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gital Technology มีฤทธิ์ท�ำเอาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ปัน่ ป่วน บางธุรกิจถูกควบรวม บางรายหายไปในพริบตา มี
ธุรกิจใหม่เกิดขึน้ หลากหลาย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์
ท�ำงานอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่โอกาสมาพร้อมกับวิกฤติเสมอ ส�ำหรับ
คนที่ไม่ปิดกั้นตัวเอง
การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการ Diversity Business เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอด จึงมีให้เห็นโดยทั่วไป
องค์กรของนวลจันทร์ก็อยู่ในวงจรดังกล่าว
นวลจันทร์ตอ้ งย้ายจากงานทีช่ ำ� นาญ แบบปิดตาข้างหนึง่ ท�ำ
ชิลล์ๆ ไปรับผิดชอบงานที่ไม่คุ้นเคย มีลูกทีมใหม่ แถมหัวหน้างาน
คนใหม่อีกต่างหาก นับเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ในชีวิตการท�ำงาน
เธอจึงรูส้ กึ เครียด และกังวลสารพัดสิง่ กับหนทางข้างหน้าทีต่ อ้ งเผชิญ
การก้าวออกจาก Comfort Zone เป็นอะไรที่น่าหวาดกลัว
บรรยากาศสลัว…ท้องฟ้าช่างไม่เป็นใจซะเลย ท�ำงานมาเป็นสิบปี
ท�ำไมต้องย้าย…ท�ำไมต้องเปลี่ยน แล้วจะท�ำงานใหม่ได้ดีหรือ
เปล่า?!? ไหนจะเพื่อนร่วมงานใหม่อีก Productivity ของฉันตกแน่ๆ
“Customer Experience” ค�ำนี้พอจะได้ยินอยู่บ้าง แต่เมื่อมาเป็นชื่อ
หน่วยงาน มันใช่เหรอ โอย!!! ท�ำยังไงดี

“เอาคนนอกมาเป็นหัวหน้า แทนที่จะปรับต�ำแหน่งให้ ผมว่า
ผู้บริหารท�ำแบบนี้ไม่ถูก เท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติคนเก่าแก่ เป็น
ผม…ผมไม่ยอม จะประท้วงให้เข็ดเลย เห็นว่าคนนอกเก่ง ก็ให้เขา
แสดงฝีมอื ไป ผมจะปล่อยเกียร์วา่ ง” หัวหน้าทรงชัย หัวหน้างานระดับ
เดียวกันให้ความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วง ฉันฟังนิ่งๆ หน้าเครียด
ครุ่นคิด ไม่พูดไม่จา
“ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ได้ ข ่ า วว่ า ลู ก น้ อ งเก่ า ของคุ ณ นวลจั น ทร์
ถูกกระจายไปอยู่หน่วยงานอื่นกันหมด โห!!! ท�ำอย่างนี้ มันฆ่ากันให้
ตายชัดๆ” คิดบวก…คิดบวก นวลจันทร์ งานความรับผิดชอบใหม่…
ไม่ได้ทำ� ง่ายๆ ยังไม่รเู้ ลยว่าต้องท�ำอะไร อย่างไร ยังมืดแปดด้าน การ
มีหัวหน้าที่เก่งมาไกด์น่าจะดีกว่า
“ใจเย็นนะนวล อย่าตกหลุมพรางของอีโก้”
ข่าวการปรับโครงสร้างลือได้ไม่นาน แค่ 2-3 วัน แต่ก็ท�ำให้
หลายคนจิตตก คิดไปต่างๆ นานา
หัวหน้าใหม่เรียกนวลจันทร์เข้าไปพบเกือบจะทันทีเมื่อมี
ประกาศของบริษัทออกมาอย่างเป็นทางการ หัวหน้าใหม่สงสัย
ไฟแรงเวอร์ นวลจันทร์คิดฟุ้งซ่าน ขณะนั่งรอหน้าห้อง นอกจากเป็น
หัวหน้าใหม่แล้ว คุณธนาดลยังเพิ่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย
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ดูจากหนังหน้าแล้วอายุน่าจะประมาณ 30 ต้นๆ ไอ้เราก็ 30
ตอนปลายเกือบสุด นวลจันทร์แอบด่วนส�ำรวจลาดเลา ยังดูเด็กๆ
อยูเ่ ลย คิดแวบไปในทางไม่ดี อืมม!!! แต่หวั หน้าใหม่คงมีกนึ๋ ไม่นอ้ ย…
