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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

“หั ว
หน้าวิชัยเป็นหัวหน้าที่ล�าเอียงมากที่สุดเท่าที่พี่เจอ

มา”

พี่ป้อมเอ่ยขึ้นกลางวงสนทนานอกเวลางานในเย็นวันศุกร์ 

เป็นการประชุมลับลวงพรางก็ว่าได้ พี่ป้อมแกท�างานกับหน่วยงานนี้

ต้ังแต่ก่อตั้ง แกผ่านหัวหน้ามาหลายยุคหลายสมัย ถ้าอยากรู้อะไร 

มาถามพี่ป้อม…รับรองไม่ผิดหวัง แกควบต�าแหน่งหัวหน้ากอง

ประวัติศาสตร์ด้วย ความจ�าแกเป็นเลิศ เล่าตรงไปตรงมา ไม่มีใส่ไข่ 

ละเอียดยิบทุกเร่ืองราว ตื่นเต้น…เศร้าเหงาทุกข์เหมือนเราได้อยู่ 

ในเหตุการณ์นั้น ถือได้ว่า สุดยอดทักษะ Storytelling ใครสนใจมา

เรียนวิชานี้กับพี่ป้อมได้ แกไม่หวงวิชาแม้แต่น้อย เทให้หมดกระเป๋า  

“แกล�าเอียงแบบไม่ปกปิดเลย มีความชัดเจนมาก พี่เจอมา

กับตัวเองหลายครั้ง” 

พี่แมว…ยกมือขึ้นเหมือนเด็กนักเรียน พี่ขอสนับสนุนกับ 

ความคดิเหน็ของพีป้่อม 100% คดิดลูะกัน ฝ่ายเรามแีค่ 2 แผนก รวม

ทัง้หมด 16 ชีวิต แผนกเราขออะไรได้ยากมาก ต้องมเีหตผุลรอ้ยแปด

มาสนับสนุน เม่ือเปรียบเทียบกับอีกแผนก แผนกเราอะไรๆ ดูยาก 

ไปหมด แต่ในบางครั้งเหตุผลก็ไม่ส�าคัญเท่าลมปาก 

ใช่เลย!!! ถึงตาพี่ชาเย็น…พี่ชายที่เงียบๆ พูดบ้าง ขนาดแค่

ค�าพูด ยังพูดไม่ถูกหูแกเลย แกจะไม่พอใจ จะหงุดหงิดบ่อยครั้ง  

นับประสาอะไร พวกเราก็เห็นกันอยู่ กับอีกแผนก พูดอะไรดูราบรื่น  

ดใูช่ไปซะหมด บางทดีไูม่จรงิใจด้วยซ�า้แต่แกรบัได้ ขณะทีพ่วกเราให้

ความเคารพแกเสมอ ไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือพูดให้แก

เสยีหน้า ทัง้ทีบ่่อยครัง้แกปล่อยไก่ในท่ีประชมุสายงาน เราก็สนบัสนนุ 

คอยปรับแบบน�้าไม่ให้ขุ่น คิดดูว่าเราต้องใช้ศิลปะมากแคไหน   

ปมปริศน�อำ�พร�ง
แกไปประชุมสายงานอื่น เขาว่าไง แกก็ว่างั้น รับงานมาหมด 

เป็น Mr.Yes แล้วเอางานมามอบหมายให้แผนกเราท�า บางงานมัน

ไม่ใช่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเลย ไม่เป็นไร!!! ในเมื่อ

หวัหน้าใหญ่รบัมาแล้ว เราก็ต้องท�า แต่พอถามโจทย์ ถามรายละเอยีด 

แกกลับให้ไม่ได้ งานยากสิคราวนี้ เราต้องไปแกะรอย…ไปตามหา

ข้อมูลกันเอง  งานส่งไปให้แกพิจารณาอนุมัติ ก็ใช้เวลานานมาก  

ต้องตามต้องถามทุกครั้ง พอส่งกลับมาก็ไม่เห็นมีแก้ไขอะไร ก็ตามที่

เราท�าเรือ่งเสนอไปนัน่แหละ มากทีส่ดุกม็แีก้ไขหรอืสลบัข้อความนดิ

หน่อย ซึ่งไม่มีนัยะส�าคัญ ทีอีกแผนก…พี่จะดูให้นะ ไม่นานงานออก

มาแล้ว สองมาตรฐานชัดๆ  

ออืมม!!! มคีวามชดัเจน สรปุความได้ว่า แผนกเราอยูใ่นฐานะ

ลูกเมียน้อย ดีไม่ดีเป็นลูกที่เขาเก็บมาเลี้ยงด้วยความจ�าเป็นอีกต่าง

หาก ความรกัความใยดีถงึไม่มไีง!?! แผนกโน้นเป็นลกูรกั ขณะทีพ่วก

เราเป็นลูกชัง เสียงหัวเราะคลายเครียดกันไป แต่สีหน้าของทุกคน 

ก็ยังมีเครื่องหมายค�าถามโตๆ ครุ่นคิดอยู่   

ต่อมความเป็นกลางของแกเสียหรือเปล่า (วะ) ครับ  แรกๆ ก็

คิดว่า เมื่อเวลาผ่านไป สัมพันธภาพ และสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเป็น

