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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
คุณ

ลุงสแตน (Stanley Martin Lieber) ในวัย 40 ปี ได้รับ

ภารกจิสร้างซเูปอร์ฮโีร่ตวัใหม่ สิง่แรกทีส่�าคญัของซเูปอร์

ฮีโร่คือ พลังพิเศษ ถ้าคิดออก…องค์ประกอบที่เหลือจะตามมาเอง 

นี่เป็นสุดยอดเคล็ดไม่ลับในการสร้างสรรค์

ระหว่างท่ีแกปล่อยจนิตนาการให้โลดแล่นไปนัน้ แกเหลอืบไป

เหน็แมลงวนัตวัหน่ึงเกาะอยู่ทีฝ่าผนงั มนักระตกุต่อม และกระแทกแรง

บนัดาลใจของแกเข้าอย่างจงั ถ้าซเูปอร์ฮโีร่สามารถเกาะตดิ และไต่ไป

ตามผนังได้ มันต้องโคตรเจ๋ง โคตรเท่แน่ๆ !!!  

แล้วจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดี Flyman หรือ Mosquitoman ท้าย

สุดมาลงตัวที่ Spiderman เจ้ามนุษย์แมงมุมนั่นเอง แกพูดชื่อซูเปอร์

ฮีโร่น้องใหม่ไปมา สไปร์-เดอร์-แมน ช่างเป็นชื่อที่มีพลังเหลือเกิน ที่

ผ่านมาไม่มีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่เป็นวัยรุ่น แกนึกสนุกขึ้นมา “ฉันจะให้

ซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่เป็นวัยรุ่น และสร้างให้เขามีปัญหาชีวิต”   

ช่างเป็นส่วนประกอบท่ียอดเย่ียม!!! คุณลุงสแตนอุทานด้วย

ความดีใจ

“เป็นไอเดียที่แย่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยได้ยินมา ทุกคนไม่ชอบ และ

ออกจะเกลียดแมงมุมด้วยซ�้า ซูเปอร์ฮีโร่ท่ีไหนจะมีปัญหาชีวิต วัยรุ่น

เป็นได้แค่มือขวาหรือผู้ช่วยของซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้น” ลุงสแตนผิดหวัง

อย่างแรง เหมือนมีใครมาทุบหัว คุณสมบัติดีเด่นของซูเปอร์ฮีโร่ที่วาด

ฝันไว้ถูกมองว่าเป็นเรื่องเลวร้าย ไม่เข้าท่าสักนิด

เมื่อหนังสือการ์ตูน Amazing Fantasy ประจ�าเดือนสิงหาคม 

ปี 2505 จะต้องปิดฉากลงด้วยความจ�าเป็นบางประการ แกจึงใส ่

เรือ่งราวมนุษย์แมงมมุทีย่งัวนเวยีนอยูใ่นหวั และรปูภาพ Spiderman 

บนหน้าปก โดยไม่ได้สนใจอะไร ปรากฏว่า ยอดขายถล่มทลายอย่าง

ไม่น่าเชื่อ จากนั้นจึงเกิดเป็นต�านานซูเปอร์ฮีโร่โด่งดังไปทั่วโลก 

คลปิก�าเนดิ Spiderman ตอนท้ายจบลงด้วยข้อคดิอนับรรเจดิ

ของผู้ที่เป็นทั้งนักเขียนการ์ตูน บรรณาธิการ นักแสดง ผู้ก�ากับ และ

ประธานมาร์เวลคอมิกส์ในเวลาต่อมา 

“ถ้าคุณมีไอเดียท่ีสุดยอดมากๆ อย่าให้ใคร หรือไอ้งั่งที่ไหน 

มาบอกว่าคุณท�าไม่ได้” ขอโทษที่ไม่สุภาพ แต่คุณลุงสแตนพูดแบบ

นั้นจริงๆ  

หมดไปอีกวันอย่างรวดเร็ว แนนเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเลยเวลา

เลิกงานไปกว่า 30 นาทีแล้ว เพื่อนร่วมงานต่างเก็บข้าวของกลับบ้าน 

บ้างส่งเสยีงชวนกนัไปหาอะไรกนิหน้าปากซอย ไปกนัพีแ่นน น้องเต้ย

ส่งเสียงชวน ผัดไทยกุ้งสดเจ้าอร่อยที่พี่ชอบ หรือส้มต�าแซ่บๆ ลาบ

ปลาหมึกร้านป้าจุ๋ม นิวช่วยน�าเสนอเมนู 

ไปเถอะนะ…นะ ฉลองวันศุกร์กัน พี่ไม่ได้ไปกับพวกเรานาน

แล้ว 

ขอบใจทีช่วน ไปกันเถอะ (ตัดใจพดู) ไว้คราวหน้าพีไ่ปแจมแน่ 

ยังมีงานค้างต้องตรวจอยู่อีกหลายเลย พี่อยากท�าให้เสร็จ (งานไม่มี

วันเสร็จ เราท�างาน หรืองานท�าเรา เสียงแว่วมาเข้าหู วนเวียนไม่ยอม

ออก)

