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ที่เกิดขึ้นให้เห็นจนชินตา คือ อาการท�ำงาน
ไม่ทัน ต้องระดมแขกมาช่วยเป็นครั้งคราว มี
ปัญหาหน้างานให้แก้ไขไม่หยุดหย่อน ลูกน้องท�ำงานล่วงเวลา (OT)
เป็นประจ�ำ หัวหน้าเองก็ตอ้ งท�ำงานหลังเลิกงานบ่อยครัง้ ทัง้ ทีอ่ ยูเ่ ป็น
ขวัญ และก�ำลังใจให้ลกู น้อง และจ�ำเป็นต้องอยูเ่ พราะต้องสะสางงาน
จากการที่มีคิวประชุมยาวทั้งวัน
เกิดค�ำถามน่าฉุกคิด!!! คนน้อย ปริมาณงานมากไป (Over
Workload) หรือเกิดจากการบริหารจัดการงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ได้แต่คดิ !!! เพราะไม่มเี วลาจัดการอะไรอย่างเป็นรูปธรรม งานหลัง่ ไหล
เข้ามาเรือ่ ยๆ ไม่ขาดสาย…ไม่รจู้ ะเริม่ ตรงไหนดี รอเวลาทีเ่ หมาะๆ อยู่
ในอีกฝากหนึ่ง…ลูกน้องจับทางหัวหน้าไม่ถูก ไม่รู้ใจหัวหน้า
ไม่รู้ว่าหัวหน้าเป็นคนละเอียดให้ความส�ำคัญหรือให้คุณค่า (Value)
กั บ ความถู ก ต้ อ ง ความตรงเวลา เมื่ อ ลู ก น้ อ งท� ำ งานด้ ว ยความ
ไม่รอบคอบ งานง่ายๆ สอนแล้ว ยังผิดพลาด บางงานล่าช้า ต้องให้
ตามงานกันเมื่อถึงก�ำหนดส่ง ความรับผิดชอบไปไหน??? จึงท�ำให้
หัวหน้าขาดความมั่นใจ และขาดความไว้วางใจในตัวลูกน้อง ทั้งที่มี
สัมพันธภาพดีต่อกัน
เป็นภาพที่วนกันไป หัวหน้าไม่กล้ามอบหมายงาน ทั้งที่เป็น
งานของลูกน้อง มอบให้ไปแล้วจะท�ำได้ไหม แล้วถ้างานต้องแก้ไข…
งานนั้นจะเสร็จทันไหม งานบางงานผิดพลาดไม่ได้ จะเกิดความ
เสียหายตามมามากมาย ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานถัดไป (Next

Process) และท้ายสุดกระทบลูกค้า…ลูกค้าคือพระเจ้าของเรา
ขององค์กรนั่นแหละค่ะ แล้วจะท�ำให้หัวหน้าจันทร์ฉายปล่อยงาน…
ปล่อยวางไปได้อย่างไร ?!?
หัวหน้าไม่มอบหมายงาน ไม่สอนงาน ลูกน้องไม่มีความ
สามารถเพียงพอ ปัญหานี้ใครต้องรับผิดชอบ
ใครกันล่ะ…หัวหน้าน่ะสิที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆ จันทร์ฉาย
ครุ่นคิดในเย็นวันหนึ่งที่แสนเหนื่อยล้า สมองเริ่มคิดอะไรวนๆ หา
ค�ำตอบที่เป็นแนวทาง (Solution) ชัดเจนไม่ได้ มองไปรอบๆ ออฟฟิศ
ไฟเริ่มปิดไปทีละดวง เผลอแป๊บเดียวเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง และ
สปอร์ตไลท์ก็มาอยู่ที่หน่วยงานของหัวหน้าจันทร์ฉาย
อืมม!!! เก็บของกลับบ้านดีกว่า…แบตในตัวใกล้หมดแล้ว!!!
จันทร์ฉายนึกข�ำตัวเอง นอกจากเป็นหัวหน้าแล้ว ยังมีหน้าที่
ส�ำรวจความเรียบร้อย ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดประตูออฟฟิศอีกด้วย ถ้ามี
รางวัลหัวหน้าสายดึกสายอึด ฉันคงได้รับรางวัลนี้แน่นอน ปราศจาก
คู่แข่ง แต่ถ้ามีรางวัลหัวหน้าสายไร้ประสิทธิภาพ ฉันคงได้อีก มันน่า
ภูมิใจไหมนี่ !!!

