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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

พี่อุ่นใจ
มำกที่จะได้ท�ำงำนร่วมกัน เพรำะพี่ได้ยินชื่อ

เสียงในกำรท�ำงำนของชูใจจำกหัวหน้ำคน

ก่อน ชูใจท�ำงำนดี รอบคอบ ไว้ใจได้ 

แต่ท�ำไมงำนน้ีมันผิดพลำดเยอะมำก จนไม่น่ำเชื่อว่ำ เป็น

ฝีมือของชูใจ มันไม่ได้เป็นงำนใหม่ เพียงแต่ว่ำ Scope มันกว้ำงขึ้น 

มลีกูค้ำ Complain หลำยรำย จนพีแ่ทบหไูหม้ ทีส่�ำคญัเป็นลกูค้ำรำย

ส�ำคัญด้วย 

พีอุ่ตส่ำห์ไว้ใจให้เป็น Project Manager พีค่ดิผดิใช่ไหม ชใูจ

มีอะไรจะแก้ตัว

เสียงบ่นแบบ Non-stop ของหัวหน้ำวำสิตำดังไปไกล ทะลุ

ทะลวงออกไปนอกห้อง

คนข้ำงนอกไม่ได้อยำกฟัง แต่กไ็ด้ยนิชดัเจน เหมอืนนัง่อยู่ใน

วงสนทนำเดียวกัน 

ต่ำงมองหน้ำ ยิ้มแห้งๆ ใส่กัน  อืมม!!! ครำวต่อไป ใครจะ 

โชคดี ได้รับเชิญให้เข้ำห้องเย็น 

หูของหัวหน้ำวำสิตำแทบไหม้ แต่หูของชูใจชำ และดับไป

ตัง้แต่ประโยคท่ีสอง หน้ำตงึเขมง็ คิว้เริม่ขมวด สำยตำเหม่อลอย รอย

ยิ้มหำยไป เสียงเริ่มห้วน ถำมค�ำตอบค�ำ   

บริหารอารมณ์ไปพร้อมๆ กัน 

“ท�ำไมผิดพลำดเยอะมำก…ผิดเยอะมำก” และมันก็เป็น

เหมือนแผ่นเสียงตกร่องวนไปวนมำ 

จนชใูจรูส้กึปวดหวั เดินลอยๆ ออกมำจำกห้อง เพือ่นร่วมงำน

บำงคนพยำยำมส่งสำยตำให้ก�ำลังใจ แต่ชูใจเหนื่อยเกินไปที่จะรับรู้

อะไรทั้งสิ้น

น�ำ้ตำมนัคลอเบ้ำ พร้อมทีจ่ะล้นสนัเขือ่นออกมำในทันททีีชู่ใจ

ก้มหน้ำลง 

ตำพร่ำไปหมด ทัง้ทีม่องเหน็ไม่ชดั…ชใูจฮดึพมิพ์งำนไปด้วย

สัญชำติญำณ เย็นวันนั้นชูใจกลับบ้ำนพร้อมอำกำรปวดหัว และ

อำเจียนในที่สุด คงเพรำะกลำงวัน กินข้ำวไม่ค่อยลง ชูใจคิด มันตื้อๆ 

อย่ำงบอกไม่ถูก

เริ่มมีเสียงซุบซิบหนำหูเรื่องชูใจ ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนตก 

พี่ชูใจ เจ้ำแม่ละเอียด แกท�ำงำนเนี้ยบมำก แต่งำน Project 

CW8 ไม่รู้จะว่ำยังไง มันรั่วเยอะอย่ำงหัวหน้ำแกบ่นจริงๆ ซะด้วย    

งำนพี่ชูใจเยอะเกินไปหรือเปล่ำ มีคนตั้งประเด็นขึ้นมำ

ตั้งแต่ปรับโครงสร้ำงใหม่ งำนแกน้อยลงนะ 

ไม่รู้น้อยลงหรือเปล่ำ แต่ที่แน่ๆ ลูกทีมน้อยลงกว่ำครึ่ง 

แกโดนแจ๊คพ็อตไม่เว้นแต่ละวัน  

มีนำ…แกเป็นลูกน้องประสำไร ไม่ช่วยลูกพี่ 

งำนหนูก็เต็มมือ จะช่วยยังไงกันล่ะ 

อ้ำว!!! แล้วงำนที่ผิดพลำดทั้งหลำยเนี่ย พี่ชูใจท�ำคนเดียว 

รึไง?!?

