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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
แก

แค้นอะไรพี่เขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ย 

ท�าไมแค่น้ี ถึงท�าให้หัวหน้าไม่ได้ มันไม่เห็นยากอะไรเลย 

จริงไหม 

นิภาวรรณนั่งเงียบ ไม่มีค�าอธิบาย ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน 

พี่ว่าแกหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆ  พี่จินเป็นหัวหน้านะ เราเป็น 

ลูกน้อง เป็นลูกทีม ลืมข้อนี้ไปใช่ไหม ค�าถามนี้พี่ไม่น่าถาม ใครจะลืม

ว่าใครเป็นหัวหน้า

พี่เขาไม่ได้ร้ายอะไรสักหน่อย แค่แกพูดเยอะ สอนโน้นนี่ งาน

ไม่เรยีบร้อยแกไม่ยอมให้ผ่านก็เท่านัน้ แต่เพราะ พีจ่นิอยากให้พวกเรา

เก่ง อยากให้ทีมแกร่ง จะได้ช่วยกันสร้างผลงานเยี่ยมๆ 

ดาบอยู่ในมือหัวหน้า!!! ประโยคคลาสสิคท่ีลูกน้องต้องจ�า 

นี่ก็ใกล้เทศกาลประเมินผลแล้วด้วย ถ้าแกไม่ใช่เพื่อนในทีม พี่จะไม่

เตือนเลย พูดมากเจ็บคออีก!!!  เกรงเพื่อนรุ่นน้องจะโกรธ วารินจึงพูด

ติดตลก

แต่นิภาวรรณไม่ตลกด้วย พี่ไม่เป็นฉัน พี่ไม่รู้หรอก

เป็นประโยคคลาสสิคอีกประโยคหนึ่ง ใช่…พี่ไม่รู้ 

ดาบอยู่ในมือหัวหน้าคนเดียวซะเมื่อไหร่ อาทิตย์ที่ผ่านมาฉัน

ประเมิน 360 องศาไปแล้ว งานนี้มีหนาวกันบ้างล่ะ   

บรรยากาศเริม่ร้อนขึน้มาทนัใด ตัง้แต่มาท�างานทีน่ีปี่กว่า ไม่มี

งานไหนเลยที่ผ่านแบบไม่ต้องแก้ ที่ส�าคัญ แก้หลายรอบ ในที่ประชุม

เสนอไอเดียอะไรไป ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่มีใครสนใจ

งานอาจจะยังไม่โอเคจริงๆ วารินก�าลังจะพูดค�านี้ออกไป

พี่รินต้องเอาค�าถามที่ถามฉัน ไปถามพี่จิน น่าจะดีกว่าว่า…

แค้นหรือไม่ชอบอะไรฉันหรือเปล่า

ไปกันใหญ่แล้วคุณนิภาวรรณ วารินผู้เป็นพี่แค่ ปีเดียว งึมง�า

อยู่ในใจ

จริงนะ!!! ไม่ใช่ฉันคิดไปเอง 

โมเดลที่ฉันน�าเสนอนั้น เป็นโมเดลที่เคยท�ามาแล้วที่บริษัท

เก่า ซึ่งมันได้ผลดี มีลูกค้าตอบรับ และชื่นชอบมาก แต่พี่จินดันกลับ

บอกว่า จากประสบการณ์สิบปีที่แกท�ามา มันไม่น่าเวิร์คกับลูกค้า 

Maple Plus ของเรา

ประสบการณ์เก่าอาจใช้ไม่ได้แล้ว โลกเปลี่ยนไปเยอะ พี่จิน

น่าจะลองไปเสนอผู้ใหญ่ก่อน

ทีพ่ีจ่นิพดู มนัเป็นไปได้ หวัหน้ายงัไงต้องรบัผดิชอบงานนีอ้ยู่

แล้ว ถ้าเสนอไป งานไม่ผ่าน จะท�าให้เสียเครดิตกับผู้ใหญ่ทั้งตัวพี่จิน

เอง และหน่วยงานของเราด้วย  

ความไว้วางใจเมื่อสูญเสียไปแล้ว กู้คืนยากมาก ไม่ว่าทั้ง

ระดับบุคคล และหน่วยงาน หรือกับลูกค้ายิ่งแล้วใหญ่ ที่ส�าคัญอาจ

ท�าให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษในงานครั้งต่อๆ ไป  

พี่ว่าพี่จินท�าถูกแล้ว ถ้าพี่เป็นหัวหน้า เมื่อยังไม่แน่ใจในผล

งาน พี่ต้องปรับใหม่ให้ดีที่สุดจนมั่นใจ 

แล้วพี่จินให้ค�าแนะน�าไหมว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง 

แนะน�าเยอะด้วย…ไม่ได้เป็นค�าตอบตายตัว ต้องเอาไปคิด

อีก นิภาวรรณตอบแบบเซ็งๆ 

ฉันก็เอามาปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย ท้ายสุดงานนั้นเป็นอันต้อง

