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Based True Story

“คุณ
นิชา ผมขอแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้า 

คุณจะได้รับโปรโมทต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ…จากผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า คุณมีความ

เหมาะสมที่สุด” 

ฉันในขณะนั้นตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน แต่ใจหนึ่งแอบดีใจลึกๆ 

และแล้ว Big Day ก็มาถึงอย่างไม่คาดคิด…ไม่คาดฝันจริงๆ ฉันมี 

วนัน้ีกบัเขาด้วยหรือ??? ฉนัเดนิออกจากห้องท่านผูอ้�านวยการฯ  แบบ

ตัวลอยๆ ขาแทบไม่ติดพื้น ไม่รู้ว่ามานั่งที่โต๊ะท�างานตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ฉันเขย่าตัวเองแรงๆ เราคงฝันไปแน่ๆ ฝันกลางวันเนี่ยนะ ?!?

การได้เลื่อนได้ปรับต�าแหน่งที่สูงขึ้น ย่อมแสดงถึงความ

ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนเป็นความไว้วางใจที่ผู ้บังคับ

บัญชา (Upper Boss) และองค์กรมอบให้กับคนที่มีผลงานดีและมี

ศกัยภาพ มนุษย์ท�างานทัว่ไปทกุคนคงต้องยินดปีรดีากับข่าวดนีี ้และ

รีบคว้าไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะมันคือความฝันที่อยากจะเดินไป 

ให้ถึง

เมื่อมีเวลาอยู่เงียบๆ กับตัวเอง นิชาในโหมดฉุกคิด ระแวด

ระวังภัย ขอออกความคิดเห็นบ้าง 

มาแบบไม่ทันตั้งตัว

เมื่อมีโอกาส

➠	 อืมม!!! เหมาะสมที่สุด ก็เพราะไม่มีใคร ถึงเป็นเธอไงล่ะ

นิชา 

➠	 ใครบ้างอยากจะรับต�าแหน่งนี้ ลูกทีมมีแต่เฮ้ียวๆ เสือ 

สิงห์ กระทิง แรด ทั้งนั้น ท�างานตามสั่งเท่านั้น

➠	 น้องใหม่ท�างานไม่ถงึปี เข้าแถวต่อควิ…ออกกนัเป็นว่าเล่น 

➠	 งานฝ่ายในความรบัผดิชอบ โค-ตระหนกั ทีแ่ย่ไปกว่านัน้ 

คือ งานไม่เป็นระบบ 

➠	 แถมเป้าหมายรายได้แต่ละปีสูงปี๊ด และ Add up ขึ้นทุก

ปี 15-20% อย่างไม่มีเหตุผล ไม่ดูฟ้าดิน  

➠	 เป้าหมายต้อง Challenge!!! เป็นค�าทีผู่บ้รหิารพดูตดิปาก 

แต่มันแสลงหูสามัญชนอย่างเราซะเหลือเกิน 

➠	 งานปัจจุบันที่สร้างไว้เริ่มเข้าที่เข้าทาง น้องๆ ที่คอยหมั่น

สอนงาน เริม่มทีกัษะ…เก่งงานกนัมากขึน้ อยูอ่ย่างเดมิ…เป็นหวัหน้า

หน่วยงานเล็กๆ มีความสุขดีแล้วนะนิชา 

จะหาเรื่องใส่ตัวท�าไม เท่านี้ยังเหนื่อย ยังเครียดไม่พออีก

หรือ??? 

เงินเดือนคงขึ้นให้ไม่กี่พันบาท ไม่คุ้มกัน!!!

มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนิชา ใจเย็นๆ คิดให้ดี ยังมีเวลา ไม่

ต้องรีบ มันดีงาม เหมาะสม และคู่ควรส�าหรับเธอมากที่สุดจริงๆ 

เธอมุ่งมั่นตั้งใจท�างานมาตลอด ตั้งแต่เป็นน้องใหม่ขององค์กรแห่งนี้ 
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การมีทีมดี และลูกทีมเทใจให้กับหัวหน้า…สู้งานไม่ถอย 

เป็นเพราะนิชาสอนงาน และให้ค�าแนะน�าน้องๆ อย่างใกล้ชิด เป็น

บรรยากาศที่เอื้อต่อการท�างาน ลูกน้อง Trust ในตัวหัวหน้า นั่นคือ  

นิชามีความสามารถในการบริหารจัดการทีม (Leading Team) ท�า

หน้าที่หัวหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม

ส่วนผลงานที่ได้ตามเป้าหมายนั้น เป็นเพราะความสามารถ

ในการบรหิารจดัการงานล้วนๆ ไมม่ลีกูฟลคุ หรอืโชค มนัเกดิจากการ

ทีน่ชิาใช้ใจในการท�างาน มคีวามต้ังใจจรงิ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาง่ายๆ 

ถ้าเป็นเพราะโชคชะตา…อย่างเดียวจรงิๆ นชิาช่างโชคดีมากๆ เพราะ

โชคช่วยมาตลอดเวลาที่เป็นหัวหน้างานมา 15 ปี 

ยอมรบัเถอะนชิาว่า…เป็นความสามารถของเรา และทมีงาน

นิชาไม่รู ้ด้วยซ�้าว่าใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคอะไรที่ท�าให้งาน

ส�าเร็จ 

เมือ่ใดกต็ามทีท่�าแล้วไม่ได้ผลหรอืล้มเหลว นชิาจะลองท�าอกี

ครัง้ หรอืไม่กเ็ปลีย่นวธิกีาร การกระท�าอย่างนัน้เป็นการปรบักระบวน

ยุทธ์ใหม่ ที่เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว (Fail Fast) และ

สร้างโมเดลการแก้ปัญหาที่ง่าย เร็ว และมีผลกระทบ (Easy, Fast, 

Impact)  

บางอย่างที่ไม่รู้ ก็สอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ผู้มี

ประสบการณ์ (Good Friends Good Networking) ไม่ใช่เรือ่งแปลก…

คนเราต้องมตีวัช่วย เป็นการเปิดใจกว้าง (Open Mind & Open Heart) 

ยอมรบัความคิดเหน็ของผูอ้ืน่ นบัเป็นข้อดีทีไ่ม่ยึดติดความคดิของตน 

ซึง่การปิดใจท�าให้ความคดิคบัแคบ เป็นก�าแพงหนาแน่น…เป็น Ego 

ตวัฉกาจทีค่อยปิดกัน้ความคดิใหม่ๆ มองไม่เหน็โอกาสหรอื Solution 

ดีๆ  ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขหรอืพฒันา

ต่อยอดงานได้

งานใหม่ทีไ่ม่เป็นระบบ น้องๆ ขาดขวญัก�าลงัใจ และขาดการ

พัฒนา สิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสอันดีที่จะท�าอะไรได้อีกมากมาย เพื่อ

