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นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

พาย
เป็นคนขยัน ความรูด้ ีจบปรญิญาตร ีและปรญิญาโท

จากสถาบันชั้นน�าของประเทศ เป็นคนมั่นใจใน

ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์  มีความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์สูง เธอชอบความ

ท้าทาย งานอะไรทีว่่ายากเธอชอบรบัอาสา เธอมักจะได้รบัมอบหมาย

งานชิ้นส�าคัญๆ และพายก็สามารถสร้างผลงานได้ดีเป็นที่พอใจของ

หัวหน้า จึงไม่แปลกใจที่พายจะก้าวหน้าในงานอย่างรวดเร็ว 

คงไม่เกนิไปทีจ่ะกล่าวว่า พายมีท้ังศาสตร์และศลิป์อย่างครบ

ครันที่ช่วยส่งเสริมให้การท�างานอยู่ในระดับ Top Form และ Out-

standing 

การถ่ายทอด และโค้ชงานน้องๆ ในทีมเป็นงานที่พายชอบ 

ทีมของพายจึงมีพลัง และเป็นทีมที่มีความสามารถ การจับประเด็น

ได้อย่างเฉียบคมจากการประชุมหรือโจทย์งานจากนาย เหมือนด่ัง

พรสวรรค์ของพาย อกีท้ังการท�าเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่ายเป็นสิง่ทีพ่าย

ถนัด ประกอบกับการคิดเป็นระบบ และรอบด้าน ตอบค�าถามได้

ชัดเจน ท�าให้การน�าเสนองานต่อผู้บริหารรื่นไหล และสามารถท�าให้ 

Agenda ที่น�าเสนอได้รับความเห็นชอบ หรือหากมีการปรับแก้งาน

ค่อนข้างมาก เธอก็สามารถท�ามันออกมาได้ดี ไม่มีเป๋   

การวางแผนงานอย่างรอบคอบ มแีผนส�ารอง และการท�างาน

เชิงรุก ท�าให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเสร็จทัน Timeline ที่

ก�าหนด เพื่อนร่วมงานหลายคนจึงแอบอิจฉาในความเก่งรอบด้าน

ของเธอ บางคร้ังกอ็ดอศัจรรย์ไม่ได้ทีง่านยากผ่านฉลยุ และมบีางคน

ท่ี (แอบ) อิจฉาเธอจริงจัง หนึ่งในนั้นที่เห็นได้ชัด คือ เฌอแตม รุ่น

เดียวกัน ซึ่งเข้าท�างานก่อนพายสัก 2 ปี เหมือนจะแข่งกันอยู่ในที แต่

ก็ไม่สามารถสกัดกั้นความเป็นดาวรุ่งของพายได้ 

ตลอดชีวิตการท�างาน 15 ปี เธอได้รับสัญญาณตอบรับที่ดี

จากหัวหน้างาน และองค์กรเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความไว้

วางใจที่มาในรูปแบบต่างๆ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ รวม

ถึงการได้รับรางวัลระดับองค์กร และการโปรโมท เป็นต้น สิ่งเหล่านี้

ล้วนท�าให้พายแข็งแกร่ง และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น  

ด้วยคณุสมบตัทิีเ่พยีบพร้อมของพาย ใช่ว่าหนทางจะราบรืน่…

เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ ท�างานได้ง่าย สบาย ชีวิตจริงไม่ใช่

เป็นมิตร

และจริงใจกับตัวเอง

นางเอกในละครหลังข่าว ที่ตัดฉากมา…งานก็ส�าเร็จเสร็จด้วยความ

เรียบร้อย 

เบื้องหลังความส�าเร็จของพาย กว่าจะก้าวจากพนักงาน

ธรรมดาขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝาย ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Middle 

Management ขององค์กรได้นั้น พายเองต้องเสียสละเวลา ฝ่าฟัน 

และทุ่มเทอย่างมาก กลับบ้านดึก แถมต้องหอบงานมาท�านอกเวลา

อีกด้วย  

บ่อยครั้งพายเดินเข้าออกโหมดความเครียดเป็นว่าเล่น บาง

ครั้งเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วงหลังสัญญาณร่างกายเริ่มบ่งบอก 

