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นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

ไปรมา 
ตวัลบีลงเมือ่ก้าวเดนิเข้ามาในเขตห้องอนัใหญ่โต 

เหมือนเป็นอีกโซนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคย นับเป็นการ

พบกันครั้งที่สอง หลังจากสัมภาษณ์พิเศษตอนคัดเลือกเข้าโครงการ 

Pioneer for Change 

“คุณไปรมา…ผมชื่นชอบการท�างานของคุณ มีกลยุทธ์ทั้งบู๊ 

และบุ๋น ที่ชอบมากคือ คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานตามสถานการณ์

ได้ฉับไว ผมจะโปรโมทคุณเร็วกว่ากติกาที่ฝ่ายบุคคลก�าหนดไว้” 

ไปรมาคนรุ่นใหม่ หัวหน้าสาวสายสตรอง เธอมั่นหน้ามั่นใจ

อย่างเหน็ได้ชดั แต่เธอมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนในท่าท ีเหล่าหวัหน้า

ต่าง Gen ไม่มใีครกล้ารงัเกียจเธอ ไม่ว่าจะเป็นหวัหน้างานลายคราม

รุ่น Baby Boom ลงมาถึงรุ่น Gen X

“ขอบคุณท่านมากค่ะ เป็นเพราะนุ่นได้ทีมท่ีสุดยอด ทุกคน

เต็มที่กับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย อีกทั้งได้รับค�าแนะน�าดีๆ จาก 

Mentor Joe” 

ไปรมายิ้มรับกับข่าวดีท่ีเพิ่งได้ยิน และขยายปริมาตรเป็น 

ไปรมาขนาดปกต ิรูส้กึผ่อนคลายขึน้ แต่ต้องคอยดงึตวัเองไว้กับเก้าอ้ี 

ไม่ให้ลอยไปกับค�าชม ค�าสรรเสริญ

ใครจะรู…้สาวมัน่อย่างไปรมาแอบซ่อนความรูส้กึไว้เกือบไม่

มดิ นัน่คอื ความตืน่เต้นทีไ่ด้มโีอกาสเข้ามาในห้องท�างานของผูบ้รหิาร

ระดับสูงขององค์กร ซึ่งเธอเข้ามาร่วมงานด้วยเพียง 2 ปีกว่า 

นุน่พยายามกวาดสายตาให้เป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ…ส�ารวจ

โต๊ะท�างานผู้บริหารเป็นอย่างไร ชั้นหนังสือด้านหลัง มี Journal หรือ 

Textbook อะไรบ้าง 

“ผมจะฟอร์มทีมขึ้นใหม่ ดึงคนเก่งๆ จากแต่ละแผนก สัก 3 

คน ซึ่งผมรบกวนให้พี่สมเกียรติ…ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจไป

ทาบทามตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นทีมเล็กที่คล่องตัว มีพลัง Small but 

Beautiful” 

ไปรมาเบิกตากว้าง…ทีมใหม่!!! 

กว่าจะสร้าง กว่าจะ Groom ทีม ไม่ใช่เรื่องง่าย ความเหนื่อย

มาเยือนแน่นอน อย่า (เพิง่) กังวลล่วงหน้าเลยนุน่ ถือเป็นความท้าทาย

ที่จะท�าให้การท�างานสนุก ตื่นเต้น ได้ประสบการณ์มากขึ้น   

แทบช็อค!!! ทีมของฉัน แม็ค ชนาธิป ปิ่น ปรมินทร์ เพชร 

สนิชยั เหมอืนคัดมาจากโรงเรยีนชายล้วนยังไงยงังัน้ เขาจะรบัได้ไหม

กับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิง อายุห่างกันแค่ 5-7 ปี 

ฉันจะท�าตัวแก่ หรือกลมกลืนไปกับพวกเขาดี เอาไงดีนุ่น!!! 

