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True Story คอลัมน์นี้ จัดสรรพืน้ ทีข่ นึ้ เพือ่ แบ่ง
ปันความรู้ และประสบการณ์จากการท�ำงาน
จริงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร เนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอไม่ใช่เพียงทฤษฎีทางวิชาการ
เท่านัน้ แต่เป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ตา่ งๆ ผสมผสานกัน ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ ำ� การ
สร้างทีม การสื่อสาร การบริหาร EQ เป็นต้น ด�ำเนินเรื่องราวผ่านตัว
ละครแบบ Storytelling โดยผูอ้ า่ นจะเรียนรูอ้ ย่างสนุก เข้าใจง่าย และ
สามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
“….เห็นด้วยครับหัวหน้า เราต้องค�ำนึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าให้มากกว่านี้ และต้อง Review Process ให้รองรับกับความ
ต้องการของลูกค้า จริงๆ ผมได้แจ้งทีมไปก่อนหน้านี้แล้วว่า…ต้องให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีเ้ ป็นอันดับต้นๆ แต่กย็ งั พลาดจนได้ ยังไงทีมจะ
ไปปรับแก้รายละเอียดของโครงการอีกครัง้ พร้อมกับค�ำแนะน�ำต่างๆ
จากมติที่ประชุม”
เผลอนิดเดียว ทีมงานหายกันไปหมด ปล่อยให้ผมยืนสตั้น
อยู่ในห้อง 10 นาที คงไม่ต้องบอกว่า สภาพนกกระจอกจะแตกรัง
ขนาดไหนภายในลิฟท์

เสียงการยอมรับผิดของหัวหน้างานในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทของทีมงานทุกคนที่เข้าร่วม
ประชุมด้วย แต่ละคนมองตากันปริบๆ ท่ามกลางความเงียบ และ
บรรยากาศมาคุ เพราะมันไม่ใช่ครัง้ แรก หากทุกคนสามารถพูดขึน้ มา
ได้ในขณะนั้น ทุกคนคงตะโกนพร้อมกันว่า
“มันเกิดปัญหาอะไรกันนักกันหนา!!! ที่งานชิ้นนี้แก้แล้วแก้
อีก นี่เป็นหนที่ 3 แล้วนะ ที่งานไม่ผ่านไม่ได้รับการอนุมัติ เซ็งมาก!!!”
และยิ่งมาคุอย่างที่สุด เมื่อผู้อ�ำนวยการสายงานกล่าวก�ำชับในตอน
ท้าย
“ให้น�ำเสนอในการประชุมครั้งหน้า เป็นประชุมนัดพิเศษ ไม่
อย่างนั้น Project นี้จะล่าช้าไป ผมไม่อยากผิดสัญญากับลูกค้า
ชัน้ เยีย่ มรายนี”้ ปกติทา่ นจะใจดี แต่วนั นีเ้ สียงท่านเข้ม และหนักแน่น
อย่างมาก
นั่นแปลว่า มีเวลาเหลืออีกแค่ 6 วันเท่านั้น รวมวันเสาร์
อาทิตย์ จะทันหรือนี่ งานรั่วเต็มไปหมด
“ไม่ผ่านการอนุมัติอีกแล้ว เป็นครั้งที่ 3 ที่ทีมต้องปรับแก้งาน
ภายใต้การ Supervise ของเรา” ผมรู้สึกท้อแท้อยู่มาก คราวนี้ไม่ใช่
ปัญหาเล็กๆ ซะแล้ว
➠ นอกจากทีมจะต้องเหนือ
่ ยมากขึน้ แถมคงเกิดอาการเซ็ง
สุดขีดเป็นแน่…ดูจากหน้าตาทีมแล้ว ใช่เลย!!!
