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ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สำ�หรับองค์กร

แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“…งานที่พี่ให้ผมท�ำ ผมท�ำเสร็จแล้วนะครับ มีอะไรให้ผมท�ำ
เพิ่มไหมครับ” ยิ้มอ่อน ใช่ว่าไม่ดีใจที่งานเสร็จรวดเร็วขนาดนั้น แต่
ทว่า…ค�ำถามที่วิ่งวนอยู่ในหัวของหัวหน้างานอย่าง ตรัย คือ จะ
สรรหางานอะไรมาให้ น้องซูโม่ ท�ำดีนะ ถึงจะเหมาะสมกับศักยภาพ
ตอนรับเข้ามาตรัยเองก็แอบหวั่นใจเล็กๆ ว่าจะเอาอยู่ไหมหนอ กับ
น้องที่ Over Qualified เพราะเราเองก็รู้ข้อจ�ำกัดขององค์กร และ
ลักษณะงานทีท่ ำ� อยูเ่ ป็นอย่างดี แต่ยงั อยากได้คนเก่งคนดีมาร่วมงาน
กับองค์กร เราจะท�ำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของ
ซูโม่ และรักษาเขาให้อยู่กับองค์กรไปให้นานที่สุด
…เริม่ ต้นจากการวิเคราะห์ และท�ำความรูจ้ กั กับน้องคนนีใ้ ห้
มากขึ้น น่าจะเป็นการดีที่สุด…
หัวหน้าตรัย : ประสบการณ์ที่ผ่านมา น้องคิดว่าอะไรที่เลิศ
ที่สุด มันส์ที่สุด ภูมิใจที่สุดที่เคยท�ำมา?
น้องซูโม่ : ผมสามารถท�ำงาน 2 วัน 2 คืน ไม่พักติดต่อกันได้
พี่ มันส์พอไหมครับ
โห!!! น้องช่างอึดอะไรเช่นนี้ ได้ 1 Point และส�ำหรับการ
สนทนาครัง้ นี้ น้องคงไม่รงั เกียจงานหนัก แต่คงเบือ่ ถ้าว่างเกินไป หลัง
จากท�ำหน้าตกตะลึงไปกับเรือ่ งราวของน้องคนเก่งในมุม Work Hard
ไปแล้วนั้น หัวหน้าตรัยก็ยังคงหาข้อมูลต่อไป
หัวหน้าตรัย : แล้วงานที่ภูมิใจที่สุดล่ะ เป็นแบบไหน?
น้องซูโม่ : อืมม ตอนที่ผมจัด Event อยู่ที่ต่างประเทศ ผม
เป็นคนบริหารจัดการเองทัง้ หมด ตอนนัน้ มีเหตุการณ์จลาจลในเมือง
ด้วยครับพี่ สนุกมากท้าทาย และผมก็ท�ำจนส�ำเร็จ มันท�ำให้ผมได้
โปรโมทด้วยครับ
เก็บข้อมูลส�ำคัญเรื่อง Attitude ในการท�ำงานไปอีก 1 เรื่อง
น้องไม่กลัวงานยากเสียด้วย และคงภูมิใจถ้าผลตอบแทนที่ได้รับนั้น
คุ้มค่ากับความพยายาม และความทุ่มเทที่ได้ท�ำลงไป เมื่ออยู่ในช่วง
ปรับจูนกัน หัวหน้างานอย่างตรัยต้องชวนคุยต่อ

หัวหน้าตรัย : แล้วไม่เครียดเหรอ พี่ว่าน่าจะเครียดนะ งาน
โหดขนาดนั้น?
น้องซูโม่ : ก็เครียดนะพี่งานมันวนอยู่ในหัวตลอด และผม
เป็นคนทีถ่ า้ ท�ำอะไรแล้วต้องท�ำให้ออกมาดีซะด้วย เลยคิดแล้วคิดอีก
ก็ท�ำให้นอนไม่หลับบ้าง แต่ผมก็ยินดี
เจอ Perfectionist ที่เครียดนิดๆ เข้าแล้วล่ะ!!
