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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
พี่ภากร ย้ายจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มารับผิดชอบ

งานฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เกอืบ

สองปีกว่า แกมี Strong Blackground ในงานกฎหมาย และ

ไม่เคยมปีระสบการณ์งานด้านนีม้าก่อน จงึเป็นความท้าทาย

อย่างมาก หลายคนสงสัยท�าไมผู้ใหญ่จึงให้แกมาลงตรงนี้ 

มองมุมไหนก็ไม่ Fit กับงานเลย ซึ่งฝ่ายสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นงานส�าคัญขององค์กรเรา 

เสี่ยงเกินไปหรือเปล่า?!? เสียงพึมพ�าด้วยความ

ห่วงใย 

ถึงเวลานักสืบอาสาจ�าเป็นท่ีมีต่อมอยากรู้อยากเห็นเกิน

พกิดั ตามล่าหาความจรงิมาจนได้…พษิการเมอืงในองค์กรพร้อมใบส่ัง 

น�าพี่ภากรให้มาลงที่น่ีเป็นการชั่วคราว แต่ปรากฏว่า ไม่มีที่ให้ขยับ

ขยายไปต่อ แกจึงอยู่อย่างไม่มีก�าหนด  

พวกเราคงเป็นชาวแพะ ได้หัวหน้าที่ไม่ใช่ ให้ค�าปรึกษางาน

เชิงลึกไม่ได้ น้องๆ ในทีมแอบขมขื่นใจ เรื่องนี้จะพูดกับใครได้ล่ะลูกพี่ 

พี่ภากร คนที่ก�าลังถูกเมาท์อยู่น่ีแหละ คือบอสคนใหม่ของ 

มาริน แกยังเป็นบอสที่ใหม่เสมอส�าหรับพวกเรา เวลาท�าอะไรพี่แกไม่

ได้เลยจริงๆ พี่ภากรยังเป็นหัวหน้าที่เข้าถึงยาก แกจะรักษาระยะห่าง

ได้อย่างคงเส้นคงว่า เหมือนมีก�าแพงหนาๆ ก้ันไว้ตลอด ในฐานะ

หัวหน้าทีมมารินจะต้องจูงใจให้ทีมศรัทธาพี่ภากร ทั้งที่บางครั้งอยาก

จะร่วมวงเมาท์ด้วย 

มารินรู้สึกขัดใจอยู่หลายครั้งกับท่าทีของบอสภากร 

มันใช่ด้วยหรือแบบนี้?!?  ท�าแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหม?!?

เมื่อมารินรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ฟังอย่าง 

ตัง้อกตัง้ใจ และพยายามทีจ่ะ Simplify เนือ้หา เพือ่ให้ง่ายต่อการเข้าใจ

ให้มากท่ีสุด ซึ่งแกจะต้องน�าเสนอกรรมการบริหารในอีกสองอาทิตย์

ข้างหน้า พูดไปเหลือบไปเห็นพี่ภากรสัปหงก 

Oh My God ไม่รู้จะอุทานอะไรดี เพื่อให้สมกับท้องเรื่อง

แกยิ่งไม่คุ้นชินกับ Content มาเป็นซะแบบนี้จะเหลือไหม 

หลายครั้งที่แกเรียกให้บริฟใหม่ ครั้งนี้อีกเช่นกัน “คุณมาริน มาช่วยดู

สไลด์นี้หน่อย ผมสงสัย…” 

ไม่เกินความคาดหมาย เราอยากจะกรี๊ดดด!!! ใส่หูแกให้รู้

แล้วรู้รอดไป   

ไม่เพียงแต่เท่านี้ แกยังสไลด์มือถือไปมาระหว่างที่ฟังเรา

ก�าลังอัพเดทงาน พอเราจ้องมอง…พี่ฟังอยู่!!! 

