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บริหารงาน…
บริหารอารมณ์ ไปพร้อมๆ กัน

แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พี่อุ่นใจ

มากที่จะได้ท�ำงานร่วมกัน เพราะพี่ได้ยินชื่อ
เสียงในการท�ำงานของชูใจจากหัวหน้าคน
ก่อน ชูใจท�ำงานดี รอบคอบ ไว้ใจได้
แต่ท�ำไมงานนี้มันผิดพลาดเยอะมาก จนไม่น่าเชื่อว่า เป็น
ฝีมือของชูใจ มันไม่ได้เป็นงานใหม่ เพียงแต่ว่า Scope มันกว้างขึ้น
มีลกู ค้า Complain หลายราย จนพีแ่ ทบหูไหม้ ทีส่ ำ� คัญเป็นลูกค้าราย
ส�ำคัญด้วย
พีอ่ ตุ ส่าห์ไว้ใจให้เป็น Project Manager พีค่ ดิ ผิดใช่ไหม ชูใจ
มีอะไรจะแก้ตัว
เสียงบ่นแบบ Non-stop ของหัวหน้าวาสิตาดังไปไกล ทะลุ
ทะลวงออกไปนอกห้อง
คนข้างนอกไม่ได้อยากฟัง แต่กไ็ ด้ยนิ ชัดเจน เหมือนนัง่ อยูใ่ น
วงสนทนาเดียวกัน
ต่างมองหน้า ยิ้มแห้งๆ ใส่กัน อืมม!!! คราวต่อไป ใครจะ
โชคดี ได้รับเชิญให้เข้าห้องเย็น
หูของหัวหน้าวาสิตาแทบไหม้ แต่หูของชูใจชา และดับไป
ตัง้ แต่ประโยคทีส่ อง หน้าตึงเขม็ง คิว้ เริม่ ขมวด สายตาเหม่อลอย รอย
ยิ้มหายไป เสียงเริ่มห้วน ถามค�ำตอบค�ำ