แกโดนบ่อย คงเสียควำมมั่นใจ และเพลียจิตไปเลย

ใครจะไปมีก�ำลังใจท�ำงำน ดูสิโดนแต่ละดอก ช�้ำในทั้งนั้น 

น�้ำใบบัวบกก็ช่วยไม่ได้ 

พอท�ำงำนพลำด หัวหน้ำวำสิตำยิ่งเช็คงำน เหมือนไม่ไว้ใจ

กัน คนท�ำงำนเป็นระดับหัวหน้ำแล้ว ควรจะให้โอกำสกันบ้ำง หรือ

แอบสุม่เชค็ก็ได้ ไม่ใช่เช้ำมำ ยงัไม่ทนัต้ังตัว เริม่ปฏบิติักำรเชค็รำยวนั

ทันที

บริหารงาน…
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แกเยอะๆ อันนีท้�ำไงดี แล้วก็เข้ำไปคุยด้วยบ่อยๆ หยุยย แกก�ำลงับอก

ว่ำ พวกนั้นเป็นสำยพันธุ์สตรอเบอร์รี่ละสิ  

ใครพูด ใครพูด 

เออ!!! เรำโตแล้ว ท�ำงำนเป็น ถ้ำต้องคอยถำมทุกอย่ำง 

กใ็ช่ท ีไม่ไหวหรอกมัง้ เรำควรมอีสิระในกำรท�ำงำน เพรำะอะไรทีส่งสยั 

เรำก็ถำมอยู่แล้ว มัวแต่ถำมแล้วงำนอำจล่ำช้ำ เชื่อไหมว่ำ ถ้ำเรำไป

ถำม ก็จะโดนดุอยู่ดี “ท�ำงำนกันไม่เป็นหรือไง”  

 “แกอำจจะชอบใจ สบำยใจที่ได้บ่น” พี่สำยชลเอ่ยขึ้น 

ทุกคนในวงเหล่มองด้วยสำยตำเชิงถำมมีด้วยหรือ

เคยอ่ำนในหนังสือ เขำบอกมีหัวหน้ำบำงคนชอบบ่นลูกน้อง

เสียงดัง ชอบจบัผิดลูกน้อง ด้วยเหตุผล คือ ต้องกำรแสดงอ�ำนำจควำม

เป็นหัวหน้ำ     

อย่ำถอืว่ำเป็นหวัหน้ำ แล้วจะท�ำอะไรกท็�ำได้ จรงิอยู…่ทกุคน

เกรงกลวัเพรำะหวัหน้ำมอี�ำนำจให้คณุให้โทษ ถ้ำไม่จ�ำเป็น อย่ำมีเรือ่ง

บำดหมำงหรอืผดิใจกบัหวัหน้ำเดด็ขำด อนำคตไม่รุง่แน่นอน และจะ

ท�ำงำนไม่มีควำมสุขเลย

แต่คุณจะเป็นหัวหน้ำที่ไม่ได้ใจลูกน้อง จะถูกลูกน้องนินทำ

ลบัหลงั และทีต่ำมมำคอื ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนโดยรวมของทมีจะ

ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง    

แล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่ำงไร ถึงจะ Happy Ending ชูใจ 

ในวันที่มีพลัง…แอบถำมตัวเอง 

ปล่อยไปแบบนี้แหละ ดีแล้ว มันคงแก้ไขไม่ได้ ใครจะไปเชื่อ

คนที่ท�ำงำนพลำด ชูใจยังจะมีเครดิตอยู่อีกหรือ  

ชูใจก�ำลังประชดชีวิตใช่ไหม คิดใหม่นะชูใจ 

ถ้ำเรื่องนี้เป็นหนัง และชูใจเป็นเพื่อนรัก เป็นกัลยำณมิตรกับ

นำงเอก ซึ่งเจอปัญหำหนักใจ…แก้ไม่ตก

ชูใจจะบอกเพื่อนรักหรือว่ำ…ปัญหำไม่ได้อยู่ที่เรำ ปัญหำอยู่

ที่เขำ ปัญหำนี้แก้ไขไม่ได้หรอก ท�ำใจเถอะ

ชูใจนั่งนิ่งนำนเท่ำไรไม่รู้ ลมเย็นโชยพัดมำกระทบให้ชื่นใจ 

ชูใจจะบอก…ชูใจคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ำยๆ ให้ลองดูใหม่ 

ตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด ไม่คำดหวังในผล เรียกควำมมั่นใจกลับคืนมำ 