วันนี้หัวหน้าตรัยกลับจากประชุมสายงานฯ ซึ่งมีการก�ำหนด
แผนปีหน้า และหน่วยงาน Customer Experience Management
ของเราต้องรับผิดชอบงานใหญ่งานช้าง โดยร่วมงานกับ IT และ
Business Unit อื่นๆ ของบริษัทในการออกแบบโครงสร้างงานด้าน
Data Analytic ที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุก Unit มีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า เป็นการท�ำงานลักษณะ
โครงการข้ามหน่วยงาน (Cross Team Project) ซึง่ เป็นโครงการระยะ
ยาว และต้องการผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีม่ คี วามสามารถ มีประสบการณ์
แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทนเข้าร่วมได้หนึ่งคน
เฮ้ย!! เหมือนมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ เราน่าจะมีหนทาง
รักษาน้องซูโม่ให้ท�ำงานได้อย่างมีความสุข เหมาะกับศักยภาพของ
เขา และอยูก่ บั องค์กรได้นานๆ หัวหน้าตรัย…ค่อนข้างมัน่ ใจหลังจาก
ท�ำความรู้จัก และท�ำงานกับน้องซูโม่มาซักช่วง แต่ใจหนึ่งไม่มั่นใจ
เสียทีเดียว น้องเก่งมีศกั ยภาพก็จริง แต่นอ้ งยังไม่เคยท�ำงานโครงการ
ระดับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยหลายทักษะในการตั้งต้นงานด้วยตนเอง
จนมาวันหนึง่ มีบทสนทนาทีท่ ำ� ให้หวั หน้าตรัยตัดสินใจมอบหมายงาน
ชิ้นโบว์แดงให้กับน้องใหม่คนเก่งได้พิสูจน์ฝีมือ
น้องซูโม่ : ผมว่างานทีมเราไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ มองดูก็รู้
ว่างานไม่หนัก ยิง่ ถ้ามีการพัฒนาระบบ หรือว่าท�ำเรือ่ งของ Automate
Report ดีๆ ผมว่าเวลาเหลือเยอะให้ไปคิดงานใหม่ๆ ได้อีก
หัวหน้าตรัย : (คิดในใจ จริง!!! ปัจจุบันไม่มีระบบ เสียเวลา
กับ Manual ตลอด) พี่เห็นด้วย แล้วก็คิดอย่างนั้นนะ เรามีไอเดียไหม
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มาช่วยกันท�ำ ตอนนี้สายงานเรามีโปรเจคใหญ่เรื่องการพัฒนาระบบ
Data Analysis พีต่ งั้ ใจจะส่งเราเข้าร่วมโครงการในฐานะตัวแทนของ
หน่วยงาน แต่เราก็ยังต้องศึกษา และท�ำงานประจ�ำไปด้วยนะถึงจะ
สามารถพัฒนางานในมุม Data Analytic ได้
น้องซูโม่ : (ท�ำหน้าตาตืน่ เต้นดีใจ) ผมท�ำได้เหรอพี่ เพิง่ จะเข้า
มา Join บริษัท? งานใหญ่ขนาดนี้
หัวหน้าตรัย : ได้สิ!!! ลองคิด เสนอไอเดียมาเลย พี่จะช่วย
ผลักดันให้งานได้รับการน�ำเสนอกับผู้บริหาร ระดับสูง เราจะได้มี
ผลงานที่มองเห็นได้ชัดเจนเร็วขึ้น
และนีค่ อื สิง่ ทีห่ วั หน้าตรัย น�ำเสนอน้องซูโม่ไปด้วยใจหวัน่ ไหว
นิดๆ ว่าจะท�ำได้อย่างที่พูดหรือไม่ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ลักษณะ
และสไตล์การท�ำงานของน้องใหม่ จะสามารถสร้างผลงานให้เกิดขึ้น
ตามที่องค์กรคาดหวังหรือไม่ ทีมงานโปรเจคจะยอมรับไหม ทีมงาน
ของเราล่ะจะคิดอย่างไร โดยเฉพาะพี่สุขุม ที่เป็นพี่ใหญ่ในทีม รู้รอบ
ในงานมากที่สุด แต่ก็มีงานในความรับผิดชอบอยู่มาก มีน้องในทีมที่
ต้องดูแลอีก 2 คน และในใจลึกๆ หัวหน้าตรัยเองอยากจะผ่องถ่าย
ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัวพีส่ ขุ มุ ออกมาให้ทมี ให้ได้มากทีส่ ดุ ไม่อยากให้ตดิ
กับตัวคนไปตลอด แต่ปัญหาคือ พี่สุขุมจะรับได้หรือไม่ที่มอบหมาย
งานใหญ่ให้น้องใหม่ พี่สุขุมนี่ส�ำคัญเลย ถ้าเอาไม่อยู่ คนอื่นๆ ก็จะ