ช่วงหลังปัญหาเกิดขึ้นเยอะ ทั้งจากลูกค้า และจากทีมงาน 

แต่ละวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เกือบหมดเวลาแล้ว ท�าให้แนนกลับ

ถึงบ้านดึกเกือบทุกวัน 

บางครั้งแนนอยากจะตะโกนออกไปดังๆ “ไม่มีปัญหาสักวัน

ได้ไหม ได้โปรดเถอะ”

แนนรู้สึกเหนื่อย และเริ่มล้า บางครั้งเผลอหลับไปโดยยังไม่

ได้อาบน�า้ กนิข้าวไม่ตรงเวลา ไม่ได้ออกก�าลงักาย ไม่ได้พาแม่ไปไหน

เลย ห่างหายจากก๊วนเพื่อน หนังสือใหม่หลายเล่มที่ซื้อมา…ถูกวาง

กองไว้อย่างเหงาๆ พลาดหนังดีๆ ที่อยากดูไปหลายเรื่อง 

สภาพแบบนี้เป็นมาเกือบปี ชีวิตไม่มีคุณภาพเอาซะเลย ที่

ส�าคัญไม่มีความสุข 

แล้วฉันจะยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ท�าไมเราถึงไม่

สามารถบรหิารจดัการงาน และเวลาให้มปีระสิทธภิาพ เหมอืนหลอก

ตวัเองอยูท่กุวนั “พรุง่นีจ้ะดกีว่าวนันี”้ อาการเบือ่วนัจนัทร์เริม่ถามหา 

โรคลุกลามตามมาด้วยอาการเซ็งไม่อยากไปท�างาน 

เมื่อพลังพิเศษ
ที่มาพร้อมกับปัญหา
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วินัย” ไม่ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 

สามารถก�าหนดได้ตามความเหมาะ

สมของ Life Style การท�างานของ

แต่ละคน 

งานไหนที่ยังสามารถมอบ-

หมายให้ทีมท�าได้อีก หรือเป็นงานที่

จะสร้างให้ทีมเติบโต แข็งแกร่ง ต้อง

ตดัใจ ไม่เกบ็ไว้ท�าเอง อย่าคดิว่างาน

อยู่ในมอื เราสามารถควบคุมได้ดีกว่า

อยู่ในมือคนอื่น หลายคนเผลอคิด

แบบนี้ ในที่สุดงานท่วมตัว ทีมไม่แข็งแรง ตัวเราเองก็จะขาดคน

สนบัสนนุ ไม่ต้องห่วงว่างานจะผดิพลาด ใช้ระบบป้องกัน เช่น ท�าขัน้ตอน

หรือ One Point One Page Lesson เข้ามาเป็นตัวช่วย หากยังขาด

ความรู้หรือทักษะ รีบจัดตารางสอนงานลูกทีม หรือใช้ระบบรุ่นพี่สอน

น้อง ท�าให้ทีมเรียนรู้ที่จะแชร์ประสบการณ์กัน 

งานวางแผน งานสร้างคน สร้างระบบ เป็นงานที่เสียเวลาใน

ช่วงแรก แต่จะช่วยให้งานราบรืน่ และมปีระสิทธภิาพในระยะยาว อกี

ทั้งมีผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ส่งเสริมบรรยากาศการท�างาน และเสริม

สร้างสัมพันธภาพในทีม 

การเป็นหัวหน้างานนั้นง่าย ใครๆ ก็เป็นได้ ส่วนการเป็น

หัวหน้างานมืออาชีพ (Smart Supervisor / Manager) ไม่ยากอย่าง

ที่คิด เพียงขอให้ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ ไม่เก่งอะไร แล้วเปิดใจเรียนรู้ 

ฝึกฝน

เมื่อเวลาผ่านไป งานต่างๆ เริ่มเข้าที่ แนนมีความคล่องตัวใน

การท�างานมากขึ้น ที่ส�าคัญมีความสุข มีรอยย้ิมมากขึ้น มีช่วงเวลา

หรรษา การวางแผน การบริหารเวลา และจัดล�าดับความส�าคัญของ

งาน ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหลายอย่าง

ถึงเวลาร่างกายต้องการสายลมแสงแดด อาหารอร่อย เสียง

หัวเราะ เติมความสุข

แนนจัดกระเป๋าเดินทางใบย่อม 2 ใบ วันหยุดอาสาฬหบูขา

และเข้าพรรษานี ้แนนมนีดักับก๊วนเพือ่นสนทิ 10 กว่าคน ไปนครนายก 

เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่จริงๆ ที่พิเศษกว่านั้น แนนพาแม่ไปด้วย 

