าคุณเห็นบริษัทใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าว แสดงว่าบริษัทนั้นก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
ค่อยดีนัก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ 3 สาเหตุคือ 

 ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้น าที่ดี 
 มีวัฒนธรรมองค์กรภายในที่ไม่สามารถดึงดูดคนดีๆ ไว้ได้ 
 หรือเป็นไปได้ว่าผู้บริหารระดับสูงมีเป้าหมายสั้นพอๆ กับระยะเวลาที่พนักงานอยู่ในบริษัท 
ท ำอย่ำงไร : บริษัทที่มีแต่คนลาออกมักไม่ท าตามข้อตกลงที่เคยบอกคุณไว้ เพราะฉะนั้นหากเขาสัญญาว่า

จะโปรโมตคุณในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ 
2. บริษัทท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งกันเอง 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร  :  มีคนวงในหรือเพ่ือนของเพ่ือนคุณที่ท างานในนั้นบ่นให้ฟังถึงบรรยากาศการ

ท างาน หรือมีคนรีวิวการท างานตามบอร์ดสาธารณะอยู่เรื่อย ๆ  

https://www.workventure.com/blog/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.workventure.com/blog/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5


มันแย่แค่ไหน : บริษัทแบบนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ท าให้คุณไม่เลือกส่งใบสมัครมาตั้งแต่แรก แต่รับรอง
ได้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการท างานของคุณในระยะยาวแน่ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการท างานของ
คุณ ไปจนถึงด้านการเงินของบริษัท 

ท ำอย่ำงไร : เลี่ยงได้ก็เลี่ยง พยายามอย่าตกลงปลงใจท าสัญญากับบริษัทแบบนี้เพราะคุณอาจมีปัญหา
ในระยะยาวแน่ 

3. บริษัทท่ีข้ำงนอกสุกใสข้ำงในเป็นโพรง 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร : ภาพบรรยากาศการท างานสุดคูล ออฟฟิศสุดเลิศ และแคมเปญโฆษณาที่ไม่มี

ใครเทียบได้ แต่พอเข้าไปท างานจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน มีแค่ออฟฟิศของเจ้านายเท่านั้นที่สามารถ
เรียกว่าออฟฟิศได้ ส่วนตรงอ่ืนอย่าเรียกว่าออฟฟิศเลย นอกจากไฟฟ้าที่ไม่สว่าง และคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัย
พระเจ้าเหาแล้ว ไม่ต้องพูดถึงมุมพักเบรคของพนักงาน ฝันไปซะเถอะ 

มันแย่แค่ไหน : ก็เหมือนคุณเข้าเว็บจองโรงแรมที่คุณไม่ได้มีโอกาสเห็นจริงๆ ก่อน ในรูปดูสวยมาก แต่
พอเข้าพักจริงๆ แล้วต่างกันราวฟ้ากับเหว แต่ที่น่ากังวลกว่าคือโรงแรมคุณอยู่แค่  2-3 คืน แต่บริษัทแบบนั้น
คุณจะต้องอยู่กับมันอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปอีกอย่างน้อยครึ่งปี คิดดูว่าจะแย่แค่ไหน 

ท ำอย่ำงไร : หาอ่านรีวิวบริษัทให้ดีก่อนตัดสินใจเข้าท างานในที่ใดที่หนึ่ง แต่ทางที่ดีคุณควรหาคนรู้จัก
ที่ท างานดูในนั้นแล้วถามซะ ของแบบนี้ต้อง Dig Deep 

4. บริษัทเน้นคุยงำนไม่เน้นท ำงำน 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร : วันๆ ผู้บริหารเอาแต่ประชุมๆ ไม่กระจายงาน ไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่าง 
มันแย่แค่ไหน : ลองคิดถึงว่าคุณต้องท างานในบริษัทที่มีผู้บริหารระดับสูง 3 คนนั่งประชุมระดม

ความคิดกันเองอยู่ในห้องทั้งวัน แต่พอจบวันพวกเขากลับลงเอยแยกย้ายกันกลับบ้าน และคุณก็ไม่รู้ว่าต้องท า
อะไร หรือแย่กว่านั้นคือพวกเขากลับมาทวงงานคุณท้ังๆ ที่เขาไม่ได้ให้คุณท าอะไรทั้งวัน 

ท ำอย่ำงไร : ลองถามตัวคุณเองด้วยค าถามเหล่านี้ เช่น มีเฉพาะคนในเท่านั้นใช่มั้ยที่จะได้โปรโมท 
หรือบริษัทก าลังหาคนนอกเข้าไปท างานต าแหน่งใหญ่หรือเปล่า หรือ เอ๊ะ ท าไมมีผู้บริหารระดับ Vice 
Pressident เป็น 10 ทั้งๆ ที่ บริษัทมีพนักงงานทั้งหมดแค่ 100 คน ถ้าคุณเกิดค าถามขณะดูรายละเอียดบริษัท 
นั่นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่เน้นคุยงาน ไม่เน้นท างาน ซึ่งถ้าคุณเลือกได้ก็อย่าเข้าไป
ท างานกับบริษัทแบบนี้เลย 