พับไปก่อน

อ้าว!!! พี่ว่าเป็นเพราะแกไม่เชื่อ ไม่เปิดใจรับสิ่งที่

หัวหน้าแนะน�า และคิดว่าที่ท�ามันดีอยู่แล้ว

เมื่อใจปิด สมองจึงตีบตัน คิดไม่ออก แกเลยไม่

สามารถปรับแก้ไขงานให้ดีจนเป็นที่พอใจได้ 

ถ้าพีจ่นิให้มาแก้งานใหม่ โดยไม่ให้ค�าแนะน�าเลย แก

ก็คงต�าหนิพี่เขาเสียๆ หายๆ เป็นแน่

พูดไป พี่จินท�าอะไรก็ไม่เข้าท่าทั้งนั้นในสายตาแก…

ใช่ไหมล่ะ

เมื่ออคติและอารมณ์ท�างาน
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เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร… คาดเดาได้ยาก

ถ้าหัวหน้าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น คงมีเรื่องไม่สงบเกิดขึ้นอีก

มากมาย 

ถ้าหัวหน้ามีเหตุผล มีวุฒิภาวะสูง เรื่องก็คงสงบไป 

ไม่ว่าหวัหน้าจะเป็นแบบไหนกต็าม ไม่เกดิผลดีกับลกูน้องทกุ

ประตู 

การติดกับดักความส�าเร็จเดิมๆ ท�าให้ใจไม่กว้างพอที่จะ 

เรียนรู้ส่ิงใหม่ เป็นน�้าล้นแก้ว คิดว่าตัวเองเก่ง ความคิดไม่ยืดหยุ่น 

ไม่ลองคิดนอกกรอบดูบ้าง ดังนั้น โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงานคงเกิดขึ้นได้ยาก

กรณีของนิภาวรรณ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวหน้าไม่ได้ยุ่งยาก 

หรือเป็นเรื่องใหญ่ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ แค่ไม่ใช้อารมณ์ใน

การท�างานหรือตัดสิน ควรท�าหรือแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม  

●  เมือ่หวัหน้าให้แก้ไขงาน หาก Defend ไม่ผ่าน ควรเปิดใจ

ยอมรบั ไม่ต่อต้าน และพยายามปรบัพฒันางานด้วยความตัง้ใจ หรอื

ขอค�าแนะน�าเพิ่มเติม

●  สร้างสัมพันธภาพอันดีกับหัวหน้า เช่น อาสาช่วยงาน

ต่างๆ นอกเหนอืงานทีร่บัผดิชอบ รวมถงึเรือ่งส่วนตวัตามความเหมาะ

สม ให้ความช่วยเหลือเมื่อร้องขอด้วยความเต็มใจ รักษามารยาท มี

น�้าใจ เคารพและให้เกียรติ เป็นต้น   

●  หากมีความไม่ชอบหัวหน้า หรือเคมีไม่ตรงกัน ต้องระวัง

เป็นพิเศษ เพราะ “อคติและอารมณ์” จะผลักดันให้ท�าสิ่งไม่ถูกต้อง 

ไม่เหมาะสม จะท�าสิ่งใดให้ฉุกคิด ทบทวนให้ดี ถามตัวเองว่า…เรา

ท�าตัวน่ารักไหม หรือถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะท�าแบบนี้ไหม 