ชีวิตการท�างานของพายนั้น ผ่านสนามหัวหน้างานมาทุก

ประเภททุกสไตล์ 

โชคดีทีสุ่ด ถ้าเจอหวัหน้าทีม่เีคมีตรงกัน ชีวติการท�างานจะมี

ความสขุมาก ไม่ต้องเหนือ่ยใจ ส่วนเหนือ่ยกายนัน้บ่ยัน่ เพราะเหนือ่ย

กาย…หายง่าย พกัผ่อน กนิของอร่อยๆ ด ูSeries ทีช่อบกห็ายเหนือ่ย

แล้ว    

เหนื่อยสุดๆ เมื่อเจอหัวหน้าโหดที่มุ่งแต่งานอย่างเดียว ฟัง

ความคิดเห็น แต่กลับไม่ได้ยิน…ไม่เข้าใจ เพราะมีค�าตอบอยู่ในใจ

แล้ว ไม่สนใจจิตใจสมาชิกทีม ไม่ฟังเหตุผล ต้องท�าให้ได้ดั่งใจ 

มาตรฐานงานสูงเวอร์ โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นจริง  

เหนื่อยโคตร-โคตร เมื่อต้องเจอหัวหน้าที่เคมีไม่ตรงกัน แถม

ไม่มีพื้นฐานในองค์ความรู้ของงาน เติบโตมาจากสายงานอื่น แต่ดื้อ 

ไม่ฟังเสียง ไม่เชื่อใจทีม ที่ส�าคัญไม่พยายามท�าความเข้าใจ ยืน

กระต่ายขาเดียวในสิ่งที่คิดว่าถูก 

เมื่อเจอแบบนี้เข้า…นานวันบรรยากาศการท�างานไม่มีทีท่า

จะดีขึ้น ลูกทีมบางคนตัดสินใจหางานใหม่…ดีกว่ารอแบบไร้ความ

หวัง เพราะไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นั่นเอง    

แม้พายจะเป็นคนเก่งระดับเทพ ที่ถูกติดป้ายว่า “เป็นคนเก่ง 

สามารถ Handle ได้ทุกสถานการณ์” 

แต่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเช่นกัน ที่ต้องอดทน ต้องใช้

ความพยายามเหมือนกับคนอื่นๆ ไม่มีไม้วิเศษที่สามารถเสกงานให้

เสร็จได้อย่างง่ายดาย มีโอกาสถูกกดดัน ท�าผิดได้ ท�าพลาดได้  
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สิ่งที่พี่เบส์ทพูด ด้วยต�าแหน่งของพายขณะนี้ การที่จะสวม

บทบาทสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนั้น ค่อนข้างท�าได้ยาก ถ้าเป็น

อย่างพี่ว่า โอกาสของพายที่จะท�า และแสดงพฤติกรรมมีน้อยมาก 

การโปรโมท…คงยังอีกห่างไกล    

แต่พี่ว่า พายท�าได้…ไม่ไกลเกินไปอย่างที่คิด พายพร้อม 

เมื่อไหร่ ขึ้นได้ทันที  

นอกจากนี ้ยังมปีระเด็นอะไรอีกไหมคะ ฉันรูสึ้กว่า พีเ่บส์ท ไม่

ได้บอกความจริงทั้งหมด มันย้อนแย้งกันหลายอย่างกับสิ่งที่พูด และ

การกระท�า หลังจากวันประเมินผลวันนั้น ฉันรู้สึกหมดแรงหมดใจ

ท�างาน จึงขอลาพักร้อน 2 วัน เพื่อเติมพลังใจ กลับมาทบทวน คิดวน

เวียน นึกไม่ออก สาเหตุอะไรกันแน่ที่ไม่โปรโมท ทั้งที่อยู่ในวิสัยท�าได้ 

ไม่ต้องใช้ก�าลังภายในในการเสนอ

พักร้อนผ่านไปหนึ่งวัน ยังนึกไม่ออก พยายามท�าใจร่ม-ร่ม  

หาสิ่งผ่อนคลาย คิดปล่อยวางในผล  

ให้ใจปล่อยวาง…ไม่ง่ายเหมือนวางส้มบนโต๊ะ แต่กลับรู้สึก

กดดัน และอึดอัดมากยิ่งขึ้น ใจยังไม่ยอมรับ กลับมาท�างานด้วยร่าง

เดิมกับใจห่อเหี่ยว ส�าหรับพายตอนนี้…ที่ท�างานเหมือนที่แปลกใหม่ 

ไม่ได้ให้ความรูส้กึเป็นบ้านหลงัทีส่อง  การพกัร้อนซ่อมใจ…ไม่ได้ช่วย

ให้ดีขึ้น เพื่อนร่วมงานคงสังเกตได้   

มอีะไรให้ช่วยไหมพาย…เฌอแตมเข้ามาเลียบเคียงถามด้วย

สีหน้าห่วงใย

พายอยากรู้จริงๆ ใช่ไหม (ฉันมองหน้าเฌอแตม เหมือนจะ

ค้นหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้น)  

มนัเป็นเรือ่ง Sensitive มากๆ ในการทีจ่ะพดูออกไป พายต้อง

เปิดใจฟังอย่างกว้างที่สุด (ฉันพยักหน้าด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่

จะท�าได้)

