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Based True Story

สภ าพ
ที่เกิดขึ้นให้เห็นจนชินตำ คือ อำกำรท�ำงำน

ไม่ทัน ต้องระดมแขกมำช่วยเป็นครั้งครำว มี

ปัญหำหน้ำงำนให้แก้ไขไม่หยุดหย่อน ลูกน้องท�ำงำนล่วงเวลำ (OT) 

เป็นประจ�ำ หัวหน้ำเองกต้็องท�ำงำนหลงัเลกิงำนบ่อยครัง้ ทัง้ทีอ่ยูเ่ป็น

ขวญั และก�ำลงัใจให้ลกูน้อง และจ�ำเป็นต้องอยู่เพรำะต้องสะสำงงำน

จำกกำรที่มีคิวประชุมยำวทั้งวัน  

เกิดค�ำถำมน่ำฉุกคิด!!! คนน้อย ปริมำณงำนมำกไป (Over 

Workload) หรือเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ไม่มีประสิทธิภำพ 

ได้แต่คดิ!!! เพรำะไม่มเีวลำจดักำรอะไรอย่ำงเป็นรปูธรรม งำนหล่ังไหล

เข้ำมำเร่ือยๆ ไม่ขำดสำย…ไม่รูจ้ะเริม่ตรงไหนด ีรอเวลำทีเ่หมำะๆ อยู่ 

ในอีกฝำกหนึ่ง…ลูกน้องจับทำงหัวหน้ำไม่ถูก ไม่รู้ใจหัวหน้ำ 

ไม่รู้ว่ำหัวหน้ำเป็นคนละเอียดให้ควำมส�ำคัญหรือให้คุณค่ำ (Value) 

กับควำมถูกต้อง ควำมตรงเวลำ เมื่อลูกน้องท�ำงำนด้วยควำม 

ไม่รอบคอบ งำนง่ำยๆ สอนแล้ว ยังผิดพลำด บำงงำนล่ำช้ำ ต้องให้

ตำมงำนกันเม่ือถึงก�ำหนดส่ง ควำมรับผิดชอบไปไหน??? จึงท�ำให้

หัวหน้ำขำดควำมมั่นใจ และขำดควำมไว้วำงใจในตัวลูกน้อง ทั้งที่มี

สัมพันธภำพดีต่อกัน

เป็นภำพที่วนกันไป หัวหน้ำไม่กล้ำมอบหมำยงำน ทั้งที่เป็น

งำนของลกูน้อง มอบให้ไปแล้วจะท�ำได้ไหม แล้วถ้ำงำนต้องแก้ไข…

งำนนั้นจะเสร็จทันไหม งำนบำงงำนผิดพลำดไม่ได้ จะเกิดควำม 

เสียหำยตำมมำมำกมำย ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนถัดไป (Next 

หัวหน้าอลวน ลูกน้องอลเวง
Process) และท้ำยสุดกระทบลูกค้ำ…ลูกค้ำคือพระเจ้ำของเรำ 

ขององค์กรนั่นแหละค่ะ แล้วจะท�ำให้หัวหน้ำจันทร์ฉำยปล่อยงำน…

ปล่อยวำงไปได้อย่ำงไร ?!?

หัวหน้ำไม่มอบหมำยงำน ไม่สอนงำน ลูกน้องไม่มีควำม

สำมำรถเพียงพอ ปัญหำนี้ใครต้องรับผิดชอบ

ใครกันล่ะ…หัวหน้ำน่ะสิที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆ จันทร์ฉำย

ครุ่นคิดในเย็นวันหนึ่งที่แสนเหนื่อยล้ำ สมองเริ่มคิดอะไรวนๆ หำ 

ค�ำตอบที่เป็นแนวทำง (Solution) ชัดเจนไม่ได้ มองไปรอบๆ ออฟฟิศ 

ไฟเริ่มปิดไปทีละดวง เผลอแป๊บเดียวเวลำผ่ำนไปครึ่งชั่วโมง และ 

สปอร์ตไลท์ก็มำอยู่ที่หน่วยงำนของหัวหน้ำจันทร์ฉำย 

อมืม!!! เกบ็ของกลบับ้ำนดกีว่ำ…แบตในตวัใกล้หมดแล้ว!!!    

