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นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

ธ วั ช
หนุ่มไฟแรง สุภาพ อัธยาศัยดี หน้าตาไม่หล่อ แต่ดู

ดี ดูสมาร์ท เขาเข้ามาร่วมงานกับ Blue Mountain 

ได้เกอืบ 4 ปี ด้วยความขยนัและมผีลงานโดดเด่นเข้าตาผูบ้รหิารเป็น

ประจ�า จึงไม่ต้องสงสัยว่า ธวัชมีความเหมาะสมและคู ่ควรกับ

ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายแค่ไหน และข่าววงในสุดหลุดมาว่า ปีนี้เขาจะ

เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล B-Hero 

ดูจากภายนอก ธวัชเป็นคนง่ายๆ เป็นเจ้านายที่ไม่เจ้ายศเจ้า

อย่าง มีความเป็นกันเองกับลูกน้อง ที่ส�าคัญมีความฉลาดในการ

บริหารทีม แต่ถึงกระนั้น ลูกน้อง Team Leader ทั้ง 6  ต่างลงความ

เห็นว่า ยังเข้าไม่ถึง และเดาทางหัวหน้าธวัชได้ยาก 

แม้สัมพันธภาพโดยรวมจะอยู่ในขั้นดีถึงดีมากก็ตาม มีบ่อย

ครั้งที่แอบมานั่งเมาท์หัวหน้าด้วยความรักเคารพ   

ริว…ฝีมอืดหีนึง่ในทมีก�าลงัจะลาออก ข่าวนีส้ร้างความตกใจ

แกมประหลาดใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเสียงปี่เสียงขลุ่ยแว่วให้

ได้ยินเลย

กนัต์ แคท ตะโก้ บอย จบักลุม่เฉพาะกจิทีร้่านกาแฟด้านล่าง

ออฟฟิศ มีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้น 

พี่กันต์สนิทกับพี่ริว…จะไม่รู้บ้างเลยหรือ ว่าท�าไมถึงออก…

ท�างานกันอยู่ดีๆ 

เท่าที่ผมรู้ที่ท�างานใหม่ริว สู้ Blue Mountain ของเราไม่ได้ทั้ง

ภาพลักษณ์ และความใหญ่ขององค์กร แถมสวัสดิการก็ด้อยกว่า 

ด้วยซ�้า หรือเป็นเพราะได้เงินเดือนมากกว่า!?! 

หมวกอาถรรพ์

กับหลุมดำาอำาพราง

อย่าเดากันเลย!!! เราถามพี่ริวตรงๆ ดีกว่า ไหนๆ พี่เค้าก็จะ

ออกแล้ว คงไม่น่ามอีะไรปิดบงั ไม่ต้องถามหรอก ถ้าเขาอยากบอก…

พีก่นัต์คงรูแ้ล้วล่ะ จรงิไหม ว่าไปแล้ว ทมีเรากเ็ข้าๆ ออกๆ กนับ่อยนะ  

2 คน ภายใน 1 ปี

ไม่ใช่สิ ภายใน 3 ปีนี้ เฉลี่ยปีละคนต่างหาก  

เฮ้ย!!! จริงดิ ทุกคนท่าทางครุ่นคิด  

แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าวะ องค์กรของเราก�าลัง

เตบิโตอย่างก้าวกระโดด แต่ละคนรบัผดิชอบงานทีท้่าทายมากขึน้ ได้

มีโอกาสแสดงผีมือและสะสมประสบการณ์ ทุกคนมี Potential มี 

Choice มากขึ้น เขาอาจอยากไปเติบโตที่อื่น 

ถงึยงัไงเราควรตามประเดน็นี ้มนัอาจจะไม่เป็นอย่างทีเ่ราคดิ

ก็ได้นะคะ แคทที่นั่งฟังนิ่งๆ อยู่นานเอ่ยขึ้นมา 

มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าแคท หน้าแกดูมั่นๆ 

บางเรื่องอาจเป็นเรื่องที่อ่อนไหว 

แต่ยังไงก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวหน้า มันก็น่าจะมี

อะไรเชื่อมโยงกับมนุษย์ลูกน้องอย่างเราด้วยไหม?!? 