“ท�ำไมผิดพลาดเยอะมาก…ผิดเยอะมาก” และมันก็เป็น
เหมือนแผ่นเสียงตกร่องวนไปวนมา
จนชูใจรูส้ กึ ปวดหัว เดินลอยๆ ออกมาจากห้อง เพือ่ นร่วมงาน
บางคนพยายามส่งสายตาให้ก�ำลังใจ แต่ชูใจเหนื่อยเกินไปที่จะรับรู้
อะไรทั้งสิ้น
น�ำ้ ตามันคลอเบ้า พร้อมทีจ่ ะล้นสันเขือ่ นออกมาในทันทีทชี่ ใู จ
ก้มหน้าลง
ตาพร่าไปหมด ทัง้ ทีม่ องเห็นไม่ชดั …ชูใจฮึดพิมพ์งานไปด้วย
สัญชาติญาณ เย็นวันนั้นชูใจกลับบ้านพร้อมอาการปวดหัว และ
อาเจียนในที่สุด คงเพราะกลางวัน กินข้าวไม่ค่อยลง ชูใจคิด มันตื้อๆ
อย่างบอกไม่ถูก
เริ่มมีเสียงซุบซิบหนาหูเรื่องชูใจ ประสิทธิภาพการท�ำงานตก
พี่ชูใจ เจ้าแม่ละเอียด แกท�ำงานเนี้ยบมาก แต่งาน Project
CW8 ไม่รู้จะว่ายังไง มันรั่วเยอะอย่างหัวหน้าแกบ่นจริงๆ ซะด้วย
งานพี่ชูใจเยอะเกินไปหรือเปล่า มีคนตั้งประเด็นขึ้นมา
ตั้งแต่ปรับโครงสร้างใหม่ งานแกน้อยลงนะ
ไม่รู้น้อยลงหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ลูกทีมน้อยลงกว่าครึ่ง
แกโดนแจ๊คพ็อตไม่เว้นแต่ละวัน
มีนา…แกเป็นลูกน้องประสาไร ไม่ช่วยลูกพี่
งานหนูก็เต็มมือ จะช่วยยังไงกันล่ะ
อ้าว!!! แล้วงานที่ผิดพลาดทั้งหลายเนี่ย พี่ชูใจท�ำคนเดียว
รึไง?!?
แกโดนบ่อย คงเสียความมั่นใจ และเพลียจิตไปเลย
ใครจะไปมีก�ำลังใจท�ำงาน ดูสิโดนแต่ละดอก ช�้ำในทั้งนั้น
น�้ำใบบัวบกก็ช่วยไม่ได้
พอท�ำงานพลาด หัวหน้าวาสิตายิ่งเช็คงาน เหมือนไม่ไว้ใจ
กัน คนท�ำงานเป็นระดับหัวหน้าแล้ว ควรจะให้โอกาสกันบ้าง หรือ
แอบสุม่ เช็คก็ได้ ไม่ใช่เช้ามา ยังไม่ทนั ตัง้ ตัว เริม่ ปฏิบตั กิ ารเช็ครายวัน
ทันที
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น่าเห็นใจหัวหน้านะ เขาต้องรับผิดชอบภาพรวมงานทั้งหมด
ที่ท�ำทั้งหมดก็เพราะอยากให้งานออกมาดี ถ้าท�ำดี…แกจะคงไม่ว่า
อะไร
“น่าจะถามเราสักค�ำว่าเพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร ต้องการ
ให้พี่ช่วยสนับสนุนอะไรไหม” ชูใจได้แต่นึกในใจ ไม่ทันไรน�้ำตาก็เอ่อ
ขึ้นมาอีก เรากลายเป็นคนอ่อนแอได้ยังไงกัน
Be Strong+++
มันไม่ใช่อย่างที่พี่เข้าใจนะคะ เออ…ทุกค�ำที่อยากพูด อยู่
เพียงในล�ำคอ เสียงไม่มีพลังพอ
ช่างเถอะ พูดไปสองไพเบีย้ (ชูใจยิม้ กับตัวเอง) พีก่ ค็ งไม่รบั ฟัง
หรือฟังแต่ไม่เชื่อ
แต่ท้ายสุดไม่มีใครสักคนกล้าเข้าไปถามไถ่ชูใจ ว่าเรื่องราว
เป็นยังไง หรือเกิดอะไรขึ้นกับชูใจ
ผมเองโดนบ่อย เพียงแต่ไม่ต้องเข้าห้องเย็นเท่านั้นแหละ พี่
วาสิตาแกกรุณาส่งเสียงดังฟังชัด ดังยิ่งกว่า ตรงมาจากในห้อง แถม
ระบุชื่อชัดเจนด้วยว่า
นายรังสรรค์ นายท�ำอะไรของนาย พีบ่ อกหลายหนแล้วใช่ไหม
ว่ารายงานของลูกค้า ต้องเอาอะไรขึ้นก่อน จะท�ำลอยๆ แบบนี้ไม่ได้
มีอยูว่ นั หนึง่ หลังจากทีร่ า่ ยยาวจบ แกพูดว่า “…ตัง้ ใจท�ำงาน
หน่อยได้ไหมรังสรรค์”
โหหหห!!! บอกตรง พี่อยากจะสวนทันที แต่นายสติฉุดรั้งไว้
“ใจเย็นไว้ก่อน นับ 1,2,3,4”
เฮ้ย!!! งานเราไม่ถกู ใจแก อาจมีหลายเหตุหลายปัจจัย แต่เรา
เต็มที่ และตั้งใจท�ำงานทุกครั้งนะเว้ยยย
เราก็เพิ่งท�ำงานกับแกได้แค่ 6 เดือน ไอ้ที่แกบ่น ถ้าเป็นเจ้า
นายคนอื่น เขาก็โอเค หรืออาจเรียกไปติงนิดหน่อย ถ้าแกมีสไตล์การ
ท�ำงานรายละเอียดท�ำแบบนี้ ต้องเป๊ะ แบบอื่นไม่ได้ ทั้งที่ไม่ผิด แกก็
ควรจะสื่อสารกับเราดีๆ เราจะได้เข้าใจ และแกจะได้ไม่ต้องมาบ่นให้
ร�ำคาญ และอารมณ์เสียเปล่าๆ
การท�ำงานก็จะมีความสุข และท�ำให้ผลงานออกมาดีด้วย
แล้วใครจะกล้าไปบอกหัวหน้าวาสิตาล่ะ
จริงปะ!?! (ต่างพยักหน้าเห็นด้วย) จะเห็นว่า มีไม่กี่คนที่ไม่
โดน แล้วลองไปถามสิวา่ ท�ำงานอย่างไรไม่โดน ก็เห็นกันอยู่ ต้องถาม