➠ ต้อง Rework งานเดิมๆ ที่น่าเบื่อ ลูกน้องจะคิดอย่างไร
จะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวหัวหน้าเหมือนเดิมหรือไม่
➠ ส�ำคัญไปกว่านั้น ทีมยังจะมีใจ ยอมท�ำงานอย่างทุ่มเท
ให้กับงานอีกต่อไปหรือไม่
➠ หรือแม้แต่ท่านผู้บริหารจะมองเราอย่างไรที่ไม่เอาใจใส่
ดูแลงาน…ไม่ตรวจสอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดีก่อน
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ภารกิจของหัวหน้าที่ดี คือ งานจะต้องส�ำเร็จ และไปสู่
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมกับการสร้างทีม
ให้แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ และรองรับงานที่ท้าทาย
ยิ่งขึ้นในอนาคต
เราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ แต่ท�ำไมถึงพลาด??? ท�ำไมถึงพลาด
ได้??? เป็นค�ำถามที่ตกร่องอยู่ในหัว คิดไม่ออกเลย
ผมชักเริ่มเครียด จริงๆ จังๆ แล้วสิ!!! คงเพราะไว้ใจทีมมาก
ไป ผมดูแลหน่วยงานนี้มา 3 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา มีบ้างที่
ติดขัด แต่สามารถแก้ไข และผ่านไปได้ทุกครั้ง
นายนภัทร…นายจริงใจกับตัวเองหน่อย พูดแบบไม่ต้อง
เกรงใจตัวเองบ้างก็ได้นะ “อืมม!!! นายปล่อยปละละเลยงาน นาย
ชิลล์กับงานมากไป นายไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาซะเลย” โอย!!!
สาเหตุหลักอยู่ที่ผมนี่เองหรืองานมันขาดองค์ประกอบอะไรไปถึงไม่
ประสบความส�ำเร็จ
สติ…สติกลับมาเดีย๋ วนี้ !!! ก่อนทีจ่ ะเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่
เรียกประชุมทีมเพือ่ ลองค้นหาสาเหตุอกี ครัง้ …น่าจะดีกว่า เพราะคิด
คนเดียวไม่รอบด้านแน่ ต้องพลิกฟื้นสถานการณ์ให้ไว
“ผมคิดว่าทีมขาดแผน 2 ครับหัวหน้า ทุกครัง้ ทีเ่ ราไปน�ำเสนอ
มีเพียงแค่ทางเลือกเดียว และยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก ท�ำให้เราอาจมองไม่ครบ” หนึ่งในผู้น�ำทีมของ
ผมกล่าวขึ้น
เออ!!! เป็นไปได้แฮะ “แล้วคนอืน่ ๆ ล่ะ คิดว่าเราต้องปรับแก้
เรื่องอะไรอีกบ้าง”
ทีมนิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่ง ทุกคนแปลกใจเมื่อน้องใหม่ที่เพิ่ง
มาร่วมทีมได้ปคี รึง่ ยืนขึน้ น้องคงรวบรวมความกล้าอย่างมาก เพราะ
ปกติจะเงียบๆ ไม่ค่อยพูด
“หัวหน้าคะ ต้องขอเรียนตรงๆ นะคะ ที่ผ่านมาเราอยาก
น�ำเสนองานกับหัวหน้า เพื่อขอค�ำแนะน�ำมากกว่านี้ค่ะ เราทราบดี
ว่าหัวหน้าไม่ค่อยมีเวลา หัวหน้ามีงานต้องคิดอีกเยอะ แต่โครงการ
นี้ยาก และซับซ้อนกว่างานอื่นๆ”
ถึงบางอ้อเลยครับท่าน ทีมต้องการ Feedback และ Comment จากผมอย่างสม�่ำเสมอ และต้องการที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหา
ยังครับ!!! ผู้กล้ายังไม่ได้มีเท่านี้ คงอัดอั้นตันใจกันมานาน
นายนภัทร…นายต้องตัง้ สติไว้ให้ดี ใจเย็นๆ อย่าเพิง่ หูดบั ไป
ก่อน อุณหภูมิในร่างกายเริ่มร้อนขึ้น
“ผมขอแสดงความรู้สึกครับหัวหน้า ผมคิดว่า…พวกเรา
ต้องการก�ำลังใจครับ อยากให้หวั หน้าอยูข่ า้ งพวกเรา เป็นทีมเดียวกัน
กับพวกเรา”
ผมสะอึกกึก๊ !!! คราวนีต้ วั เย็นวาบเฉียบพลัน ฉุกนึกขึน้ ได้วา่
ในที่ประชุมได้พูดประโยคเด็ดออกไป
“ผมก็ได้แจ้งทีมไปก่อนหน้านี้แล้วว่า…ต้องให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ งนีเ้ ป็นอันดับต้นๆ แต่กย็ งั พลาดจนได้” แล้วนีท่ ผี่ า่ นมา ผมได้
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พูดหรือสือ่ สารอะไรเชิงลบทีท่ ำ� ให้ลกู น้องรูส้ กึ ว่า…ไม่เป็น “ทีมเดียวกัน”
(As a Team) หรือสร้างความน้อยใจไปมากกว่านีห้ รือเปล่า แย่แล้ว !!!
