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Based True Story

“ไม่รู้
จะบ่นไปท�ำไม น่ำจะบอกโจทย์ให้ชดัว่ำต้องกำรอะไร 

ใครจะไปเดำถูก แกจะรู้บ้ำงไหมว่ำลูกน้องดีๆ ใจเย็น

แก้งำน 5-6 รอบอย่ำงเรำจะหำได้ที่ไหน” ทิชำนึกเซ็งหัวหน้ำอย่ำงแรง

“เฮ้อ!!! สั่งอย่ำงได้อีกอย่ำง ไม่รู้จักจด ไม่เข้ำใจก็ไม่มำถำม 

เสียทั้งเวลำ และเสียทรัพยำกรเปล่ำๆ” หัวหน้ำสุพจน์แอบต�ำหนิทิชำ

ในใจ

 “ไตรมำสหน้ำพี่ทนงศักดิ์จะให้ฉันฉำยเดี่ยว แกเรียกไปสอน

งำนเรือ่ง Project Management ย�ำ้แล้วย�ำ้อกี กลัวว่ำจะไม่เข้ำใจ เบือ่

มำกเลย แกน่ำจะสังเกตหน้ำตำฉันบ้ำง” วรเดชเมำท์หัวหน้ำให้เพื่อน

ร่วมงำนฟัง

“เรำโชคดีที่ได้วรเดชคนรุ่นใหม่หัวไว หน่วยก้ำนดี มำร่วมงำน 

ไตรมำสหน้ำจะมอบหมำยงำนโครงกำรส�ำคัญให้รับผิดชอบ” หัวหน้ำ

ทนงศักดิ์ก�ำลังวำงแผนงำนส�ำหรับงบประมำณหน้ำ

มีใครบ้ำงที่ไม่เคยเมำท์หัวหน้ำหรือเจ้ำนำยของตัวเอง

มีเจ้ำนำยคนไหนบ้ำงที่ไม่เคยติติงหรือโมโหลูกน้อง

มหีวัหน้ำคนไหนบ้ำงท่ีได้ลูกทีมเพยีบพร้อม ท�ำงำนฉลยุ พร้อม

ลุยได้ทุกสถำนกำรณ์

มีลูกน้องคนไหนบ้ำงท่ีได้หัวหน้ำใจดี ไม่ดุไม่ว่ำแม้ท�ำงำน 

ผิดพลำด พร้อมเข้ำใจและอภัยทุกเมื่อ

เรื่องรำวของหัวหน้ำกับลูกน้อง นับเป็นมหำกำพย์ที่มนุษย์

ท�ำงำนทกุคนจะต้องเจอะเจอ ปัญหำระหว่ำงหวัหน้ำกบัลกูน้อง จงึเป็น

เรือ่งธรรมดำ มงีำนส�ำรวจน่ำเชือ่ถือของต่ำงประเทศทีส่นบัสนนุข้อสรปุ

ข้ำงต้น พบว่ำ 80% ทีค่นย้ำยงำน หรอืลำออกจำกองค์กร มสีำเหตหุลกั

มำจำกหัวหน้ำหรือเจ้ำนำย 

เมื่อมนุษย์ท�ำงำนจะต้องเผชิญปัญหำระหว่ำงหัวหน้ำกับ 

ลกูน้องอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ ค�ำถำมมอียูว่่ำ เรำจะท�ำอย่ำงไรต่ำงหำก 

เพื่อให้เรำสำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่นและมีควำมสุข คือ 

ได้ทั้งงำนและได้ทั้งใจซึ่งกันและกัน 

องค์กรได้จดัให้มกีำรพฒันำทัง้หวัหน้ำ และลกูน้องในรปูแบบ

ต่ำงๆ เพื่อให้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส�ำหรับหัวหน้ำงำนหรือลูกน้องที่ดี หรือ

เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบัว่ำทีห่วัหน้ำงำน หวัหน้ำใหม่ ตลอดจนเสรมิ

อำวุธ และทักษะต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำนร่วมกัน 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมเบำบำงของปัญหำลดลงได้ระดับหนึ่ง

เท่ำนั้น เนื่องจำกคนมีควำมแตกต่ำงกันด้วยปัจจัยหลำยอย่ำง กำร

พัฒนำจึงต้องท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอ และเป็นระบบ ถ้ำให้ดี ควรมีกำร

ประเมิน และติดตำมผล 

ในกำรท�ำงำนทั้งตัวหัวหน้ำ และลูกน้องจะต้องประยุกต์ใช้

วิทยำยุทธ์ต่ำงๆ ด้วยกำรฝึกฝน และปรับตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดกำรเรียนรู้ และน�ำไปใช้ใหม่อีก วนกันไปจนตกผลึกของกำรเรียนรู้ 

ปัญหำที่แก้ไม่ตก และยำกที่สุด!!! 