แนนเหน็แม่แอบยิม้ ความสขุเริม่ต้นออกเดนิทางแล้ว ทรปินีเ้กนิคาด 

เพื่อนๆ ท�าให้แม่หัวเราะ และมีความสุข 

นับประสาอะไรซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษ…ยังมีปัญหา 

เมือ่เราเบือ่ และมทีศันคตไิม่ดต่ีอปัญหา ท�าให้เราหาทางออก

ไม่เจอ แต่เมื่อปรับมุมมอง เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย เป็นเรื่อง

ธรรมดาทีต้่องพบเจอ ใจเราจะเปิดกว้าง มองเหน็แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา

ทุกปัญหามีทางออก ปัญหามีไว้แก้ไข ปัญหามีไว้ให้เรา 

เรียนรู้ และเติบโต ขอบคุณคุณลุงสแตน ขอบคุณแมลงวันตัวนั้น

มานั่งทบทวนจริงจัง!!! ถ้าไม่ท�าอะไรท่ีต่างไปจากเดิม รู้อยู่

แก่ใจ…ผลลัพธ์ย่อมเหมือนเดิม 

แล้วเราจะฝืนไปเพือ่อะไร เพือ่เงนิ?!? ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ เงิน

ไม่ใช่ทุกสิ่ง เพื่อองค์กร?!? คงไม่ใช่ละ!!! ร่างกายและจิตใจ บอบช�้า 

ไม่ Active ประสิทธิภาพการท�างานตกต�่า องค์กรเองก็ไม่ได้ต้องการ

คนแบบนี้

ฉนัเข้าไปดคูลปิก�าเนดิมนษุย์แมงมมุซ�า้ 2 ครัง้ ฉนัเอน็ด ูและ

ชอบความเป็นธรรมชาติของซเูปอร์ฮโีร่คนนีเ้ป็นพเิศษ อาจเป็นเพราะ

ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ มีความเป็นมนุษย์ รัก โกรธ ท้อ เศร้า และเป็นเด็ก

หนุม่ทีท่�าอะไรผดิพลาดหลายครัง้ มสีิง่ทีต้่องเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ แม้กระทัง่

ยามที่สวมบทบาท Spiderman แล้วก็ตาม ไม่ได้เก่งกาจ แข็งแกร่ง

ไปซะทุกเรื่อง นึกข�าลุงสแตน สร้างซูเปอร์ฮีโร่ให้มีปัญหาชีวิต   

ร่างกายประท้วง เมื่อยตัว ปวดหัวอยู่นาน อยู่ดีๆ แนนลุกขึ้น

มาหักดิบ ปฏิวัติตัวเอง 

เสาร์อาทิตย์นี ้ไปเดนิออกก�าลงักายทีส่วนสาธารณะใกล้บ้าน 

เรียกพลังก่อนเลย จากนั้นยอมสละเวลาวางแผนงาน เริ่มจากส�ารวจ

งานที่อยู่ในมือใหม่ทั้งหมด 

แบ่งประเภทงาน ด่วน…ไม่ด่วน ส�าคัญ…ไม่ส�าคัญ เพื่อจะ

จัดสรรว่างานใดต้องท�าก่อนหลัง ท�าช่วงไหนของวันจึงจะเหมาะสม 

งานทีใ่ช้หวัคดิควรท�าช่วงเช้าก่อนเทีย่ง โดยเฉพาะเวลา 10.00-12.00 น. 

สมองยังแล่นอยู่ 

อกีเรือ่งทีไ่ม่ควรมองข้ามเดด็ขาด เป็นตวักวน (Interference) 

ช้ันดี ที่ท�าให้การบริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ บางทีเราคิดว่าเล็กๆ 

น้อยๆ ไม่เสียเวลาหรอก แต่หารู้ไม่ว่า กว่าที่สมองของเราจะกลับไป

จดจ่อ (Concentrate) กับงาน หรือเชื่อมต่อกับงาน (Connect) ได้อีก

นั้น กินเวลาไม่ใช่น้อย บางครั้งต้องถอยหลังกลับไปใหม่จึงต่อติด 

วิธีขจัดตัวกวน…ที่ก�าลังพูดถึง คือ จัดเวลาให้ลูกทีมเข้ามา

พบเพื่อปรึกษาหารืองาน ยกเว้นมีเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วน จะสามารถเข้า

พบได้ทุกเวลา รวมถึงจัดเวลาในการตอบเมล์ลูกค้า และเมล์ภายใน

อกีด้วย ตลอดจนต้องมวีนัิยในการใช้งาน Social Media ไม่ว่าจะเป็น 

Line, Facebook เช่น เปิดได้ช่วงก่อนเข้างาน เที่ยง และหลังเลิกงาน 

เท่านั้น ไม่เปิดพร�่าเพื่อ ยกเว้นมีความจ�าเป็นจริงๆ 

ส�าหรับข้อยกเว้น ต้องระวังให้ดีเช่นกัน มิฉะนั้นเราจะ “รักษา
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