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Based True Story

หัวหน้าเมธี	
เป็นคนคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 

ท�างานไว  มักพูดเสียงดัง ถ้อยค�า

ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม เมือ่งานไม่ได้ดัง่ใจ ซดัจรงิ ซดัตรง ไม่นยิม

ประดิษฐ์ค�า โกรธง่าย หายเร็ว แต่จ�าแม่น ใครท�าอะไรไว้ 

ถ้าไม่ใช่เร่ืองงานพี่แกจะอารมณ์ดี ใจนักเลง เป็นที่รักของ

เพื่อนฝูง 

แต่ส�าหรบัลกูน้อง คงคาดเดาได้ไม่ยากว่าจะรกั และประทบัใจ

หัวหน้าคนนี้มากแค่ไหน  

วนันีโ้คตรเหนือ่ยเลยว่ะ!!!  เสียงในใจท่ีมักดงัออกมาข้างนอก

ของหัวหน้าเมธี 

ท�าไมมันต้องเหนื่อยแบบนี้ หัวหน้าคนอื่น เค้าช่างโชคดี  

ไอ้เรารึ!!! มีลูกน้องท�างานไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวสักคน 

คนอะไรท�างานผิดซ�้าผิดซาก ตอนแรกนึกว่าแค่ Human 

Error อ้าว!!! งานพลาดอีกเรื่องเดิมประมาณเดิม ต้องคอยเช็คทุก

ระยะ ขนาด Spot Check ยังเจอจนได้ แล้วอย่างนี้จะให้ไว้ใจได้ยัง

ไง ท�าให้กลายเป็นโรคหวาดระแวง ต้องคอยเช็ค คอยตรวจสอบกัน

ตลอด  

ไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าที่จ้องจับผิดลูกน้อง ขอ (ร้อง) ให้จับ

ถูกบ้างเถอะ!!!   

อีกคนชอบหลบหน้า ไม่ค่อยอยู่ Office ถามทีไร…บอกออก

ไปดูงานให้ลูกค้า ประชุมส�าคัญไม่เคยอยู่ให้เห็นหน้า

อกีคนคิดอะไรไม่ค่อยเป็น ถามอยู่เรือ่ย ต้องให้บอกหรอืช้ีแนะ

เป็นประจ�า เราท�าเองดีกว่าไหม 

แต่ละคนท�างานกันมาหลายปี อายุงานไม่ใช่น้อย อายุตัวก็

มากโข ล้วนมีประสบการณ์ เรื่องพื้นฐานของการท�างานยังผิดพลาด 

ยังท�าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือระเบียบ 

งานบางงานใช้แค่ Common Sense ก็ยังไม่ผ่าน  

ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา คือ คนที่คอยสนับสนุนงาน

หัวหน้าให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือตามขอบข่ายงานของหน่วย-

งาน หัวหน้าเมธีอ่านนิยามของค�าว่า “ลูกน้อง” ได้แต่ส่ายหน้าไปมา 

ค�าว่า “ลูกน้อง” ส�าหรับฉันคงต้องบัญญัติศัพท์ใหม่เป็นการ

เฉพาะ

เมื่อไหร่ฟ้าจะประทาน “ลูกน้องเก่งๆ” มาให้เราบ้าง

อีกโลกที่อยู่แนบชิดติดกัน…แต่เหมือนจะสื่อสารกันคนละ

ภาษา

ก๊อกก๊อกก๊อก…

เปิดประตูใจ
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คุณหัวหน้าหัดชม หัดให้ก�าลังใจลูกน้องบ้าง รู้จัก Positive 

Feedback ไหม กรุณาช่วยเอามาใช้ให้เหมาะสม

น่าจะดีขึ้นอีกหลายอย่าง ถ้าพูดจาให้ดี ไม่ใช้ถ้อยค�าที่แสดง

อารมณ์ บางอย่างไม่ต้องพูดตรง…ท�าร้ายจิตใจกันถึงขนาดนั้น มัน

สามารถเข้าใจได้ด้วยภาษาธรรมดา พอพูดแรง คนฟังจึงต่อต้าน 

และรู้สึกไม่ชอบ ไม่อยากให้ความร่วมมือ 

ใครจะไปรับไหว ใครจะท�าสีหน้าปกติได้ ฟังแล้วมันเครียด 

คงต้องออกอาการกันบ้าง เพื่อปลดปล่อย

ไม่ต้องให้ลูกน้องเดาใจ บอกกันมาเลยดีไหม ว่าสไตล์การ

ท�างานของหัวหน้าเป็นอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อยากได้แบบ