ต้องเจ๋งพอตัว ไม่งนั้ คงไม่ผา่ นด่านอรหันต์ของท่านประธานใหญ่เป็นแน่
Positive Thinking แบบพลัส…พลัส
นวลจันทร์ เธอต้องคิดบวก จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้
คิดลบอาจท�ำให้มองทางไม่เห็น มองไม่ชัด
เชิญครับคุณนวลจันทร์ ขอโทษด้วยครับที่เรียกประชุมด่วน
อย่างนี้ ผมธนาดล เรียกผมสัน้ ๆ ว่า ดล ก็ได้ครับ ผมขออนุญาตแนะน�ำ
ตัวเองเล็กน้อย...ผมมีประสบการณ์ดา้ นการตลาด และดูแลลูกค้ามา
ตลอด อย่างไรก็ตามผมยังใหม่มากกับธุรกิจนี้ ที่ส�ำคัญเทคโนโลยี
เปลี่ยน ท�ำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมาก การแข่งขันสูง
นับเป็นความท้าทายยิ่งยวด
นี่ละครับ!!! เป็นงานหลักของหน่วยงานเรา ศึกษาพฤติกรรม
ของลูกค้า เข้าถึงลูกค้า สนิทกับลูกค้า ท�ำตัวเป็นลูกค้า เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมน่าประทับใจให้กับลูกค้า (อืมม นี่คือ
Scope of Work แผนก Customer Experience นะนวลจันทร์)
ผมรูส้ กึ โล่งใจ และอุน่ ใจอย่างมากเมือ่ ทราบจากท่านประธาน
ว่าจะได้รว่ มงานกับพีน่ วล ขอโทษนะครับ ทีถ่ อื วิสาสะเรียก พีน่ วล ผม
เรียกตามทีมเดิมของพี่ (ในการสนทนาสัน้ ๆ กล่าวค�ำขอโทษถึง 2 ครัง้
คงเป็นคนไม่มอี โี ก้สงู สักเท่าไหร่ อย่างนีค้ อ่ ยน่าท�ำงานด้วย แต่ยงั ไว้ใจ
ไม่ได้ ต้องคอยสังเกตกันต่อไป ทีแ่ น่ๆ งานนีช้ า่ งส�ำรวจเจอช่างส�ำรวจ
คงได้สนุก)
ท่านบอกผมว่า พี่นวลมีความเชี่ยวชาญในงานอย่างหาตัวจับได้ยาก มีอะไรพี่นวลแนะน�ำผมได้นะครับ (เข้าใจพูด ชักเริ่มเคลิ้ม)
ส�ำหรับการท�ำงานหากมีอะไรที่จะให้ผมสนับสนุน ผมเต็มที่ครับ
อย่าได้เกรงใจ
ส�ำหรับเรื่องที่นั่งท�ำงาน ผมว่าทีมเราควรนั่งใกล้กัน…นั่งรวม
กันทัง้ หมด ซึง่ น่าจะเอือ้ ในการท�ำงานมากกว่า พีน่ วลเห็นเป็นอย่างไร
ครับ เราต้องเป็นทีมเล็กที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และคล่อง
ตัวสูง ไม่ยึดติดกับของเดิม (หัวหน้าดลแอบบอกความคาดหวังอย่าง
เนียนๆ เราต้องไปเล่าขยายความให้น้องๆ ฟัง)
ผมฝากพี่จัดการเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ ด�ำเนินการได้เลยตาม
ที่พี่ และทีมเห็นว่าเหมาะสม
นวลจันทร์เดินออกจากห้องหัวหน้าใหม่ตัวเบาๆ ใบหน้าเจือ
ยิ้มบางๆ เก็บซ่อนอาการดีใจไว้ ความกังวลหายไป 80% ไม่ได้เลว
ร้ายอย่างที่คิดไว้ ท้องฟ้าเริ่มสดใสส�ำหรับคนคิดบวก นวลจันทร์ให้
ก�ำลังใจตัวเอง เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ อย่าด่วนตัดสิน (ค�ำครูบา
อาจารย์ลอยมาเข้าหู)
วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่พนักงานทุกคนรอคอย ท่านประธานชี้แจง
การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ และแนะน�ำหัวหน้าทีมที่จะคุมหางเสือ
ของแต่ละงาน พอมาถึงคิวหัวหน้าธนาดล ทีม Customer Experience
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(CE) พร้อมใจกันปรบมือดังเป็นพิเศษอย่างไม่ได้นัดหมาย จนท่าน
ประธานต้องแซว ท�ำให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึน้ และไม่ทนั คาดคิด