ล�าดบั นีป่าเข้าปีที ่3 แล้ว ตัง้แต่คณุวชิยั มานัง่เก้าอีผู้อ้�านวยการฝ่าย

ของเรา เราเจอกันมาหลายเร่ือง จนพวกเราไม่อยากอดทนต่อไปอกีแล้ว 
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หวัหน้าวิชยักลวัพวกเรานะครบั!!!  เป็นไปไม่ได้เลยน้องอาร์ต 

แกจะกลัวลูกชังอย่างพวกเราท�าไม ก็เพราะทีมเราท�างานเก่งไงพี่ 

ถือว่าเป็นทีม Top Form ที่สุดในฝ่าย และสายงานเลย แกเลยเกร็ง 

และอึดอัด จะสังเกตเหน็ว่าแกไม่เคยเดินออกจากคอกเพือ่มาคยุหรอื

พดูเล่นกบัพวกเราเลย ทัง้ทีพ่วกเราอยูใ่กล้กว่า หรอืมาจากไหนกแ็ล้ว

แต่ แกจะเดินตรงเข้าคอกแกเลย แกมีปมที่ไม่เก่งงาน แถมศิลปะ

บริหารคนอ่อนอีก ความมีปมท�าให้กลัว เลยต้องสร้างก�าแพง

ป้องกัน…กั้นพวกเราเอาไว้ ไม่ให้เข้าไปใกล้แก 

อ้าว!!! น้องอาร์ตสุดหล่อ แล้วเราจะเข้าถึงหัวหน้าวิชัยได ้

ยังไงล่ะ เราก็ต้องค่อยๆ ทะลายก�าแพงเบอร์ลินลงครับ ต้องมีการ

วางแผนกันหน่อยงานนี้ พี่ชาเย็นเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์  

มุมมองนี้น่าสนใจมาก เราไม่เคยมองประเด็นนี้ ต่อไปเราควรสงสาร 

เห็นใจหัวหน้า แกคงล�าบากใจที่ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นหัวหน้าพวกเรา

ใช่ ใช่ มีความเป็นไปได้ งานนี้ยกให้น้องอาร์ตเป็น Project 

Manager เพื่อความสุขสงบของพวกเรา…โปรดให้ความร่วมมือกัน

ด้วย มีแผนยังไงว่ามา พี่ป้อมทุบโต๊ะแบบเบาๆ ส่งสัญญาณบวกให้

น้องอาร์ตเต็มที่ มี 2 งานส�าคัญที่เราต้องท�า คือ 1) งานสร้าง

สัมพันธภาพ สตรอเบอร์รี่อย่างจริงใจ และเป็นธรรมชาติ  2) งานลด

ก�าแพงลง กลยุทธ์คือ เราต้องสร้างพื้นที่ให้หัวหน้า เวลาส่งงาน  

เราต้องอธิบายงาน ที่มาของงานที่เราคิดเราท�า ขยายความให้แก

เข้าใจ เรียบเรียงค�าพูดให้ฟังง่ายๆ แล้วพูดปิดท้ายว่า พี่ครับกรุณา

ช่วยดูให้ด้วยนะครับ เวลาผ่านไปเพียง 2 เดือน มีสัญญาณบวก 

ให้เห็น แม้จะไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นลูกรักก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ลูกชัง 

อกีต่อไป มรีอยยิม้จากหวัหน้าวชิยัเพิม่มากขึน้ หวัหน้าวชิยัแวะพดูคยุ

ก่อนเข้าคอก งานได้รับการตอบกลับเร็วขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ทุกคน 

รู้สึกได้ คือ บรรยากาศการท�างานดีขึ้น  

พี่ป้อมยกความดีให้กับทุกคนที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ และ

ขอบคุณน้องอาร์ตเป็นพิเศษ ทุกคนในทีมเห็นพ้องกัน ซื้อช็อคโกแลต

ของโปรดกล่องใหญ่ให้น้องอาร์ตเป็นก�าลงัใจทีม่ไีอเดยียอดเยีย่ม และ

ท�าให้ทุกคนมีความสุข TPA
news

ต่อมความอดทน…คงเริ่มเสื่อม เริ่มอ่อนแอ ต่อมมันก็เหนื่อยเป็น 

คงอยากพักผ่อน ให้ต่อมอื่นขึ้นมาท�างานบ้าง   

อย่าบอกนะครับว่าเราก�าลังเข้าโหมดท้อแท้สิ้นหวัง… 

หนุ่มแมนเอ่ยขึ้นอย่างจริงจัง พี่ป้อมเอ่ยเสียงดังขัดจังหวะขึ้น ก่อนที่

ทุกคนจะตกหลุมอากาศกัน “น้องๆ เอาแหนมเนืองชุดใหญ่มา 

เพิ่มอีกชุด ใครจะเอาอะไรอีกเต็มที่นะ สั่งเลยไม่ต้องเกรงใจ เจ้าภาพ

อยากจ่ายแพง เมนูลาบปลาหมึกของที่นี่เค้าก็แซบนะ”  