ประสิทธิภาพการฟัง มันจะเหลือสักเท่าไหร่กันหนอ แต่นั่นก็

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แกควรให้เกียรติเราบ้าง ถ้าเป็นน้องในทีม ต้องขอ

อนุญาตตีก้นแบบเด็กๆ ด้วยความเอ็นดูกันบ้างล่ะ 

มารินเหนื่อยเป็น 2 เท่า ต้องปั้นงาน ต้อง Structure งานเอง

เกอืบทัง้หมด ตดิขดัไม่รูจ้ะปรกึษาใคร อกีทัง้ต้องบรหิารทมีทีม่คีนเข้า

ออกค่อนข้างบ่อย ซึ่งส่งผลให้งานสะดุด เพราะสมาชิกทีมยังไม่แข็ง

พอ ความเข้าขากัน…ความไว้วางใจกนั เป็นสิง่ส�าคัญมาก ต้องอาศยั

เวลาเป็นตัวสมาน ความเป็น Teamwork ยังไม่ลงตัว 

มารนิตอ้งจัดสรรเวลาโค้ชน้องๆ และลงมาดงูานใกล้ชิดมาก

ขึ้น   

หนูไม่ไหวแล้วนะพี่ริน มาสั่งแก้งานแบบนี้ ท�าไปเยอะแล้ว 

ท้ายสุดพี่ภากรไม่เอา ให้กลับไปท�าแบบเดิม บอกตรงหนูเครียด หนู

เคยบอก…ให้สั่งผ่านมาทางพี่รินดีกว่า บางทีหนูอาจฟังแกไม่เข้าใจ 

จะได้ไม่ต้องเสียเวลา แต่พี่ภากรไม่เอา บอกว่าวิธีนี้เร็วดี เราไม่ควร

พลังของการเรียนรู้ที่เห็นด้วยใจ 

(Inside Out Learning)
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หลังจากท�างานได้ 6 เดือน ธันวาเร่ิมรู ้สึกไม่ 

Happy เมื่อมารินให้ปรับแก้ไขงานหลายครั้ง ไม่เหมือน

กับงานชิ้นแรกที่ท�าได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีพี่เชิดชัยเป็น 

Project Manager ธันวาคิดเปรียบเทียบ มารินพยายาม

อธิบาย…งานของโปรเจ็คนี้มีความยากและซับซ้อน

มากกว่า  

ทีส่�าคัญธนัวาคิดว่า ไอเดียของเขาดี แต่ทีป่ระชมุ

ไม่ยอมรับ เขาจึงไม่เปิดใจกับการปรับแก้งาน รวมถึง 

Feedback ต่างๆ บางครั้งเขาจะออกอาการดื้อเงียบ ไม่

แก้งาน และดึงงานไว้ ท�าให้มารินค่อนข้างหนักใจที่จะ

บรหิารคนลกัษณะนี ้ซึง่ต้องใจเยน็ และมศีลิปะอย่างมาก

ในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์        

มารินนั่งนิ่งๆ อยู่กับธรรมชาติ ท่ามกลางต้นไม ้

สีเขียวสักพัก ปล่อยให้ความผ่านออกไป

นกึย้อนไป ทีต่วัเองเสยีใจมากมายแถมท�าให้ป่วยอกี ซึง่ป่วย

ใจหนักกว่าป่วยกายมากนัก ที่ส�าคัญงานนี้ ท�าให้มารินได้แม่คนเดิม

หัวใจใหม่ แม่ที่เห็นใจและไม่กดดันลูกเหมือนที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่า

แม่จะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ แม่คงสงสารลูกจับใจที่เห็นลูกจมอยู่ใน

กองทุกข์ 

มองให้ลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ใช่ตา  

มองวิกฤติให้เป็นโอกาส คือการไม่ได้โปรโมทเป็นผลดี ท�าให้

เราสามารถขอค�าแนะน�าหรือกลยุทธ์การบริหารคนจากใครๆ รวมถึง

หวัหน้าได้อย่างไม่ต้องอายใคร และใช้เวลาทีม่เีพือ่ฝึกปฏบิตั ิเกบ็เกีย่ว

ประสบการณ์ เสริมวิทยายุทธ์ให้แข็งแกร่ง 

ท�าไมฉันเพิ่งคิดได้ เพิ่งเห็น !!! 