หลังจากทีห่ วั หน้าธนาดล แนะน�ำตัวเองจบ “Mission ของ Customer
Experience ที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น จะส�ำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาด Innovative Teamwork ทีมของผมอยู่ตรงไหนบ้างครับ โปรดยืนแสดง
ตัวด้วยครับ” เสียงปรบมือให้ก�ำลังใจดังลั่นห้องประชุม ฉันแอบเห็น
ท่านประธานอมยิ้มอย่างเปิดเผย
ท้ายสุดที่เป็นไฮไลท์ของการประชุม ยังดังก้องอยู่ในหัว (ใจ)
ของใครหลายๆ คน รวมทั้งนวลจันทร์
มันเป็นเชื้อไฟอย่างดี…ให้กลับไปคิดทบทวน ว่าจะเดินต่อ
ด้วยใจที่เข้มแข็ง พร้อมสู้บนเส้นทางที่มีความเปลี่ยนแปลงรออยู่ข้าง
หน้าตลอดเวลา หรือจะเดินออกจากกระดานนี้ไปอย่างเต็มใจ พร้อม
กับเงินน�้ำใจช่วยเหลือก้อนเล็กๆ จากบริษัท
“ผมหวังว่า พวกเราชาว Yellow Stone จะร่วมเดินหน้าฝ่า
วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน เหมือนวันแรกของการสร้างบ้านหลังนี้ ผมไม่
ลืมความยากล�ำบากที่เราได้ต่อสู้กันมา ผมขอบคุณทุกความทุ่มเท
ขอบคุณทุกความเสียสละ ขอบคุณทุกมิตรภาพ ที่ท�ำให้เราเดินทาง
มาไกล ผมไม่เคยลืม”
“แต่วนั นี…
้ เราก�ำลังเจอคลืน่ ยักษ์คลืน่ ใหม่ทหี่ น้าตาต่างไปจาก
เดิมถาโถมเข้ามา มันท�ำให้เพื่อนๆ ในวงการเจ็บตัว บ้างล้มหายตาย
จากไป จนบางครัง้ เราไม่รวู้ า่ เราจะท�ำยังไงถึงจะอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน
ถ้าเราเปิดใจกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกับความส�ำเร็จที่ผ่านมา
จงคิด และลงมือท�ำให้เร็ว เมื่อพลาดแล้ว รีบลุกขึ้น นั่นคือทางรอด”
“และหากร่วมแรงร่วมใจกัน กับเลือดใหม่ที่เข้ามา...น�้ำใหม่
จะช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ๆ และช่วยหล่อลื่นองค์กร ผมเชื่อว่า พลัง
ของพวกเราที่ผนึกก�ำลังกัน ระหว่างคนรุ่นบุกเบิก กับ คนรุ่นใหม่ จะ
สามารถขับเคลื่อน Yellow Stone ให้ก้าวต่อไปได้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง”
เชื่อไหมว่า ทีม CE สนิทกันเร็วมาก ทั้งที่เป็นคนใหม่ทั้งหมด
และท�ำงานเข้าขากัน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะ เราได้ตัดสินใจลงเรือ
ล�ำเดียวกัน มีเป้าหมายชัดเจน (เดียวกัน) และมีหัวหน้าที่มี Leadership สามารถน�ำทีมได้ ผสมกับการให้เกียรติกัน ท�ำให้รากฐานของ
ความไว้วางใจเติบโตเร็ว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Change) ในองค์กรไม่ว่าเล็กหรือ
ใหญ่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพจ�ำเป็นอย่างยิง่ การสือ่ สารจะช่วย
ให้ผู้คนมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ มากขึ้น ไม่กลัว ไม่ตกใจจนเกินเหตุ
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี การสื่อสารอาจ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา หรือ Clip VDO ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของสาร (Message) ที่ต้องการสื่อ
องค์กรของท่าน คนของท่าน…พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
หรือยัง?!? TPA
news

