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หั ว
หน้าใหม่  Result Oriented อย่างมาก แถมมาตรฐาน 

สูงปี๊ด และเป็น Mr.Yes อีกด้วย ครบสูตร!!! ผู้บริหารสั่ง

อะไรมา ไม่ปฏิเสธ รับหมด ด้วยเหตุนี้กระมัง !?! จึงท�าให้พี่มะปราง

เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน   

อืมมม!!! ขอเมาท์ดังๆ หน่อยเถอะ…ผู้บริหารมีนิสัยขัดใจ 

ไม่ได้ทุกคนหรือเปล่า??? อยากได้อะไรเป็นต้องได้ กรุณาเป็นนักฟัง 

และท�าความเข้าใจกบัสิง่ทีอ่ธบิายไปหน่อยได้ไหมเจ้าคะ มนัยากมาก

ถึงแสนสาหัสกับสิ่งที่ท่านๆ สั่งลงมา นิสัยใจสั่งมาได้ถ่ายทอด DNA 

สายแข็งลงมาถึงหัวหน้าของเราด้วย (Immediate Boss) 

อดคิดไม่ได้…ถ้าเราก้าวถึงจุดนั้น ได้นั่งเก้าอี้ต�าแหน่ง 

ผู้บริหาร เราจะมีอาการขัดใจไม่ได้ด้วยหรือไม่ 

หวัหน้างานชัน้ต้นมอือาชพีอย่างเราจงึต้องป้ันงานมอืแทบหลดุ 

น้องๆ ในทีมเริ่มบ่น เริ่มล้ากับความเยอะของหัวหน้าพี่มะปราง รู้สึก

อึดอัด และล�าบากใจทุกครั้ง เมื่อต้องคุยงานกับหัวหน้าพี่มะปราง

โอย!!! โอย!!! เหนือ่ยท้อ เตมิพลงักนัหน่อย ไม่งัน้ฟิวส์ขาดแน่ 

“…เป็นหน้าทีข่องทมีงานทีจ่ะต้องสังเกตว่า เจ้านายมวีธิกีาร

ท�างานอย่างไร และหาทางช่วยสนับสนุนให้เจ้านายท�างานอย่างมี

ประสิทธิผลมากที่สุด” ปรมาจารย์การจัดการของโลกนาม Peter F. 

Drucker กล่าวไว้ในหนังสือ Managing Oneself และเรียกวิธีนี้ว่า 

การบริหารนาย (Managing Your Boss) ลูกน้องที่ชาญฉลาด และ

ก้าวหน้าควรมีทักษะยอดเยี่ยมในการบริหารเจ้านาย 

ไอเดียนี้เป็นการเข้าข้างเจ้านายหรือหัวหน้าชัดๆ 

หมดกัน!!! แล้วเราจะหาที่พึ่งจากไหนได้ละเนี่ย ไม่มีใคร

สนับสนุนให้เป็นกบถต่อนายสักค่ายเลย  

ก่อนที่เราจะจัดการทีมงาน หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อ

ให้การงานมปีระสทิธภิาพได้นัน้ เราควรจะจดัการตนเองให้ได้ซะก่อน 

ไม่เช่นนั้นแล้ว…เราย่อมไม่สามารถจัดการผู้อื่นได้ 

การจัดการตนเอง เป็นทักษะแรกๆ ส�าหรับทุกคนที่จะต้อง

เรียนรู้ หากเราจัดการตนเองไม่ได้ เราจะจัดการสถานการณ์หรือ 

คนอื่นได้อย่างไร พูดอีกก็ถูกอีกค่ะคุณ Drucker

“พรุง่นีบ่้ายสองโมงไปช่วยพีส่มัภาษณ์น้องใหม่ด้วยกันนะคะ

พลอย” พี่มะปรางส่งเสียงชวนหลังจากประชุมเสร็จ

พี่ว่าต้องให้ HR ส่งคนมาเพิ่มโดยด่วน สัมภาษณ์น้องไป 3 

คน น้องผู้ชายคนสุดท้ายน่าจะเข้าตาที่สุด แถมมี Attitude ในงานดี

อีกด้วย แต่หัวหน้าพี่มะปรางยังไม่โดนเท่าไหร่ พี่ว่า…เขายังตอบ

กระตุกกระตัก ไม่ราบรืน่ และค�าตอบยงัไม่ฟันธง (อดทีจ่ะพดูไม่ได้…

ทั้งที่รู้ว่าพี่เค้าคงไม่ชอบใจนักที่มีความเห็นไม่ตรงกัน แต่จะพูดให้ 

Soft ที่สุด เพราะเราเองก็มีจุดยืน) พลอยว่า เขาคงตื่นเต้น ทักษะการ

วิเคราะห์ของน้องเค้าใช้ได้เลยนะคะ ในสถานการณ์ที่เป็นจุดสนใจ

รายล้อมไปด้วยคนจ้องมองถึง 3 คน ความต่ืนเต้นย่อมมีเป็นปกติ 

แล้วน้องเองก็เพิ่งจบด้วย ประสบการณ์ท�างานยังไม่มี 

คงเห็นว่า เราก�าลังเริ่มจะมีประเด็นวิวาทะกัน พี่ส้มผู้อ�านวย

การฝ่ายที่คร�่าหวอดงาน HR มานาน มีอาการอยากจะพูดขึ้นบ้าง 

ฉันจึงเอ่ยปากถามไปก่อน 

ถึงเวล�รัก (จัดก�ร) ตัวเอง
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ใช่ ใช่ คุณชายนัทพูดถูก พวกเรายินดีช่วย 