February 2018 No. 254
●

9

Based True Story

TPA news
Based True Story

10

TPA news
Based True Story
จันทร์ฉายถึงเวลาแล้วที่เธอต้องเปลี่ยนแปลง…เสียงสวรรค์
แอบกระซิบบอกด้วยความปราณี แล้วฉันจะเริม่ อย่างไรละ ค่อยๆ คิด
ขอเพียงคิดแล้วต้องลงมือท�ำอย่างจริงจัง ฉันเชือ่ ว่า เธอมีทางออก เธอ
ท�ำได้ ช่วงแรกอาจท�ำให้งานล่าช้าไปบ้าง แต่เธอต้องตัดใจ แล้วมัน
จะดีขึ้นแน่นอน ถ้าเธอไม่เริ่มสักที…ปัญหามันจะใหญ่ขึ้น แบบดิน
พอกหางหมู และมีผลกระทบกับงานในมิติต่างๆ มากมายอย่าง
แน่นอน
เธอคิดว่า ลูกน้องอยากจะได้เงินค่าล่วงเวลาไปอีกนาน
แค่ไหน พอถึงจุดหนึ่งเขาคงเหนื่อย คงอยากไปเที่ยวหรือกลับไป
พักผ่อน ในที่สุดแรงจูงใจในการท�ำงานของเด็กๆ จะลดน้อยถอยลง
ไปเรื่อยๆ ประสิทธิภาพการท�ำงานก็จะลดลงไปด้วย
จันทร์ฉายตัดสินใจไลน์ไปหาพี่ที่เคารพรักคนหนึ่งทันที แต่
หยุดคิดนิดหนึ่ง…เมื่อเห็นข้อความล่าสุด ที่ยังไม่ได้ตอบกลับ เพราะ
มัวแต่ยุ่งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เอาไงดีจันทร์ฉาย!!! สมองก�ำลัง
คิด แต่มือไวกดส่งสติ๊กเกอร์ประจ�ำตัว Say Hello ไปแล้ว และ
ตามด้วยข้อความสั้นๆ “มีเรื่องส�ำคัญ…อยากขอความช่วยเหลือ
พี่สะดวกช่วงไหนจะโทรหาค่ะ” แล้วตามด้วยสติ๊กเกอร์อ้อนวอนขอ
ความเห็นใจ แบบน่าสงสารสุดๆ สติก๊ เกอร์ไลน์
ที่ซื้อมารุ่นใหม่…ช่วยให้สื่อสารง่ายดังใจโดย
ไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
ในคื น นั้ น จั น ทร์ ฉ ายก็ ไ ด้ ส ายด่ ว น
Hotline จากพีท่ เี่ คารพรัก เมือ่ เล่าเรือ่ งราวทีม่ า
ทีไ่ ปของปัญหาทัง้ หมดทัง้ ปวงแบบไม่อำ� พราง
ไปแล้ว จันทร์ฉายก็ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่า
จะต้องถูกดุหูดับตับไหม้เป็นแน่ !?!
“พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่า ต้องปล่อยวางเสียบ้าง ต้องเชื่อมั่น
ในตัวลูกน้อง เราประเมินศักยภาพลูกน้องต�่ำกว่าความเป็นจริงไหม
เอางานของลูกน้องมาท�ำท�ำไม ต้องปล่อยให้ลูกน้องได้เรียนรู้ แล้ว
เมือ่ ไหร่ลกู น้องจะโต แบบนีเ้ ข้าท�ำนองพ่อแม่รงั แกฉัน …หัวหน้ารังแก
ลูกน้องชัดๆ เราปรารถนาดีจริงๆ หรือเปล่า ช่วยงานลูกน้องได้ แต่
ไม่ใช่เหมาเอามาท�ำเอง การบริหารงานในภาพรวมเลยท� ำได้ไม่
เต็มที…
่ ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ซึง่ งานนัน้ เป็นงานส�ำคัญ เท่ากับ
จันทร์ฉายบกพร่องในหน้าที่ของหัวหน้า”
“เห็นไหม!!! ในทีส่ ดุ ก็แบกโลกทัง้ ใบไม่ไหว” ช่างไม่รอู้ ะไรบ้าง
เลยนะจันทร์ฉาย
ทุกจังหวะชีวิต คือการเรียนรู้ เราต้องตั้งสติดีๆ
อะไรนะพีผ่ งึ้ …สัญญาณโทรศัพท์ไม่คอ่ ยดี ผิดคาด!!! พีผ่ งึ้ ไม่
ว่าอะไรสักค�ำ เรามโนไปเองแท้ๆ
Go to the point เลยนะคืนนี้ เพราะดึกมากแล้ว พรุ่งนี้
น้องจันทร์ต้องไปท�ำงานแต่เช้า พี่เชื่อว่าจันทร์มีค�ำตอบให้ตัวเองไว้
แล้วระดับหนึง่ พีข่ อ Confirm ในสิง่ ทีค่ ดิ จ๊ะ (พีผ่ งึ้ นอกจากใจดีแล้วยัง