โดยวำงแผนงำนให้รอบคอบ ตรวจทำนงำนอย่ำงมีสติ ประเมิน

สถำนกำรณ์ให้รอบด้ำน เรียนรู้ และเปิดใจเข้ำหำหัวหน้ำมำกขึ้น เช่น 

มีปัญหำส�ำคัญให้ขอค�ำปรึกษำหรือกำรสนับสนุน เวลำคุยงำน ควร

เสนอ และประเมนิทำงเลอืกให้มำกขึน้ รำยงำนหวัหน้ำเป็นระยะ ท�ำงำน

อย่ำงเปิดเผย ปรับปรุงกำรตัดสินใจ ให้ถูกต้อง และทันสถำนกำรณ์ 

ไม่ลังเล บนข้อมูล และเหตุผล รวมถึงกำรไว้ใจ และมอบหมำยงำน

ให้ลูกน้องอย่ำงเหมำะสม    

และทีส่�ำคญัทีสุ่ด ชูใจต้องบรหิำรงำน และบรหิำรอำรมณ์ไป

พร้อมๆ กัน พยำยำมรักษำใจให้อยู่ในแดนบวก แม้จะเจออุปสรรค 

และพำยุ Keep Smiling 

Happy New Year Happy (New) Choojai !!! ( : 

น่ำเห็นใจหัวหน้ำนะ เขำต้องรับผิดชอบภำพรวมงำนทั้งหมด 

ที่ท�ำทั้งหมดก็เพรำะอยำกให้งำนออกมำดี ถ้ำท�ำดี…แกจะคงไม่ว่ำ

อะไร 

“น่ำจะถำมเรำสักค�ำว่ำเพรำะอะไร จะแก้ไขอย่ำงไร ต้องกำร

ให้พี่ช่วยสนับสนุนอะไรไหม” ชูใจได้แต่นึกในใจ ไม่ทันไรน�้ำตำก็เอ่อ

ขึ้นมำอีก เรำกลำยเป็นคนอ่อนแอได้ยังไงกัน 

Be Strong+++ 

มันไม่ใช่อย่ำงที่พี่เข้ำใจนะคะ เออ…ทุกค�ำที่อยำกพูด อยู่

เพียงในล�ำคอ เสียงไม่มีพลังพอ

ช่ำงเถอะ พดูไปสองไพเบีย้ (ชใูจยิม้กบัตวัเอง) พีก่ค็งไม่รบัฟัง 

หรือฟังแต่ไม่เชื่อ 

แต่ท้ำยสุดไม่มีใครสักคนกล้ำเข้ำไปถำมไถ่ชูใจ ว่ำเรื่องรำว

เป็นยังไง หรือเกิดอะไรขึ้นกับชูใจ

ผมเองโดนบ่อย เพียงแต่ไม่ต้องเข้ำห้องเย็นเท่ำนั้นแหละ พี่

วำสิตำแกกรุณำส่งเสียงดังฟังชัด ดังยิ่งกว่ำ ตรงมำจำกในห้อง แถม

ระบุชื่อชัดเจนด้วยว่ำ

นำยรังสรรค์ นำยท�ำอะไรของนำย พีบ่อกหลำยหนแล้วใช่ไหม 

ว่ำรำยงำนของลูกค้ำ ต้องเอำอะไรขึ้นก่อน จะท�ำลอยๆ แบบนี้ไม่ได้ 

มอียูว่นัหนึง่ หลงัจำกทีร่่ำยยำวจบ แกพดูว่ำ “…ตัง้ใจท�ำงำน

หน่อยได้ไหมรังสรรค์” 

โหหหห!!! บอกตรง พี่อยำกจะสวนทันที แต่นำยสติฉุดรั้งไว้ 

“ใจเย็นไว้ก่อน นับ 1,2,3,4” 

เฮ้ย!!! งำนเรำไม่ถูกใจแก อำจมหีลำยเหตหุลำยปัจจยั แต่เรำ

เต็มที่ และตั้งใจท�ำงำนทุกครั้งนะเว้ยยย

เรำก็เพิ่งท�ำงำนกับแกได้แค่ 6 เดือน ไอ้ท่ีแกบ่น ถ้ำเป็นเจ้ำ

นำยคนอื่น เขำก็โอเค หรืออำจเรียกไปติงนิดหน่อย ถ้ำแกมีสไตล์กำร

ท�ำงำนรำยละเอียดท�ำแบบนี้ ต้องเป๊ะ แบบอื่นไม่ได้ ทั้งที่ไม่ผิด แกก็

ควรจะสื่อสำรกับเรำดีๆ เรำจะได้เข้ำใจ และแกจะได้ไม่ต้องมำบ่นให้

ร�ำคำญ และอำรมณ์เสียเปล่ำๆ 

กำรท�ำงำนก็จะมีควำมสุข และท�ำให้ผลงำนออกมำดีด้วย

แล้วใครจะกล้ำไปบอกหัวหน้ำวำสิตำล่ะ

จริงปะ!?! (ต่ำงพยักหน้ำเห็นด้วย) จะเห็นว่ำ มีไม่กี่คนที่ไม่

โดน แล้วลองไปถำมสว่ิำ ท�ำงำนอย่ำงไรไม่โดน กเ็หน็กนัอยู ่ต้องถำม
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