5. บริษัทท่ีเล่นไม่ซื่อกับคุณ 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร : บริษัทที่คุณท างานอยู่ไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน หรือไม่มีการเขียนอะไร

เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่ชัดเจน ไปจนถึงเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท หรือคุณอาจจะเห็นนายคุณเองที่เอาแต่สัญญาว่าจะโปรโมทคุณวันนั้นวันนี้ ระวังไว้ให้ดี 

มันแย่แค่ไหน : ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนถามหาความโปร่งใสเชื่อถือได้จากทุกองค์กร บริษัทต่างๆจึง
พยายามน าเสนอความโปร่งใสโดยการน าเสนอให้เห็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การเปิดเผยสวัสดิการ หรือโบนัส
ต่างๆ จนกลายมาเป็นเหมือนค าม่ันสัญญาที่บริษัทพยายามสร้างมาแข่งกัน ลองคิดดูว่าถ้า HR มาบอกว่าจะ   
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โปรโมทคุณปลายปีนี้ แต่พอปลายปีกลับท าเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน หรือบอสคุณบอกจะข้ึนเงินเดือนให้
ปลายปี แต่พอถึงปลายปีกลับบอกว่าไว้กลางปีหน้า นั่นแหละคือที่มาของบริษัทที่เล่นไม่ซื่อกับคุณ 

ท ำอย่ำงไร : วางแผนหางานใหม่และเตรียมตัวลาออกเลย เพราะมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะอยู่ท างานกับ
บริษทัที่เอาแต่สัญญาและเล่นไม่ซื่อกับคุณ อยู่ไปชีวิตคุณคงย่ าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ 

6. บริษัทบอนไซ 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร : คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมเลยจากงานที่ท าอยู่ทุกวัน ไม่มีการ

ประเมินผลการท างาน หรือคุณอาจจะโดนสั่งให้ท างานนอกเหนือความรับผิดชอบตลอดเวลา  
มันแย่แค่ไหน : คุณอาจจะคิดว่าเงินเดือนโอเค หน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายก็ไม่แย่ แต่พอคิดๆ ดูอีกที 

ยิ่งท างานนี้ไปเรื่อยๆ คุณกลับไม่ได้เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมเลย หน าซ้ ายังรู้สึกภูมิปัญญาลดน้อยถอยลง จะขอไป
เรียนต่อเหรอ ฝันไปเถอะ บริษัทบอนไซเหมาะมากกับคนที่ไม่อยากเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมอีกแล้ว พอแล้วกับสิ่งที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีเป้าหมายในอนาคต ไม่อยากโตไปมากกว่านี้ แต่ WorkVenture ว่าไม่มีใครอยากท างาน
กับบริษัทแบบนี้แน่  

ท ำอย่ำงไร : ท างานที่บริษัทบอนไซหมายถึงสัญญาณที่คุณจะต้องลาออกมาเข้าสู่วัฏจักร หางาน 
สมัครงาน ใน 12 เดือน 18 เดือนแน่นอน เพราะบอนไซคือต้นไม้ที่ถูกตัดและเลี้ยงไว้ไม่ให้โตไปมากกว่านี้ หรือ
พูดอีกอย่างคือ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต 

7. บริษัทท่ีไม่มีอนำคต ไม่รู้ว่ำตัวเองก ำลังท ำอะไร 
สังเกตเห็นได้อย่ำงไร : บริษัทคุณไม่มีแผนอะไรเลย ไม่ว่าระยะสั้น ระยะยาว ระยะไหนๆ ไม่ว่าคุณจะ

ไปถามใครในบริษัทก็ไม่มีใครรู้ แม้กระท่ังหัวหน้าคุณเอง 
มันแย่แค่ไหน : บริษัทที่เปรียบเสมือนไททานิค ที่ล่องไปในมหาสมุทรกว้างใหญ่ดูแล้วไม่มีอนาคตแบบ

นี้ ก็เหมือนบริษัทที่พร้อมจะจมลงได้ทุกเมื่อ คุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อเข้าไปเริ่มงานแรกๆ อาจจะมองว่ามัน
เป็นความท้าทาย เป็นความเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่เกิดขึ้น เหมือนชีวิตต้องหมุนเร็วตลอดเวลา แต่เมื่อท างาน
ไปแล้วคุณอาจจะพบว่า ทุกอย่างมันเละ ทุกอย่างถูกคิดและท าแบบวันต่อวัน ไม่มีการวางแผนไว้ก่อน ระวังตัว
ไว้ บางทีอาจจะมีสัญญาณเช่น “เดือนนี้ผมขอยังไม่จ่ายเงินเดือนนะ” ตามมาก็เป็นได้ 

ท ำอย่ำงไร : ไม่ว่าภาพลักษณ์ของบริษัทจะดูดีแค่ไหน ตามที่คุณเห็นในสื่อต่างๆ แต่ถ้าบริษัทไม่รู้ว่า
ตัวเองก าลังท าอะไร ท าไปท าไม แสดงว่าบริษัทคุณไม่มีแผนกลยุทธ์ สิ่งที่คุณท าได้คือช่วยบริษัทคุณวางแผน
หรือลาออกไปท างานที่อ่ืนซะดีกว่า 
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