ค�าถามของแคทท�าให้วงสนทนา มีคล่ืนคล้อยตามอย่าง

เงียบๆ ท้ายสุดกันต์ที่ซี้สุดกับริว…รับปากจะสืบเรื่องนี้ให้ 

สองวันผ่านไป รวมตัวเฉพาะกิจอีกครั้งด้วยความรวดเร็ว 

นดักนัผ่านไลน์กรุป๊ คราวนีม้ากนัครบทมี กนัต์เปิดบทสนทนาขึน้แบบ

สบายๆ จบิโกโก้ร้อนไปพลาง…บอกแล้วว่าไม่มอีะไร  พวกเราคดิมาก

กันไปเอง ริวมันแค่อยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆ ข้างนอกดูบ้าง ที่ใหม่

ไม่ใหญ่ก็จริง แต่เขายินดีจ่ายเงินเดือนให้อย่างน่าพอใจเลยล่ะ  

แคท และกุ๊กไก่ถามขึ้นเกือบจะพร้อมกัน พี่ริวเค้าพูดว่า

อย่างไรบ้าง

เอาแบบถอดเทปเลยไหม กันต์ถามแบบแอบประชดนิดๆ   

พี่กุ๊กไก่ Sense ไวกว่าเพื่อน เอ่ยขึ้น…ได้ก็ดีนะพี่กันต์ 

“ผมอยากท�างานที่ต่างกันบ้างในแนวกว้าง โดยใช้ฐานความรู้ 

และประสบการณ์ที่มีอยู่ เคยขออบรม Intensive Course เรื่อง 
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เรารู้สึกไม่โอกับการกระท�าแบบนี้ น้องในทีมจะขาดความ 

เชื่อถือในความเป็นหัวหน้า และตัวเราเองรู้สึกถูกสั่นคลอน น้องส้ม

หอบคอมฯ ไปนั่งท�างานอีกโซนหนึ่ง ไอ้เราตาสับปะรดเห็นพอดี 

อดไม่ได้เลยเข้าไปถาม น้องส้มตอบแบบไม่เต็มเสียง 

ครั้นเราจะถามพี่ธวัชตรงๆ คงไม่ดีแน่ ใจ (จริง) นั้นอยากถาม

ให้ได้ค�าตอบไปเลยว่า เป็นความลับหรือยังไง  คงดูแรงไป จึงตัดสิน

ใจส่งไลน์ไปแทนแล้วแปลงสารเล็กน้อย “พี่ธวัชคะ Premium Cus-

tomer C9 ที่ส่งให้น้องส้มท�า กุ๊กไก่ขอดูข้อมูลชุดนี้ด้วยนะคะ”  

ถ้าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีอาการวิงเวียนกับการสื่อสาร 

ไม่จรงิใจ หรอืแย่งซนีลกูทมี เหล่านีเ้ป็นต้น  มองเผนิๆ ไม่น่าจะมอีะไร 

แต่ภายใต้ความสงบนิ่งนั้น หลุมด�าเล็กๆ ก�าลังก่อตัวขึ้น ท่ามกลาง

สัมพนัธภาพภายในทมี และมนัจะใหญ่หรอืลึกขึน้เรือ่ยๆ หากไม่ได้รับ

การเยียวยาหรือสร้างความชัดเจน 

ปัญหาต่างๆ ในงานล้วนเกิดจากเรื่องเล็กๆ  ที่คนเป็นหัวหน้า

มกัมองข้าม และคดิว่า “ไม่เป็นไร เอาอยู”่ หรอืหวัหน้าบางคนอาการ

หนักถึงกับไม่สามารถ Sense ได้ เครื่องรับรู้ขาดประสิทธิภาพ…ดัก

จับสัญญาณลบไม่ได้  

ลองย้อนนึกถึงเมื่อคุณท�างานเป็นพนักงานธรรมดา  ตอนนั้น

หัวหน้าแบบไหนที่ใจ (คุณ) ต้องการ

ใจเย็น ใจดี สุภาพ ไม่ใช้อารมณ์ในการท�างาน

สอนงานได้ ให้ค�าแนะน�าเป็น ไม่กั๊ก

มีคุณธรรม เป็นที่เชื่อถือ ไม่ล�าเอียง

ส่งเสรมิลกูน้องให้ก้าวหน้า และอกีมากมายทีอ่ยากให้หวัหน้า

เป็น 

เมื่อใดที่ได้สวม “หมวกหัวหน้า” ส่วนใหญ่มักลืม หมวกใบนี้

เสมือนมีอาถรรพ์ พอสวมแล้ว มักใช้อ�านาจ ยึดถือตนเองเป็นที่ตั้ง 

ฟังเสียงผู้อื่นน้อยลง  โดยเฉพาะลูกน้อง นั่นเท่ากับเป็นการสร้างหลุม

ด�าให้เกิดขึ้น และรอวันประทุ

เมื่อสวม “หมวกหัวหน้า” ควรสวม พร้อมสติระลึกอยู่เสมอ 

ว่าเราต้องเป็นหัวหน้าในแบบที่เราตั้งความหวังไว้ให้ได้       

 

Design Thinking คิดว่าน่าจะตอบโจทย์งานท่ีท�าอยู่ในปัจจุบันได้ 

ตอนนั้นพี่ธวัชบอก รอก่อน เอาไว้เรียนพร้อมๆ กัน หน่วยงาน  HRD 

ก�าลังจะจัด In-house อยู่ระหว่างด�าเนินการ….” 