ยงัไงต้องละลายพฤตกิรรมกนัก่อนล่ะ หลงัจากพดูคยุแนะน�า

ตัวฉบับย่อแบบสบายๆ กันไปแล้ว 

“เทีย่งนี ้ใครมนีดัแล้วหรอืยงั พีนุ่น่ขออนญุาตเป็นเจ้ามือเลีย้ง

ต้อนรับสมาชิกทีมนะคะ” 

“ต่อไปนี้ เราเป็นทีมร่วมน�้าสาบานเดียวกันแล้ว กินสุกี้หม้อ

เดยีวกนั” หวัหน้านุน่พดูวลเีดด็…เอาฤกษ์เอาชยั (Take the Victory) 

หลังจากรับประทานอาหารคาวหวานครบสูตร ส่วนสามหนุ่มข�ามุก

ตลกวินเทจของหัวหน้าสาวคนใหม่

เวลาผ่านไป 6 เดือน หวัหน้าไปรมาพอใจกบัผลงานของแต่ละ

คน ทุกคนดูสนุกกับงาน และเข้ากันได้ดี บรรยากาศไปได้สวย ยังไม่

ปรากฏคลื่นใต้น�้าคลื่นใด 

แผลเป็นที่อยากให้

คงอยู่
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หัวหน้าไปรมา แจ้งให้ทีมทราบ และส่งไลน์กลุ่ม ส�าทับไปอีก

ที “Workshop Creativity Tuesday, May 14 : 9.00-12.00 Room 

101” พลาดไม่ได้!!! ขอให้เข้าทุกคนนะคะ

หลังจากแนะน�าพี่ดาวให้ทีมรู ้จักมักคุ้น และให้แต่ละคน

แนะน�าตัวเองแล้ว ฉันยกเวทีให้พี่ดาว โดยปลีกตัวออกจากห้อง การ

อยู่ของฉันอาจท�าให้ทีมรู้สึกเกร็ง และหมดสนุก แม้ว่าไปรมาจะมี

ความกนัเองกบัทมีมากแค่ไหนกต็าม มนัยงัคงมเีส้นกัน้บางๆ ระหว่าง

ค�าว่า “หัวหน้า และลูกน้อง” เสมอ 

คนอ่ืนอาจแปลกใจ ทีอ่ยู่ดีๆ 3 หนุม่สามารถพลิกสถานการณ์

ได้ และปิดโปรเจ็คได้อย่างสวยงาม แม้ว่าจะเลท ออกไปอีก 1 เดือน 

แต่ท่านประธานฯ เข้าใจถงึความล่าช้านัน้ หวัหน้าไปรมาแอบลุน้แอบ

เครียดไปหลายช็อต  

หัวหน้าไปรมารู้ดีว่า เกิดอะไรขึ้นกับสามหนุ่มใน Workshop 

ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงนั่น

“แม็ค ปิ่น เพชร พี่ขอแสดงความยินดีด้วยกับความส�าเร็จใน

ครัง้นี ้ขอบคุณความทุม่เทของพวกเราทกุคน และนบัถือในความกล้า

ที่สละตัวตนของเราออกไป”  

“พวกเราต้องขอบคุณพี่นุ่นที่ท�าให้เราตาสว่าง” เพชรพูดขึ้น

บ้าง “พี่มาช่วยพวกเราแก้สถานการณ์ ไม่งั้นโครงการนี้พังไม่เป็นท่า

แน่” แม็คขอพูดบ้าง “พี่นุ่นสุดยอดจริงๆ ครับ” 

แม็คยกมือขึ้นไหว้ และกล่าวด้วยส�าเนียงส�านึกผิด “ผมต้อง

ขอโทษพี่นุ่นอย่างมาก ที่มองพี่ผิดไป ตอนแรกผมฉุนมาก ให้ผมมา

อะไรเนี่ย Workshop จัดดอกไม้ เสียเวลาเปล่า ผิดงานละ แต่พอถึง 

Workshop ทีใ่ห้ทมีทัง้สามคนช่วยกนัจดัดอกไม้ 1 แจกนัให้สวยงาม”

“มันจะไปยากอะไร เราก็เล็ง และปักดอกไม้ลงไปในแจกันที

ละคน แค่นี้ก็เรียบร้อย ปรากฏว่า ทุกคนเห็นพ้องกันว่ามันไม่สวย ไม่

สมดุล ดอกไม้ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน เป็นคนละชนิด ดังนั้น เรา

ต้องขยับ ปรับวางกันใหม่ แต่มีกฎอยู่ว่า ถ้าจะจัดใหม่ ต้องย้อนกลับ 

เช่น ตอนลง 1-2-3-4 ตอน Reset ต้องเป็น 4-3-2-1 นัน่คอืใครปักก่อน 

ต้องเอาดอกไม้ขึ้นทีหลัง เราจัดใหม่อยู่ 3 ครั้ง จึงพอใจกับผลงาน ”