ปรับปรุงงาน และเติมพลังให้กับทีมงาน 

รอนชิาคนเก่ง (เก่งในแบบฉบบัของนชิา) คนทีม่คีวามตัง้ใจดี 

ช่วยดึงศักยภาพของทีม และพัฒนางานขององค์กร

นชิาในวนันี ้ผ่านประสบการณ์ลองผดิลองถกู ตกผลกึความคดิ 

เกือบ 30 ปี ทั้งในบทบาทลูกน้อง ที่ได้ลงมือปฏิบัติเจอปัญหาหน้า

งาน…เจอลูกค้ามามากมาย จนถึงบทบาทหัวหน้า ที่นิชาอาจรู้สึกว่า

ผ่านศึกมาได้แบบไร้รูปแบบไม่มีกลยุทธ์ก็ตาม แต่นั่นเป็นภูมิคุ้มกัน

เพยีงพอทีจ่ะสูกั้บความท้าทายใหม่ทีก่�าลงัเข้ามา และความตระหนกั

ในคุณค่าของตนเอง ย่อมเป็นพลังเสริมพลังบวกให้กับนิชา

ฝากค�าถามส�าหรับนิชา และคนที่ต้องการค้นหาและส�ารวจ

คุณค่าในตนเอง

“คุณสมบัติอะไรในตัวคุณท่ีหล่อเลี้ยง และน�ำพำคุณมำถึง

วันนี้ / จุดนี้” เป็นก�าลังใจให้นิชาด้วยนะคะ  TPA
news

มองโลกสดใส เปิดใจเรียนรู้ทุกอย่าง หนักเอาเบาสู้ ท้อบ้าง เซ็งบ้าง

เป็นธรรมดา และระยะเวลา 10 ปี จากนั้น ได้รับการโปรโมทครั้งแรก

ในชีวิตการท�างานในต�าแหน่งหัวหน้าหน่วย บริหารทีมเล็กๆ 3-4 คน 

เธอจ�าได้ไหมนิชา!!!  

ฉนัจ�าได้…เหมอืนเหตกุารณ์เพิง่เกิดขึน้ และฉันยังเหมอืนเดมิ 

สขุภาพใจยงัเข้มแขง็…ยงัฮดึสู ้แต่ทีเ่พิม่เตมิคอื เวลาดแูลตวัเองหาย

ไป ปวดหัวบ่อยครั้งขึ้น รู้สึกเครียดง่ายขึ้น 

แต่ในขณะเดียวกันฉันได้เรียนรู้มากมายหลายส่ิงอย่างจาก

บทบาทหัวหน้างาน เข้าใจซึ้งกับค�าว่า “หัวโขน” ที่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ 

และเข้าใจอย่างงงๆ ว่า หัวหน้างานอย่างช้านนนต้องท�างาน Opera-

tion มากมายควบคู่กับงานบริหารด้วย     เสียเวลากับ Management 

Meeting ทีป่ระชมุบ่อยเป็นวนั เป็นครึง่ค่อนวนั แต่หาสาระข้อสรปุไม่

ค่อยได้ ทีส่�าคญัต้องกลบับ้านมดืค�า่หลงัลกูน้องบ่อยๆ หวัหน้างานคน

อื่น ท�าไมเขาสบายจัง ดูลั้นลา!!! เลิกงาน 5 โมง บินออกไปได้ทันที 

หรือว่าเรา…ไม่ใช่ผู้จัดการมืออาชีพ ความสามารถไม่ถึง

นิชาเริ่มสับสนกับชีวิต จะตัดสินใจอย่างไรดี 

อยู่กับท่ี นั่นหมายความว่า ก�าลังเดินหนีโอกาส…หนีความ

ก้าวหน้าที่หลายๆ คนปรารถนาหรือจะเดินหน้ารับความท้าทาย นิชา

ขออยู่กับโหมดสงบนิ่ง มีสติอีกครั้ง เพื่อรวบรวมพลัง พยายามตัดตัว

กวนต่างๆ ทิ้งไป 

เธอมอีะไรกงัวลใจหรอืเปล่า???  มนัคงไม่น่าอายใช่ไหม ทีจ่ะ

บอกว่า ฉันกลัว!!!

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้นิชาไม่อยากรับต�าแหน่ง คือ ความกลัว 

ความไม่มัน่ใจ นัน่เอง นชิามองไม่เหน็ และไม่ตระหนกัในคณุค่า (Self 

Awareness) ของตนเองอย่างมาก นิชาไม่มีภาพความส�าเร็จขนาด

ใหญ่ ในหน้าที่การงานเลย นิชาไม่กล้าคิด…ไม่กล้าฝัน 

สิ่งเหล่านั้นไกลเกินไป เพราะนิชาคิดอยู่เสมอว่า 

➠	 ไม่เก่ง ไม่ได้ร�่าเรียนจบปริญญาโท 

➠	 ไม่มีวิสัยทัศน์ ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร 

➠	 งานที่ท�าได้ และบรรลุเป้าหมายในปัจจุบัน ไม่ได้มาจาก

ความเก่งหรอืความสามารถของตวัเอง เป็นการบรหิารงานแบบลกูทุง่ 

และเป็นความบงัเอิญมากกว่า ประกอบกับมทีมีดขียันขนัแขง็ช่วยกนั

ท�างาน  