ไม่ใช่ขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Hard Skill) ในกำรท�ำงำน 

แต่เป็นเรื่องของกำรขำดหรือพร่อง Soft Skill เสียมำกกว่ำ 

ลูกน้องที่น่ารักกับหัวหน้า

แสนดีบนเส้นทางขนาน
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ด้วยประสบกำรณ์ที่ไม่ได้มำสำยนี้โดยตรง นุชนำรถจึงมี

ค�ำถำมค่อนข้ำงเยอะเมื่อเวลำทีมมำน�ำเสนองำน และบ่อยครั้งเธอ

ปล่อยให้สุนิสำเป็นคนพรีเซ้นต์งำนทั้งหมด  

เมื่อเทศกำลโปรโมทมำถึง สุนิสำไม่ได้รับกำรปรับต�ำแหน่ง 

Team Lead อีกคนที่ผลงำนด้อยกว่ำกลับได้รับกำร โปรโมท ซึ่งสร้ำง

ควำมผิดหวังให้เธออย่ำงมำก 

บวกกบั Feedback ทีไ่ด้รบัจำกหวัหน้ำ กไ็ม่มนี�ำ้หนกัเพยีงพอ 

จนท�ำให้เธอหมดศรทัธำในตวัหวัหน้ำ หวัหน้ำนชุนำรถเกบ็ควำมรูส้กึ

ได้ดี สุนิสำคำดเดำได้ยำกว่ำเธอคิดอะไรอยู่ 

ส่วนรำงวัลผลงำนดีเด่นที่เธอได้รับในงำนประจ�ำปี เป็นไป

ตำมคำดหมำยของคนรอบข้ำง รำงวัลแทนที่จะท�ำให้เธอดีใจ จึงไม่มี

ควำมหมำยกับเธอนัก 

สุนิสำพยำยำมหำเหตุผล ท�ำไมเธอจึงไม่ได้รับกำรโปรโมท 

เธอทบทวนเรื่องรำวต่ำงๆ และแกะรอยจำกผู้บริหำรซึ่งเป็นหัวหน้ำ

เก่ำที่สนิทของเธอ พอรู้ปริศนำมำบ้ำง จำกเหตุกำรณ์น�ำเสนอผลงำน

ผู้บริหำรระดับสูงครั้งล่ำสุด “น้องฟำงไม่ Manage นำยเลยนะคะ 

พี่เห็นว่ำแกอยำกจะพูดอะไรบำงอย่ำง” 

นัน่แสดงว่ำ ฟำงถกูมองว่ำ ไม่ให้เกยีรตหิวัหน้ำ ท�ำให้หวัหน้ำ

รู้สึกไร้ค่ำ ซึ่งเป็นเรื่อง (คดี) ใหญ่ทีเดียว ใหญ่พอที่จะท�ำให้ ฟำงไม่

สมควรได้รับกำรโปรโมท  

ในที่สุดเธอรวบรวมควำมกล้ำ ตัดสินใจเดินเข้ำไปหำหัวหน้ำ

อีกครั้ง หัวหน้ำอึกอัก ไม่ทันตั้งตัว และคงไม่อยำกจะบอก แต่คงรู้สึก

ถูกกดดัน 

ค�ำตอบที่ได้ท�ำให้สุนิสำปวดใจ และหมดใจ “ไม่เมตตำน้อง

ในทีมเท่ำที่ควร พี่อยำกให้ฟำงให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นทีม” 

(ประเด็นนั้นหัวหน้ำคงไม่กล้ำที่จะพูดออกมำ)  