อย่างหนึง่ทีท่�าให้ฉนัยงัมคีวามสขุกบังาน ทัง้ทีถ่กูกดดนัอย่าง

มากจากหวัหน้าพีม่ะปราง สังเกตได้จากสิวทีข่ึน้บนใบหน้าหลายเมด็ 

คือการมีทีมดีนี่เอง ข้อดีของหัวหน้าพี่มะปรางก็มีหลายข้อ พูดจาดี 

สุภาพ แม้จะยืนกระต่ายขาเดียวบ่อยครั้ง ว่าพี่อยากได้แบบนี้ก็ตาม 

เราก็จะเหนื่อยอธิบาย แต่ท้ายสุด 80% ทีมก็สามารถท�าได้ตามที่แก

ต้องการ แกชอบพูดชมว่า ทีมพลอยเก่งมากท�าได้ราวเนรมิต อยาก

ให้แกรู้ว่า มันยากมาก กว่าจะท�าได้ ทีมต้องท�าสารพัด บางอย่างที่พี่

คิดว่า ไม่ยุ่งยาก มันโค-ตระยากเลย 

ทกุคนเดินเข้าห้องประชมุอย่างหมดแรง “พีไ่ด้โปรเจคใหม่มา 

ท้าทายมาก…อืมม!!! …” ไม่ทันที่หัวหน้าพี่มะปรางจะอธิบายอะไร

ต่อ ทกุคนไม่รูว่้าไปฝึกเป็นนกัร้องประสานเสยีง (ดงั) มาจากไหน “แล้ว

ใครจะท�าพี่ ไม่ไหวแล้วนะครับ/ค่ะ” หน้าตาทุกคนจริงจังมาก จนพี่

มะปรางตกใจอย่างเหน็ได้ชดั ทมีงานเองก็ตกใจไม่น้อย…ท�าไมถงึได้

กล้าหาญชาญชัยพร้อมกันได้แบบนั้น ดีแต่ว่าหัวหน้าพี่มะปรางเป็น

คนฉลาด เมือ่น�า้เชีย่ว…แกกไ็ม่เอาเรอืไปขวาง รอให้คลืน่ลมสงบก่อน 

แกรีบงัดทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งแบบสติมาเต็มๆ (Mindful and 

Deep Listening ) ขึ้นมาใช้อย่างทันท่วงที  

ในที่สุดอาทิตย์ต่อมา เราก็ได้น้องใหม่มาร่วมงานสมใจ เป็น

น้องใหม่จริงๆ น้องชื่อ “ใหม่” เราต้องดูแลน้องใหม่ให้ดีที่สุดเลยนะ

พวกเรา…สาวหวานแพตตี้พูดขึ้นมา    

หัวหน้าพี่มะปรางคงไม่ยอมให้งานโปรเจคใหม่ที่รับมาจาก

ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เสร็จแบบไม่สวยแน่ๆ จึงต้องยอม

ปล่อยให้หวัหน้าพลอยแสดงฝีมอืในการคดัเลอืกคน แต่หวัหน้าพลอย

ก็ฉลาดพอ ให้เกียรติหัวหน้าได้มีส่วนเห็นชอบด้วยกับการตัดสินใจ 

แม้ว่างานจะยุ่ง และรีบแค่ไหน หัวหน้าพลอยไม่ด่วน 

มอบหมายงานให้น้องใหม่ท�าทนัท ีบรรยากาศการท�างานแรกเข้าเป็น

สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม การสร้างความประทับใจในช่วง 7 วันแรกเป็น

เวลาทอง “แพค็เกตต้อนรบัน้องใหม่อบอุน่เต็มพกัิด” จงึเกิดขึน้ ทกุคน

มใีจช่วยกัน Groom น้องใหม่กันอย่างสุดชวิีต เพราะทกุคนมเีป้าหมาย

ร่วมกันที่อยากให้น้องใหม่เป็นส่วนหนึ่งของ Team SPIRIT ท�างาน

ด้วยกันไปนาน…นาน นั่นเอง   

ภายใน 3 สัปดาห์ เห็นออร่าน้องใหม่ พร้อมลุยงานเต็มที ่

กับทีม นับว่าเป็นการปลูกต้นไม้ในใจน้องใหม่ส�าเร็จ 

พี่มะปราง ก็ยังเป็นหัวหน้าคนเดิม ยัง Result Oriented สูง

เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ รับฟังมากขึ้น หัวหน้าพี่มะปรางคงไม่

