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Based True Story

บ า ง
คนท�างานเก่ง…แต่ท�าไมไม่รุง่เมือ่ขึน้มาเป็นหัวหน้า 

เก่งงำนอย่ำงเดียวไม่พอ คุณต้องเก่งคนด้วย หัวหน้ำ

บำงคนไม่เก่งงำน แต่สำมำรถพำทีมไปรอด กำรบริหำรคน เป็นทั้ง

ศำสตร์ และศิลปะ เพรำะคนมีจิตใจ มีอำรมณ์ มีควำมรู้สึก และมำ

จำกสิ่งแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน

สถำนกำรณ์ทีผ่ม...นำยนภทัรเผชญิ คอื ลกูทมีออกอำกำรไม่

เชื่อถือ…ไม่มั่นใจในตัวหัวหน้ำ งำนที่อยู่ภำยใต้กำร Supervise ของ

ผม ไม่ผ่ำนกำรอนมุตัขิองทีมผู้บรหิำร ซึง่รวมถึงหวัหน้ำใหญ่ (Upper 

Boss) สำยตรงของผมด้วย ลูกน้องต้องแก้ไขงำนซ�้ำถึง 3 ครั้ง ควำม

เป็นทีมเริ่มสั่นคลอน    

ก่อนอื่นคุณต้องจริงใจกับตัวเอง วิเครำะห์แยกแยะประเด็น

ปัญหำต่ำงๆ อย่ำงตรงไปตรงมำ ว่ำสำเหตุหลักคืออะไร จะได้แก้ไข

ปัญหำได้ตรงจุด…ให้ยำได้ถูกขนำนนั่นเอง ขอบอกครับ!!! ตรงนี้

ส�ำคญัมำก ไม่ง้ันอนำคตหวัหน้ำงำนของคณุพงัแน่ๆ คณุต้องลดอโีก้ 

(Ego) ลง ส�ำหรบัคนทีม่คีวำมเชือ่มัน่ในตวัเองสูงป๊ีด คงยำก…เพรำะ

เมื่อเจอปัญหำ มักจะชี้ออกเสมอ “ปัญหำอยู่ที่คนอื่น…ไม่ใช่ฉัน ฉัน

ท�ำถูกแล้ว” แต่คุณต้องพยำยำม…มองควำมเป็นจริง และฟังเสียง

สะท้อนจำกผู้คนรอบข้ำง โดยเฉพำะคนที่ปรำรถนำดีกับคุณ

สำเหตุที่แท้จริง (Root Cause) คือ อยู่ที่ผมนี่เอง ที่ชะล่ำใจ 

ปล่อยงำนมำกไป ไม่ Focus งำนเท่ำทีค่วร และไม่ประเมนิ และพลกิ

สถำนกำรณ์ให้เร็ว เพรำะเมื่อกำรน�ำเสนองำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

กับทีมผู้บริหำรครั้งแรก ควรท่ีจะใส่ใจอย่ำงจริงจัง และร่วมกับทีม

แก้ไขปัญหำ ฉุกคิดว่ำเกิดอะไรขึ้น ไม่ควรให้เกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำอีกถึง 