ไหน อย่าคิดว่าลูกน้องจะเข้าใจ 

เมื่อไม่ชอบพฤติกรรมใด หรือต้องการจะต�าหนิ ควรพูดอย่าง

สร้างสรรค์

อย่าด่วนตดัสนิ เพราะนัน่คอื ตวัอคต ิทีจ่ะปิดกัน้กระแสความ

เข้าใจที่มีต่อกัน 

ฟังกันเยอะๆ ฟัง 80% พูดน้อยหน่อย ที่ส�าคัญเปิดใจให้กว้าง    

ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา / ลูกน้อง / ลูกทีม ต้องรู้จักสังเกต

ว่าหัวหน้าให้คุณค่า (Value) เรื่องใด ซึ่งแต่ละคนให้ความส�าคัญต่าง

กัน 

บางคนให้คุณค่ากับงาน 70% จิตพิสัย 30% ตัวอย่างเช่น 

ยอมรับคุณภาพงานที่ 70% แต่จะรับไม่ได้เลย ถ้าลูกน้องเถียงหรือ

แสดงความไม่เคารพหรือยอมให้งานผิดพลาดได้บ้าง แต่ต้องส่งงาน

ให้ตรงเวลา เป็นต้น

บางคนให้คณุค่างานกบัจติพสิยัพอๆ กนั งานอาจไม่ต้องเลศิ 

ได้มาตรฐานพอ 

ท�างานแบบเชงิรกุ ไม่รอรบั Feedback จากหวัหน้าฝ่ายเดยีว 

ไม่ต้องรอให้หัวหน้าทวงถามงาน เมื่อหัวหน้าไม่ให้ Feedback เรา

ควรเอ่ยขอ Feedback หรือค�าแนะน�า เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนางาน

ให้ดียิ่งขึ้น    

ให้ถามค�าถามตัวเองอยู่เสมอ “ถ้าเราเป็นหัวหน้า แล้วมีลูก

น้องแบบเรา หัวหน้าจะปลื้มไหม?!?” 

หรอื ถ้าเราเป็นหวัหน้า เราอยากได้ลูกน้องแบบไหน แล้วมอง

ย้อนดูตนเองอย่างตรงไปตรงมา  

หากหวัหน้ามเีมตตาลกูน้อง และลกูน้องมคีวามเข้าอกเข้าใจ

หวัหน้าถงึภาวะกดดนัจากหวัหน้าระดบัสงูขึน้ไป จะท�าให้การท�างาน

ราบรื่น และมีความสุขมากขึ้น พูดจาภาษาเดียวกัน อยู่ในโลกใบ

เดยีวกนั มคีวามเมตตาเป็นพืน้ฐานของการใช้ชวีติการท�างานร่วมกนั 

โลกคนละใบ โลกที่บิดเบี้ยว จะกลายเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้น 

ศิลปะการท�างานอย่างหนึ่งคือ การเดินเข้าไปหาหัวหน้า…

สื่อสาร (พูดคุยสร้างสัมพันธภาพ รายงานความคืบหน้าของงาน ขอ 

Feedback) ด้วยใจกันมากขึ้น

ก๊อกก๊อกก๊อก…เปิดประตูใจ   

งานเยอะ เร่งรีบ ย่อมมีผิดพลาดกันบ้าง โปรดเห็นใจเถอะ

หัวหน้า!!! พยายาม และตั้งใจท�าอย่างเต็มก�าลัง ยิ่งกลัวพลาด ก็ดัน

มีเรื่องให้พลาดจนได้ ค�าว่า “ผิดซ�้าผิดซาก” มันบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน 