พี่ พี่ ดูบทความนี้สิ!!! ทุกสายตาพุ่งไปยังน้องอาร์ตน้องใหม่ 

Gen M เราน่าจะพบแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ น้องอาร์ตพูดขึ้นด้วย

ความตื่นเต้น ตาเป็นประกาย มีความหวัง แล้วยกมือถือขึ้นอ่าน

ข้อความอย่างตั้งใจ “ความเคยชินกับสิ่งที่เป็นอยู่ อาจกลายเป็น

ก�าแพงที่มองไม่เห็น ท่ีคอยปิดก้ันเราไว้ ไม่ให้ก้าวข้ามไปสู่โอกาส

ใหม่ๆ รวมไปถึงปิดกั้นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้น”

พี่ๆ ทุกคนในวงสนทนาเงียบกริบ มองกันไปมา น้องจะมา 

มุกไหนเนีย่ พีย่งัไม่ Get “แสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์…อะไรของน้องอาร์ต

จ๊ะ ขยายความให้ป้าเข้าใจอีกนิดได้ไหม ป้ายังงง ยังต่อไม่ติด” แม้พี่

ป้อมจะอาวุโสสุด แต่แกเป็นหัวหน้าที่น่ารัก ใจกว้างเปิดรับความเห็น

ของทุกคน แม้แต่คนรุ่นใหม่ที่บางครั้งแกจะพูดว่า น้องเอ๊ย น้องยัง 

ไม่เข้าใจโลกนีด้พีอ…กต็าม (การเปิดใจฟัง…ย่อมได้รบัรูอ้ะไรใหม่ๆ เสมอ)  

ทุกสายตายังพุ่งตรงมาท่ีน้องอาร์ต เราทุกคนคุ้นชินกับภาพ

เดิมๆ คือ ท�ามาทุกอย่างแล้ว สัมพันธภาพเรากับหัวหน้าวิชัยก็ยัง 

ไม่ดขีึน้ ท�างานอะไรไปก็ไม่โดนใจ ท้ังท่ีแผนกเราถือว่า ช่วยงานแกได้

มากที่สุด พวกเราเป็นทีมที่สามารถปั้นงานได้เอง แกเหนื่อยกับพวก

เราน้อยที่สุด งานของเราท�าให้แกได้รับค�าชมจากผู้ใหญ่ ผิดกับอีก

แผนกที่งานพอผ่านเท่านั้น แถมเมื่อส่งงานขึ้นไปยังผู้บริหารแล้ว  

บางงานยังถูกตีกลับให้มาท�าใหม่ การคิดแบบน้ีเท่ากับเราติดอยู่ใน 

Comfort Zone เราต้องขยาย Comfort Zone ออกไป 

ทุกคนยิ่งไม่เข้าใจสิ่งที่น้องอาร์ตพูด ที่ผมบอกว่า เราอยู่ใน 

Comfort Zone เพราะเราไม่กล้าที่จะท�าอะไรแปลกใหม่อีก กับ 2 ปี 

เราพยายามมาเยอะแล้วเริ่มชิน และรับได้ว่าท�าอะไรไป หัวหน้าวิชัย

ก็ล�าเอียงอยู่ดี   

พี่ๆ ลองท�าแบบอีกแผนกหนึ่งหรือยัง??? ถ้าเสนอ Solution 

แบบน้ี แสดงว่าน้องอาร์ตยังไม่รู้จักพวกพี่ดีพอ พวกพี่สตรอเบอร์รี ่

แบบแผนกนั้นไม่ได้หรอก มันฝืนความรู้สึก ผมหมายความว่า เราจะ

สตรอเบอร์รี่แบบใส่ความจริงใจเข้าไป เราควรพูดเล่น พูดทักทาย  

กับพี่เขาให้มากขึ้น พูดในส่ิงท่ีเขาชอบ พี่เขาชอบเท่ียวทะเล เราคุย

เรือ่งทะเล พีเ่ขาชอบกนิกล้วยป้ิง เราซือ้กล้วยป้ิงเจ้าอร่อยทีส่ดุมาฝาก

พี่ป้อมเคยเล่าว่า หัวหน้าวิชัยมาจากสายกฎหมาย แกเลย 

ไม่เช่ียว (ชาญ) งานในสายการตลาด ดังนั้น เราต้องให้โอกาสแก  

พีแ่มวเหมยีวพดูแทรกขึน้มา…ทีผ่่านมาเรากไ็ม่ได้ไปไล่บีอ้ะไรแกนะ 

ไม่เคยไปถามอะไรที่แกไม่รู้  