คล้อยตามแกไปด้วย ปัญหาการต่อต้านคงไม่มีที่สิ้นสุด
เอาล่ะสิ!!! มอบหมายงานไปแล้วกับน้องใหม่ที่ดูแล้วว่ามี
ศักยภาพ แต่ลึกๆ ก็มีความไม่แน่ใจอยู่บ้าง และถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา
ท�ำไม่ทันเวลาหรือออกมาไม่ดี จะแก้ไขกันทันไหม หรือมอบหมายไป
แล้วจะเข้าไปยุ่งดีหรือไม่ ถ้าพังขึ้นมาผู้บริหารฝ่ายจะว่ายังไงกับการ
ตัดสินใจครั้งนี้ เสี่ยงไปไหม… นานาความกังวลใจเกิดขึ้นกับหัวหน้า
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งานนี้ต้องบริหารจัดการทั้งงาน และคนให้สมดุล เริ่มจาก
สื่อสารกับพนักงานระดับ Senior ทีละคนให้ทราบเกี่ยวกับภาพรวม
ของโครงการ และแนวทางการมอบหมายงาน โดยเลือกคนทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความคิดของทีมก่อนอย่างพี่สุขุม และขอค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ
อย่างตรงไปตรงมาที่สุด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเข้าใจ และ
โน้มน้าวจูงใจให้เห็นด้วย ทีส่ ำ� คัญขอให้พสี่ ขุ มุ เป็นทีป่ รึกษาให้กบั น้อง
ใหม่อีกแรง
ส�ำหรับน้องซูโม่นั้น แจ้งเป็นการส่วนตัวถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ ความคาดหวังในการเป็นตัวแทนของทีมฯ และสอบถาม
ความพร้อม ข้อกังวลใจต่างๆ ทั้งนี้ มอบหมายให้ “ซูโม่” ศึกษาค้นหา
ข้อมูลเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น และน�ำเสนอเกี่ยวกับโครงการฯ ในที่
ประชุม เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถของน้องใหม่ และ
สร้างการยอมรับของทีม
นอกจากนั้น จัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้กับซูโม่ที่เกี่ยวกับการ
บริหารโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และการสอนงาน
โดยที่ปรึกษา (พี่สุขุม) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของงาน
และการเรียนรู้วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันภายในองค์กร (Organization Awareness) เปิดโอกาสให้เข้าพบอย่างทางการ และไม่เป็น
ทางการ (Open the Door Policy) เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำหรือปรึกษาปัญหา
ในช่วง 6 เดือนแรกต้องโค้ชซูโม่อย่างใกล้ชิด สร้างแรงจูงใจให้มีใจ
จดจ่อกับงาน ท�ำให้รู้สึกมีที่พึ่ง ไม่โดดเดี่ยว
เรียกประชุมพร้อมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารภาพรวม
ของโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ ความคาดหวังที่มีต่อทีมงาน “ทุกคน
มีส่วนร่วมต่อความส�ำเร็จของการท�ำโครงการ” พร้อมขอความ
ร่วมมือ + การสนับสนุนจากทีม อีกทัง้ จัดให้มปี ระชุม Bi-Weekly เพือ่
สือ่ สารความคืบหน้า และหรือผลส�ำเร็จของโครงการให้กบั ทีมงานได้
รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้พี่สุขุม และซูโม่มีโอกาสน�ำเสนอ
ผลงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของทีมเพือ่ ต่อยอดการท�ำงาน
ต่อไป
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะลืมไม่ได้ หัวหน้าตรัยจะต้องกล่าวยกย่องชมเชย
ให้ก�ำลังใจ แสดงความขอบคุณทีมงานที่มีต่อการท�ำงานโครงการฯ
ด้วยความมุ่งมั่น และเต็มใจ ซึ่งถือเป็นยาชูก�ำลังใจขนานเอก และ
ช่วยให้ Team Spirit แข็งแรงอีกด้วย TPA
news