ถามเราสักค�าไหมว่าเกิดอะไรขึ้น

ใครท�าอะไรก็ไม่ถูกใจ ไม่อยากจะโดนค�าสรรเสริญหรือ 

Rework บ่อยๆ  

ถามดกีว่า…ในเม่ือโจทย์บอกมาไม่ชดั บางทีงานขึน้โครงแล้ว 

แกเปลี่ยนโจทย์กลางอากาศซะงั้น ส่วนงานนี้จะเอายังไงดี แก้งาน 3 

ครั้งแล้ว ขอค�าแนะน�าด้วยครับพี่  

ลูกค้าของเราอยู่ข้างนอก นั่นหมายความว่า สมรภูมิการค้า

อยู่ที่นั่น จะให้นั่งเฝ้าประจ�าการ Office ไปท�าไม Office ไม่หนีไปไหน 

ไม่เข้าใจหัวหน้าจริงๆ บ่นอีกแล้ว!?!

เราต้องออกไปฟังเสียงลูกค้า ว่าเขาชอบสิ่งที่เราจัดส่งไปให้

ไหม ตรงตามความต้องการหรือไม่ มีอะไรที่เราจะช่วยได้อีกบ้าง 

ถ้าของที่ส่งไป…ไม่ถูกใจลูกค้า เราจะได้ช่วยปรับแก้ไขได้ทัน 

บ่อยครั้งที่เราได้ Order เพิ่มอีกล็อตใหญ่แบบไม่ต้องเหนื่อย

มาก ลูกค้าไว้ใจเรา ชอบเรา ที่เราใส่ใจอย่างใกล้ชิด ไม่ทอดทิ้งลูกค้า 

การทีเ่รามสีมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูค้า ยามใดทีง่านเกดิผดิพลาด ลูกค้า

จะให้อภัย ยอมรับฟังในเหตุผล และให้โอกาสเราได้แก้ตัว 

อย่าลืม!!! งานของเราเป็นงานบริการ มีความ Sensitive  

ต่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย มีหลาย

ตัวแปรที่ควบคุมค่อนข้างยาก สัมพันธภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่

ได้ง่ายขึ้น…เข้าใจบ้างไหมคะคุณหัวหน้า 

แหม!!! มาหาว่าเราหนีประชุม ว่าซะเสีย ไม่ถามสักค�า

เรานดัลกูค้าไว้ก่อน และเป็นลกูค้ารายส�าคญั จะเลือ่นนดัมนั

ไม่ใช่เรื่องปะ 

“ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เคยอธิบายให้หัวหน้าเมธีรับรู้บ้างไหม” 

ถ้าแกรับฟังก็ดีสินะ หรืออาจจะฟัง…แต่แกไม่เข้าใจหรอก 

หูแกไม่ดี (ว่าเข้าไปนั่น) ป่วยการพูด อธิบายก็หาว่าแก้ตัว มีข้ออ้าง 

ได้ข้อหาเพิ่มขึ้นอีก แล้วอย่างนี้ ใครอยากจะพูดกับแก นิ่งไว้ดีกว่า 

เมื่อไหร่ฟ้าจะประทาน “หัวหน้าดีๆ” มาให้เราบ้าง

เชื่อไหมว่า เรื่องราวยุ่งเหยิงท้ังหมดน้ี เป็นหนังเรื่องเดียวกัน 

ม้วนเดยีวกนั และมี Location ทีเ่ดยีวกัน เป็นหนงัทีไ่ม่มใีครอยากดซู�า้ 

เพราะมันไม่จรรโลงใจหรือสร้างพลังบวกเลย มีแต่ลดทอนก�าลังใจ 

ตัดสายสัมพันธ์ และสร้างรอยแผลลึกๆ ในใจ 

เฮ้อ!!! ปวดใจนะเออ 

จริงๆ แล้ว ทั้งหัวหน้า และลูกน้อง มีใจตรงกัน 

หัวหน้าอยากเป็น…อยากได้ลูกน้องดี และลูกน้องอยาก

เป็น…อยากได้หัวหน้าดี…เช่นกัน 

แล้วท�าไมไม่หันหน้าคุยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ 

คาดหวงัของทัง้คู ่รวมถงึกตกิาการท�างานร่วมกัน (Ground Rule) แต่

กลับไปพูด (บ่น) กับคนอื่น TPA
news