จันทร์ฉำยนึกข�ำตัวเอง นอกจำกเป็นหัวหน้ำแล้ว ยังมีหน้ำที่

ส�ำรวจควำมเรียบร้อย ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดประตูออฟฟิศอีกด้วย ถ้ำมี

รำงวัลหัวหน้ำสำยดึกสำยอึด ฉันคงได้รับรำงวัลนี้แน่นอน ปรำศจำก

คู่แข่ง แต่ถ้ำมีรำงวัลหัวหน้ำสำยไร้ประสิทธิภำพ ฉันคงได้อีก มันน่ำ

ภูมิใจไหมนี่ !!!
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ตำวเิศษอกี…รูไ้ด้ไง) ทีผ่่ำนมำน้องจนัทร์ท�ำได้ดแีล้ว ควำมปรำรถนำ

ดีเกินไปอำจท�ำร้ำยลูกน้อง และตัวเรำเองได้ เพียงแต่น้องจันทร์เพิ่ม

เทคนิคบำงอย่ำงลงไปอีกเล็กน้อย และลงมือท�ำทันที ไม่ต้องลังเล 

เพรำะทีผ่่ำนมำมนัพสิจูน์ให้เรำเหน็แล้วว่ำ ถ้ำยงัท�ำแบบนีต่้อไป งำน

อำจพงัได้  และเรำกจ็ะรูส้กึเครยีดกบังำน กำรอยูใ่นโหมดเครียดมำกๆ 

ย่อมส่งผลเสยีทัง้ตวัเรำและลกูน้อง พีเ่ป็นห่วงนะ (พีผ่ึง้ใช้จติวทิยำสงู

มำก มีชม มีแอบติด้วย!!! ลื่นหู ไม่รู้สึกต่อต้ำน แถมมีก�ำลังใจเพิ่มขึ้น

อีกด้วย อย่ำงนี้หรือเปล่ำนะที่เขำเรียกว่ำ กำรสื่อสำรที่ทรงพลัง 

จันทร์ฉำย…แกต้องจ�ำไว้พูดกับลูกน้องบ้ำงแล้วล่ะ)  

อะไรบ้ำงทีน้่องจนัทร์คดิว่ำจะต้องปรบัเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ 

และท�ำให้บรรยำกำศกำรท�ำงำนดีขึ้น 

กำรวำงแผนงำน กำรบริหำรเวลำ กำรมอบหมำยงำน กำร

พัฒนำทีม …

ปฏเิสธไม่ได้ว่ำเป็นเรือ่งทีท่�ำอยู่ แต่เรำอำจมองข้ำมอะไรบำง

อย่ำงไป เหมือนเส้นผมบังภูเขำ เสริมเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ส�ำคัญ

เข้ำไป มันจะช่วยให้งำนสุดเวิร์คจ๊ะ  

ก่อนมอบหมำยงำน เรำมำวำงแผนกนัสกันดิ มอบหมำยงำน

อะไร ให้ลูกน้องคนไหนดี สอนงำนอย่ำงไรให้

ได้ประสิทธิภำพ และใช้เวลำน้อยที่สุด ในครั้งนี้

คงต้องบอก How to และให้ระวังจุด Check 

Point ที่ส�ำคัญๆ ไปก่อน จำกนั้นติดตำมงำน 

พร้อมกับให้ Feedback เป็นระยะๆ ลูกน้องก็

จะเกิดกำรเรียนรู้ว่ำ กำรจะท�ำงำนลักษณะนี้

ให้มีประสิทธิภำพต้องท�ำอย่ำงไร   

แต่อย่ำลืม!!! สื่อสำรกับทีมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำน  

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อกัน ที่ส�ำคัญเรำจะได้ควำม

ร่วมมือจำกน้องๆ กำรวำงแผนดีท�ำให้เรำประหยัดเวลำไปได้อีกด้วย 

จะท�ำอะไรก็ตำมต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผน ถ้ำเรำวำงแผน

น้อย หรือไม่รอบคอบ จะท�ำให้มีโอกำสเกิดปัญหำหน้ำงำนมำก และ

เรำก็ต้องมำเสียเวลำแก้ไขปัญหำ เรำจึงควรวำงแผนแบบ Proactive 

ด้วย คือ ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำ ปัญหำอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้ำง 

พยำยำมป้องกันไว้ (Preventive Action) จะช่วยลดปัญหำได้มำก 

และท�ำให้งำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น   

ในกำรประชุมสรุปงำนประจ�ำเดือนของแผนก ควรให้น้องๆ 

แชร์ประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกงำน เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน และต่อยอดในงำน 6 เดือนต่อมำ งำนเริ่มเข้ำที่เข้ำทำง 