มี 2 ครั้งที่แตมเห็นโดยบังเอิญ พายท�าหน้าเซ็งสุดขีดใส่

หัวหน้าพี่เบส์ท ตอน Discuss เพื่อหา Initiative ของโครงการ Trans-

formation เมือ่ต้นปี ครัง้แรกพีเ่บส์ทไม่ทนัได้เหน็ แต่ครัง้ทีส่องพีเ่บส์ท

หันมาเห็นพอดี เป็นจังหวะเดียวกับที่พายก้มหน้าลง

ม่านตาฉนัเบกิโพลง โลกสว่างขึน้ทนัใด และดบัลงทนัท ีเช่นกนั 

ไม่อยากเชื่อว่า พายจะแสดงกิริยาแย่ๆ แบบนั้นออกไป ซ่ึง

พายไม่ใช่คนแบบนั้น  

ถึงผลงานจะดีเลิศ หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คงไม่มี

หัวหน้าคนไหนยอมรับได้ โดยเฉพาะหัวหน้าที่ให้คุณค่า (Value) กับ

จิตพิสัย 

ขอจงเป็นมิตรและจริงใจกับตัวเองอย่างแท้จริง อย่า

ปล่อยให้ ตัวตน (Self) อีกด้านหนึ่งครอบง�าทัศนคติ และความ

รับผิดชอบ ส�าคัญและมีค่ามากกว่าความสามารถ  TPA
news

บางครัง้เลอืกไม่ได้ มอียูค่รัง้…พายถูกโอนย้ายไปยังหน่วยงานทีท้่าทาย 

มากๆ ทั้งตัวงาน และผู้บังคับบัญชา ด้วยความคาดหวังของผู้บริหาร

ระดับสูงที่จะให้พายเป็นตัวคลี่คลายปมปัญหาในหน่วยงานดังกล่าว 

นับเป็นความท้าทายอย่างสูงที่อยู่บนสิ่งไม่เอื้อมากมาย

ท่ีส�าคัญเป็นมนุษย์ที่ท้อเป็น ไม่ได้เข้มแข็งตลอดชีพ ซึ่งใน

ตอนนี้พายรู้สึกหมดไฟหมดแรงเอาดื้อๆ 

ปีนี้พายรับผิดชอบ 2 โครงการใหญ่ยักษ์ เป็นการ Transfor-

mation องค์กร ซึ่งได้รับ Feedback ดีจากหัวหน้า และทีม Top 

Management พายเองแอบคาดหวังว่าจะได้รับการโปรโมท เพราะ

งานนี้ยากมาก พาย และลูกน้องในทีมทุ่มสรรพก�าลังกันอย่างเต็มที่ 

ล่าสดุหวัหน้าพีเ่บส์ทกไ็ด้รบัค�าชมจากท่านกรรมการผู้จดัการใหญ่ใน

ที่ประชุม  

ค�าพดูของหัวหน้าได้ Unplug ไฟในตวัให้ดบัมอดลงทนัท ีเกดิ

อาการจุกขึ้นมาพร้อมๆ กัน  

ถ้อยค�า Feedback ยังวิ่งวนเวียนอยู่ในหัวสมองแบบเบลอๆ 

ประโยคขาดเป็นช่วงๆ 

“ปีน้ีพายท�าผลงานได้ยอดเย่ียม ผลการประเมินได้ A ด้วย

คะแนน 92 จาก 100 สูงเป็น Top 5 ในสายงานฯ ส�าหรับการปรับ

ต�าแหน่งต้องรอครั้งต่อไป พายใจเย็นนิดหน่ึงนะ” ฉันคงนิ่งไปนาน 

หัวหน้าจึงถามขึ้นว่า พายมีอะไรจะ Feedback พี่บ้างไหม

ไม่มีค่ะ แต่พายอยากถาม?!? เออออ

ฉันลังเลจะถามออกไปตรงๆ ดีไหม อีกใจบอก…คงไม่มีอะไร

เสียหายไปกว่านี้แล้ว ถามเลย!!!

พี่เบสท์คะ…พายต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง พายถึงจะ 

Qualify ส�าหรับการโปรโมท 

ฉนัตัง้ใจฟังค�าตอบจรงิจงั จนดเูหมอืนเกือบจะจ้องหน้าพีเ่บสท์

ไม่มีอะไรมากหรอก…นิดหน่อยเอง พี่เบสท์พูดด้วยเสียงราบ

เรียบปกติ

ตรงข้ามกบัฉนัท่ีเริม่รูสึ้กขุน่ๆ ในใจ “ไม่มอีะไรมาก แล้วท�าไม

ไม่โปรโมท ทั้งที่บอกว่าผลงานยอดเย่ียม แถมบอกว่า นิดหน่อยเอง 

อี๊กกก ต้องมีอะไรอยู่ในกอไผ่แน่ๆ”       

คือ พายต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมมากขึ้น เพื่อช่วย 

ส่งเสริมให้เป็น Innovative Team 