มารินคิดไปแล้วเขินอายตัวเอง ที่เอาแต่ใจ ไม่ได้ตามที่คาด

หวงั กลบัเพ่งโทษผูอ้ืน่ ยดึมัน่ผดิๆ ท�าร้ายตวัเองโดยไม่รูต้วั ธนัวาเป็น

ภาพสะท้อนของเรานั่นเอง ความส�าเร็จในอดีต ไม่ได้การันตีความ

ส�าเร็จในวันนี้หรือในอนาคต เพราะสถานการณ์เปลี่ยน คนเปลี่ยน 

สิ่งแวดล้อมต่างกันออกไป จะยึดถือว่าเหมือนเดิมได้อย่างไร  

อย่าให้มารินในอดีต (อีโก้ หรือ อัตตา) ที่หยิ่งทะนง ถือดี  

ปิดใจ ปิดทางสว่าง 

มารินในปัจจุบัน ควรเตือนตนเองอยู่เสมอ ให้มีสติ

ต่อไปนี้อย่าหวังเลย!!! 

ยึดกับกรอบสายบังคับบัญชามากเกินไป ยุคใหม่เพื่อความคล่องตัว 

เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องท�างานแบบ Agile 

ในท่ีสุดน้องก็ขอ Rotate ไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

ในเครอื และตามมาด้วยน้องกรณ์ ลาออกไปอยู่บรษัิทด้านโลจสิตกิส์

แกจะรู้บ้างไหมว่าท่ีน้องไป เพราะแกเป็นตัวเร่ง เป็นระเบิด

เวลา 

มารินเองอยากลี้ภัยไปเหมือนกัน แต่งานที่ท�าอยู่เป็นงานที่

ชอบ…ตัดใจยาก  งาน Load มากขึ้น แต่ท้ายสุดมารินก็ใช้ก�าลัง

ภายในจนสามารถปิดจ๊อบ และส่งมอบงานโครงการส�าคญัได้ทนัเวลา

ทั้ง 3 โครงการ เหนื่อยสุดๆ กับชีวิตการท�างาน 

แถมมีปัญหาสุขภาพอีก ไม่สามารถ Work Life Balance ได้ 

คงมาจากความเครียดสะสม และพักผ่อนไม่เพียงพอ มารินช่วยคุณ

หมอวิเคราะห์

ปลายปีผลประเมินออกมา  มารินช็อค!!! จอด�าไปหลายวัน  

ไม่ได้รับการปรับต�าแหน่ง ทั้งที่เหลืออีกขาเดียวเท่านั้น 

พี่ภากรให้เหตุผลว่า ทุกอย่างดีหมด มีเรื่องการบริหารทีมที่ยังท�าได้

ไม่ดีนัก พี่เชื่อว่า เวลาจากนี้ไป…มารินจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์  

และเติมเต็มเรื่องนี้ได้ดีขึ้น

“พี่แทบจะไม่ได้ช่วยไกด์งาน แถมยังท�าให้งานยากขึ้นอีก…

พี่สายโหดใช่ไหม” มารินอยากจะอธิบาย อยากจะต่อว่าอะไรอีก

มากมาย แต่ไม่มีแรง พลังมันหมดจริงๆ อธิบายไปพี่คงไม่เข้าใจ 

พี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรยากอยู่แล้ว 

มารินอยากปล่อยโฮ แต่น�้ามันแห้งเขื่อนไม่เหลือเลย

พี่ภากรเพิ่ง Recruit ธันวาเข้ามาแทนน้องที่ลากออกไปได้  

โปรไฟล์ดท้ัีงการศกึษาและประสบการณ์ ธนัวามคีวามมัน่ใจในตวัเอง

สงู เป็น Talent ของทีท่�างานเดมิ เคยท�างานในธรุกจิสิง่พมิพ์ยกัษ์ใหญ่

มาก่อน แม้ Green House จะเป็นคนละธุรกิจกัน แต่ไม่เป็นปัญหา 

ธันวาเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็ว 
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