ลูกน้องเก่ง หัวหน้ำดี จะมีโอกำสได้ร่วมงำน ร่วมทีม สร้ำงสุด

ยอดผลงำนกนัไหม ต้องท�ำบญุกนัมำกขนำดไหนถึงจะได้เจอกนั หรอื

จะเข้ำท�ำนอง…ลูกน้องที่น่ำรักกับหัวหน้ำแสนดีบนเส้นทำงขนำน  

มีวิธีที่จะเจอกัน ไม่ต้องอยู่บนเส้นขนำน คือ ต่างฝ่ายต้อง

ยอมเปิดใจ ยอมรับความจริง ปรับเปลี่ยน และน้อมตัวเข้าหา

กัน อย่ำงในกรณีนี้ ฟำงลูกน้องคนเก่งต้องให้พื้นที่กับหัวหน้ำมำกขึ้น 

ให้หวัหน้ำได้มโีอกำสน�ำเสนองำนในส่วนทีส่�ำคญัตำมควำมสมคัรใจ 

หัวหน้ำจะรู้สึกสบำยใจ ซึ่งเขำอำจจะไม่ Present ก็ได้ เพรำะไม่ถนัด 

ถ้ำเรำสังเกต และใส่ใจมำกพอ เรำจะเห็นได้ว่ำ หัวหน้ำต้องกำรอะไร

ในช่วงดังกล่ำว ส่วนหัวหน้ำเองก็ต้องมีสติไม่ให้ “อีโก้” เข้ำครอบง�ำ 

และชกัน�ำให้ท�ำสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง ควรประเมนิผลหรอืให้คุณให้โทษอย่ำง

ตรงไปตรงมำ หรือแก้ไขที่ต้นทำง คือส่ือสำรให้ชัดเจนอย่ำงมีศิลปะ

ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริง กำรอ้อมค้อมหรือรักษำฟอร์มเกินไป อำจ

เกิดผลเสียได้ในภำยหลัง

ลูกน้องที่น่ารัก และหัวหน้าแสนดีจะได้พบกัน

Soft Skill คืออะไร 

Soft Skill เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

Soft Skill ได้แก่ ทักษะกำรส่ือสำร กำรโน้มน้ำวจงูใจ กำรแก้ไข

ควำมขดัแย้ง กำรจดักำรอำรมณ์ตวัเอง กำรคดิเชงิกลยทุธ์ กำรเจรจำ

ต่อรอง ควำมมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธ์ิในงำน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำม

สำมำรถในกำรปรับตัว กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสร้ำงทีม กำร

บริหำรเวลำ เป็นต้น 

Soft Skill เป็นตัวผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อนให้กำรท�ำงำน

ประสบผลส�ำเร็จ และก้ำวหน้ำ 

Soft Skill มีควำมส�ำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำ Hard Skill 

ใครก็ตำมที่มี Hard Skill แต่ขำด Soft Skill ท่ีดี เขำคนนั้น

สำมำรถท�ำงำนได้ แต่จะไม่ก้ำวหน้ำเท่ำท่ีควร หรืออำจล้มเหลว 

ในงำนก็เป็นไปได้ ปัจจุบันองค์กรให้ควำมส�ำคัญกับ Soft Skill มำกขึ้น 

คนในองค์กรต้องมีดีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill องค์กรจึงจะเจริญ

เติบโต และยั่งยืน 

Soft Skill เป็นเสมือนเครื่องมือหรือเทคนิคท่ีช่วยให้ Speed 

up ควำมก้ำวหน้ำหรือควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำน

กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมสุขนั้น 

เป็นกำรน�ำชดุ Soft Skill มำประยุกต์ใช้อย่ำงมศีลิปะ (Master the Art 

of Working) อย่ำงสร้ำงสรรค์ และสอดคล้องกันนั่นเอง 

ไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว เพรำะคนไม่ใช่เครื่องจักร มีควำม 

แตกต่ำงกัน มีควำมซับซ้อน มีควำมอ่อนไหว มีเรื่องของจิตใจเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง 

นุชนำรถ เป็นหัวหน้ำท่ีได้รับกำรแต่งตั้งข้ำมสำยงำน เธอจึง

ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในเน้ืองำน แต่เธอเก่งในกำรบริหำรงำน และ

กำรน�ำเสนอ ประกอบกับมีทีมงำนที่แข็งแกร่ง อีกอย่ำงที่โดดเด่นคือ 

เธอมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหำรระดับสูง ผลงำนของเธอจึงเป็นที่

พอใจของผู้บริหำรเสมอ  

สุนิสำเป็น Team Lead คนหนึ่ง ที่คิดงำน และตอบโจทย์ได้

อย่ำงดเียีย่มให้กบันชุนำรถ เพรำะเธอม ีStrong Background ในงำน 

และท�ำงำนในสำยงำนนีม้ำโดยตลอด เธอจงึ Expert ในงำนอย่ำงมำก 

สุนิสำเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหำและสร้ำงผลงำนให้กับหัวหน้ำ เธอได้

รับค�ำชื่นชมจำกหัวหน้ำตลอด 
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