ไอ้เราก็เป็นคนตรงๆ ซะด้วย ต้องทบทวนวิธี และกระบวนยุทธการ
สื่อสารใหม่เสียแล้ว
“ผมขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันออกความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากใจจริง ซึง่ เป็นการแสดงสปิรติ ทีจ่ ะท�ำให้งาน และทีมดีขนึ้
ผมขอโทษทุกคนทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์นขี้ นึ้ ผมขอน้อมรับมาปรับ และ
วางกติกาในการท�ำงานร่วมกัน โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมทุกสัปดาห์
เพื่อติดตามงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ในช่วงนี้ เราคงต้อง
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน เพื่อส่งงานให้ทันก�ำหนด ผมใคร่
ขอความร่วมมือ ร่วมแรงจากทุกคน เราจะเกาะติดกับงานชิ้นนี้ ตลอด
ทั้ง 4 วัน ทีมงานมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ”
ดูเหมือนบรรยากาศจะผ่อนคลายขึน้ อย่างอัตโนมัติ ทีมรับปาก
ช่วยกันอย่างแข็งขัน สีหน้าดูดีขึ้น ผมรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกไป
ครึ่งลูก หายอึดอัดขึ้นมาทันที
ช่วงนั้นผมต้องใช้พละก�ำลังใจ และกายอย่างเต็มที่ จนท�ำให้
พบสัจธรรมว่า การโฟกัสงานอย่างจริงจัง และท�ำงานใกล้ชิดกัน ท�ำให้
เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อัศจรรย์พลังทีม !!!
ณ เวลานั้น ผมต้องท�ำทุกอย่าง เพื่อซื้อใจทีมงาน และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา ในวิกฤติย่อมมีโอกาส ต้องหาให้เจอ (ตัว
ช่วยผม…กระซิบมา อย่าพลาด!!! เวลาดีอย่างนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว)
ไม่ง่ายเลยนะครับ ถ้ามัวแต่แก้งาน โดยไม่ดูสาเหตุความเป็น
มาเป็นไป แก้ปัญหาไม่ถูกจุด คงเครียดไปตามๆ กัน ทั้งลูกน้อง และ
หัวหน้า เผลอๆ มีรอบที่ 4 รอบที่ 5 ในการแก้งาน เมื่อถึงเวลานั้น
ลูกน้องก็คงถอดใจ ปล่อยงานไปตามยถากรรม งานย่อมไม่เสร็จ
แน่นอน บางรายอาจหาทางขยับขยายหาหัวหน้าใหม่ดกี ว่า หรือผมเอง
นี่แหละ คงถูกเนรเทศไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง เพราะท�ำให้องค์กรเสียหาย
อาจสูญเสียลูกค้าคนส�ำคัญไป
งานนีผ้ า่ นไปได้ สถานะทีมดีขนึ้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ครัง้ หน้า
จะไม่เกิดปัญหาอะไรอีก เพราะตอนนี้ เหมือนเป็นการซ่อมชั่วคราว
ยังไม่เสถียร นายนภัทร…นายต้องเสริมวิทยายุทธให้แน่นกว่านี้ ทัง้ เรือ่ ง
ของการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการงาน และ
คน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการโค้ช การจูงใจ และการสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อน�ำมาเป็นตัวช่วยประจ�ำตัวที่ท�ำให้งานส�ำเร็จไปได้ด้วยดี คือได้
ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
อ้อ!!! ครั้งหน้าผมจะแนะน�ำ “ตัวช่วยคนส�ำคัญ” ของผมที่มา
ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ทันภายในระยะเวลาอันสั้น ล�ำพังผม
คงไม่เก่งกาจสามารถขนาดนั้น เอาเป็นว่า เดี๋ยวเราเจอกัน พร้อมกับ
เคล็ดวิชาต่างๆ ที่ช่วยให้งานสุดเวิร์ค ซึ่งผมจะมาขยายความให้ฟัง
โปรดติดตามนะครับ				
อ่าน ต่อในตอนหน้า