บรรยำกำศอลวนอลเวงกลำยเป็นภำพจำงๆ หัวหน้ำจันทร์ฉำย และ

ทีมงำนมีรอยยิ้มมำกขึ้น ท�ำงำน Smart ขึ้น  

สติ๊กเกอร์ขอบคุณหน้ำตำแบ๊วเด้งขึ้นมำในค�่ำคืนหนึ่ง พร้อม

ข้อควำม…ขอบคณุพีผ่ึง้ทีแ่สนด ีวนัเกดิน้องปีนีข้ออนญุำตเป็นเจ้ำมือ

เลี้ยงข้ำวมือใหญ่ ห้ำมปฏิเสธนะคะ!!!  TPA
news

จันทร์ฉำยถึงเวลำแล้วท่ีเธอต้องเปล่ียนแปลง…เสียงสวรรค์

แอบกระซบิบอกด้วยควำมปรำณ ีแล้วฉนัจะเริม่อย่ำงไรละ ค่อยๆ คิด 

ขอเพยีงคดิแล้วต้องลงมอืท�ำอย่ำงจรงิจงั ฉนัเชือ่ว่ำ เธอมทีำงออก เธอ

ท�ำได้ ช่วงแรกอำจท�ำให้งำนล่ำช้ำไปบ้ำง แต่เธอต้องตัดใจ แล้วมัน

จะดีขึ้นแน่นอน ถ้ำเธอไม่เริ่มสักที…ปัญหำมันจะใหญ่ขึ้น แบบดิน

พอกหำงหมู และมีผลกระทบกับงำนในมิติต่ำงๆ มำกมำยอย่ำง

แน่นอน 

เธอคิดว่ำ ลูกน้องอยำกจะได้เงินค่ำล่วงเวลำไปอีกนำน 

แค่ไหน พอถึงจุดหนึ่งเขำคงเหนื่อย คงอยำกไปเที่ยวหรือกลับไป 

พักผ่อน ในที่สุดแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของเด็กๆ จะลดน้อยถอยลง

ไปเรื่อยๆ ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนก็จะลดลงไปด้วย   

จันทร์ฉำยตัดสินใจไลน์ไปหำพี่ท่ีเคำรพรักคนหน่ึงทันที แต่

หยุดคิดนิดหนึ่ง…เมื่อเห็นข้อควำมล่ำสุด ที่ยังไม่ได้ตอบกลับ เพรำะ

มัวแต่ยุ่งเรื่องงำน และเรื่องส่วนตัว เอำไงดีจันทร์ฉำย!!! สมองก�ำลัง

คิด แต่มือไวกดส่งสติ๊กเกอร์ประจ�ำตัว Say Hello ไปแล้ว และ 

ตำมด้วยข้อควำมสั้นๆ “มีเรื่องส�าคัญ…อยากขอความช่วยเหลือ 

พี่สะดวกช่วงไหนจะโทรหาค่ะ” แล้วตำมด้วยสติ๊กเกอร์อ้อนวอนขอ

ควำมเหน็ใจ แบบน่ำสงสำรสุดๆ สติก๊เกอร์ไลน์

ที่ซื้อมำรุ่นใหม่…ช่วยให้ส่ือสำรง่ำยดังใจโดย

ไม่ต้องพูดอะไรมำกมำย

ในคืนนั้น จันทร์ฉำยก็ได้สำยด่วน 

Hotline จำกพีท่ีเ่คำรพรกั เมือ่เล่ำเรือ่งรำวทีม่ำ

ทีไ่ปของปัญหำท้ังหมดทัง้ปวงแบบไม่อ�ำพรำง

ไปแล้ว จันทร์ฉำยก็ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้ำว่ำ

จะต้องถูกดุหูดับตับไหม้เป็นแน่ !?! 

“พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่า ต้องปล่อยวางเสียบ้าง ต้องเชื่อมั่น

ในตัวลูกน้อง เราประเมินศักยภาพลูกน้องต�่ากว่าความเป็นจริงไหม 

เอางานของลูกน้องมาท�าท�าไม ต้องปล่อยให้ลูกน้องได้เรียนรู้ แล้ว

เม่ือไหร่ลกูน้องจะโต แบบนีเ้ข้าท�านองพ่อแม่รงัแกฉนั …หวัหน้ารงัแก

ลูกน้องชัดๆ เราปรารถนาดีจริงๆ หรือเปล่า ช่วยงานลูกน้องได้ แต่

ไม่ใช่เหมาเอามาท�าเอง การบริหารงานในภาพรวมเลยท�าได้ไม่ 

เตม็ที…่ไม่มปีระสทิธิภาพเท่าทีค่วร ซึง่งานนัน้เป็นงานส�าคญั เท่ากบั

จันทร์ฉายบกพร่องในหน้าที่ของหัวหน้า” 

“เหน็ไหม!!! ในทีส่ดุก็แบกโลกทัง้ใบไม่ไหว” ช่ำงไม่รูอ้ะไรบ้ำง

เลยนะจันทร์ฉำย

ทุกจังหวะชีวิต คือกำรเรียนรู้ เรำต้องตั้งสติดีๆ 

อะไรนะพีผ่ึง้…สญัญำณโทรศพัท์ไม่ค่อยด ีผดิคำด!!! พีผ่ึง้ไม่

ว่ำอะไรสักค�ำ เรำมโนไปเองแท้ๆ 

Go to the point เลยนะคืนนี้ เพรำะดึกมำกแล้ว พรุ่งนี้ 

น้องจันทร์ต้องไปท�ำงำนแต่เช้ำ พี่เชื่อว่ำจันทร์มีค�ำตอบให้ตัวเองไว้

แล้วระดบัหนึง่ พีข่อ Confirm ในส่ิงท่ีคดิจ๊ะ (พีผ้ึ่งนอกจำกใจดแีล้วยงั