อยากฟังนักร้องประสานเสียงอีก ส�าหรับพวกเราได้เปลี่ยนไปแล้ว 

ทีมสามารถรับมือกับแรงกดดันได้มากขึ้น 

ถงึเวลารกัตวัเองหรอืยงั…ไม่อยากเครยีด อยากมคีวามสขุใน

งาน  รีบจัดการกับตัวเองเสียก่อน เข้าใจตัวเอง รู้วิธีที่ตัวเองท�างานได้

ดี วางจุดแข็งในงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด TPA
news

พีส้่มคะ…ในการคดัเลือกคนเข้ามาท�างาน เราควรจะค�านงึถงึ

อะไรเป็นส�าคัญที่สุด

ส่วนใหญ่เรามักจะเลือกคนที่มีวิธีคิดคล้ายๆ กับเราเสมอ ซึ่ง

เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก การคัดเลือกคนที่ใช่ และเหมาะสมกับ

องค์กร ควรมองจาก Value หรือ คุณค่า อันเป็นความเชื่อส่วนที่ลึก

ที่สุด ที่ส่งผลต่อการกระท�าต่างๆ ของตัวคน รวมไปถึงความประพฤติ

กับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่รอบตัวเขาด้วย นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดในคนๆ 

หนึง่ เปรยีบเสมอืนภเูขาใต้น�า้แขง็ เราต้องค้นหาให้ได้ว่า เขาให้คณุค่า 

(Value) กับสิ่งใด และองค์กรหรืองานของเราตรงกับสิ่งที่เขาต้องการ

หรือไม่ ถ้าตรง…มีแนวโน้มว่าจะท�างานด้วยกันไปอีกนาน 

ท้ังน้ีขึ้นกับบรรยากาศ และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 

เป็นส่วนประกอบ จากนั้นก็มาพิจารณา Ability และ Skill โดยเฉพาะ

พนักงานใหม่ เราจะดู Skill เป็นอันดับสุดท้าย เพราะเอามาฝึกฝน 

กันได้ แต่ถ้าได้ครบทุกอย่าง…ถือว่า สุดยอด 

หัวหน้าพี่มะปรางพยักหน้ารับรู้ แต่คงไม่ได้ยินที่พี่ส้มพูด 

เป็นแน่ ในทีส่ดุเรากย็งัหาคนไม่ได้ เพราะหวัหน้าพีม่ะปราง เธอมัน่ใจ

ว่าต้องหาคนที่ดีที่สุด…เหมาะสมที่สุดได้นั่นเอง แกจะไม่ยอมหย่อน

ให้กับคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงเป็นอันขาด ใจเย็นๆ นะน้องพลอย 

อีกไม่นานเราจะหาคนที่ใช่ และพร้อมเจอ น้องพลอยจะได้ไม่ต้อง

เหนื่อยมาก ฉันยิ้มจืดๆ อยากจะคิดดังๆ แต่ไม่รู้เสียงมันหายไปไหน

หมด พี่ถามพลอยสักนิดได้ไหมคะ พลอยยินดีจะโค้ชงานน้องใหม่ 

เหนื่อยโค้ชไม่เท่าไหร่ พลอยเชื่อว่า พลอยปั้นน้องได้ ตอนนี้ทีมโหลด

มาก จะไม่ไหวกันแล้ว 

ฉนับอกกบัทมีให้ใจเยน็ (ไม่อยากจะพดูค�านีเ้ลย เพราะใจฉัน

ไม่ได้เย็นอย่างที่พูด) อีกไม่นาน พี่มะปรางคงหาคนได้ แกเร่ง HR อยู่ 

สัมภาษณ์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ น้องๆ ได้แต่ยิ้มจืดๆ ไปตามๆ กัน 

การได้หัวหน้าอย่างพี่มะปราง ท่ี High Result and High 

Standard ถือว่า ช่วยให้พวกเราท�างานเก่ง และเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

ฉันบอกกับทีมอย่างนั้น และพยายามให้ใจคิดแบบนั้นด้วยเช่นกัน 

ถ้าพี่มะปรางมาเกาะติดสถานการณ์ที่พวกเราท�างานสัก 

หนึ่งวัน  ผมว่าพี่เค้าจะหาคนใหม่ได้เร็วกว่านี้นะครับ คนใหม่ไม่ต้อง

เก่งมากหรอก ทีมเราน่าจะยินดีสอน…ยินดีชี้แนะคนใหม่ได้ พี่พลอย

เองก็โค้ชงานเก่ง ขอสองอย่าง ขอให้มี Mindset และมนุษย์สัมพันธ์ดี 

ผมว่า…ไปรอด  