ท้ายชัว่โมง…ครพูีด่าว ให้ช่วยกนัสรปุบทเรยีนทีไ่ด้จากภารกจิ 

 “เมือ่เกดิความไมส่มดลุ หรอืยงัไมส่วยงาม เราต้องยอมถอย

คนละก้าว ไม่ดึงดัน แล้วความงาม ความส�าเรจ็ ก็จะปรากฏขึน้ เหมอืน

กับการท�างานเป็นทีม” ครูพี่ดาวพูดต่อว่า “ที่พวกเราท�าอยู่ใช่ไหม”    

เท่านั้นแหละ…มันโดนใจพวกเราอย่างแรง

ถึงเวลาที่จะมอบหมายงานปราบเซียนให้เหล่าดรีมทีม เป็น

งานทีมที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันท�า 

“ใครจะเป็น Project Lead ส�าหรับงานนี้ การท�างานของเรา 

จะผลัดกันเป็น Lead ในแต่ละงานหรือโครงการ เพื่อให้แต่ละคนได้

พัฒนาศักยภาพในฐานะ Team Leader และ Team Member” 

หัวหน้าไปรมาถามหลังจากอธิบายโจทย์ และลักษณะงานจบ

ต่างนิ่งดูเชิงกัน สักพักทั้งสามพลันเอ่ยอาสาขึ้นพร้อมกัน ผม

เองครับ!!! และตามมาด้วยเสียงหัวเราะท่ีใจดันมาตรงกัน แต่ก็ไม่มี

ใครยอมถอย จนหัวหน้าไปรมาต้องช่วยตัดสิน

“ที่ส�าคัญพวกเราจะได้พัฒนา และเรียนรู้ The Power of 

SPIRIT Team ร่วมกัน” 

ทุกคนจ้องมาที่ฉัน ราวกับว่าฉันก�าลังพูดเรื่องแสนเชย

ตอนท�างานเดี่ยว หัวหน้าไปรมาแอบสังเกตพฤติกรรม 

การท�างานของลกูทมีแต่ละคน และได้จดบนัทกึลกัษณะเด่นๆ ไว้ เพือ่

เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ แต่กระนั้นต้องระวัง “อคติ” ที่

อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะท�าให้ตัดสินผิดพลาด

คงเป็นบาดแผลที่ลืมไม่ลง!!! 

ช่วงจบใหม่ท�างานที่แรก ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี หัวหน้าเก่ง 

เพื่อนร่วมงานอัธยาศัยดี งานที่ใช่ บรรยากาศเยี่ยม แต่ท้ายสุดล้มไม่

เป็นท่า งานไม่ได้ตามเป้า และเกิดความเสยีหายข้ึน สาเหตหุลกัมาจาก 

Teamwork ไม่เวิร์ค น่าจะฉุกคิดสักนิด…อะไรจะลงตัวได้ขนาดนั้น

เราเดียงสากับ Teamwork เกินไป มโนไปว่า ถึงเวลาความ

เป็นทีมจะเกิดขึ้นเอง ตอนน้ันเราส่ือสารกันน้อยด้วย มโนอีกว่า 

ทุกคนรู้ และเข้าใจ 

เม่ือทีมมารายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประกอบกับ

ฉันได้ Spot Check และพูดคุยกับคนในทีมอย่างไม่เป็นทางการ 

ฉันเริ่มได้กลิ่นอะไรบางอย่าง และมีสัญญาณบางอย่างที่นิ่งๆ สังเกต

ได้จากเวลาประชุมงาน ชนาธิป ปรมินทร์ สินชัย คนในทีมเริ่ม 

ไม่ลงรอยกัน

ฉันอดระแวงไม่ได้!!! 

แผลเป็นของฉันบอกให้ต้องท�าอะไรสักอย่าง 

ช้าไม่ได้ ฉันรีบโทรด่วนหารุ่นพี่ที่สนิทกัน เล่าเรื่องทั้งหมดให้

ฟังแบบไม่อ้อมค้อม 

“พี่มาช่วยนุ่นหน่อยได้ไหมคะ” ไม่ใช่สิ ต้องพูดว่า “พี่มาช่วย

นุ่นด่วนเลยนะคะ”

“นุ่นน่าจะรอดูสถานการณ์อีกสัก 2 อาทิตย์ เผื่อจะคลี่คลาย

ในทางที่ดีขึ้น?!?” 

“นุ่นใจร้อน อีก 3 วัน พี่ดาวเตรียมของทันไหมคะ มีอะไรบ้าง

ที่จะให้นุ่นช่วยจัดเตรียม” 
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