ถ้าเราสามารถลดทอนอคต ิและบรหิารอารมณ์ให้ดขีึน้ได้ จะ

สามารถลดปัญหาระหว่างหวัหน้ากบัลกูน้องได้อย่างน่าอศัจรรย์ และ

จะมีความสุขในการท�างานมากขึ้นอีกด้วย

พี่ว่านิก�าลังเล่นกับไฟ ก�าลังก่อสงครามเย็นแบบโจ่งแจ้ง ไม่

เกรงใจใคร

พี่รู้แล้วล่ะว่าท�าไมแกถึงไม่ยอมไปตามพี่จินมาที่ห้องรับรอง 

แกรู้ทั้งรู้ว่า พี่จินเป็น FC ซูเปอร์สตาร์ท่านนี้ ในเมื่อเขามานั่งรอฟัง 

Brief ผลติภณัฑ์ตวัใหม่ เพือ่เป็นพรเีซน็เตอร์ให้กบับรษิทัของเรา แล้ว

แกเองก็เป็นคนประสานงาน ซึ่งงานน้ีพี่จินก็ Supervise ด้วย ไม่ใช่

หรือ 

ไม่ฉลาดเลยที่ท�าแบบนั้น!!! 

ซึง่เรือ่งทีพ่ีจ่นิอยากให้ท�าให้ มนัไม่ยากสกันดิ และไม่เสยีหาย

อะไรด้วยที่จะท�า 

เพยีงแกแนะน�าพีจ่นิกบัซปุตาร์ว่า พีจ่นิเป็นหวัหน้าแก ซึง่ดูแล

ภาพรวมของโปรเจคนี้อยู่ เมื่อจังหวะมา…พี่จินจะพูดขอถ่ายรูปเอง

แหละ แกก็เป็นคนถ่ายให้ หรือแกเป็นคนชงเอง ยังไม่น่าเกลียดเลย 

แค่น้ีเร่ืองมันก็ Happy Ending พี่จินก็มีรอยยิ้ม แกเองก็

สามารถใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า Win-Win Situation 

ทั้งคู่  

ไหนๆ พี่ก็พูดเรื่องนี้มาเยอะ ถ้าเป็นหนัง…ขอฉายให้จบม้วน 

แกอาจร�าคาญ พี่คงพูดเป็นครั้งสุดท้าย  

ถามอะไรหน่อย และขอให้ตอบอย่างตรงไปตรงมา 

อย่าถือว่านี่เป็นการสอน มิบังอาจ!!! พี่เองประสบการณ์ใน

งานไม่ได้มากไปกว่านิเลย เพยีงแต่เป็นลกูหม้อของทีน่ีม้าก่อนเท่านัน้ 

อาจท�าให้รู้อะไรมากกว่า แต่มันก็ไม่ได้มีนัยส�าคัญมากนัก 

ทีพ่ดูเพราะรกั ท�างานด้วยกนั แม้เราจะอยูค่นละทมี พีก่อ็ยาก

เหน็การท�างานเป็นทมีในฝ่ายของเรา ซึง่มนัจะส่งเสรมิบรรยากาศโดย

รวมให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 

ครั้งล่าสุด ที่ลืมนัดกินข้าวม้ือกลางวัน ซึ่งพี่จินนัดพวกเราไว้

แล้วล่วงหน้า 1 วัน  

ถามจริง แกโยงใยอยู่เบื้องหลัง และเป็นการจงใจลืมใช่ไหม

ก็แค่ไม่อยากกินข้าวกับหัวหน้าเท่านั้น

อ้าว!!! แล้วไปรบัปากท�าไม จ�าได้ว่าพีจ่นิใช้ค�าถามปลายเปิด

ถามด้วยความสมัครใจนะ ไม่ได้ใช้อ�านาจของความเป็นหัวหน้า

บังคับ… ใครสะดวกบ้าง มาทานข้าวกลางวันด้วยกัน

ถ้าเป็นอย่างน้ี สู้บอกว่า…ไม่ว่าง ไม่สะดวกไปตรงๆ ยังจะ

สวยงามกว่า 

มันมาโป๊ะแตกอย่างจัง เม่ือโรจน์ซื้อขนมซึ่งเป็น Signature 

ของร้าน 915 Mellow ติดมือกลับมาด้วย คิดหรือว่าพี่จินจะไม่รู ้ 

ถุงขนมวางหราบนโต๊ะ 

รู้สึกเป็นการท�าร้ายจิตใจกันมากไปหน่อย ดันเป็นร้านอร่อย

ทีพ่ีจ่นินัดไว้อีก เร่ืองมนัไม่ซบัซ้อนซ่อนเงือ่น หลบัตาแก้ปมยังออก แต่

พี่จินก็ไม่โวยวาย แกเงียบไป พี่คิดว่าแกเสียใจไม่น้อย

ถ้าเราเป็นหัวหน้าจะรู้สึกยังไงท่ีลูกน้องมีพฤติกรรมลักษณะ

นี้       
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