January 2019 No. 265
●

แกเยอะๆ อันนีท้ ำ� ไงดี แล้วก็เข้าไปคุยด้วยบ่อยๆ หุยยย แกก�ำลังบอก
ว่า พวกนั้นเป็นสายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ละสิ
ใครพูด ใครพูด
เออ!!! เราโตแล้ว ท�ำงานเป็น ถ้าต้องคอยถามทุกอย่าง
ก็ใช่ที ไม่ไหวหรอกมัง้ เราควรมีอสิ ระในการท�ำงาน เพราะอะไรทีส่ งสัย
เราก็ถามอยู่แล้ว มัวแต่ถามแล้วงานอาจล่าช้า เชื่อไหมว่า ถ้าเราไป
ถาม ก็จะโดนดุอยู่ดี “ท�ำงานกันไม่เป็นหรือไง”
“แกอาจจะชอบใจ สบายใจที่ ไ ด้ บ ่ น ” พี่ ส ายชลเอ่ ย ขึ้ น
ทุกคนในวงเหล่มองด้วยสายตาเชิงถามมีด้วยหรือ
เคยอ่านในหนังสือ เขาบอกมีหัวหน้าบางคนชอบบ่นลูกน้อง
เสียงดัง ชอบจับผิดลูกน้อง ด้วยเหตุผล คือ ต้องการแสดงอ�ำนาจความ
เป็นหัวหน้า
อย่าถือว่าเป็นหัวหน้า แล้วจะท�ำอะไรก็ทำ� ได้ จริงอยู…
่ ทุกคน
เกรงกลัวเพราะหัวหน้ามีอำ� นาจให้คณ
ุ ให้โทษ ถ้าไม่จำ� เป็น อย่ามีเรือ่ ง
บาดหมางหรือผิดใจกับหัวหน้าเด็ดขาด อนาคตไม่รงุ่ แน่นอน และจะ
ท�ำงานไม่มีความสุขเลย
แต่คุณจะเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้ใจลูกน้อง จะถูกลูกน้องนินทา
ลับหลัง และทีต่ ามมาคือ ประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมของทีมจะ
ต�่ำกว่าความเป็นจริง
แล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร ถึงจะ Happy Ending ชูใจ
ในวันที่มีพลัง…แอบถามตัวเอง
ปล่อยไปแบบนี้แหละ ดีแล้ว มันคงแก้ไขไม่ได้ ใครจะไปเชื่อ
คนที่ท�ำงานพลาด ชูใจยังจะมีเครดิตอยู่อีกหรือ
ชูใจก�ำลังประชดชีวิตใช่ไหม คิดใหม่นะชูใจ
ถ้าเรื่องนี้เป็นหนัง และชูใจเป็นเพื่อนรัก เป็นกัลยาณมิตรกับ
นางเอก ซึ่งเจอปัญหาหนักใจ…แก้ไม่ตก
ชูใจจะบอกเพื่อนรักหรือว่า…ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรา ปัญหาอยู่
ที่เขา ปัญหานี้แก้ไขไม่ได้หรอก ท�ำใจเถอะ
ชูใจนั่งนิ่งนานเท่าไรไม่รู้ ลมเย็นโชยพัดมากระทบให้ชื่นใจ
ชูใจจะบอก…ชูใจคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ให้ลองดูใหม่
ตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด ไม่คาดหวังในผล เรียกความมั่นใจกลับคืนมา
โดยวางแผนงานให้รอบคอบ ตรวจทานงานอย่างมีสติ ประเมิน
สถานการณ์ให้รอบด้าน เรียนรู้ และเปิดใจเข้าหาหัวหน้ามากขึ้น เช่น
มีปัญหาส�ำคัญให้ขอค�ำปรึกษาหรือการสนับสนุน เวลาคุยงาน ควร
เสนอ และประเมินทางเลือกให้มากขึน้ รายงานหัวหน้าเป็นระยะ ท�ำงาน
อย่างเปิดเผย ปรับปรุงการตัดสินใจ ให้ถูกต้อง และทันสถานการณ์
ไม่ลังเล บนข้อมูล และเหตุผล รวมถึงการไว้ใจ และมอบหมายงาน
ให้ลูกน้องอย่างเหมาะสม
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ุด ชูใจต้องบริหารงาน และบริหารอารมณ์ไป
พร้อมๆ กัน พยายามรักษาใจให้อยู่ในแดนบวก แม้จะเจออุปสรรค
และพายุ Keep Smiling
Happy New Year Happy (New) Choojai !!! ( :
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