2 ครั้ง 

ปัญหำเฉพำะหน้ำได้แก้ไขผ่ำนไปแล้วก็ตำม แต่เพ่ือควำม

งานกับใจ

สำาเร็จไปพร้อมกัน
My Leadership in Action No.008

มั่นคงในระยะยำว นิ่งนอนใจไม่ได้ “ตัวช่วยคนส�ำคัญ” ที่ถือเป็นทั้ง

โค้ช และพี่เลี้ยงของผมได้สร้ำงแรงบันดำลใจ และแนะน�ำให้ผมท�ำ

แผนพัฒนำตัวเอง จะเรียกว่ำเป็น IDP: Individual Development 

Plan ก็ว่ำได้ แต่ผมขอเรียกสั้นๆ ว่ำ My Leadership in Action 

เป้ำหมำย คือ สร้ำงควำมไว้วำงใจ (Trust) ควำมศรัทธำให้

เกิดขึ้นกับทีมงำน และหัวหน้ำงำน ภำยใน 6 เดือน

ในเบื้องต้น ขอเน้นพัฒนำ 3 ทักษะแรกที่มีควำมส�ำคัญก่อน 

คือ 

■ ทักษะกำรสื่อสำร และกำรฟัง

■ ทักษะกำรบริหำรทีมงำน

■ ทักษะกำรโค้ช  

ทักษะการสื่อสารและการฟัง  => ทบทวนสไตล์กำรสื่อสำร

ของตวัเองว่ำเป็นอย่ำงไร บำงคนบอกฉนัพดูด้วยควำมจรงิใจ ตรงไป

ตรงมำต้องเช็คว่ำ สิ่งที่เรำสื่อออกไปนั้นกระตุ้นให้เกิดควำมรู้สึกไม่ดี 

น้อยเนื้อต�่ำใจ แยกเขำแยกเรำ เขำผิดเรำถูก หรือไม่ ถ้ำเป็นอย่ำงนั้น 

เรำต้องแปลงสำรให้สื่อเป็นเชิงบวก…เชิงสร้ำงสรรค์ 

ฟังดูแล้วโลกสวย ไม่ถึงขนำดนั้น เรำยังสำมำรถสื่อใจควำม

ได้อย่ำงที่เรำอยำกจะสื่อ แต่เป็นข้อควำมที่ไม่ท�ำร้ำยจิตใจ…กลั่น

กรองสักนิดก่อนพูดออกไป ถ้ำได้รับกำรฝึกฝนบ่อยๆ เรำจะพูดได้ดี 

และเป็นธรรมชำตมิำกขึน้ หรอืถ้ำคดิว่ำมนัเป็นควำมผดิจรงิๆ เรำต้อง

ไม่พูดว่ำ ลูกน้องหรือทีมผิด หัวหน้ำควรมีสปิริตออกรับแทน ท�ำให้ดี

ต่อใจ…ได้ใจไปง่ำยๆ หรือใช้ค�ำว่ำ เรำหรือทีม ให้บ่อยขึ้น แสดงถึง

ควำมเป็นทีมเดียวกัน (Unity or Team) 

สิ่งหนึ่งที่หัวหน้ำส่วนใหญ่มักลืม คือ กำรฟัง พอเป็นหัวหน้ำ 

เรำมักจะพูด สั่ง…แสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น แต่เรำกลับฟังน้อยลง
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ต่อในตอนหน้าอ่าน

หรือฟังแต่ไม่ได้ยินในสิ่งที่เขำพูด นั่นคือใจเรำมีค�ำตอบส�ำเร็จรูปอยู่

แล้ว แม้กระทัง่ขณะทีเ่ขำพดู เรำกค็ดิ…คดิ ทีจ่ะพดู ไม่ได้ใส่ใจฟังจรงิๆ  

ถอืได้ว่ำ กำรสือ่สำร เป็นทกัษะส�ำคญัอนัดบั 1 และเป็นทกัษะ

ชีวิตที่ทุกคนจะต้องพัฒนำ เพรำะในทุกควำมสัมพันธ์ ไม่ว่ำจะเป็น

ครอบครัว สำมภีรรยำ เพือ่นร่วมงำน หวัหน้ำลกูน้อง ล้วนมกีำรสือ่สำร

เข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้น กำรสื่อสำรมีหลำยช่องทำงทั้งผ่ำนตัว

อักษร ค�ำพูด และภำษำกำย ควำมเงียบก็เป็นกำรส่ือสำรอย่ำงหนึ่ง 

ถ้ำกำรสื่อสำรของเรำไม่มีประสิทธิภำพ ย่อมท�ำให้ไม่เป็นที่ไว้วำงใจ 

ไม่น่ำเชื่อถือหรือเข้ำใจผิดกันได้ และอำจน�ำไปสู่ควำมล้มเหลวของ

งำนหรือไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร

เพื่อให้กำรสื่อสำรในงำนมีประสิทธิภำพ ควรจัดให้มี Month-

ly Meeting ส�ำหรับพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป และติดตำมงำนในภำพรวม 

เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพท่ีดีในกำรท�ำงำน และกรณีมีงำน/โครงกำร

ส�ำคัญควรจัดให้มี Meeting พิเศษเพื่อเป็นเวทีออกควำมคิดเห็น ร่วม

กันหำรือแก้ไขปัญหำงำนนั้นเป็นกำรเฉพำะ บรรยำกำศกำรประชุม

ควรเปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ สร้ำง

กำรยอมรบัให้กบัทมีงำน ว่ำคณุจรงิจงั และมองเห็นควำมส�ำคญัของ

งำน ไม่ทอดทิ้ง จะอยู่เคียงข้ำง และพร้อมเผชิญปัญหำไปด้วยกัน

ทกัษะการบรหิารทมีงาน => เพรำะคณุไม่สำมำรถท�ำงำนได้

คนเดียว หำกคุณมีทีมที่ดี ถือว่ำมีชัยไปกว่ำครึ่ง กำรท�ำงำนเป็นทีม

ต้องรู้จักรับฟังผู้อื่น รู้จักต่อยอดควำมคิด และรู้จักสร้ำงแรงจูงใจทีม

งำน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมำดีท่ีสุด ท่ีส�ำคัญหัวหน้ำต้องให้โอกำสลูก