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ตาวิเศษอีก…รูไ้ ด้ไง) ทีผ่ า่ นมาน้องจันทร์ทำ� ได้ดแี ล้ว ความปรารถนา
ดีเกินไปอาจท�ำร้ายลูกน้อง และตัวเราเองได้ เพียงแต่น้องจันทร์เพิ่ม
เทคนิคบางอย่างลงไปอีกเล็กน้อย และลงมือท�ำทันที ไม่ต้องลังเล
เพราะทีผ่ า่ นมามันพิสจู น์ให้เราเห็นแล้วว่า ถ้ายังท�ำแบบนีต้ อ่ ไป งาน
อาจพังได้ และเราก็จะรูส้ กึ เครียดกับงาน การอยูใ่ นโหมดเครียดมากๆ
ย่อมส่งผลเสียทัง้ ตัวเราและลูกน้อง พีเ่ ป็นห่วงนะ (พีผ่ งึ้ ใช้จติ วิทยาสูง
มาก มีชม มีแอบติด้วย!!! ลื่นหู ไม่รู้สึกต่อต้าน แถมมีก�ำลังใจเพิ่มขึ้น
อีกด้วย อย่างนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่า การสื่อสารที่ทรงพลัง
จันทร์ฉาย…แกต้องจ�ำไว้พูดกับลูกน้องบ้างแล้วล่ะ)
อะไรบ้างทีน่ อ้ งจันทร์คดิ ว่าจะต้องปรับเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานดีขึ้น
การวางแผนงาน การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การ
พัฒนาทีม …
ปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� อยู่ แต่เราอาจมองข้ามอะไรบาง
อย่างไป เหมือนเส้นผมบังภูเขา เสริมเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ส�ำคัญ
เข้าไป มันจะช่วยให้งานสุดเวิร์คจ๊ะ
ก่อนมอบหมายงาน เรามาวางแผนกันสักนิด มอบหมายงาน
อะไร ให้ลูกน้องคนไหนดี สอนงานอย่างไรให้
ได้ประสิทธิภาพ และใช้เวลาน้อยที่สุด ในครั้งนี้
คงต้องบอก How to และให้ระวังจุด Check
Point ที่ส�ำคัญๆ ไปก่อน จากนั้นติดตามงาน
พร้อมกับให้ Feedback เป็นระยะๆ ลูกน้องก็
จะเกิดการเรียนรู้ว่า การจะท�ำงานลักษณะนี้
ให้มีประสิทธิภาพต้องท�ำอย่างไร
แต่อย่าลืม!!! สื่อสารกับทีมถึงการปรับเปลี่ยนการท�ำงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อกัน ที่ส�ำคัญเราจะได้ความ
ร่วมมือจากน้องๆ การวางแผนดีท�ำให้เราประหยัดเวลาไปได้อีกด้วย
จะท�ำอะไรก็ตามต้องให้ความส�ำคัญกับการวางแผน ถ้าเราวางแผน
น้อย หรือไม่รอบคอบ จะท�ำให้มีโอกาสเกิดปัญหาหน้างานมาก และ
เราก็ต้องมาเสียเวลาแก้ไขปัญหา เราจึงควรวางแผนแบบ Proactive
ด้วย คือ ประเมินสถานการณ์ว่า ปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง
พยายามป้องกันไว้ (Preventive Action) จะช่วยลดปัญหาได้มาก
และท�ำให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ในการประชุมสรุปงานประจ�ำเดือนของแผนก ควรให้น้องๆ
แชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และต่อยอดในงาน 6 เดือนต่อมา งานเริ่มเข้าที่เข้าทาง
บรรยากาศอลวนอลเวงกลายเป็นภาพจางๆ หัวหน้าจันทร์ฉาย และ
ทีมงานมีรอยยิ้มมากขึ้น ท�ำงาน Smart ขึ้น
สติ๊กเกอร์ขอบคุณหน้าตาแบ๊วเด้งขึ้นมาในค�่ำคืนหนึ่ง พร้อม
ข้อความ…ขอบคุณพีผ่ งึ้ ทีแ่ สนดี วันเกิดน้องปีนขี้ ออนุญาตเป็นเจ้ามือ
เลี้ยงข้าวมือใหญ่ ห้ามปฏิเสธนะคะ!!! TPA
news