“อืมมม มันก็ไม่ใช่ง่ายกับการออกจาก Comfort Zone โลก

การท�างานใบนี้ที่เราอยู่มาถึง 8 ปีเต็ม แต่ก็ลังเล ไม่แน่ใจตัวเอง และ

คดิหนกั จงึขอเงนิเดอืนไปสูงมาก…คดิว่าไม่ได้หรอก ขอเพิม่จากเดมิ

ตั้ง 30,000 ” 

“ตกใจมาก เขากลับตอบรับ หลังจากสัมภาษณ์ไป 2 ครั้ง ไม่

คิดว่าเขาจะไว้ใจเราถึงขนาดนั้น เลยคิดว่าน่าจะลองดูสักตั้งในเมื่อ

โอกาสส�าคัญมาถึง…” 

ทุกคนฟังแล้วก็ถึงบ้างอ้อ ไม่ติดใจอะไร เป็นเราก็ไป…เงิน

เดือนอัพขึ้นตั้งเยอะ  ท�างานอีก 5 ปี เงินเดือนจะขึ้นได้เท่านี้หรือเปล่า

ยังไม่รู้เลย แถมได้ท�า Project ใหม่ที่อยากท�าอีกด้วย 

ท�าส�าเร็จเกิดเลย!!! 

แต่กเ็ข้าข่าย High Risk High Return… ส�าหรบัผมขอนโยบาย 

Slow but Sure ดกีว่า  ไม่แปลกทีต่ะโก้ Team Leader น้องใหม่บอก…

ผมไม่กล้าเสี่ยง พี่ริวสุดยอดจริงๆ นับถือเลย 

ส�าหรับกุ๊กไก่อยากฟังถ้อยค�าที่พี่ริวพูดออกมาจากปากมาก

กว่าข้อความที่ผ่านการตีความมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็น

อะไรออกไปอกี เพราะ Team Leader เองก็ไม่ได้เหนียวแน่นขนาดนัน้ 

เธอได้แต่แอบคิด 

กุก๊ไก่มองว่า มันน่าจะมอีะไรแฝงอยูก่บัการทีพ่ีร่วิพดูถึง ความ

อยากเข้าคอร์สอบรม Design Thinking แต่หัวหน้าธวัชไม่อนุมัติ ทั้ง

ที่อยู่ในอ�านาจ ซึ่งที่ HRD จัดให้นั้น เป็นหลักสูตรเพียง 1 วัน เนื้อหา

ค่อนข้าง Basic ปูพื้น Concept พร้อมยกตัวอย่าง และมี Mini Work-

shop เล็กๆ เท่านั้นเอง    

ประเด็นนี้แน่นอน…กุ๊กไก่ค่อนข้างมั่นใจ ที่เป็นฉนวนร้อนให้

พี่ริวหาทางออกจาก Comfort Zone แบบไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่ยัง Happy 

กบังาน และเพือ่นร่วมงานอยู ่อมืมม!!! แต่กบัหวัหน้า…ชกัเริม่ไม่แน่ใจ

สมองของกุ๊กไก่เริ่มล�าดับเรื่องราว ต่อจิ๊กซอว์ ท�าให้เริ่มเห็น

ภาพชัดขึ้น   

เม่ือสองเดอืนทีแ่ล้ว แคทมาบ่นเรือ่งทีพ่ีธ่วชั Present โครงการ 

Smart Space เอง ในเวที Top Management ทั้งที่ตอนแรกบอกให้

แคทเป็นคนน�าเสนอเองทัง้หมดเป็นมัน่เป็นเหมาะ  แล้วพีธ่วชัจะสรปุ

ภาพรวม และช่วยชักแม่น�้าทั้งห้าให้อีกที 

“มิน่า!!! แกซักถามแคทซะละเอียดทุกสไลด์จนพรุนเลย” 

พอถึงวัน แกมาบอกตอนเช้า 

โหหห!!! แคทนี่เป็นแม่สายบัวเก้อสุดๆ 

อีกประเด็นเกิดกับตัวเองสดๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พี่ธวัช 

มอบหมายให้น้องส้มท�างานชิ้นหนึ่ง พร้อม Password เปิดไฟล์  โดย

ไม่ผ่านเรา นี่นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งปกติพี่ธวัชแกจะบอกให้รู้ หรือ 

CC เมล์ กรณีมอบให้น้องท�าโดยตรง   TPA
news