ทีมได้เรียนรู้ และเติบโต 

คุณสำมำรถท�ำได้หลำยอย่ำง เช่น พำเข้ำประชุมครั้งส�ำคัญ 

เพื่อสังเกตกำรณ์ ผลักดันให้ทีมมีโอกำสน�ำเสนอผลงำนด้วยตัวของ

เขำเองโดยผ่ำนกำรซกัซ้อมหรอืให้ค�ำแนะน�ำจำกหวัหน้ำงำน ส่งเสรมิ

ทีมอย่ำงจริงจริง…ไม่แย่งซีนหรือกลัวลูกน้องเก่งกว่ำ แนะน�ำให้รู้จัก

ผูบ้รหิำรระดบัสงูตำมควำมเหมำะสม เพือ่แสดงให้เห็นว่ำ เรำให้ควำม

ส�ำคัญกับเขำ  และควรหำเวลำฉลองควำมส�ำเร็จของงำนเป็นระยะๆ 

ไม่ใช่เมื่องำนส�ำเร็จ สื่อสำรอย่ำงทั่วถึง และโปร่งใส ตลอดจนหำ

กิจกรรมท�ำร่วมกันนอกเวลำงำน เช่น ทำนข้ำว หรอืดูหนงัด้วยกนั เพือ่

ช่วยสร้ำงบรรยำกำศของทีม 

ทกัษะการโค้ช => กำรสอนงำนต้องเกดิขึน้อย่ำงสม�ำ่เสมอทัง้

ทีเ่ป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร ทกุครัง้ทีม่โีอกำสหวัหน้ำจะต้องท�ำ

หน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ สิ่งส�ำคัญอีกอย่ำงคือ กำรให้ Feedback อย่ำง

สร้ำงสรรค์ ด้วยกำรตัง้ค�ำถำมให้เขำได้คดิต่อยอด และพฒันำงำนของ

ตนเอง สนบัสนนุให้เขำได้ใช้ควำมคดิของเขำอย่ำงเตม็ที ่หวัหน้ำงำน

ท�ำหน้ำที่เพียงกรอบแนวควำมคิด…ไม่ให้ไปผิดทำง แต่ไม่ใช่บอกให้

เดินซ้ำยหรือขวำ 

Feedback ที่ดี ต้องไม่ฆ่ำควำมอยำก (Curiousity) ของเขำ 

ด้วยกำรต�ำหนหิรอืตรวจสอบ หรอืใช้ค�ำสัง่มำกไป จนขำดควำมควำม

มั่นใจ ต่อมอยำกรู้ต่อมกระตือรือร้นฟ่อไปในที่สุด ทั้งนี้ กำรให้ Feed-

back สำมำรถให้ได้เป็นรำยบคุคล และภำยหลงัจำกกำรท�ำงำนทนัที 

(On Spot Coaching)

เมื่อให้อิสระ และควำมรับผิดชอบแก่ลูกน้องในกำรท�ำงำน

มำกขึ้น หัวหน้ำเองต้องติดตำมงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ำ 

งำนยงัด�ำเนนิไปในทศิทำงทีถ่กู ไม่หลงทำงหรอืเสยีเวลำไปกบัเรือ่งที่

ไม่เป็นประโยชน์ ซึง่อำจมผีลท�ำให้งำนไม่ได้ตำมเป้ำหมำยหรอืล่ำช้ำ 

กำรติดตำมงำนก็ต้องมีศิลปะอย่ำงสูงเช่นกัน เพื่อไม่ให้ผู้ถูกตำมงำน

รู้สึกว่ำ ก�ำลังถูกควบคุม หรือไม่เป็นที่ไว้วำงใจ แต่ให้รู้สึกว่ำ หัวหน้ำ

ให้ควำมส�ำคญักบังำน ถ้ำเรำรูจ้กัลกูทมีของเรำดพีอจำกกำรพดูคยุ…

สื่อสำรกัน เรำจะมีควำมเป็นธรรมชำติ และรู ้จังหวะที่ดีในกำร 

ติดตำมงำน

เมื่อลูกน้องท้อใจ ไม่อยากท�างาน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

เสมอ นอกจากให้ก�าลังใจกันแล้ว คุณสามารถใช้เทคนิคแชร์

ประสบการณ์ ซึง่ถอืเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูทีส่�าคญั สามารถ

แชร์ได้ทั้งเรื่องที่ส�าเร็จ และเรื่องที่ล้มเหลว ท�าให้ลูกน้องมีความรู้สึก

ดีขึ้น รับรู้ได้ถึงความเห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกันมากขึ้น อาจสามารถ

ทะลายก�าแพงบางอย่างลงได้ และมองปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่อง

ท้าทาย 

ผมตั้งใจปฏิบัติกำรกับ My Leadership in Action No.008 

เป็นอย่ำงมำก เพือ่เสรมิวทิยำยทุธ์ทีย่งัอ่อนอยูใ่ห้เข้มแขง็ขึน้ เพือ่เรยีก

ขวัญ…เติมก�ำลังใจ กู้ศรัทธำจำกลูกน้อง และหัวหน้ำ ตลอดจนสร้ำง

ทีมให้แข็งแกร่ง และมีควำมสุขในกำรท�ำงำน 


